
KALLELSE 1(3)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Tid: 2019-09-18 kl: 09:00                                             
kl. 09.00-11.30 Information                                   
kl. 11.30-14.00 Lunch och gruppöverläggningar  
kl. 14.00- Sammanträdet återupptas

Plats: Regionens hus, sal A

Ärenden
1 Val av protokollsjusterare
2 Fastställande av dagordning
3 Föregående mötesprotokoll
4 Anmälan av informationshandlingar 2019/12
5 Anmälan av delegationsbeslut 2019/11
6 Inkomna remisser, promemorior och motioner
7 Anmälan av kurser och konferenser

Informationsärenden och aktuellt
8 Driftsstöd till servicebutiker
9 Resultatuppföljning naturbruksgymnasierna
10 Aktuell information
11 Månadsrapport ANA 2019/176
12 Information om dagens beslutsärenden

Beslutsärenden till regionfullmäktige
13 Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 2017/1082
14 Motion - Smålands musik och teaters uppdrag 2018/1374
15 Motion - Framtiden för Smålands Musik och 

Teater
2019/654

16 Motion - Sinfoniettans vara eller icke vara 2019/419

Beslutsärenden för nämnden
17 Systemmätetal - Budget och verksamhetsplan 

2020 med flerårsplan för 2021-2022
2019/172
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18 Bilaga till budget 2020 - Principer för 
prissättning vid kulturhuset Spira

2019/172

19 Granskning av intern styrning och kontroll 2019/943

20 Granskning av årsredovisning 2018 2019/940

21 Remiss - Utredningen för ett effektivt offentligt 
främjande av utländska investeringar

2019/1567

22 Projektansökan - Landsbygdsriksdagen 2020 2019/1687

23 Processen kring bidragshantering av 
kulturbidrag

2018/2395

24 Kulturutskott 2019/1408

25 Valärende - Smålands konstarkiv 2018/2492

Övrigt
26 Rapport från kurser och konferenser
27 Övriga frågor
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Kallade

Ordinarie ledamöter:
Rune Backlund (C) ordf.
Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf.
Dan Sylvebo (M) 2:e vice ordf.
Per Svenberg (S)
Aneth Amundson (S)
Adam Starck (S)
Hans Jarstig (KD)
Per Eriksson (C)
Helen Skogelin Torvaldsson (BA)
Mari Lindahl (L)
Jon Heinpalu (MP)
Kristina Nero (V)
Gun Lusth (M)
Olle Moln Teike (SD)
Ulf Svensson (SD)

För kännedom

Ersättare:
Annki Stark (S)
Irada Alieva Söderberg (S)
Markus Kauppinen (S)
Jonas Lind (KD)
Susanne Agerbring (KD)
Raymond Pettersson (C)
Lina Thorén (C)
Fredrik Sveningson (L)
Monica Persson (MP)
Henrik Dinkel (V)
Elizabeth Orellana Bravo (V)
Elisabeth Wahlström (M)
Ann-Katrin Löfstedt (M)
Maria Högberg (SD)
Håkan Karlsson Nyborg (SD)

Tjänstemän:
Jane Ydman,  T.f regiondirektör
Kristina Athlei, regional 
utvecklingsdirektör
Elisabet Eriksson, enhetschef regional 
utveckling 
Lars Wallström, controller
Linda Byman, nämndsekreterare

Personalrepresentanter:
Irene Tengberg Herrstedt, SACO
Birgitta Svensson, ersättare 

Regionråd
Maria Frisk (KD)
Marcus Eskdahl (S)
Rachel De Basso (S)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Malin Wengholm (M)
Dan Sylvebo (M)
Samuel Godrén (SD)



Sammanställning av informationshandlingar nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet, 2019-09-18

Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll  Beslut regionfullmäktige 2019-06-18 § 66 Förlängning av planperioden för den regionala 

kulturplanen 2018-2020
 Protokoll Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2019-06-19
 Protokoll presidiet – Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 2019-09-04

Inkomna handlingar  Protokollsutdrag Jönköpings kommun 2019-06-19 § 175, Medborgarförslag om ökade 
möjligheter för hörselskadade att delta i kulturutbudet.

 RJL 2019/2074 Skrivelse från Scenkonst Jönköping angående fri scenkonst
Utgående skrivelser

Regeringsbeslut  N2019/02162/RTL Näringsdepartementet - Uppdrag att utveckla och stärka arbetet med 
hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet

 N 2019/0216/RTL Näringsdepartementet - Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 
avseende 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Cirkulär från SKL

Beslut från SKL

Övrigt  Sammanställning av beslut om driftstöd till dagligvarubutiker RJL 2019/1029, 794, 1307, 
1365, 1206,1028, 1364, 1049, 1191, 1378, 1246, 1306, 1563, 1192, 1561 och 1716

RJL 2019/12



Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 2019-09-18
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
ANA 4.2.1 Avtal Kostym & Mask Skandinavia AB Avtalsnummer: 

19/335
2019-06-13 Per-Ola Nilsson

ANA 4.2.1 Kontrakt Anna Wemmert ljusdesigner till produktionen 
Hedda Gabler

RJL 2019/1040 2019-06-25 Per-Ola Nilsson

ANA 4.8.1 Begäran om allmän handling angående korrespondens 
med e-post

RJL 2019/1592 2019-06-20 Johan Cederlund

ANA 4.1.3 Yttrande över en långsiktig samordning och 
dialogbaserad styrning av högskolan SOU 2019:6

RJL 2019/1605 2019-06-24 Kristina Athlei

ANA 4.1.3 Inspel till nytt nationellt program för ESF+ 2021-2027 RJL 2019/1358 2019-06-19 Kristina Athlei
ANA 4.2.1 Avtal Svens Haraldsson, Scenograf och kostymör RJL 2019/1040 2019-07-01 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Kontrakt Christer Nerfont, Musikcaféserien RJL 2019/1674 2019-07-02 Per-Ola Nilsson
ANA 4.7.2 Personuppgiftsbiträdesavtal, Ädelfors folkhögskola RJL 2019/670 2019-07-10 Johan Kildén
ANA 4.2.1 Avtal om gestaltningsuppdrag: Skulpturgrupp vid 

huvudentrén, Hus 37, Höglandssjukhuset Eksjö
RJL 2019/274 2019-08-23 Jörgen Lindvall

ANA 3.3.1 Förlängning av pilotprojekt ökad kompetensförsörjning 
och arbetspendling i hela länet

RJL 2018/1072 2019-07-12 Rune Backlund

ANA 4.2.1 Kontrakt Per Graffman, Redda Gabler RJL 2019/1040 2019-09-02 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Kontrakt Elisabeth Åström - scenograf, kostymtecknare 

Kärlek i Småland
RJL 2018/3296 2019-09-02 Per-Ola Nilsson

ANA 4.2.1 Kontrakt Mats Yllibar och Svante Henrysson, 
Musikcafäserien

RJL 2019/1674 2019-09-06 Per-Ola Nilsson

ANA 4.2.1 Kontrakt duo Naranjo - Musikcafäserien RJL 2019/1674 2019-09-06 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Kontrakt Axel Ragnerstam, scenografi och delansvar 

kostym
RJL 2019/2033 2019-09-06 Per-Ola Nilsson

RJL 2019/11
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Dokument
Utskriftsdatum: 2019-07-02 Utskriven av: Nina Granström

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Juni 2019

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2019.7288 I Remiss av slutbetänkandet - Stärkt kompetens i 

vård och omsorg
Evelina Örn

2019-06-03 Socialdepartementet Regionens åtagande
RJL 2019/1450 Remiss- Stärkt kompetens i vård och omsorg

Svar senast 2019-09-20

REMISS

2019.7333 I Remiss - Biojet för flyget SOU 2019:11 Linda Byman
2019-06-03 Infrastrukturdepartementet Regionens åtagande
RJL 2019/1452 Remiss - Biojet för flyget

Svar senast 2019-09-18

REMISS

2019.7610 I Remiss - Trafikverkets rapport. Längre lastbilar 
på det svenska vägnätet - för mer hållbara 
transporter

Linda Byman

2019-06-10 Infrastrukturdepartementet Regionens åtagande
RJL 2019/1506 Trafikverkets rapport. Längre lastbilar på det 

svenska vägnätet - för mer hållbara transporter

Svar senast 2019-10-07

REMISS

2019.7654 I Remiss av förslag till ändring i bilagan till 
Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) 
om behörighet för sjuksköterskor att förskriva 
och ordinera läkemedel

Evelina Örn

2019-06-11 Socialstyrelsen Hälso- och sjukvårdsjuridik Regionens åtagande
RJL 2019/1517 Remiss av förslag till ändring i bilagan till 

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) 
om behörighet för sjuksköterskor att förskriva 
och ordinera läkemedel

Svar senast 2019-09-15

REMISS

2019.7767 I Remiss - Aktualitetsprövning av Gislaveds 
kommuns översiktsplan ÖP16 med tillhörande 
fördjupningar

Elisabet Eriksson

2019-06-13 Gislaveds kommun Regionens åtagande
RJL 2019/1537 Remiss - Aktualitetsprövning av Gislaveds 

kommuns översiktsplan ÖP16 med tillhörande 
fördjupningar

Svar senast 2019-09-30 

REMISS

2019.7775 I Remiss - Patientdelaktighet i personcentrerad 
vård

Evelina Örn

2019-06-13 Svenska Institutet för Standarder SIS Regionens åtagande
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RJL 2019/1541 Remiss - Patientdelaktighet i personcentrerad 
vård

Svar senast 2019-08-13

REMISS

2019.7777 I Remiss - Patient involvement in health care - 
Minimum requirements for person-centred care 
(engelsk version)

Evelina Örn

2019-06-13 Svenska Institutet för Standarder SIS Regionens åtagande
RJL 2019/1541 Remiss - Patientdelaktighet i personcentrerad 

vård

Se handlingsid RJL 2019.7775

REMISS

2019.7998 I Remiss - Delbetänkandet Bättre kommunikation 
för fler investeringar SOU 2018:56

Elisabet Eriksson

2019-06-14 Utrikesdepartementet Regionens åtagande
RJL 2019/1567 Remiss av del- och slutbetänkandet för 

Utredningen för ett effektivt offentligt främjande 
av utländska investeringar

Svar senast 2019-09-30

REMISS

2019.7999 I Remiss - Slutbetänkande Effektivt 
investeringsfrämjande för hela Sverige SOU 
2019:21

Elisabet Eriksson

2019-06-14 Utrikesdepartementet Regionens åtagande
RJL 2019/1567 Remiss av del- och slutbetänkandet för 

Utredningen för ett effektivt offentligt främjande 
av utländska investeringar

Svar senast 2019-09-30

REMISS

2019.8228 I Remiss - Handlingsplan för transportinfrastrukt i 
Kalmar län 2020-2025

Emil Hesse

2019-06-20 Region Kalmar län Regionens åtagande
RJL 2019/1609 Handlingsplan för transportinfrastrukt i Kalmar 

län 2020-2025

Svar senast 2019-10-15

REMISS

2019.8573 I Remiss - Förslag till en nationell handlingsplan 
för ökad patientsäkerhet inom hälso- och 
sjukvården

Evelina Örn

2019-06-28 Socialstyrelsen Regionens åtagande
RJL 2019/1669 Förslag till en nationell handlingsplan för ökad 

patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården

Svar senast 2019-10-07

REMISS

2019.8582 I Remiss - Kunskapsstöd för 
läkemedelsassisterad behandling vid 
opioidberoende 

Evelina Örn

2019-06-28 Socialstyrelsen Regionens åtagande
RJL 2019/1671 Remiss - Kunskapsstöd för 

läkemedelsassisterad behandling vid 
opioidberoende 

Svar senast 2019-09-27

REMISS
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Dokument
Utskriftsdatum: 2019-08-07 Utskriven av: Lisa Melander

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Remiss juli. 2019

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2019.8646 I Remiss - Komplementär och alternativ medicin 

och vård – säkerhet. kunskap och dialog SOU 
2019:15

Evelina Örn

2019-07-01 Socialdepartementet Regionens åtagande
RJL 2019/1677

Svar senast 2019-10-31

Remiss av Komplementär och alternativ medicin 
och vård – säkerhet, kunskap - dialog SOU 
2019:15 samt Komplementär och alternativ 
medicin och vård - ny lagstiftning SOU 2019:28

REMISS

2019.8955 I Santiagokonventionen mot organhandel, SOU 
2019_01

Lena Strand

2019-07-10 Socialdepartementet Regionens åtagande
RJL 2019/1741

Svar senast 2019-11-05

Remiss - Santiagokonventionen mot 
organhandel

REMISS
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Dokument
Utskriftsdatum: 2019-08-07 Utskriven av: Lisa Melander

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Motioner juli 2019

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2019.8649 I Motion - Borttagande av dolda nummer Lena Strand
2019-07-01 Sverigedemokraterna Regionens åtagande
RJL 2019/1681 Motion - Borttagande av dolda nummer MOTION
2019.9022 I Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet Lena Strand
2019-07-15 Sverigedemokraterna Regionens åtagande
RJL 2019/1760 Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet MOTION



KKN-konferens södra Sverige 2019 
Kommunernas och regionernas roll i utvecklingen av kulturella och 
kreativa näringar 

Plats: Hässleholm kulturhus.
Tid: 3 oktober kl 11-16, fika och registrering från kl 10.
Kostnad: konferensen är avgiftsfri, men var noga med avanmäla vid förhinder för att undvika 
slöseri av skattemedel och jordens resurser.
Inbjudna: kommunala och regionala tjänstemän och politiker med ansvar för kultur och näringsliv i 
södra Sverige.
Anmälan: Anmäl dig på länk nedan senast den 6 september! 

De kulturella och kreativa näringarna (KKN) växer och skapar sysselsättning över hela 
Sverige. Det tillkommer fler företag i alla regioner. Under år 2016 bidrog KKN till BNP med 
cirka 3,1 procent. Produktionen sker genom cirka 130 000 verksamheter med cirka 187 000 
sysselsatta. Andelen KKN-företag i regionerna är över 8 procent i genomsnitt. EU kommer 
att satsa stort på KKN i sitt forsknings- och innovationsprogram Horizon under 2021- 2027. 

Men vad är KKN – vilka branscher talar vi om och varför har vi en särskild kategori för dem? Vilka 
villkor och förutsättningar jobbar de under? Vad har de för omsättning? Varför är de bättre på 
export än andra branscher? Växer KKN-branscherna snabbare än andra? Vad kan vi göra för att 
stimulera utvecklingen i både stora och små kommuner?

Välkommen till en dag med förslag och exempel på hur näringslivspolitiken och kulturpolitiken på 
regional och lokal nivå tillsammans kan driva utvecklingen av kulturella och kreativa näringar!

Vi får träffa forskare, statliga myndigheter, politiker, kultur- och näringslivschefer och företagare.

Konferensen baseras bl.a. på lärdomar från KKN-utbildning södra Sverige, som kultur- och 
näringslivschefer från 20 kommuner i södra Sverige genomgått hösten 2018 och våren 2019.

Välkommen! 

Anmäl dig här ---> 

Talare 
Fler spännande talare tillkommer - håll utkik! 

https://app.emarketeer.com/a/plink/redir/a762652da091b83169b76774151b474e96c83096e57bc4593ec4e926b994879e52107cd0/aHR0cHM6Ly9hcHAuZW1hcmtldGVlci5jb20vZXh0L2Zvcm0vZW50cnkucGhwP209Mjk2MTYxYTVmNTE3YWEwMDgxZWNjNGQ5NWEyZTQwMzUyZWJhMWE4Jk9yaWdpbj1EaXJlY3Q~/scramble_v1-t13j3SHcM7T1B~ZCjAO1HMaMHhZYaTMILUNnl~M7bAI/51898389.html


Emma Gröndahl 

Ordförande  kulturutskottet
Regionsamverkan Sydsverige 

Karin Helmersson 

Ordförande regionala 
utvecklingsutskottet

Regionsamverkan Sydsverige 

Ylva Källman 

Moderator 

Therese Wallqvister 

Analytiker, Tillväxtverket 

Johanna Forsman 

VD och medgrundare
StoryTourist 

Ellen Ehk Åkesson 

Konstnär 

Susanne Bredesjö 
Budge 

Näringslivsutvecklare, 
Mörbylånga kommun 

Fanny Loeb
  

Kultursamordnare, Mörbylånga 
kommun 

Sanna Persson &
Pernilla Weirum 

Besöksnäringsutvecklare & 
kultursamordnare, Sölvesborgs 

kommun 



Katja Lindqvist 

Docent, Lunds Universitet
Flexit-forskare kulturella och 

kreativa näringar, Region Skåne 

För frågor och synpunkter, kontakta:

Ola Jacobson, utvecklare kulturella och kreativa näringar, Region Skåne
ola.jacobson@skane.se 
040-675 37 35
0768-87 19 53

https://app.emarketeer.com/a/plink/redir/ddb2cc4ae4e6c4a3d6cd8bf0b71a6734603dae0e9255c87619a6128d9aac4d1f87e6fd05/b2xhLmphY29ic29uQHNrYW5lLnNl/scramble_v1-t13j3SHcM7T1B~ZCjAO1HMaMHhZYaTMILUNnl~M7bAI/51898389.html


 

 

 

 

GDPR 

Du som får Smålands Turisms nyhetsutskick finns med i vår kunddatabas. 

Läs mer om varför, och hur vi hanterar dina personuppgifter här. 

  

  
   Gilla   

  Twittra   

  Dela   

  Vidarebefordra   

https://smlandsturism.cmail19.com/t/d-l-xlrsil-jijjurjldt-y/
https://smlandsturism.cmail19.com/t/d-fb-xlrsil-jijjurjldt-h/
https://smlandsturism.cmail19.com/t/d-tw-xlrsil-jijjurjldt-k/
https://smlandsturism.cmail19.com/t/d-li-xlrsil-jijjurjldt-u/
http://smlandsturism.forwardtomyfriend.com/d-jijjurjldt-5358614B-xlrsil-l-o
https://smlandsturism.cmail19.com/t/d-l-xlrsil-jijjurjldt-r/


En välfungerande och 
inkluderande arbetsmarknad
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerar tillsammans 
med Arbetsförmedlingen två idékonferenser med likalydande 
program. Syftet med konferenserna är att via lärande exempel från 
lokal nivå visa vad kommunala arbetsmarknadsverksamheter och 
lokala arbetsförmedlingar gör för att säkerställa god kvalitet och bra 
resultat i sina insatser.

 Tid: 27 september 2019 10.00 - 16.00
 Plats: Stockholm City Conference Center, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14
 Ort: Stockholm
 Målgrupp: Förtroendevalda, chefer och arbetsmarknadshandläggare i 

kommuner och regioner samt chefer och arbetsförmedlare på Af. Vi välkomnar 
också representanter för olika samarbetspartner såsom Försäkringskassan, 
Samordningsförbund, fackförbund och andra aktörer på det 
arbetsmarknadspolitiska området.

 Kostnad: 1 625 kr (exklusive moms) I priset ingår föreläsningar, 
konferensdokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe

Anmäl dig 

På årets konferenser lägger vi fokus på samverkan och kommunernas framtida roll 
utifrån nya förutsättningar inom arbetsmarknadspolitiken. Vi kommer bland annat att 
delges exempel på nuvarande och framtida samverkan, men även information och 
diskussion om regeringens uppdrag till Arbetsförmedlingen och dess konsekvenser. 
Konferensen avslutas med en inspirationsföreläsning.

https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/89096


Program

08.30-10-00 Registrering och kaffe

10.00 Inledning

Samverkan och nya förutsättningar inom 
arbetsmarknadspolitiken

Eva-Lisa Höglund, direktör, verksamhetsområde Arbetssökande, 
Arbetsförmedlingen, Pia Ackmark, direktör, verksamhetsområde Arbetsgivare, 
Arbetsförmedlingen och Leif Klingensjö, sektionschef, Utbildning och arbetsmarknad, 
Sveriges Kommuner och Landsting

Malmökraften – frågor och svar kring samverkan inom den 
framtida arbetsmarknadspolitiken

Petra Johannesson, Arbetsförmedlingen, Tobias Edwardsson och Petra Quandt 
Farkas, Malmö stad.

Lyssna på resan om hur ett riktigt bra samarbete mellan 
kommun och Arbetsförmedling får människor att växa!

Jenny Andersson, chef, arbetsmarknadsenheten i Vaggeryd samt Andreas 
Appelberg, sektionschef, Arbetsförmedlingen.

Samverkan utan geografisk närvaro – Visst kan det fungera!

Mersiha Karisik, tf arbetsmarknadschef, Ödeshögs kommun, Jelena Maric, 
sektionschef, verksamhetsområde Sökande, Arbetsförmedlingen södra Östergötland, 
Per Engdahl, sektionschef, verksamhetsområde Arbetsgivare, Arbetsförmedlingen 
södra Östergötland.

12.00-12.50 Lunch

12.50 Avvakta eller utveckla i osäkra tider?

I Växjö utvecklar vi samverkan med arbetsgivare och arbetssökande i fokus!

Helena Weiborn, Arbetsförmedlingen, och Rickard Fransson, Växjö kommun.



Nyttja varandras styrkor!

Hur Luleå kommun och Arbetsförmedlingen samverkar för individen, arbetsgivare 
och den egna organisationens utveckling. Konkreta exempel på samverkan.

Daniel Nilsson, Arbetsförmedlingen, Sven Lindahl och Mattias Carlsson, Luleå 
kommun.

Samverkan utanför comfortzonen

Linda Ilmrud, Arbetsförmedlingen i Kalmar och Anna Gustafsson, Mörbylånga 
kommun.

14.00 Kaffe

14.30 Arbetsmarknadspolitiken idag

Anders Kessling, Arbetsmarknadsdepartementet.

Östra teatern "Churchill var inte heller klok"

Arbetslösheten bland funktionsvarierade människor ökar dramatiskt och är nu uppe i 
över 50 procent. I pjäsen får vi följa tre unga människors kamp för att ta sig in i 
arbetslivet: Anton med en lindrig utvecklingsstörning, Hanna med adhd och Jonas 
med Aspergers syndrom.

De möter en arbetsmiljö där rekryteringssajter och bemanningsfirmor har tagit över 
och där slimmade strukturer och krav på effektivitet stänger dem ute. Hanna bränner 
ständigt ut sig. Jonas klarar inte att vara i grupp. Men vad händer när Anton äntligen 
får ett jobb? Hela arbetsplatsen utvecklas!

16.00-17.00 SKL:s mingel för alla som anmält sig till detta



 
 

 

Till länsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD, scenkonstchefer och konstnärliga 

ledare 

 

Länsteatrarna och Estrad Norr bjuder in till höstmöte 2019 

 

Varmt välkomna till ännu ett medlemsmöte. I höst är vi inbjudna till Estrad Norr i Östersund. 

Tillsammans kommer vi ta del av en teater som enbart sysslar med turnerande teater och den 

vardag som det medför. Utöver det blir det kommer vi ta upp aktuella frågor kring 

länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening samt enskilda 

individer i våra respektive teatrar. 

 

Det kommer att vara medlemsmöte där vi kommer besluta om kommande års verksamhet och 

budget och självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som 

vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst.  

 

Datum: onsdag 6 november till fredag 8 november 

Tid: Lunch 12.00 den 6 november till lunch 12.00 8 november 

Plats: Estrad Norrs lokaler i Folkets Hus. Krondikesvägen 93, Östersund 

Medlemsmöte: 13.00 – 14.00 onsdag 7 november 

Anmälan: Anmäl dig senast 20 oktober 

Klicka på Anmälan medlemsmöte 

Avgift: Deltagaravgiften på 1000 kr per person faktureras i efterhand. 

Hotell: Scandic Hotell Syd, Östersund. Uppge bokningskod: ”Länsteatrarnas höstmöte” 

ostersundsyd@scandichotels.com , +46 63 685 86 11 
 

OBS! Sista dag för att få rabatterat pris hos hotellet är den 6 oktober så se till att boka boende 

i god tid.  

 

Länsteatrarna i Sverige och Estrad Norr hälsar er välkomna! 

 

Robert Uitto, Ordförande Länsteatrarna, Malin Hülphers, Scenkonstchef, & Kalle Seldahl 

konstnärlig ledare, Estrad Norr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/r6ZWoBHEdTFnsV3m9
http://www.lansteatrarna.se/
https://goo.gl/maps/r6ZWoBHEdTFnsV3m9
mailto:ostersundsyd@scandichotels.com
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 RJL 
Medarbetarsamtal 
Registrerade 
medarbetarsamtal i 
Heroma i 
förhållande till antal 
anställda i 
genomsnitt senaste 
15 månaderna. 

90 % 80 % 

 

 

 

Verksamhetsområdet ligger fortfarande lågt på medarbetersamtal. En 
av orsakerna är att staben har ny rutin med medarbetarsamtal på 
hösten istället för våren och en annan orsak är att musikerna inom 
SMOT inte har genomfört några samtal på grund av att skyddsombud 
beordrade skyddsstopp för en stor grupp i verksamheten. Dessa 
samtal planeras att genomföras i augusti. 

 RJL 
Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron för 
medarbetare ska 
inte öka i 
jämförelse med 
samma period 
föregående år. 

3,7 % 3,6 % 

 

 

 

Målet nås trots att det finns några långtidssjukskrivningar som 
påverkar utfallet. 

 RJL 
Ekonomi i balans 
 

0 tkr 11 129 tkr 

 

 

 

A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+6,6 mnkr) 

Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv och uppgår till 3,2 mnkr 
för perioden januari-juli. Antalet deltagare i etableringskursen för 
nyanlända beräknas dock minska under året och även extraveckorna 
beräknas sjunka något. Elevantal, boende och utomlänselever 
kommer att påverka intäktsidan framöver. I och med att intäkterna 
sjunker under resten av året kommer överskottet att minska. 

Budgetavvikelsen för Smålands musik och teater är positiv och 
uppgår för perioden till 0,2 mnkr. 

Övrig kultur samt kulturbidrag och gestaltning har i dagsläget en 
positiv budgetavvikelse på 1,7 mnkr. En bidragande orsak är 
vakanser inom både kultur/utveckling och 
regionbiblioteksverksamheten, men det finns även en viss fördröjning 
av utbetalningar inom kulturprojekten. Tillsättningar har blivit 
försenade då omannonsering kommer att krävas under hösten. 

Inom staben för Utbildning och kultur finns fortsatt överskott som följd 
av vakanser; ca 1,5 mnkr. Tillsättning av några tjänster har gjorts i 
augusti. 

En sammantagen bild efter juli månads utgång är att överskottet 
kommer att minska under senare delen av året, men att tidigare 
lämnad helårsprognos på +2,6 mnkr består eller förbättras något. 

B. Centrala anslag (+4,5 mnkr) 

Här redovisas: 
- Bidrag och stöd till olika organisationer 
- Projektmedel (regionala utvecklingsmedel) 
- Nämndens egna kostnader 
- Statsbidrag (kulturbidrag) i form av intäkter 

Överskottet per juli beror i huvudsak på låg förbrukning av 
projektmedel under årets första del samt att endast en mindre del av 
nytillskottet för kulturplanen hittills är förbrukad. Anslaget för 
valideringscheckar på 0,8 mnkr har i likhet med föregående år inte 
kunnat utnyttjas p g a gällande regelverk och bidrar därmed också till 
överskottet. 

Nämndens egna kostnader ryms inom budgetramen och 
budgetbalans förväntas även för helåret. 

Erhållna statsbidrag uppgår till budgeterad nivå. 
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 godkänna föreliggande förslag till Regional 
utvecklingsstrategi.

Sammanfattning 
Den reviderade versionen av Regional utvecklingsstrategi 2019-
2035 för Jönköpings län har varit på bred remiss och ska nu 
beslutas för perioden 2019 – 2035. 

Beslutsunderlag 
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2019-09-03 RJL 2017/1082

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Regional utvecklingsstrategi 2019-2035
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår regionfullmäktige 

 godkänna föreliggande förslag till Regional utvecklingsstrategi.

Sammanfattning
Den reviderade versionen av Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 för 
Jönköpings län har varit på bred remiss och ska nu beslutas för perioden 2019 – 
2035. 

Information i ärendet
Nuvarande regional utvecklingsstrategi togs fram 2013 och antogs av dåvarande 
Regionförbundet 2014. I slutet av 2015 inleddes en arbetsprocess kring hur den 
regionala utvecklingsstrategin (RUS) bäst skulle kunna genomföras. Arbetet 
utformades efter beslut i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
den 7 oktober, 2015. Den resulterande rapporten för det fortsatta arbetet gav 
rekommendationer och förslag till beslut, som bland annat innefattade revidering 
av nuvarande RUS under 2017-2018. 

Föreliggande regionala utvecklingsstrategi är omdisponerad, prioriteringar och 
mål har reviderats och anpassats utifrån en uppdatarad analys och förändringar i 
de nationella och internationella styrdokumenten. Dokumentet består av en 
omfattande bakgrundsdel och ett kortfattat strategidokument. Strategin har varit 
på remiss där vi önskat få inspel på följande områden:

1. Vi önskar främst få synpunkter på de fem prioriteringarna, dess mål samt
ambitionsnivån i vår regionala utvecklingsstrategi (kapitel 4) då själva 
underlaget som heter ”Bakgrund till den regionala utvecklingsstrategin i 
Jönköpings län 2019-2035” ska ses som ett analysunderlag till själva 
strategin.

2. Vilka indikatorer på läns- och kommunnivå behöver vi använda som visar 
att vi är på väg att nå prioriteringarna, målen och ambitionsnivån i den 
regionala utvecklingsstrategin? (Ambitionen är att hålla dessa så få som 
möjligt)

3. -Vilka strategiska och prioriterade områden bör finnas med i den 
nationella strategin från 2021? Vilka inriktningar bör dessa ha?
-Hur kan dessa bidra till social, ekonomisk och miljömässig hållbar 
utveckling?



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2017/1082

-En sammanfattning av de samhällsutmaningar, möjligheter och 
förutsättningar för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet och olika 
delar av länet som finns – ur ert perspektiv.
(Utgångspunkten för 3. ska vara den regionala utvecklingsstrategin.)

Dessa inspel har gåtts igenom och där kom det in yttranden från över femtio (50) 
olika aktörer. Utifrån dessa inspel har ytterligare uppdateringar gjorts.

Utifrån detta har en process genomförts tillsammans med kommunerna där en 
tjänstemannagrupp och en politisk styrgrupp bearbetat mål, texter och ambitioner 
och utifrån denna process ställde sig kommunalt forum bakom strategin den 30 
augusti 2019. Strategin ska under hösten konkretiseras i form av sex 
handlingsplaner vilka kommer att tas fram i samarbete med länets kommuner, 
myndigheter, näringslivet och civilsamhället. Målet är att handlingsplanerna ska 
kunna tas i nämnderna under vecka 47.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-03
 Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 för Jönköpings län

Beslut skickas till
Regionledningskontoret - Regional utveckling

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T f regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör



Regional utvecklingsstrategi 
2019-2035 
Förord
Regionbildningen i Jönköpings län sprang ur en 
gemensam vilja att: 

 stärka regionens1 attraktionskraft genom 
att locka och behålla invånare, besökare 
och företag

 att erbjuda och skapa attraktiva miljöer för 
bland annat arbete, utbildning, boende, 
fritid, näringsverksamhet, forskning, kultur 
och konst

 att skapa förutsättningar för ett 
konkurrenskraftigt näringsliv, en väl 
fungerande  arbetsmarknad, möjlighet till 
utbildning och kompetensutveckling samt 
en hållbar infrastruktur med 
pendlingsmöjligheter

Medborgarnas inflytande över vardagens frågor 
genom direkta val var det starkaste skälet till 
ansökan om att som Region få ta ansvar för 
regionala utvecklings- och tillväxtfrågor. Ett 
direktvalt regionfullmäktige med egen 
beskattningsrätt som förutom hälso- och sjukvård 
även hanterar regionala utvecklingsfrågor 
bedömdes ge bästa förutsättningar för att uppnå ett 
bra liv i ett attraktivt län för invånarna. 

Det kommunala engagemanget betonades. De olika 
delregionala förutsättningarna för tillväxt hanteras 
bäst genom att de bejakas och genom offentliga 
åtaganden som stödjer näringslivet och det civila 
samhället. Att Regionens arbete och den regionala 
utvecklingsstrategin möter kommunernas olika 
utmaningar och möjligheter är därför nyckeln till en 
framgångsrik utveckling och tillväxt i hela länet. 
Regionens roll att på alla sätt och inom alla 
områden knyta samman länet betonades. För att 
lyckas med det är samordning, samverkan, 
samarbete och samhandling mellan länets samtliga 
aktörer av central betydelse.

Den regionala utvecklingsstrategin
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) utgår 
från en vision och en omfattande process i länet för 
att tillsammans med kommuner, Länsstyrelsen och 
övriga myndigheter, näringsliv och civilsamhälle 
identifiera länets behov och prioriteringar för en 

1 I linje med lag om regionalt utvecklingsansvar (2010:630, SFS 
2018:1348), förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583), Nationella 
strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft samt ansökan vid 
regionbildningen används genomgående region med litet r synonymt med 
länet/territoriet och Region med stort R för organisationen Region 
Jönköpings län. 

hållbar utveckling och tillväxt för hela länet och 
dess alla delar fram till 2035.

Den regionala utvecklingsstrategin har som 
utgångspunkt att förmågan att attrahera, behålla och 
utveckla kompetenser, företag och kapital är 
avgörande för att utveckla en attraktiv och 
konkurrenskraftigt län och 13 attraktiva och 
konkurrenskraftiga kommuner. Det är människor 
som bidrar med kompetens, som driver företag och 
som investerar kapital. De söker en livsmiljö som 
ger möjligheter att kombinera bra boende med bl.a. 
arbete, service, omsorg och fritid. I Jönköpings län 
ska det vara enkelt att bo i en kommun, jobba i en 
annan och besöka kulturupplevelser i en tredje. En 
livsmiljö som erbjuder ett bra liv idag och i 
framtiden. 

För ett bra liv i framtiden krävs en hållbar 
utveckling idag. 2035 ska generations-, miljö- och 
klimatmål i stor utsträckning vara nådda. Den 
regionala utvecklingsstrategin ska därför visa vägen 
för denna utveckling. För att lyckas är ingen insats 
för liten. Styrdokument, som Agenda 2030, pekar 
på de arbetsområden som krävs för en hållbar 
utveckling. Hållbarhetsarbetet är en drivkraft för det 
regionala utvecklings- och tillväxtarbetet som ska 
säkerställa att hela länet lever och utvecklas även i 
framtiden. 

Den regionala utvecklingsstrategin är den regionala 
länken i en logisk kedja från internationella och 
nationella program och strategier till lokala 
utvecklingsplaner. Det är en ständigt pågående 
utvecklingsprocess, där den ena nivån påverkar den 
andra och där programinnehåll överförs till nästa 
nivå, uppåt och nedåt. Den regionala 
utvecklingsstrategin är ett viktigt underlag i 
gränsöverskridande samarbeten inom och utom 
länet och ska samordnas med de nationella målen 
för utvecklingspolitiken samt kopplas till Europa 
2020-strategin, som är EU:s övergripande strategi 
för utveckling och tillväxt. Insatserna i den 
regionala utvecklingsstrategin baserar sig på de 
behov och utmaningar som identifierats för länet 
och dess 13 kommuner. 

Ambitionen har varit att hålla den regionala 
utvecklingsstrategin kort och tydlig för att det 
verkligen ska bli ett användbart och använt 
dokument. Prioriteringarna har begränsats för att 
också ge möjlighet för länets kommuner att 
utveckla strategier för sin utveckling. Ett mer 
utförligt underlag ”Bakgrund till den regionala 
utvecklingsstrategin i Jönköpings län 2019-2035”, 
källhänvisningar, definitioner, underlag och 
exempel har samlats på http://utveckling.rjl.se.

Centrala utmaningar i länet som den regionala 
utvecklingsstrategin hanterar är demografisk 
utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi 
samt social sammanhållning. Ambitionen är att 



vända dessa till möjligheter genom sex 
strategiområden för Jönköpings län: en hållbar 
region, en attraktiv region, en smart region, en 
kompetent region, en tillgänglig region och en 
global region.

För att ge den regionala utvecklingsstrategin kraft 
och för att bidra till att länet fokuserar sitt arbete för 
att genomföra strategin kopplas handlingsplaner 
och riktade projektutlysningar till insatsområdena i 
strategin. Detta ligger i linje med både Europeiska 
Unionens och Sveriges nationella arbete med 
prioriteringarna och bidrar till den röda tråden 
genom styrsystemet. 

Återkommande medskick från kommunerna under 
processen har varit att verkligen våga spetsa målen, 
att höja ambitionerna för länet och att verkligen se 
hela länets potential och behov. I denna regionala 
utvecklingsstrategi har därför Jante fått stå tillbaka 
och med stor tilltro till länets fantastiska 
förutsättningar syftar strategin till att utveckla länet 
till en långsiktigt hållbar, attraktiv, tillgänglig och 
innovativ tillväxtregion.

En vision som lyfter
Visionen är inte bara en vägvisare, den är också ett 
löfte. Den innebär att Jönköpings län bestämt sig 
för hur länet ska uppfattas i det långsiktiga 
perspektivet – såväl inifrån som utifrån. Visionen är 
en vägvisare för hur Jönköpings län ska vara år 
2035. 

Jönköpings län – Sveriges mest hållbara, 
attraktiva och tillgängliga region. 

Visionen ska leda till ett län med bra miljö, goda 
möjligheter till boende, arbete, företagande, 
utbildning och utveckling, bra kommunikationer 
och ett rikt fritids- och kulturliv som ger 
förutsättningar för god hälsa och ett bra liv för alla. 
Visionen och strategin ska leda till att människor 
vill söka sig till länet och få dem att stanna.

Arbetet med Agenda 2030 för hållbar utveckling 
ska förändra vår värld i en mer hållbar riktning. 
Arbetet med målen ska verka för att utrota 
fattigdom och hunger, säkerställa ett aktivt arbete 
för planeten och dess naturresurser, verkställa 
mänskliga rättigheter för alla världsmedborgare 
samt arbeta för jämställdhet och för kvinnors och 
flickors egenmakt. Länet och dess utveckling ska 
därför präglas av hållbarhetens tre dimensioner.

Invånare i Jönköpings län ska känna att de har 
samma förutsättningar för att leva ett bra liv i länet, 
oavsett kön, bakgrund eller individuella 
förutsättningar. Tillgången till arbete, hälso- och 
sjukvård, barnomsorg, kultur och friluftsliv ska vara 
jämlik och tillgänglig i hela länet. Genom att skapa 

förutsättningar för att leva, verka och bo i alla 
kommuner i länet skapas attraktivitet. 

Möjligheten att utveckla ett framtida hållbart 
välfärdssamhälle hänger intimt samman med ett 
starkt och konkurrenskraftigt näringsliv som skapar 
hållbar tillväxt utan att äventyra miljön eller 
människors hälsa. En smart och affärsdriven 
miljöutveckling ska därför bidra till att de 
traditionella näringarna i vårt län ska kunna växa 
och utvecklas även i framtiden, samtidigt som nya 
näringar kan få fäste och bidra med nya företag och 
innovationer. Forskningen och högskolans starka 
ställning ska bidra ytterligare med innovationer och 
ökad konkurrenskraft till hela länet.

Attraktivitet handlar också mycket om ekologi. Att 
länet även i framtiden har rent vatten och luft, att 
länet har fungerande kretslopp, en biologisk 
mångfald som säkerställer livsmedelsproduktionen, 
upplevelse- och besöksmiljöer, ekosystem som 
skyddas och utvecklas och som bidrar till nya 
näringar och cirkulära ekonomiska system. Det 
krävs anpassning för att nå klimatmålen, till 
klimatförändringar, ett riskförebyggande arbete och 
riskhantering liksom miljöskydd och effektivt 
resursutnyttjande i övergången till en koldioxidsnål 
ekonomi för att nå målet att vara ett ”plusenergilän” 
2050.

Den regionala utvecklingsstrategin ska leda till att 
Jönköpings län år 2035 är ett hållbart, attraktivt och 
tillgängligt län där alla människor trivs, utvecklas 
och mår bra.

Plan för genomförande:
1. En handlingsplan tas fram för respektive mål. 

Handlingsplanerna revideras vart fjärde år.
2. Ett ledningssystem implementeras för möten 

och nätverk som säkerställer genomförandet av 
handlingsplanerna i hela länet

3. Årliga analyser av utvecklingen tas fram

Globala överenskommelser 
Exempelvis Agenda 2030

EU-nivå
Exempelvis EU 2020 och Östersjöstrategin

Nationella strategier
Exempelvis nationella strategin för hållbar regional 

tillväxt och attraktionskraft

Region/län 
Regional utvecklingsstrategi

Kommunala strategier/planer
Exempelvis översiktsplaner



4. Årlig uppföljning av indikatorer som mäts på 
kommun, läns- och nationell nivå

5. Årliga konferenser genomförs för uppföljning 
av resultat och inspiration till utveckling i 
enlighet med strategin



En hållbar region

För ett långsiktigt hållbart regionalt tillväxt- och 
utvecklingsarbete krävs att social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet genomsyrar alla aspekter 
av arbetet och att länet genom samhandling 
utvecklas till en förebild i genomförandet av målen. 
Medvetet individuellt och kollektivt ansvarstagande 
och förändringsvilja är grundförutsättningar för att 
länet ska nå de långsiktiga hållbarhetsmålen. 
Satsningar på länets rika kulturarv och mångfald 
bidrar till attraktivitet nu och i framtiden. 

2035 är Jönköpings län en förebild för en hållbar 
utveckling. Målen i Agenda 2030 har nåtts. Den 
miljömässiga utvecklingen inom samhällets alla 
områden har lett till att länet är på väg att bli ett 
plus-energi-län och att länet bidrar aktivt till 1,5 
graders målet. Resursanvändningen minskar och 
länet har en hållbar konsumtion och produktion. 
Länets natur och miljö mår allt bättre och 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås. 
Länets rika biologiska mångfald, väl utvecklade 
ekosystemtjänster och tysta miljöer värnas.

2035 präglas hela Jönköpings län av jämställdhet, 
jämlikhet och mångkultur som bidrar till en 
attraktiv livsmiljö. Ett attraktivt och tillgängligt län 
där människor och miljö mår bra kräver ett ständigt 
arbete med livsmiljö och hälsa. Länets demokrati 
stärks genom en hög tolerans för olikheter och att 
människors lika värde värnas. Barn och ungas 
engagemang och delaktighet är en viktig del av den 
långsiktigt hållbara utvecklingen. 

2035 präglas länet av en hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling, cirkulära ekonomier, grön 
tillväxt och en robust och miljömässigt säker 
vattenförsörjning. Fossila råvaror har fasats ut 
bland annat genom elektrifiering, vätgas och att 
bioråvara bidrar till nya produkter. Levande 
landsbygder och utvecklingen av de gröna 
näringarna bidrar till ett långsiktigt hållbart 
samhälle. 

Delstrategier: 
1. Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som 

minskar belastningen på miljö, klimat och 
förbrukningen av jordens resurser

2. Skapa en hållbar social utveckling för 
människor och företag

3. Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i 
näringsliv och samhälle

4. Skapa förutsättningar för individuellt och 
kollektivt ansvarstagande och lärande för en 
hållbar konsumtion 

5. Säkerställa en hållbar produktion av livsmedel 
och en god vattenkvalitet i hela länet

6. Säkerställa en jämställd regional tillväxt och 
jämlika förutsättningar i samhället

7. Säkerställa god samverkan som ger 
förutsättningar att nå målet: 2035 är 
Jönköpings län hållbart

Mål: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län 



En attraktiv region

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser, företag och kapital är avgörande för 
att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig 
region; en region som ser möjligheter i 
förändringar och värdesätter samverkan. Det är 
människor som bidrar med kompetens, som driver 
företag, som investerar kapital och som utvecklar 
samhällen. De söker en öppen, inkluderande, 
jämställd, mångkulturell och barnvänlig livsmiljö 
som ger möjligheter att kombinera ett bra boende 
med bland annat ett rikt kulturliv, god utbildning, 
arbete, service, god hälsa, omsorg och fritid. En 
livsmiljö som lockar människor till sig attraherar 
ännu fler. 

2035 har länets hållbara utveckling tillsammans 
med satsningen på smarta och dynamiska tätorter, 
landsbygder, uppväxt- och livsmiljöer ökat hela 
länets attraktivitet.

Ett rikt utbud av kultur och hälsofrämjande 
fritidsaktiviteter, tillgång till livslångt lärande, 
attraktiva och utvecklande arbetstillfällen, attraktiva 
och väl dimensionerade boenden, tillgång till god 
förskola, utbildning, omsorg och sjukvård har lett 

till att hela länet utvecklas och är attraktivt att bo, 
verka i, besöka och flytta till.

Delstrategier:
1. Attrahera, behålla och utveckla människor, 

företag och kapital
2. Skapa meningsfulla och inkluderande 

mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet och 
integration i samverkan med civilsamhället 

3. Utveckla ett attraktivt kultur- och fritidsutbud 
som präglas av mångfald 

4. Utveckla attraktiva besöksmål i både stad och 
landsbygd

5. Skapa en öppen, inkluderande, jämställd och 
barnvänlig livsmiljö 

6. Driva en hållbar digital utveckling 
7. Bidra till att länets aktörer ser möjligheter i 

förändring och stimulera organisationers 
förändringskraft. 

8. Skapa, upprätta en samverkansmodell med 
civilsamhället

Mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, 
växa upp, bo, leva, verka, åldras på och flytta till för alla



En tillgänglig region

Länets geografiskt strategiska läge har genom 
historien skapat attraktivitet och förutsättningar för 
möten och handel och ger länet utmärkta 
förutsättningar att möta framtida möjligheter. En 
långsiktigt hållbar livsmiljö i länet förutsätter 
bostäder för människor i livets alla skeenden, 
attraktiva möjligheter att bo och leva i länets alla 
delar samt snabba och långsiktigt hållbara 
kommunikationer. En god tillgänglighet är en 
förutsättning för att alla länsinvånares potential 
ska komma till sin rätt. Genom fysisk och digital 
hållbar infrastruktur skapar läget förutsättningar 
för att vara en långsiktigt hållbar och innovativ 
tillväxtregion.

2035 matchar bostadsförsörjningen invånarnas 
behov och samhällsplaneringen stödjer i samverkan 
med omkringliggande län en hållbar utveckling. 
Länets starka infrastruktur utgör en ryggrad för 
hållbara transporter i hela södra Sverige, vilket 
skapar förutsättningar för näringslivets 
expansionsmöjligheter, kommunikationer och 
möjlighet att nå marknader inom och utom landet. 

Utvecklingen av järnvägsnätet och den nya 
höghastighetstambanan har revolutionerat resandet. 
Infrastruktur såväl som transporter och 
kollektivtrafiken i länet stödjer ett fossiloberoende, 
multimodalt resande som utvidgar de funktionella 
arbetsmarknadsregionerna och stödjer 
länsinvånarnas resor till arbete, studier, 
fritidsaktiviteter och kultur. 

Den småskaliga infrastrukturen som cykelbanor, 
vandrings- och ridleder är till glädje för invånarna i 
länet såväl som för den snabbt växande 
besöksnäringen. 

Länet har en väl tilltagen och stabil tillgång till el, 
vatten och digital infrastruktur som når alla och 100 
procents mobiltäckning. 

Länets grundläggande infrastruktur är robust, väl 
rustad och anpassad för de utmaningar 
klimatförändringarna och andra kriser kan innebära 

Delstrategier
1. Skapa attraktiva bostäder och boendemiljöer 

för människor i alla livets skeenden i hela länet 
genom samverkan för hållbar, trygg och jämlik 
samhällsplanering över administrativa gränser

2. Skapa en hållbar, attraktiv och innovativ 
samhälls- och landsbygdsutveckling genom 
stärkt samverkan i samhällsplaneringen

3. Delta aktivt och drivande i arbetet för nya 
stambanor för höghastighetståg

4. Stärka och rusta befintliga järnvägsförbindelser 
som kopplar samman länets kommuner med 
varandra och angränsande län.

5. Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en 
hållbar utveckling, arbetsmarknadsförstoring 
och länsinvånarnas resor till studier, 
fritidsaktiviteter och kultur. 

6. Utveckla infrastrukturen i länet så att den 
möjliggör hållbara, säkra och tillgängliga resor, 
transporter, logistik och turism,

7. Tillgänglighetsanpassa samhällets alla delar för 
jämlika möjligheter att ta del av och bidra till 
utvecklingen

8. Skapa hållbar digital utveckling i hela länet 
genom tillgång till höghastighetsuppkoppling 

9. Ta fram gemensamma strukturbilder för länets 
framtida infrastruktur-system

Mål: I Jönköpings län skapar tillgänglighet utvecklingskraft



En smart region

Företagsamhet och samverkan är kännetecknande 
för länet sedan lång tid tillbaka. Genom 
innovations- och förändringskraft har länets 
näringsliv utvecklats och gått stärkt ur kriser och 
strukturomvandlingar. Mod, handlingskraft, stolthet 
och uppfinningsrikedom har präglat företagen dess 
ledare och medarbetare. Genom framgångsrika och 
prestigelösa småföretag blomstrar hela länet och 
sysselsättningen är hög. 

2035 ses länet som en förebild och influenser inom 
nyföretagande, jämställdhet, jämlikhet och 
arbetsmiljöutveckling. Omvärldsanalys och 
internationell samverkan har lett till att länets 
näringsliv är en självklar del av de globala 
värdekedjorna. Länets näringsliv bidrar aktivt till en 
hållbarhetsdriven utveckling. 

Högskolan är en motor där samverkan driver det 
offentligas och näringslivets utveckling mot mer 
innovativa kunskaps- och teknologiintensiva 
produkter och tjänster. Genom högskolans 
internationella nätverk och höga utbildnings- och 
forskningsnivå lockas studenter och forskare från 
hela världen till Jönköpings läns dynamiska 
arbetsmarknad. 

2035 har länet utvecklat en kreativ 
innovationskultur där samverkan mellan akademi, 
offentlig sektor och näringsliv har resulterat i 
kluster och innovationsmiljöer som bidrar till en 
långsiktigt hållbar utveckling för länet.

2035 har länet genom dess entreprenöriella arv 
utvecklats till ett smart internationellt 

innovationscentrum för prototyp- och 
produktionsutveckling. Skogsnäringen och dess 
förädlingsindustri bidrar genom innovation och 
förädling av bioråvara till en hållbar utveckling. 

Länet ger ett nettobidrag till landets självförsörjning 
av livsmedel. Länets strategiska läge har befäst 
länets position som logistik- och e-handelscentrum i 
Skandinavien. Länets starka moderna industriprofil 
har kompletterats med en kunskapsintensiv 
tjänstenäring. Digitaliseringen har skapat 
förutsättningar för offentliga tjänster i världsklass 
och en besöksnäring med internationell lyskraft. 

Delstrategier: 
1. Förstärka näringslivets och det offentligas 

innovations- och förändringskraft 
2. Utveckla ett hållbart, diversifierat och 

kunskapsintensivt näringsliv i hela länet genom 
smart specialisering 

3. Bidra till framgångsrika små- och medelstora 
företag med ett högt kunskaps- och 
teknologiinnehåll i produkter och produktion

4. Inspirera till en arbetsmiljö i världsklass 
5. Säkerställa en hög sysselsättning 
6. Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven 

näringslivsutveckling 
7. Säkerställa ett jämställt och jämlikt arbets-, 

näringsliv och företagande i hela länet
8. Bidra till en ökad digital mognad för en hållbar 

digitalisering 
9. Samverka för kompetensutveckling

 

Mål: 2035 ska Jönköpings län vara en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion



En kompetent region

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser är helt avgörande för att säkra 
näringslivets och den offentliga sektorns behov av 
medarbetare och för att kunna möta välfärdens 
utmaningar. Förutsättningarna och utgångsläget 
varierar mellan länets kommuner. Genom en väl 
fungerande samverkan i länet mellan Region 
Jönköpings län, kommunerna, näringslivet, 
akademi och utbildningsanordnare, 
arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter 
säkerställs den långsiktiga matchningen på 
arbetsmarknaden i hela länet. 

2035 tas alla människors potential tillvara på 
arbetsmarknaden. Matchningen mellan 
näringslivets och den offentliga sektorns behov och 
arbetskraftens kompetens är hög. Länet erbjuder 
landets mest spännande arbetstillfällen, utbildnings- 
och forskningsmiljöer och lockar därför 
internationell spetskompetens till länet.

2035 finns en proaktiv samverkan inom länet i syfte 
att öka samhandling och kommunikation mellan 
utbildningsaktörer samt mellan utbildningsaktörer 
och näringslivet. 

Strukturerna för utbildning och 
kompetensutveckling stödjer näringslivets, den 
offentliga sektorns och det omgivande samhällets 
utveckling så att alla invånarnas potential 
förverkligas och kompetens tas tillvara. 
Sysselsättningen är hög och matchningen 
säkerställs genom det livslånga lärandet. 

Högskolans utbud och arbetssätt stödjer det 
livslånga lärandet såväl som näringslivets 
kompetensförsörjning. Högskolan driver genom sin 
forskning och sina forskningsmiljöer utvecklingen 
inom näringslivet och den offentliga sektorn.

Kommunala lärcentra utgör nav och motorer för 
fysiska och digitala utbildningar på alla nivåer som 
säkerställer matchningen på en snabbt föränderlig 
och dynamisk arbetsmarknad. 

Delstrategier:
1. Stärka länets förmåga att attrahera, behålla och 

utveckla kompetenser
2. Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen 

och matchningen för integration och hållbar 
tillväxt

3. Höja den formella utbildningsnivån
4. Vidareutveckla högskolans betydelse för länets 

utveckling genom fler forsknings-, 
innovations- och utvecklingsmiljöer

5. Säkerställa en integrerad arbetsmarknad och ett 
inkluderande arbetsliv

6. Etablera jämlika möjligheter till utbildning och 
livslångt lärande i hela länet

7. Förbättra förutsättningarna för länsinvånarna 
att kompetensutveckla och vidareutbilda sig 
under pågående anställning

8. Etablera en väl fungerande samverkan inom 
länet och mellan alla aktörer

. 

Mål: I Jönköpings län säkerställs matchningen genom det livslånga lärande



En global region

Länets strategiska läge, den internationellt 
profilerade högskolan och den ökande 
globaliseringen skapar förutsättningar för länet att 
bli en långsiktigt hållbar och innovativ 
tillväxtregion. Exportmarknaden är central för 
många av länets företag. En förutsättning för länets 
långsiktigt hållbara utveckling är att länets företag 
erövrar och blir en del av de globala 
värdekedjorna. Insatser behöver därför 
kontinuerligt göras för att stödja företagens 
internationaliserings- och exportambitioner. 
Globaliseringen ger även möjlighet till kunskaps- 
och kompetensinfluenser samt ökar möjligheten för 
internationella företags direktinvesteringar och 
nyetableringar i länet. 

2035 bidrar länets internationalisering och globala 
prägel till landets utveckling. Länets aktiva arbete 
med en väl utvecklad omvärldsanalys ger 
näringsliv, akademi och offentlig sektor beredskap 
att fånga möjligheter. Vänortssamarbeten stärker 
omvärldsbevakning, lärande och länets 
internationella ställning. Den växande 
besöksnäringen bidrar till utveckling i städer och på 
olika landsbygder.  

Det goda klimatet för direktinvesteringar och 
nyetableringar bidrar till länets status som 

tillväxtmarknad. Länets näringsliv är en självklar 
länk i de globala värdekedjorna och länet är en del 
av den arbetsmarknadsregion som sträcker sig över 
norra Europa och en aktiv part i Östersjösamarbetet 
samt det nordiska samarbetet. 

Länet är aktivt i utvecklingen av EU, övriga Europa 
och världen, samt bidrar till att stärka demokrati, 
mänskliga rättigheter och social inkludering. Länet 
stödjer också andra länders utveckling i riktning 
mot en alltmer hållbar värld.

Delstrategier:
1. Positionera länet på den internationella kartan
2. Stödja företagens internationaliserings- och 

exportambitioner
3. Utveckla länets attraktivitet för och förmåga att 

ta emot direktinvesteringar och nyetableringar
4. Bidra till att utveckla EU och övriga världen i 

en mer hållbar riktning
5. Utöka och utveckla kompetens- och 

arbetsmarknadsregionen 
6. Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser 

som EU erbjuder
7. Arbeta proaktivt med omvärldsanalys
8. Samverka för internationalisering

Mål: Ett internationellt konkurrenskraftigt län



Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 Under arbete

Indikatorer för den regionala utvecklingsstrategin mot 2035
För att mäta utvecklingen mot målen i den regionala utvecklingsstrategin har ett indikatorpaket för varje mål 
tagits fram. Dessa indikatorer följs årligen på dels länsnivå och dels kommunal nivå och syftar till att mäta 
huruvida den regionala utvecklingsstrategin når målen 2035. Många av dessa indikatorer är centrala i den årliga 
redovisningen till regeringen som handlar om effekterna av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. 

För vissa indikatorer finns det givna målvärden, nationellt identifierade eller identifierade i processen 
tillsammans med länets aktörer i arbetet med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin (exempelvis flera av 
målen inom Agenda 2030). För vissa indikatorer finns det ett utgångsår och ett önskat läge (exempelvis 1,5 
graders målet). För andra indikatorer finns en önskan om en trend i någon riktning (exempelvis minskade fossila 
utsläpp). Beroende på indikatorns typ kommer därför redovisningen se olika ut. Samtliga kommer över tid att 
kunna visa på graden av förflyttning, vilken förhoppningsvis kommer vara i önskvärd riktning.

Utöver indikatorerna finns det målvärden och nyckeltal för de delstrategier, delmål och aktiviteter som finns i 
handlingsplanerna som gäller för åren 2019-2024.

Indikatorer en hållbar region
Mål - En hållbar 
region

Uppföljningsområden Nyckeltal Målvärde (idag) Källa

Invånare 0-19 år i 
ekonomiskt utsatta hushåll, 
andel (%)

< 2 % (8 %) KoladaMål 1 Ingen fattigdom 
(Fattigdom omfattar fler 
dimensioner än den 
ekonomiska. Fattigdom innebär 
bl.a. även brist på frihet, makt, 
inflytande, hälsa, utbildning och 
fysisk säkerhet.)

Invånare 18-64 år med låg 
inkomst, andel (%)

< 10 % (18,7 %) Kolada

Invånare med fetma, andel 
(%)

< 5 % (17 %) KoladaMål 2 Ingen hunger (Avskaffa 
hunger, uppnå tryggad 
livsmedelsförsörjning och 
förbättrad nutrition samt främja 
ett hållbart jordbruk.)

Ekologiskt odlad åkermark > 40 % (22 %) Kolada

Medellivslängd kvinnor, år >86 (84,5) Kolada
Medellivslängd män, år >82,5 (81) Kolada
Långtidssjukskrivna med 
psykiska sjukdomar och 
syndrom samt 
beteendestörningar, andel 
(%)

>35 % (48,3 %) Kolada

Fallskador bland personer 
65+, 3-årsm, antal/100 000 
inv

< 1500 (3047) Kolada

Förekomst av diabetes typ-
2, andel (%)

<4 % (6 %) Kolada

Mål 3 Hälsa och 
välbefinnande 
(Säkerställa hälsosamma liv 
och främja välbefinnande för 
alla i alla åldrar.)

Antibiotikaförsäljning 
landsting, recept/1000 inv

<150 (272,1) Kolada

Heltidsarbetande 
månadsavlönade region, 
andel (%)

<80 % (59 %) Kolada

Föräldrapenningdagar som 
tas ut av män, antal dagar 
(%)

>40 % (27,9) Kolada

Kvinnors 
mediannettoinkomst som 
andel av mäns 
mediannettoinkomst , andel 
(%)

> 97 (77,8 %) Kolada

Målen i Agenda 
2030 har nåtts

Mål 5 Jämställdhet 
(Uppnå jämställdhet och alla 
kvinnors och flickors 
egenmakt.)

Kvinnors 
mediannettoinkomst som 
andel av mäns 
mediannettoinkomst, 
anställda av Regionen, 
andel (%)

>100 % (86 %) Kolada



Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 Under arbete

Vattenförbrukning 
kubikmeter/kvadratmeter

<0,35 (0,56) Kolada

Sjöar med god ekologisk 
status

 >75 % (64,3 %) Kolada

Vattendrag med god 
ekologisk status, andel (%)

>25 % (17,6 %) Kolada

Grundvattenförekomster 
med god kemisk och 
kvantitativ status, andel (%)

>99 % (98,1 %) Kolada

Mål 6 Rent vatten och 
sanitet 
(Säkerställa tillgången till och 
en hållbar förvaltning av vatten 
och sanitet för alla.)

Vattenanvändning totat, 
senaste mätning kbm/inv

< 100 % (121,7 %) Kolada

Fjärrvärmeproduktion av 
förnybara energikällor på 
värmeverk inom det 
geografiska området, andel 
%

Kolada

Energianvändning 
verksamhetslokaler, 
kWh/kvm BRA

 < 100 (166) Kolada

Mål 7 Hållbar energi för alla 
(Säkerställa tillgång till 
ekonomiskt överkomlig, 
tillförlitlig, hållbar och modern 
energi för alla.)

Slutanvändning av energi 
totalt inom det geografiska 
området, MWh/inv

<20 (33) Kolada

Ginikoefficient, index <0,350 (0,356 2016) Kolada

Mål 10 Minskad ojämlikhet 
(Minska ojämlikheten inom och 
mellan länder.) Invånare 16-84 år med 

avsaknad av tillit till andra, 
andel (%)

<20 (28) Kolada

Demografisk 
försörjningskvot

< 0,75 (0,81) Kolada

Utsläpp till luft av 
kväveoxider (NOx), totalt, 
kg/inv

<10 % (12,2 %) Kolada
Mål 11 Hållbara städer och 
samhällen 
(Göra städer och bosättningar 
inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och 
hållbara.)

Utsläpp till luft PW2.5 
(partiklar <2,5 mikrom), 
kg/inv

<1,10 (1,84) Kolada

Insamlat hushållsavfall 
totalt, kg/person

<235 (471) Kolada

Hushållsavfall som samlats 
in för materialåtervinning 
inkl. biologisk behandling, 
andel %

>80 (39) KoladaMål 12 Hållbar konsumtion 
och produktion
(Säkerställa hållbara 
konsumtions- och 
produktionsmönster.) Ekologiska livsmedel i egna 

verksamheter, andel (%)
>65 (40,4) Kolada

Mål 13 Bekämpa 
klimatförändringarna
(Vidta omedelbara åtgärder för 
att bekämpa 
klimatförändringarna och dess 
konsekvenser.)

Utsläpp till luft av 
växthusgaser, ton CO2-
ekv/inv

<2,36 (4,72) Kolada

Mål 14 Hav och marina 
resurser
(Bevara och nyttja haven och de 
marina resurserna på ett 
hållbart sätt för en hållbar 
utveckling.)

Marint skyddad havsareal, 
andel (%)

- Kolada

Mål 15 Ekosystem och 
biologisk mångfald
(Skydda, återställa och främja 
ett hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem, 
hållbart bruka skogar, bekämpa 
ökenspridning, hejda och vrida 
tillbaka markförstöringen samt 

Skyddad natur totalt, andel 
(%)

>7 (2,6) Kolada
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hejda förlusten av biologisk 
mångfald.)

Valdistrikt med lägst 
valdeltagande i senaste 
landstingsvalet, andel (%)

>69 (59,1) Kolada

Anmälda våldsbrott, 
antal/100 000 inv

<700 (855) Kolada

Förtroendevalda i KF eller 
RF som utsatts för 
trakasserier, hot eller våld, 
andel(%)

<15 (20,7) Kolada

Mål 16 Fredliga och 
inkluderande samhällen
(Främja fredliga och 
inkluderande samhällen för 
hållbar utveckling, 
tillhandahålla tillgång till 
rättvisa för alla samt bygga upp 
effektiva, och inkluderande 
institutioner med 
ansvarsutkrävande på alla 
nivåer.

Årets resultat som andel av 
skall & generella 
statsbidrag, (%)

>1 (0,5) Kolada

Mål 17 Genomförande och 
globalt partnerskap
(Stärka genomförandemedlen 
och återvitalisera det globala 
partnerskapet för hållbar 
utveckling.)

Nyckeltal för Mål 17 saknas 
men håller på att tas fram 
nationellt

Kolada

Nedsatt psykiskt 
välbefinnande, andel 

> Folkhälsomyn
digheten

Cancer 
Åldersstandardiserat, per 
100 000 

> Socialstyrelse
n 

Hälsa Sjukdomar 
  

Hjärtinfarkter 
Åldersstandardiserat per 
100 000

> Socialstyrelse
n 

Riskkonsumenter av 
alkohol, andel

> Folkhälsomyn
digheten  Hälsofrämjande beteende Röker dagligen, andel > Folkhälsomyn
digheten

Återbruk Tillvarataget avfall, andel Kolada  

Hållbar 
konsumtion

Resursanvändning Resursproduktivitet PPS/kg Eurostat  
Korruption och avtalsbrott Ekonomisk brottslighet, 

anmälda brott, antal per 100 
000 invånare 

BRÅ 

Hot-, kränknings- och 
frihetsbrott, anmälda brott 
Antal per 100 000 invånare 

BRÅ/BRP+

Politiker utsatta för hot, 
våld, trakasserier, 
skadegörelse och stöld, 
andel 

BRÅ/BRP+Kränkning 

Sexualbrott, anmälda brott, 
antal per 100 000 invånare 

BRÅ/BRP+

Segregation Nationellt nyckeltal håller 
på att tas fram

BRP+

Social hållbarhet

HBTQ-certifiering Antal HBTQ-certifierade 
verksamheter i länet2

RFSL

Luft Emissioner av PM2.5 ton/år RUS/miljömål
sdatabasen/ 
BRP+   

Buller Nationellt nyckeltal håller 
på att tas fram

BRP+

Emissioner av Arsenik (As), 
ton/år ton/år 

RUS/miljömål
sdatabasen   
BRP+

Miljökvalitets-
målen nås

Kemikalier
Emissioner av Kadmium 
(Cd) ton/år 

RUS/miljömål
sdatabasen   

2 HBTQ-diplomering är inte öppen för länets samtliga aktörer, vilket är nödvändigt om fler än Region Jönköpings län ska kunna visa på resultat. 
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Emissioner av Nickel (Ni) 
ton/år 

RUS/miljömål
sdatabasen   

Emissioner av 
Benso(a)pyren ton/år 

RUS/miljömål
sdatabasen   

Emissioner av Kolmonoxid 
(CO) ton/år 

RUS/miljömål
sdatabasen   

Emissioner av Kväveoxider 
(NOx) ton/år 

RUS/miljömål
sdatabasen

Emissioner av PM10 
(partiklar <10 mikrom.) 
ton/år 

RUS/miljömål
sdatabasen

Påverkan på marken Bruten 
ballast (mark) ton per capita 

SGU 
(Sveriges 
geologiska 
undersökning)   

Lokal miljö BRP+
Skyddad landareal, andel av 
landareal

SCB   

Skyddade naturresurser Skyddad sötvattensareal 
Andel av sötvattensareal

SCB

Politiskt engagemang Politiska 
ungdomsorganisationer, 
antal engagerade 
medlemmar

RJL

Ungdoms-
engagemang

Ungdomsaktiviteter Utbetalt Lokalt 
Aktivitetsstöd

Kommunerna

Besök på skyddsvärda 
objekt

Insamlad 
statistikKulturarv Skyddsvärda objekt i länet Upprustning av 

skyddsvärda objekt
Strukturbild

Koldioxid-
ekvivalenter

Utsläpp omräknat i 
koldioxidekvivalenter

Utsläpp av 
koldioxidekvivalenter

> SCB

Demografi Befolkningsutveckling Utveckling i stad, tätort och 
landsbygd

SCB



Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 Under arbete

Indikatorer en attraktiv region 
Mål - En hållbar 
region

Uppföljningsområden Nyckeltal Målvärde (idag) Källa

Nettoinflyttning, förändring 
(%)

SCB

Urbaniseringsgrad, (%) SCB
Nattbefolkning, förändring 
(%)

SCB

Dagbefolkning, förändring 
(%)

SCB

Försörjningskvot, (%) SCB
Invånare i arbetsför ålder, 
andel (%)

SCB

Förmåga att 
attrahera 
människor

Demografi och befolkning

Instegsålder på 
arbetsmarknaden, snittålder 
(år)

SCB

Resultaträkning kommun 
kr/invånare, löpande priser 

SCB/BRP+

Värdeförstörelse 
Rivningar av lägenheter i 
flerbostadshus, medelvärde, 
Antal/capita

SCB/BRP+
Ekonomiskt 
kapital

Skuldbörda Samlad skuldkvot för bolån, 
medelvärde skuldkvot 
hushåll 

SCB/Riksban
ken/BRP+

Arbetsskador 
Antal per 100 000 
sysselsatta 

Arbetsmiljöve
rket/BRP+ 

Självmord 
(åldersstandardiserat) 
Per 100 000 invånare 
(åldersstandardiserat) 

Socialstyrelse
n 
(dödsorsakssta
tistik)/BRP+ 

Utan arbete mer än 12 
månader, andel av 
befolkningen, 16-64 år 

Arbetsförmedl
ingen/BRP+ 

Förlorad kunskap och 
kompetens 

Utan arbete mer än 24 
månader, andel av 
befolkningen, 16-64 år 

Arbetsförmedl
ingen/BRP+ 

Fysisk aktivitet minst 30 
min/dag Andel  

Folkhälsomyn
digheten/BRP
+

MPR-vaccinerade barn 3 år 
Andel

Kolada/BRP+

Äter rekommenderat intag 
av frukt och grönt, andel 
  

Folkhälsomyn
digheten/BRP
+

Humankapital

Investeringar i hälsa 

Antal personer som besökte 
familjerådgivningen för 
samtal, antal per 1000 
invånare, 18-69 år 

Socialstyrelse
n/BRP+

Gästnätter, antal Smålands 
Turism

Besöksnäring och 
turism Besökare Besökare mässor och andra 

större evenemang
Kommunal 
statistik och 
statistik från 
Elmia

Medborgarengage Demokratisk delaktighet Andel som röstat i senaste 
valet, andel (%)

Kolada 
(BRP+)
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mang och 
demokratisk 
delaktighet

Engagemang i civilsamhället Antal ledartillfällen som får 
LOK-stöd, antal/10 000 inv

Kolada

Deltagare i kursverksamhet 
inom studieförbund, 
antal/10 000 inv

Lokal statistik

Folkhögskolor deltagare/10 
000 inv

Lokal statistikUtövande av kultur 
Antal deltagare som 
berättigar till LOK-stöd/10 
000 inv 

Lokal statistik

Besökare offentliga 
arrangerade 
kulturaktiviteter, antal 
10 000/inv

Lokal statistik

Antal konserter och 
festivaler /år

Lokal statistik

Besökare museum/år Lokal statistik

Kultur

Upplevelse av kultur

Besökare utställningar/år Lokal statistik
Antal personer med skador 
som kräver slutenvård, antal 
per 100 000/inv 

Socialstyrelse
n /BRP+

Olycks- och skaderisk Antal trafikolyckor, antal 
per 10 000/inv 

MSB 
(Myndigheten 
för 
samhällsskydd 
och 
beredskap)/ 
BRP+  

Utsatthet för 
egendomsbrott, andel (%)

BRÅ 
(Nationella 
trygghetsunde
rsökningen)/B
RP+ 

Trygghet och 
säkerhet       

Utsatthet för brott 
Utsatthet för våldsbrott 
(misshandel, hot och 
personrån), andel (%)

BRÅ 
(Nationella 
trygghetsunde
rsökningen)/ 
BRP+

Tillgång till förskola, andel 
som får plats inom 4 
månader 

Skolverket

Tillgång till förskola med 
hög kvalitet Behöriga förskollärare, 

andel (%)
Skolverket

Tillgång till grundskola, 
andel >2 km till närmaste

PIPOS/BRP+

Tillgång till 
tjänster

Tillgång till grundskola med 
hög kvalitet Behöriga lärare i 

grundskolan, andel (%)
Skolverket

Tillgång till bibliotek, andel 
med >5 km

Strukturbild/B
RP+

Tillgång till bibliotek, 
kostnader och investeringar, 
kr/invånare 

SCB 

Mötesplatser

Närhet till lärcentra, andel 
med >5 km

Strukturbild

Trängsel och köer till 
tjänster

Patienter som får träffa 
läkare inom 7 dagar, andel

SKL, 
väntetider i 
vården/BRP+

Möten och 
medkänsla

Samhällsförtroende Medborgardelaktighet, antal 
grupper som nås (unga, 
äldre, utländsk bakgrund, 

SCB
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nationella minoriteter, 
funktionsnedsättning), antal 
grupper 
Nettoinkomst, median SCB/BRP+

Levnadsstandard Tillgång till arbete, andel av 
arbetskraften

SCB/Tillväxtv
erket/BRP+Inkomst och 

förmögenhet Löneklyftor Kvinnors andel av 
lönesumman, andel

SCB/BRP+

Integration Sysselsättningsgrad, födda 
utanför Europa

Andel sysselsatta 20-64 år SCB/BRP+

Arbetet påverkar livet 
utanför

Långa arbetstider BRP+
Balans arbete 
fritid Livet utanför påverkar 

arbetet
Närstående med sjukdom BRP+

Lågt socialt deltagande, 
andel

Folkhälsomyn
digheten/BRP
+

Sociala relationer Utanförskap Unga som varken arbetar 
eller studerar (UVAS), 
andel

Temagruppen 
Unga i 
arbetslivet/BR
P+

Andel som är nöjd med 
boende

BRP+

Andel som är nöjd med 
arbete

BRP+

Andel som är nöjd med 
fritid

BRP+

Andel som är nöjd med 
familj

BRP+

I vilken utsträckning 
invånarna upplever 
livskvalitet och är nöjda med 
sitt liv

Andel som är nöjd med 
vänner

BRP+

Känsla av lycka I vilken utsträckning 
upplever invånarna (just nu) 
en känsla av lycka

BRP+

Individuellt 
välbefinnande

Mål och mening med livet I vilken utsträckning 
upplever invånarna att deras 
liv har mål och mening?

BRP+
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Indikatorer en tillgänglig region
Mål - En hållbar 
region

Uppföljningsområden Nyckeltal Målvärde (idag) Källa

Tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s, andel (%)

 100 % (76,8 %) KoladaMål 9 Hållbar industri, 
innovationer och 
infrastruktur 
(Bygga upp en motståndskraftig 
infrastruktur, verka för en 
inkluderande och hållbar 
industrialisering och främja 
innovation.)

Befolkning i 
kollektivtrafiknära läge, 
andel (%)

>80 % (73,1 %) Kolada

Trångboddhet i 
flerbostadshus, enligt norm 
2, andel (%)

< 13 % (16,9 %) KoladaMål 11 Hållbara städer och 
samhällen 
(Göra städer och bosättningar 
inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och 
hållbara.)

Resor med kollektivtrafik, 
resor/inv

>100 (63,1) Kolada

Miljöbilar, andel av totala 
antal bilar i det geografiska 
området, (%)

>80 (14,3) Kolada

Målen i Agenda 
2030 har nåtts

Mål 13 Bekämpa 
klimatförändringarna
(Vidta omedelbara åtgärder för 
att bekämpa 
klimatförändringarna och dess 
konsekvenser.)

Genomsnittlig körsträcka 
med personbil, mil/inv

<500 (753,1) Kolada

Tillgång till bredband med 
mer än 100Mbit/s 

Andel av 
hushållen 
PTS/BRP+

Tillgång till bredband med 
mer än 1Gbit/s 

Andel av 
hushållen 
PTS/ 
PTS/BRP+

Närhet till digital 
infrastruktur 

Tillgång till mobiltelefoni PTS/BRP+
Tillgänglighetsanpassade 
offentliga lokaler, andel (%)

SCB

Tillgänglighetsanpassad 
kollektivtrafik, andel (%) 

SCBTillgänglighetsanpassning
Tillgänglighetsanpassade 
flerbostadshus. Andel (%)

SCB

Andel befolkning 
kollektivtrafiknära läge

BRP+/Struktu
rbil

Marknadsandel för 
kollektivtrafiken, andel (%)

>25 (17) Kolada

Andel totalt resande per 
trafikslag (Buss, tåg)

JLTTillgång till kollektivtrafik

Förnybara drivmedel 
kollektivtrafiken buss, andel 
(%)

100 (82,8) Kolada 

Andel av vägarna som är 
mittseparerade,

Strukturbild

Andel av vägarna som är 
belysta

Strukturbild

Andel av vägarna som har 
viltstängsel

Strukturbild

Andel som dör i trafiken Trafikverket

Tillgång till säkra vägar

Antal viltolyckor/100 000 
inv

Trafikverket

Tillgång till vägar för tunga 
transporter

Bärighetsklassning 74 ton 
väg km/väg

Trafikverket/S
trukturbild

Laddstolpar, antal Trafikverket/S
trukturbild

HVO100 tankställen, antal Trafikverket/S
trukturbild

Tillgänglighet till 
tjänster, service 
och infrastruktur       

Tillgång till/användning av 
fossilfria drivmedel

Biogastankställen, antal Trafikverket/S
trukturbild
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Andel transporter som 
använder fossilfria 
drivmedel

Trafikverket/S
trukturbild

Fossilfritt flygbränsle, andel 
från Jönköpings flygplats

Flygplatsen

Tillgång till små lägenheter Boverket, 
LST

Tillgång till seniorboende Boverket, 
LST

Tillgång till lediga tomter Boverket, 
LST

Prisutveckling på 
bostadsmarknaden

Boverket, 
LST

Tillgång till bostäder

Genomsnittlig bostadsyta 
per person i hyresrätt 
(flerbostadshus) 
Kvadratmeter

SCB/BRP+

Tillgång till cykelbana, km Strukturbild
Tillgång till vandringsled, 
km

StrukturbildSmåskalig infrastruktur
Tillgång till ridleder, km Strukturbild
Tillgång till serviceställen 
på landsbygden, andel av 
befolkningen med >5 km 
till närmaste

Strukturbild

Tillgång till dagligvarubutik 
och service Tillgång till 

dagligvarubutik, andel av 
befolkningen med >2 km 
till närmaste

PIPOS/BRP+
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Indikatorer en smart region
Mål - En hållbar 
region

Uppföljningsområden Nyckeltal Målvärde (idag) Källa

Bruttoregionalprodukt 
(BRP), kr/invånare

>600 (409,2) Kolada

Långtidsarbetslöshet 25-64 
år, andel (%) av bef

< 3 % (3,5 %) Kolada
Målen i Agenda 
2030 har nåtts

Mål 8 Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt
(Verka för en inkluderande och 
långsiktigt hållbar ekonomisk 
tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga 
arbetsvillkor för alla.)

Invånare 17-24 år som 
varken arbetar eller 
studerar, län, andel (%)

< 5 % (7,5 %) Kolada

Social hållbarhet i företag
SME som arbetar med 
social hållbarhet, andel 

Tillväxtverket
/BRP+

Barn som går i förskola, 
andel 

Skolverket/B
RP+

Social hållbarhet Investeringar i kunskap Avslutat gymnasieskola, 
andel av befolkningen 19-
24 år 

SCB/BRP+

FoU-utgifter företag kr/inv  SCB/BRP+
Forskningsinvesteringar FoU-utgifter universitet, 

stat, landsting kr/inv   
SCB/BRP+

Kapitalinkomst 30-64 år 
kr/inv  

SCB/BRP+
Investeringar i finansiella 
tillgångar Pensionssparande 20-64 år, 

kr/inv (ej privat) kr/inv 
SCB/BRP+   

Bygginvesteringar kr/inv SCB/BRP+   Investeringar i fysiska 
tillgångar Fasta bruttoinvesteringar 

kr/inv 
SCB/BRP+

Investeringar i miljö Industrins 
miljöskyddsinvesteringar 
kr/inv 

SCB/BRP+

Barn som går i förskola 
Andel 

Skolverket/B
RP+

Avslutat gymnasieskola, 
andel av befolkningen 19-
24 år

SCB/BRP+

Inskrivna barn per 
årsarbetare i förskolan, barn 
per årsarbetare

Kolada/BRP+ 

Ekonomiskt 
kapital

Investeringar i kunskap

Lärare i SFI med 
pedagogisk 
högskoleexamen, andel

Kolada/SCB/
BRP+

Sammanslagen potential <15 (35) Nordiska 
Minister-rådet

Ekonomisk potential <15 (40)
Arbetsmarknadspotential <15 (27)

Regional potential Placering i Nord Regios 
analys

Demografisk potential <15 (37)
Antal företag, antal SCB
Nystartade företag fördelat 
på kön och bakgrund, andel

SCB

Företagsledare, andel 
fördelat på kön och 
bakgrund

SCB

Företagsledare 
åldersstruktur

Bolagsverket, 
SCB

Attityder till 
entreprenörskap, 
företagande och 
företagsledning

Starta och driva företag

Kvinnor i bolagsstyrelsen, 
andel

SCB
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Kvinnliga toppchefer i 
näringslivet

Svenskt 
näringsliv

Företagsklimat Svenskt 
näringsliv

Företagsformer, andel Bolagsverket
Generationsskiften i 
familjeföretag

SCB, 
Bolagsverket

Antal patent, fördelat på 
produkter och immateriella 
tjänster

Patentverket

Antal sociala företag SCB, 
Bolagsverket

Kompetens- och 
teknologiinnehåll i industri 
och tjänsteföretag

SCB

Investering i forskning och 
utveckling

SCB/BRP+

Investeringar finansiella 
tillgångar,  

BRP+

Kapitaltillgång i relation till 
efterfrågan

Almi, 
Bolagsverket

Ung företagsamhet Andel elever i gymnasiet 
som driver UF-företag

Skolverket

Kvinnors självförsörjning Kvinnors andel av 
lönesumman

SCB

Mäns uttag av 
föräldraledighet

Försäkringska
ssan

Fördelning av ”vård av 
barn” (vab)

Försäkringska
ssanLika villkor mellan könen

Andel som arbetar deltid, 
fördelat på kön

SCB

Arbetskraftsbehov, fördelat 
per näringsgren

AF

Sysselsättningsgrad AF

Jämställdhet 

Arbetskraft och 
sysselsättning Besöksnäringens andel av 

sysselsättningen
AF, SCB

Andel av skogsråvaran som 
går till bioråvara, andel (%)
Bioekonomins andel av 
näringslivet

Nord Regio

Andel av näringslivet som 
präglas av cirkulära system

Nord RegioHållbarhet Hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling

Energikonsumtion i 
förhållande till 
produktionsvärde
Andel arbetsplatser som 
präglas av en jämn 
könsfördelning (40/60)

Företagarna, 
Handelskamm
aren, Svenskt 
näringsliv, 
SCB

Andel arbetsplatser som har 
ledningsgrupper med en 
jämn könsfördelning

Företagarna, 
Handelskamm
aren, Svenskt 
näringsliv, 
SCB

Andel arbetsplatser med en 
representativ fördelning av 
ursprung

Företagarna, 
Handelskamm
aren, Svenskt 
näringsliv, 
SCB, AF

Arbetsmiljö Jämställdhet och jämlikhet

Arbetsmiljöindex Kvantitativ 
undersökning

Exportvärde, fördelat på 
marknad

SCB
Utveckling av 
företag

Del i de globala 
värdekedjorna Importvärde, fördelat på 

bransch
SCB
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Innovationskluster Strukturbild
Digitaliseringsgrad i 
företagen

SCBDigitalisering och 
innovation Andel företag som 

robotiserats
SCB

Ekologisk grönsaksodling i 
länet

SCB

Ekologisk produktion av 
kött

SCBSjälvförsörjningsgrad av 
ekologiska livsmedel

Ekologisk produktion av 
mjölk

SCB
Livsmedelsförsörj
ning

Livsmedelsproduktion Total livsmedelsproduktion 
utveckling

SCB
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Indikatorer en kompetent region
Mål - En hållbar 
region

Uppföljningsområden Nyckeltal Målvärde (idag) Källa

Elever i år 9 som är 
behöriga till yrkesprogram, 
totalt län andel (%)

>90 % (84 %) Kolada

Målen i Agenda 
2030 har nåtts

Mål 4 God utbildning för 
alla 
(Säkerställa en inkluderande 
och likvärdig utbildning av god 
kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla.)

Invånare 25-64 år med 
eftergymnasial utbildning, 
län, andel (%)

<50 % (35,4 %) Kolada

Mål 8 Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt
(Verka för en inkluderande och 
långsiktigt hållbar ekonomisk 
tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga 
arbetsvillkor för alla.)

Långtidsarbetslöshet 25-64 
år, andel (%) av bef

< 3 % (3,5 %) Kolada

Invånare 17-24 år som 
varken arbetar eller 
studerar, län, andel (%)

< 5 % (7,5 %) Kolada

Andel av arbetskraften som 
arbetar i yrke som 
motsvarar deras kompetens, 
andel (%)

SCB genom 
Tillväxtverket
/BRP+

Antal sökande per annons AF/SCB

Matchning på 
arbetsmarknaden Matchningsgrad

Sökande per 
utbildningsplats 
yrkesutbildningar

SCB, 
Skolverket

Fungerande programråd Kvalitativ 
analysSamarbete näringsliv och 

skola Andel studerande på JU 
med fadderföretag

JU

Utbildningar per lärcentra, 
och studerande fördelat på 
utbildningsnivå och 
indelningsgrunderna

Kommunerna

Genomsnittlig 
arbetserfarenhet 30-39 år

BRP+

Andel av befolkningen 30-
39 med högskoleutbildning

SCB/BRP+

Livslångt lärande

Utveckling under arbetslivet
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2019-09-10 RJL 2018/1374

Regionfullmäktige

Motionssvar - Smålands musik och 
teaters uppdrag
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår 
regionfullmäktige 

1. Att 1:a och 2:a att-satserna bifalls  
2. Att 3:e, 4:e  och 5:e att-satserna anses vara besvarade 

Sammanfattning
Håkan Sandgren, Eva Eliasson, Per Svenberg, Socialdemokraterna föreslår i 
motionen Smålands musik och teaters uppdrag:

 Att SMOT får i uppdrag att arbeta för ett brett och varierat kulturutbud 
som är tillgängligt för olika/nya grupper i hela länet

 Att SMOT får i uppdrag att ta initiativ till samverkan/ samarbete med det 
fria professionella och ideella scenkonstlivet

 Att SMOT får i uppdrag att årligen bilda en länsungdomsorkester 
alternativt ungdomssymfonietta och ungdomsteater i enlighet med 
ovanstående exempel

 Att SMOT får i uppdrag att leva upp till en hyressättning av lokalerna på 
Spira så att fria och ideella kulturutövare kan ha ekonomiska möjligheter 
att förlägga föreställningar där

 Att SMOT får i uppdrag att endast sätta upp kostnadskrävande musikaler 
om det inte tränger undan annan prioriterad verksamhet

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har fått information i 
ärendet, därefter har presidiet tagit fram förslag till beslut.

Information i ärendet
Vid presidiet i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2019-09-
04 föreslog ordföranden att i motionssvaret komplettera med texter för att 
ytterligare behandla och belysa alla aspekter av motionens att-satser.

Motionssvaret behandlar kompletteringar till tidigare redovisat motionsunderlag.



MOTIONSSVAR 2(4)

RJL 2018/1374

Följande kompletteringar är gjorda:
-Smålands musik och teaters uppdrag. Underlag hämtat från koalitionens 
budgetförslag 2020 som antogs av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 2019-06-19.

- Förslag till principer för prissättning vid kulturhuset Spira 2020.

- Utredningsuppdrag gällande Smålands musik och teater fortsatta utveckling. 

- Förslag till bildande av ett beredande kulturutskott inom nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet – Budgetförslag 2020
Smålands Musik och Teater ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella 
och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens 
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens 
egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de 
viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2020 för aktuellt 
verksamhetsområde.

Smålands Musik och Teater har ett länsuppdrag inom musik, teater och dans och 
ska, som nav för länets scenkonst, verka i länets samtliga kommuner. Samverkan 
ska ske med det fria professionella kulturlivet, ideella krafter och civilsamhället. 
Smålands Musik och Teater ska bidra till att bredda intresset och engagemanget 
för kulturen i allmänhet och scenkonsten i synnerhet. 
Genom sin teaterensemble och orkester, Jönköpings sinfonietta, är Smålands 
Musik och teater den största arbetsgivaren av konstnärlig personal i länet.
 
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar framtagandet och 
uppsättandet av egna produktioner inom musik, teater och dans med 
verksamhetens egna resurser som grund. Verksamhet ska bedrivas både i 
Kulturhuset Spira och ute i länet. För att främja och säkerställa sin regionala 
närvaro ska Smålands Musik och Teater verka för att utveckla långsiktiga 
överenskommelser och samarbeten med kommuner och lokala aktörer. Samverkan 
med andra professionella scenkonstverksamheter ska eftersträvas.  
 
Smålands Musik och teaters verksamhet utgår ifrån kulturhuset Spira i Jönköping. 
I den ingår att ansvara för utbuden på Spiras fyra scener som ska ha ett brett 
utbud. Detta säkerställs genom egna produktioner, samarbeten, inköpta 
produktioner samt uthyrningar. Man anordnar också konferenser med 
kulturinslag. 

Ett särskilt riktad uppdrag finns gällande länets barn och unga, en så kallad 
kulturtrappa. Det innebär att Smålands Musik och teater ska prioritera 
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möjligheterna för skolor att få kulturupplevelser både i kulturhuset Spira och i 
sina hemkommuner. Region Jönköpings län erbjuder länets kommuner att barn i 
både låg- och högstadieålder ges möjlighet att få en kulturupplevelse utan 
biljettkostnad. Det förutsätts att skolorna själva arragerar och finansierar 
eventuella transporter.
 
Smålands Musik och Teater verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen. 
 Prioriterad inriktning 

• Ökad närvaro i länets samtliga kommuner 
• Ökad samverkan med det fria kulturlivet  
• Verka för ett brett utbud i länets samtliga kommuner  
• Barn och unga  

Utredningsuppdrag för vidareutveckling av Smålands 
musik och teater
I april 2018 gav nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
regionledningskontoret ett utredningsuppdrag med syfte att skapa förutsättningar 
för en god fortsatt utveckling för Smålands musik och teater som 
scenkonstinstitution. Utredning har följt upp och analyserat Smålands musik och 
teaters utveckling de senaste fem åren, identifierat verksamhetens potential inför 
framtiden och utifrån en omvärldsanalys presenterat förslag till 
utvecklingsåtgärder.

Utredningsdirektivet angav:
1. Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem 
åren med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet
2. Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida 
utveckling i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation
3. Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra 
offentligt ägda kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas 
ingår
4. Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av 
Smålands musik och teater
5. Regionledningskontoret ska presentera utredningen för Nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 19 september 2018. 

Den 19 september 2018 presenterades resultatet genom en Power Point-
presentation. Efter det togs beslut om att förlänga utredningen och att:
- Lyfta SMOT:s betydelse i ett större perspektiv
- Ge regionledningen ett utökat utredningsuppdrag: 
- Genomföra en utökad omvärldsanalys
- Genomföra en omfattande marknadsundersökning utifrån förslagen i RUS 
remissen
- Föreslå långsiktig inriktning för SMOT utifrån RUS:ens attraktivitetsperspektiv
- Föreslå förtydligad styrmodell för kulturen i RJL utifrån armlängdsprincipen
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Uppdraget redovisades muntligt 2019-06-19 på nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet. Underlaget som presenterades finns i ärendet 
RJL2018/1151.

Kulturutskott
Ett kulturutskott med uppdrag att bereda kulturfrågor som kulturplan, kulturbidrag 
och kulturstipendier föreslås inrättas. Kulturutskottet ska bestå av sju (7) 
ledamöter från nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
Kulturutskottet inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ska:

 bereda kulturfrågor som kulturplan och kulturbidrag 
 efter nämndens anvisning bereda ärenden inom området
 fortlöpande rapportera till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet
 

Beslutsunderlag
 Motionssvar 2019-09-10
 Koalitionens Budgetförslag 2020 med flerårspla, samt principer för 

prissättning vid kulturhuset Spira 2020
 RJL 2018/1151 Utredning Smålands musik och teater utredning för 

fortsatt utveckling
 RJL 2019/1408 Förslag om bildande av beredande kulturutskott 
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

2019-06-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10
 Motionsunderlag daterad 2019-05-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-11
 Protokollsutdrag presidium 2018-09-05
 Motion-Smålands musik och teaters uppdrag 2018-05-18

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f. Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

Plats: Regionens hus, sal B

§119 Motion - Smålands musik och teaters uppdrag
Diarienummer: RJL 2018/1374

Beslut
Presidiet föreslår nämnden 

1. Att 1:a och 2:a att-satserna bifalls  
2. Att 3:e, 4:e  och 5:e att-satserna anses vara besvarade 

Sammanfattning 
Håkan Sandgren, Eva Eliasson och Per Svenberg för 
Socialdemokraterna har inkommit med en motion - Smålands 
musik och teaters uppdrag, där man föreslår: 

 Att Smot får i uppdrag att arbeta för ett brett och varierat 
kulturutbud som är tillgängliga för olika/nya grupper i 
länet.

 Att Smot får i uppdrag att ta initiativ till 
samverkan/samarbete med det fria professionella och 
ideella scenkostlivet.

 Att Smot får i uppdrag att årligen bilda en 
länsungdomsorkester, alternativt ungdomssymfonietta och 
ungdomsteater i enlighet med ovanstående exempel.

 Att Smot får i uppdrag att leva upp till en hyressättning av 
lokalerna på Spira så att fria och ideella kulturutövare kan 
ha ekonomiska möjligheter att förlägga föreställningar där.

 Att Smot får i uppdrag att endast sätta upp 
kostnadskrävande musikaler om det inte tränger undan 
annan prioriterad verksamhet.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2019-06-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10
 Motionsunderlag daterad 2019-05-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-11
 Protokollsutdrag presidium 2018-09-05
 Motion-Smålands musik och teaters uppdrag 2018-05-18



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att motionssvaret kompletteras med texter 
från koalitionens budgetförslag för att behandlar alla aspekter av 
motionens att-satser.

Därefter föreslås att 1:a och 2:a att-satserna bifalls samt att  
3:e, 4:e  och 5:e att-satserna anses vara besvarade. 

Dan Sylvebo meddelar att Moderaterna återkommer i frågan vid 
nämndsammanträdet.

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



Utredning Smålands 
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1. Bakgrund
1.1 Bakgrund till utredningen
20180412 tog Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitets (ANA) presidium 
initiativ till en utredning av Smålands Musik och Teater i syfte att utifrån verksamhetens 
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare utveckling.  20180425 tog 
nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet beslut om föreliggande utredning. 
Beslutet togs i politisk enighet. 

1.1.1 Utredningsdirektiv
Utredningsdirektivet anger:
För att ta avstamp i Smålands musik och teaters utveckling och utifrån verksamhetens 
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare utveckling görs en utredning 
som ska:
1. Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem åren 

med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet
2. Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida utveckling 

i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation
3. Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra offentligt ägda 

kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas ingår
4. Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av Smålands musik 

och teater
5. Regionledningskontoret ska presentera utredningen för Nämnden för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet den 19 september 2018. 
Den 19 september 2018 presenterades resultatet genom en Power Point-presentation. Efter det 
togs beslut om att förlänga utredningen och att:

• Lyfta SMOT:s betydelse i ett större perspektiv
• Ge regionledningen ett utökat utredningsuppdrag: 

– Genomföra en utökad omvärldsanalys
– Genomföra en omfattande marknadsundersökning utifrån förslagen i RUS 

remissen
– Föreslå långsiktig inriktning för SMOT utifrån RUS:ens 

attraktivitetsperspektiv
– Föreslå förtydligad styrmodell för kulturen i RJL utifrån armlängdsprincipen

Den 28 november beslöt presidiet att den nya nämnden som tillträdde efter årsskiftet borde få 
ta beslut som påverkar verksamheternas framtid. Därför sköts redovisningen av utredningen 
på framtiden.
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1.1.2 Begränsningar
Utredningen första delar har genomförts under perioden juni-augusti 2018 vilket innebär en 
kort utredningstid som sammanfaller med semesterperioden och en intensiv period för 
kulturverksamheter i allmänhet och SMOT i synnerhet då alla förberedelser för säsongsstarten 
pågår tillsammans med intensiva repetitioner. Kompletterande delar när det gäller Novus 
undersökning och omvärldsanalys har genomförts under hösten 2018. 

1.2 Kultur och kulturbegreppet
I den här utredningen begränsas kulturbegreppet till det humanistiska kulturbegreppet. 
Kultur i den här meningen kommer närmast begreppet ”andlig odling”. Det humanistiska 
kulturbegreppet är ett konstnärligt orienterat kulturbegrepp och kallas även för det 
”kvalitativa kulturbegreppet”. Det avser särskilt kvalitetsorienterade uttryck av 
underhållning och konstnärligt relaterat skapande och filosoferande. Begreppets betydelse 
ligger nära konstarterna litteratur, konst, musik, scenkonst, film, formgivning och 
arkitektur. Kultur är också odling, bildning och upplevelser. Upplevelser som väcker 
okända känslor och otänkta tankar, som bidrar till vår förståelse för oss själva och 
varandra. Kultur är kittet mellan människor. Ett kitt som bidrar till sammanhållning, 
livskraft och framtidstro – på landet och i staden. Kultur är kreativitet. Att skapa kultur 
ger innehåll och mening i tillvaron åt många människor. För en del handlar det om ideellt 
arbete på fritiden, för andra kan kulturskapandet vara en försörjningsmöjlighet. Kultur är 
också attraktivitet. Något som kan locka nya människor att flytta till en ort och göra att de 
som bor där stannar kvar.
I begreppet kulturpolitik avses kultur enbart i humanistisk betydelse. Det humanistiska 
kulturbegreppet är också en vanlig populär förståelse av kultur. Det är den här betydelsen 
som används av medier som har kulturdelar, kulturprogram och som bedriver kulturkritik. 

1.3 Kulturens betydelse för ett samhälle
Kultur gör skillnad. Att kunna ta del av ett levande och varierat kulturutbud, liksom att själv 
ha möjlighet att ägna sig åt skapande verksamhet, kan vara avgörande för människors 
benägenhet att besöka en plats, att flytta in och att stanna kvar. Kultur är, kort sagt, en viktig 
faktor för orters, kommuners och regioners attraktivitet. 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har i flera 
rapporter kunnat konstatera att attraktivitet inte bara handlar om arbetstillfällen, bostäder, 
kommunikationer och kommunal basservice. Fritidsaktiviteter och kultur, föreningsliv och 
mötesplatser har också stor betydelse. 
I deras rapport 2015:14 ”Kultur gör skillnad! Livskraft och attraktivitet  om kulturens 
betydelse i Sveriges gles- och landsbygder” slår de fast betydelsen av att alla i Sverige – 
oavsett var en bor kan ta del av kulturutbud och själv utöva kultur. Möjligheterna för det 
behöver vara likvärdiga. För att klara det krävs medvetenhet om kulturens betydelse för alla 
invånare, inte bara traditionella besökare till det som betraktas som ”finkultur” och 
omfattande insatser när det gäller infrastruktur – både i form av bredbandsutbyggnad och i 
form av kollektivtrafik till och från kulturaktiviteter. 
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Göran Cars, professor vid Tekniska högskolan i Stockholm, forskar om kulturens betydelse 
för städers attraktivitet och utveckling. Han menar att kulturfrågor ska ses som en del av en 
stads strategiska utveckling. Han menar att företag och människor är mer benägna att flytta på 
sig än någonsin tidigare. Att bygga en attraktiv stad är därmed ett måste för kommuner som 
vill vara konkurrenskraftiga. Cars menar att det sker en perspektivförändring. Förr flyttade 
människorna till jobben. Idag flyttar jobben till människorna. På 60- och 70- talet flyttade folk 
i princip bara om de blev arbetslösa. Idag flyttar folk till attraktiva platser och företagen följer 
efter eftersom det viktigaste för dem är tillgången till välutbildad arbetskraft. Framtidens 
vinnare är därför städer som upplevs som attraktiva att flytta till. 

Cars studier slår också fast att satsningar på kultur ger synergieffekter. Flera studier visar att 
en kulturverksamhet ofta drar tills sig andra. Med tiden bildas ett kluster. Cars menar vidare 
att det alltid är samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på kultur, även om institutionerna inte 
bär sina egna kostnader. En institution, till exempel en arena eller en teater, ger alltid positiva 
effekter för en stad eller ort. Men kommunen och näringslivet kan behöva hitta en modell för 
att dela investeringskostnaderna eftersom avkastningen sällan syns i direkta intäkter för 
kommunen eller huvudmannen.  

Ett brett och kvalitativt kulturutbud har också en annan tydlig effekt enligt Göran Cars. 
Människor känner stolthet över att bo i en miljö som kan ge många människor positiva 
upplevelser. Därför har också kulturen en mycket stor betydelse för hur en stad uppfattas, det 
vill säga stadens varumärke. 

1.4 Styrning och ledning av kultur 
1972 kom en statlig kulturutredning, som betraktats som en milstolpe i svensk kulturpolitik. 
Kulturen blev ett eget politikområde och befästes samtidigt som en del av välfärdspolitiken. 
Utredningen såg kulturen som ett medel för att ”skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till 
jämlikhet”. I den kulturpolitiska proposition som följde 1974 slogs decentralisering fast som 
ett av sju viktiga delmål: ”Verksamheten och beslutsfunktionerna inom kulturområdet skall i 
ökad utsträckning decentraliseras.” Övriga sex mål var yttrandefrihet, gemenskap och 
aktivitet, konstnärlig förnyelse, differentiering med hänsyn till olika gruppers förutsättningar 
och behov, att främja mångsidighet och motverka kommersialismens negativa verkningar 
samt att bevara äldre kultur. Den decentraliserade kulturpolitiken resulterade bland annat i 
uppbyggnaden av regionala teater- och musikorganisationer, som fick landstingen som 
huvudmän men bekostades av staten.

1996 kom nästa kulturpolitiska proposition. Då hade antalet delmål minskat till fem och 
decentraliseringsmålet var borta. Men under andra delmål fanns resonemangen fortfarande 
där. Under målet jämlikhet diskuterades allas möjlighet till kulturupplevelser och skapande. 
Under yttrandefrihet talades om att skapa förutsättningar för alla att använda sig av den. Det 
fanns också andra resonemang på samma tema, till exempel om att kulturarbetare skulle ha 
arbetsmöjligheter över hela landet. 1996 års kulturpolitik innebar en fortsatt satsning på 
regional kulturverksamhet. Det satsades på särskilda länskonstnärer, det inrättades 
konsulenttjänster inom bildkonst och/eller dans och det statliga stödet till regional verksamhet 
utsträcktes till filmområdet.  
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Inte heller i 2009 års kulturutredning och den proposition som följde angavs decentralisering 
som ett specifikt mål för kulturpolitiken. Dock föreslogs att inflytandet över de statliga 
kulturpengar, som tidigare delats ut direkt av Statens kulturråd, skulle decentraliseras genom 
en så kallad portföljmodell. Regioner/län skulle få en summa pengar att fördela utifrån en 
kulturplan utarbetad och antagen i samförstånd mellan stat, region/län och kommuner. De 
pengar det handlade om fanns tidigare på separata anslag i statsbudgeten och fördelades av 
olika statliga myndigheter på nationell nivå, men slogs nu samman till ett anslag att fördela 
mellan regionerna av Kulturrådet och inom respektive region av regionen själv. Anslaget 
skulle fördelas på sju olika områden; professionell teater-, dans- och musikverksamhet, 
museiverksamhet, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjandeverksamhet, konst- 
och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet 
samt främjande av hemslöjd. Modellen, som längs vägen hade döpts till 
kultursamverkansmodellen, började implementeras 2011. Fem Regioner gick med första året 
och från och med 2013 är alla Regioner utom Stockholm anslutna.  

1.4.1 Kulturen och tillväxtpolitiken 
I slutet av 1980-talet började svenska politiker koppla ihop kultur och regionalpolitik. Bland 
annat ingick statligt finansierade kultursatsningar i stödpaket riktade till Bergslagen och 
Norrlands inland. På 1990-talet lanserades filmproduktion som en kulturell satsning som 
kunde leda till sysselsättning och ekonomisk tillväxt.  

2002 antogs en proposition som tydligt framhöll kulturfrågorna som en del av 
regionalpolitiken. Insatser som stärker kulturlivet utpekades som betydelsefulla för 
medborgarnas kreativitet, för lokal och regional identitet samt för ekonomisk tillväxt. 
Ett smörjmedel 2007 lanserade regeringen en nationell strategi för regional konkurrenskraft, 
entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 där kulturen ingick som ett av flera medel för 
att nå det nya målet hållbar tillväxt. I den konstaterades att utvecklade natur-, kultur- och 
kulturarvsresurser kan öka en regions attraktivitet, bidra med ett mervärde till näringslivet och 
främja den regionala konkurrenskraften. Kulturen sågs som ett slags smörjmedel för övrig 
utveckling. I regionala tillväxtprogram (RTP) från den här tiden kan man också se att kulturen 
dyker upp, ofta som en del av den så kallade upplevelsenäringen. Alla sorters upplevelser 
skulle stödja turismen och på så sätt leda till ökad sysselsättning. I de regionala 
utvecklingsprogrammen (RUP) framhölls kulturen som en viktig faktor när det gällde att 
skapa attraktiva orter med en god livsmiljö, det vill säga kulturen kunde bidra till människors 
benägenhet att såväl flytta dit som bo kvar.

KKN blir ett begrepp 
Den nya synen på kultur som näring manifesterades i 2009 års kulturutredning och i den 
proposition som följde. Begreppet kulturella och kreativa näringar (KKN) hade börjat slå 
igenom och i samarbete mellan kultur- och näringsdepartementen upprättades en 
handlingsplan. Regeringen tillsatte också ett råd för kulturella och kreativa näringar för att 
pådriva utvecklingen samt stärka handlingsplanen. Handlingsplanen var en nationell satsning 
som pågick under åren 2009–2012. Tillväxtverket, Vinnova och Tillväxtanalys, det vill säga 
de tre myndigheterna under näringsdepartementet, fick dela på ansvaret för genomförandet av 
handlingsplanen. Tillväxtverket fick en koordinerande och samverkande roll och har också 
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sedan tiden för handlingsplanen gick ut fortsatt att arbeta med att stödja kulturella och 
kreativa näringar på olika sätt. 

EU och kulturen
EU har arbetat med kulturfrågor sedan 1993. Genom Maastrichtavtalet blev EG då en union – 
EU – och började arbeta för att bevara, sprida och utveckla kulturen i Europa. I artikel 13 i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna står det                                                  
”Konsten och den vetenskapliga forskningen ska vara fria.” I artikel 22 i samma stadga 
fastställs att unionen ”ska respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden
Kulturen är ett av de politikområden där EU bara får stödja, samordna eller komplettera vad 
medlemsländerna gör, inte ersätta deras befogenheter. EU kan alltså inte ta beslut på 
kulturområdet som innebär en harmonisering av medlemsländernas bestämmelser i lagar och 
andra författningar.

1.4.2 Modeller för kulturpolitik
Det finns strikt räknat fyra modeller (Hillman-Chartrand) för kulturpolitik:

 Tillrättaläggaren eller underlättarmodellen (the facilitator). 
 Mecenatmodellen (the patron). 
 Arkitektmodellen (the architect). 
 Ingenjörsmodellen (the engineer). 

Typologin bygger på i vilken grad armlängdsprincipen (se nedan) tillämpas. 

Underlättarmodellen/Tillrättaläggaren 
 Den direkta offentliga finansieringen av kultur är mycket begränsad. 
 Kulturlivet måste i stor utsträckning lita till privat finansiering, t.ex. entréavgifter, 

bidrag från sponsorer och donationer. 
 Bygger inte på kvalitativa normer om vad som är god konst utan bedömningen av 

kvalitet görs i praktiken av penningstarka företag, organisationer och privatpersoner. 
 Staten underlättar den privata finansieringen genom skatteavdrag för sponsring, 

donationer etcetera. Det innebär att staten i stor utsträckning indirekt finansierar 
kulturlivet.

Mecenatmodellen 
 Som komplement till olika former av privat finansiering ger staten stöd till kulturen 

via en halvoffentligt nationell kulturpolitiskt struktur som finns på armlängds avstånd 
från de politiska makthavarna. 

 De som ”befolkar” strukturen är experter inom sina respektive konstområden.  
 Denna struktur fördelar de statliga medlen utan att vara bundna av kulturpolitiska 

riktlinjer och fördelningen utgår i hög grad från en bedömning av konstnärlig kvalitet.

Arkitektmodellen 
 Staten (regionen, kommunen) har beslutat om en plan för kulturområdet med 

övergripande mål för kulturpolitiken och har byggt upp en politisk och administrativ 
struktur för genomförandet av besluten. 
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 Avståndet är kort mellan politikerna och verksamheten. Som motvikt finns bl.a. olika 
former av styrelser liksom strukturer där konstnärerna är representerade. Dessa 
strukturer fattar de konstnärligt grundade besluten. Det ger kulturpolitiken ett 
korporativt inslag.  

 Förutsättningen för ett fritt och oberoende kulturliv är att de olika krafter som finns 
representerade i strukturerna bevarar sin självständighet och balanserar varandra.

Ingenjörsmodellen 
 Staten äger alla konstnärliga produktionsmedel. 
 Fördelningen av kulturstöd bygger på en bedömning av det politiska innehållet och 

inte den konstnärliga kvaliteten.  
 Konstnärerna är beroende av medlemskap i officiella, av staten/partiet godkända 

fackföreningar/intresseorganisationer.

Kontinentaleuropeisk och angloamerikansk modell 
Den tyske forskaren Andreas Wiesand urskiljer två kulturpolitiska huvudmodeller i 
västländerna: 

 Den kontinentaleuropeiska modellen, som bygger på uppfattningen att offentliga 
myndigheter har ett stort ansvar för att främja konst och kultur. 

 Den angloamerikanska modellen, som betonar att kultur är en privat angelägenhet och 
är mer marknadsorienterad. 

Mitchell och Fisher har kritiserat Wiesand för att undervärdera de traditionella kulturpolitiska 
skillnaderna i Europa, bl.a. mellan de nordiska länderna och kontinentaleuropa.

Nordisk modell 
 De nordiska länderna kännetecknas av en stor och dyr offentlig sektor.  
 De lägger stor vikt vid jämlikhet och demokrati. 
 Kommunnivån har en viktig kulturpolitisk roll. 
 Kulturpolitiken har ofta en instrumentell välfärdsmotivering. 
 En enhetlig nationalkultur förmedlas till så många befolkningsgrupper som möjligt. 
 Inslaget av privat finansiering är litet. 
 Konstnärsorganisationerna har stort inflytande. 
 Statligt stöd till konstnärer motiveras med social trygghet. (UNESCO 1992)

Skillnadsdimensioner 
Chartrands fyra modeller redogör bara för vissa drag och fångar inte upp hur komplexa 
skillnaderna mellan olika kulturpolitiska styrningsmodeller är.  
Den antyder dessutom bestämda samband mellan de olika elementen i respektive 
styrningsmodeller. Mangset menar att en därför hellre borde operera med olika 
skillnadsdimensioner.

Några sådana dimensioner skulle enligt Mangset kunna vara: 
 Statlig styrning: Starkt kulturdepartement eller armlängdsorgan? 
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 Statlig styrning: Den kulturpolitiska makten koncentrerad på ett departement eller 
spridd på flera. 

 Central styrning eller decentralisering. 
 Offentligt stöd eller privat finansiering. 
 Konstnärspolitik: Social trygghet och kollektiv välfärd eller individuella rättigheter.
 Konstnärsorganisationernas korporativa inflytande.

Några faktorer som styr graden av offentlig kulturpolitisk styrning 
 Relationen mellan privat och offentlig finansiering 
 Omfattningen av kulturpolitiska riktlinjer 
 Starkt eller svagt kulturdepartement/regionorgan
 Decentralisering eller centralstyrning 
 Omfattningen av armslängdsorgan/syn på armlängdsprincipen
 Intresseorganisationernas inflytande

 (Efter Mangset 1995)

På regional nivå utifrån utredningens uppdrag, politiska diskussioner och resultatet av 
utredningens empiri skulle skillnadsdimensionerna exempelvis kunna vara: 

 Regional styrning: Förvaltningsmodell eller bolag?
 Regional styrning: Politisk styrning eller verksamhetsstyrning?
 Regional central styrning eller decentralisering till verksamheten. 
 Offentligt stöd eller affärsmässighet.
 Affärsmässighet eller subventioner för konstnärsorganisationer.
 Kulturpolitik: Amatörverksamhet eller professionell verksamhet.
 Kulturpolitik: Fast anställda medarbetare eller frilansade medarbetare.  
 Kulturpolitik: Social trygghet och kollektiv välfärd eller individuella rättigheter.
 Kulturpolitik: Närvaro i länet i förhållande till professionella produktioner på Spira.
 Kulturpolitik: Attraktivitet för invånarna i länet eller finkultur
 Kulturpolitik: Armlängds avstånd eller politiker integrerade i verksamheten

1.4.3 Armlängdsprincipen
En bärande princip inom kulturpolitiken i Sverige är ”armlängdsprincipen” vilken innebär: 
”Att enskilda konstnärliga beslut fattas av, eller med underlag från, konstnärer eller 
oberoende experter snarare än politiker är en bärande princip inom kulturpolitiken. Den är 
viktig för att säkra den konstnärliga friheten.” 

Spela samman, SOU 2010:11, s. 64

Det innebär att politikerna inte ska kunna styra innehållet i kulturverksamheten. Politiken 
fastställer de ekonomiska och juridiska ramarna och sätter upp övergripande mål medan 
bedömningen av innehållet överlåts till ämnesexperter.

Armlängdsprincipen tillämpas genom: 
 Expertgrupper 
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 Självständiga styrelser
 Att tjänstemän med hög kompetens har mandat att fatta självständiga beslut när det 

gäller exempelvis utbud och innehåll

2. Syfte och mål
För att ta avstamp i Smålands musik och teaters utveckling och utifrån verksamhetens 
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare utveckling görs en utredning 
som ska:
1. Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem 

åren med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet
2. Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida 

utveckling i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation
3. Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra 

offentligt ägda kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas 
ingår

4. Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av 
Smålands musik och teater

5. Regionledningskontoret ska presentera utredningen för Nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 19 september 2018. (Detta beslut 
har senare reviderats vid två tillfällen). 

3. Metod
Utifrån den uppdragsbeskrivning som politiken tagit beslut om har utredningen arbetat med 
flera delar. 

1. Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem åren 
med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet
Fokus har legat på att genomföra samtal, workshops och intervjuer med medarbetare, 
ledning och fackförbund på Smålands Musik och Teater. Initialt genomfördes samtal 
om upplägget med de fackliga representanterna som bidrog med tankar kring 
genomförandet och efter det med ledningsgruppen. 
Workshops har genomförts med alla fast anställda medarbetare som erbjöds möjlighet 
att vara med vid ett antal tillfällen. Efter det efterfrågade flera medarbetare 
individuella samtal, vilka genomförts utifrån önskemål. Samtal har också förts med 
ledningsgruppen. 

Frilansande medarbetare – Då det framkom frågetecken från några fast anställda 
medarbetare kring Smålands Musik och Teaters attraktivitet bland frilansande 
medarbetare utökades undersökningen med en enkät som riktade sig till just denna 
grupp. De frilansande medarbetarna har svarat på en enkät med åtta öppna frågor. Det 
fanns under perioden drygt 35 frilansande medarbetare som är kontrakterade i större 
eller mindre omfattning – från heltid till enstaka tillfällen. De arbetar med allt från On 
The Town, Olga kastar Lasso och med orkestern. För att få så hög svarsfrekvens som 
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möjligt delades enkäterna ut under ett arbetspass under en dag då många frilansare 
som arbetar i större omfattning fanns på plats. Samtliga på plats valde att svara på 
enkäten. Enkäterna fylldes i anonymt. Enkäterna fylldes i och lades i förslutna kuvert 
som samlades in direkt i en kartong som förslöts. Enkätsvaren har bearbetats och olika 
teman har utkristalliserats. Resultatet redovisas under 4.2.3.

Samtal med kommunrepresentanter och representanter från det fria kulturlivet har 
genomförts. Samtal med ett par före detta chefer har genomförts. Samtal har förts med 
FC-gruppen som ansvarar för restaurangen. Därutöver har en undersökning beställts 
av Novus där länsinvånarnas önskemål när det gäller kultur utifrån ett 
attraktivitetsperspektiv (regionala utvecklingsstrategin) har identifierats. 

2. Analys av verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida 
utveckling i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation

Som stöd anlitades PWC för att göra en analys av verksamhetens ekonomistyrning och 
organisation av ekonomifunktionen. Utöver revisionsfirmans analys har en 
genomgång av samtliga processer inom verksamheten gjorts för att förstå struktur och 
verksamhetens komplexitet. 

3. Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra offentligt 
ägda kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas ingår

Samtliga institutioner som är offentligägda i landet har kartlagts utifrån kvalitativa 
perspektiv och sex institutioner har analyserats närmare kvalitativt bland annat genom 
djupintervjuer och studier av uppdrag/ägaranvisningar samt utvecklingsambitioner. 

4. Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av Smålands 
musik och teater

Utifrån den samlade bilden som framkommit under utredningen ges vissa medskick.

4. Resultat

4.1 Bakgrund Smålands Musik och Teater
1999 slogs Länsteatern och Länsmusiken samman i Jönköpings län och bildade Smålands 
Musik och Teater. Syftet var att de båda verksamheterna skulle befrukta varandra och 
blandformer av de båda verksamheterna skulle uppstå. 11 november 2011 invigdes 
Kulturhuset Spira, ett kulturhus för framförallt scenkonst i Jönköping. Ett hundratal fast 
anställda medarbetare kompletterade med frilansande medarbetare och gästande artister 
skapar ca 1400 konserter och andra föreställningar inom områden som teater, musik, dans och 
musikteater per år. Verksamheten erbjuder ett utbud för alla åldersgrupper. Ca 100 000 
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människor ser ett evenemang arrangerat av SMOT varje år. Hälften av verksamheten sker 
utanför Kulturhuset Spiras väggar, under turnéer runt om i Sverige och i samarbeten 
med kommuner, skolor, sjukvård och äldreboenden. Ungefär hälften av verksamheten 
riktar sig till barn och unga. Genom omvärldsanalysen kan konstateras att verksamheten 
relativt andra är mycket omfattande.
Målet för verksamheten är att verka för ett bra liv i en attraktiv region, genom att i första 
hand med egna ensembler producera professionell scenkonst som engagerar, inspirerar 
och får besökaren att reflektera. Verksamheten rymmer flera ensembler för teater och musik 
som: John Bauer Brass, Jönköpings Sinfonietta, Kerstin Jansson, Freja Musikteater och 
Teaterensemblen Smålands Dramatiska. En särskild barn- och ungdomsavdelning, Unga 
Spira, tillgodoser skolornas efterfrågan av musik- och teaterprogram. Genom 
omvärldsanalysen kan konstateras att verksamheten har en omfattande samverkan 
mellan olika delar vilket innebär möjligheten att erbjuda produktioner andra av 
organisatoriska skäl inte kan. 
Husets 15 000 kvadratmeter har fyra scener med en total publikkapacitet på cirka 1 700 
personer. Teatersalongen och Konsertsalen är de största scenerna. De mer flexibla 
scenrummen Kammaren och Caféscenen passar alla slags evenemang, stora som små. I huset 
finns Restaurang Spira, vilken drivs av Företags Catering (FC-gruppen).
Årligen genomförs ca 300 konferenser och möten i Kulturhuset Spira. Smålands Musik och 
Teater är en enhet inom förvaltningen Utbildning och Kultur. Verksamheten omsätter ca 140 
miljoner kronor. 
Under de senaste åren har verksamheten lockat allt fler besökare från andra delar av landet 
och har också fått allt större uppmärksamhet i riksmedia för sina produktioner när bland andra 
Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och SVT belönat produktioner med strålande 
recensioner vid flera tillfällen. Detta betraktas av andra organisationer som smått unikt och 
något som röner viss beundran och förundran. Många verksamheter har detta som mål, men 
färre har lyckats. 

4.1.1 Organisation
I samband med sammanslagningen av länsmusiken och länsteatern ter det sig, utifrån vad som 
finns att ta del av idag och det som berättas av medarbetarna, att verksamheten hade behövt 
ett mer omfattande stöd för att organisatoriskt växa samman. Två starka kulturer med lång 
historia möttes och skulle organisera sig, berika varandra och hitta sätt att arbeta tillsammans i 
ömsesidig respekt och utveckling. Det är idag svårt att se hur arbetet för att samorganisera 
verksamheten gick till. De uppdrag som Arbetsmiljöenheten vid upprepade tillfällen fått från 
verksamheten för att hjälpa till att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och stämning 
visar att resan de senaste 20 åren inte varit helt friktionsfri. 

Som utomstående betraktare kan det te sig smått fantastiskt att verksamheten trots dessa 
organisatoriska förutsättningar presterat på så hög nivå och utvecklats vidare under dessa år. 
Utifrån den orientering som den korta utredningstiden medgivit ser det ut som att förklaringen 
står att finna i att många medarbetare tagit ett stort ansvar, tagit på sig ledarroller, hittat egna 
former och utvecklat en egen organisering över tid. Medarbetare har tagit på sig (fått ta på 
sig?) rollen att anställa kollegor, ta initiativ till programutbud, ställa krav på varandra, 
förhandla ersättningar med kollegor, definiera roller och genomföra produktioner. Subkulturer 
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och maktstrukturer har utvecklats och tack vare lojalitet och en hög konstnärlig ambition har 
verksamhetens produktioner utvecklats vidare. 

I takt med samhällsförändring och nya krav på organisation, transparens, uppföljning och 
arbetsrätt och inte minst regionbildningen ställdes nya krav på verksamhetens styrning och 
ledning och en konsult (Per-Ola Nilsson) anlitades för att göra den organisationsanalys- och 
förändring som kanske borde genomförts redan vid verksamhetssammanslagningen. Vid den 
tidpunkten fanns det, såvitt det går att se nu, ingen gemensam bild över organisationen och 
dess strukturer. Verksamheten skulle kunna betecknas som personorienterad. Efter en tid 
erbjöds Per-Ola Nilsson uppdraget som verksamhetschef efter samverkan i enighet. Att få 
uppdraget att bryta mångåriga kulturer, maktstrukturer och inarbetade arbetssätt är svårt och 
tufft. Att genomföra förändringen kan vara ännu tuffare. 

Människor som behöver förändra arbetssätt, som förlorar makt och privilegier kan reagera 
starkt. De kan känna att deras ansvarstagande, lojalitet och lösningar som kanske var 
nödvändiga under en period, helt plötsligt kritiseras och de kan känna sig svikna och 
övergivna. Det finns också de som trivts i och gynnats av den kultur och den maktstruktur 
som utvecklats och som blir provocerade när förutsättningarna för den förändras eller 
försvinner. Kraften i dessa processer ska inte underskattas. Samtidigt finns det oftast 
medarbetare som inte haft makt och haft en mer underordnad roll och som inte trivts i dessa 
subkulturer och maktstrukturer. Som chef har en ett ansvar även för att dessa personer ska må 
bra, att de har en bra arbetsmiljö och utvecklas. Arbetsmiljöenheten har vid flera tillfällen haft 
i uppdrag att stödja ledningen i genomförandet av förändrade kulturer, maktstrukturer och en 
förbättrad arbetsmiljö för alla. Inslag i dessa processer har handlat om exempelvis regler för 
hur medarbetare får bete sig på arbetsplatsen och hur de får bete sig mot varandra, att bryta 
enskilda medarbetares makt över andra medarbetare och att bryta oacceptabla beteenden mot 
chefer. Det har varit helt nödvändiga processer för att säkerställa en arbetsplats med 
fungerande strukturer, arbetsmiljö och förutsättningar utifrån dagens krav. För att nya 
arbetssätt och kulturer ska etablera sig krävs tid, kontinuitet och en ledning som orkar och 
vågar hålla ut. För att göra det behöver ledningen också stöd. 

För att få acceptans och förtroende för nya strukturer krävs å andra sidan en god och 
kontinuerlig kommunikation, närvaro och lyhördhet från ledningens sida som ständigt 
återupprepar skälen till förändringarna och förklarar varför de är viktiga. Denna 
kommunikation och närvaro är central till dess att nya strukturer, arbetssätt och 
förutsättningar är helt integrerade i organisation, arbetssätt och förutsättningar. 

Sedan 2014 har organisationen förändrats genomgripande. Styrningen av verksamheten har 
förändrats från tre verksamhetschefer till en gemensam chef för hela Smålands Musik och 
Teater och en tydlig organisation som är funktionsorienterad har införts. Det har inneburit en 
stor förändring för organisationen och för medarbetarna med helt nya förutsättningar. Ett 
profilarbete har inletts genom att rekrytera konstnärliga chefer för att tydliggöra vem som är 
konstnärligt ansvarig och för att tydliggöra den konstnärliga profilen. Vissa grupper som 
tidigare haft stort eget mandat när det gäller den konstnärliga profilen beskriver att det varit 
svårt att anpassa sig till den nya organisationen. 



12

Ett omfattande arbete har lagts ner på att forma ”ett” Smålands Musik och Teater och att bryta 
maktstrukturer hos subgrupper inom verksamheten. Samtliga tjänster har fått en 
rollbeskrivning utifrån ett helhetsperspektiv. Det har historiskt funnits exempel på att 
medarbetare köpt, producerat, genomfört, marknadsfört och ibland också tagit betalt för sina 
tjänster vid sidan av sin lön. Detta har ledningen arbetat med att sätta stopp för. Särskilt fokus 
har lagts på producentrollen som idag definierats som en tydlig projektledarroll med tydligt 
mandat och ansvar för produktionen. 

Ett värdegrundsarbete har pågått sedan 2015 där gemensamma värdeord har utkristalliserats 
genom en omfattande process som involverat alla medarbetare. Spelregler för beteende på 
arbetsplatsen har tagits fram i en process med stöd av Arbetsmiljöenheten sedan hösten 2017. 
I denna process har enstaka medarbetare slutat eller sagts upp av arbetsrättsliga skäl. Detta har 
av andra medarbetare ibland ifrågasatts då det tidigare inte varit tydligt vad som gäller 
arbetsrättsligt. Avtal med föreningar som byggt på personliga intressen har sagts upp.

Strukturen för bidrag till fria grupper har historiskt varit otydlig då Smålands Musik och 
Teater också varit anslagsgivare i vissa fall samtidigt som Smålands Musik och Teater har ett 
intäktskrav. Detta är idag avslutat och Smålands Musik och Teater är inte längre 
anslagsgivare.

4.2 Följa upp och analysera Smålands musik och teaters 
utveckling de senaste fem åren med särskilt fokus på inre och 
yttre attraktivitet

4.2.1 Utveckling de senaste fem åren
Utvecklingen de senaste fem åren har präglats av processen att få ihop verksamheten till en 
sammanhållen verksamhet men också av en professionalisering i takt med tiden. Vision och 
mål har tydliggjorts, processer har identifierats och beskrivits, rutiner har tagits fram och 
roller har definierats. Ett arbete med att ta fram en idealsäsong har genomförts. Konstnärliga 
chefer har anställts för att ansvara för den konstnärliga verksamheten, kvaliteten, utbudet och 
utvecklingen. 

Vid flytten in i huset 2011 beslöts att teaterns turnerande i länet skulle minska för att ge 
medarbetare och ledning ro att forma en ny identitet. Besöken i länet har under de senaste fem 
åren återupptagits och nu genomförs insatser i varje kommun i länet årligen. 

Professionaliseringen av verksamheten har lett till fler besökare som bor utanför länet 
kommer till Spira och att riksmedia fått upp ögonen för verksamheten och har belönat den 
med strålande recensioner. 

Landstingsfullmäktiges beslut att erbjuda musikteater har genomförts, det finns ett avtal 
skrivet med Värnamo kommun och dialog om avtal pågår med Gislaveds kommun. 

Unga spira är en ny verksamhet med en konstnärlig chef som ansvarar för hela Barn- och 
unga utbudet vilket lett till ett starkt profilarbete. 
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Dansverksamheten, som tidigare var en otydlig del, är nu en etablerad del i verksamheten. 
Något som också efterfrågats av exempelvis Jönköpings kommun. 

Verksamheten har investerat i avancerad fiberteknik vilket innebär att Smålands Musik och 
Teater kan bedriva en världsunik verksamhet och dels erbjuda en plats att besöka för att se hur 
digitaliseringen kan skapa nya möjligheter för närvaro i länet, och dels möjliggöra möten 
mellan professionella musiker och exempelvis kulturskolor samt erbjuda föreställningar i 
realtid på platser där rummet annars inte medger dessa evenemang fysiskt. Opera 
Extravaganza var ett exempel på detta. Föreställningen under digitaliseringsdagen som 
genomfördes på Elmia 20180829 ett annat. 

Från att några av musikerna hade heltidsanställningar och övriga deltider, har nu alla musiker 
heltidsanställningar, vilket möjliggör ökad effektivitet och kvalité och har också inneburit att 
en del arbetsmiljöproblem försvunnit. Samproduktioner mellan olika delar av verksamheten 
är nu möjliga i betydligt högre utsträckning än tidigare. 

Kompetensutveckling 

Ett systematiskt arbete med kompetensutveckling har initierats de senaste åren på individ, 
grupp- och organisationsnivå som innefattat bland annat utbildningar inom projektledning och 
ekonomi, gruppdynamik och ledarskap, värdegrund, säljutbildning och specialistutbildningar 
inom respektive avdelning. Kompetensutvecklingssatsningen syftar till en professionalisering 
av organisationen såväl som funktioner. 

Kulturarbete

Efter varje medarbetarenkät skrivs handlingsplaner inom Region Jönköpings läns 
verksamheter för att gemensamt vidareutveckla arbetsmiljö och trivsel. Så också inom 
Smålands Musik och Teater. Sedan den förra medarbetarenkäten som genomfördes 2016 har 
ett omfattande kulturarbete genomförts med stöd av Arbetsmarknadsenheten. Gemensamma 
spelregler för hur en beter sig på sin arbetsplats har tagits fram, träning i att ge och ta emot 
feedback har genomförts och ett gemensamt system för möten för olika frågor har införts. 
Handlingsplanen utökades under hösten 2018 tillsammans med skyddsombuden i syfte att 
komma åt dels ”gamla konflikter” och dels fånga upp fler områden som kan behöva 
utvecklas. 

4.2.2 Inre attraktivitet

Vad tycker medarbetarna på SMOT
Workshops har genomförts med alla fast anställda medarbetare under augusti 2018 samt med 
ledningsgruppen. 

Deltagarna arbetade med en swot-analys av verksamheten samt med framtidsfrågor. Svaren 
har sammanställts utifrån vad som faktiskt skrivits i redovisningen. Ord som: och, men, 
varför, därför osv har tagits bort och så har orden räknats samman. Någon kategorisering har 
inte gjorts. I respektive sammanställning visas de ord som förekommer oftast i störst 
teckenstorlek och de ord som förekommer mest sparsamt i minst teckenstorlek. Varje grupp 
har sedan beskrivit vad de menar med sina texter. 
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När det gäller verksamhetens styrkor ser det samlade svaret från samtliga grupper ut som 
följer: 

Sammanfattningsvis lyfts bredden i huset som den största styrkan jämte huset Spira och dess 
läge. Ledarskapet, arbetsmiljön, personalen och dess engagemang, publiken, organisationen, 
variationen i uppdrag och utbud samt den lojalitet som upplevs i förhållande till uppdrag och 
verksamheten som styrkor.  

Utmaningar
Många faktorer som fanns under styrkor kommer tillbaka i form av utmaningar. Störst 
utmaning ses dock politiken vara, jämte media och att det är trångt i huset. Andra utmaningar 
som lyfts är kulturen i huset, orkestern, ekonomi, ledarskapet, behovet att vara i länet, 
publiken, visionen och de eldsjälar som finns. Även om de förekommer i betydligt lägre 
omfattning bör ändå attityder, personalomsättning, personalen, rekrytering, värderingar och 
rädslor lyftas.
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Hot
Som främsta hot lyfts ekonomin, följt av politiken, valet – vilket handlar om en rädsla för hur 
kulturstyrningen kan komma att se ut, risken att verksamheten blir ett bolag, arbetsbelastning 
och media. 
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Möjligheter
När det gäller möjligheter ses huset Spira med dess läge som den stora möjligheten, jämte de 
resurser som finns, den kreativitet och kompetens som verksamheten rymmer och den 
kompetensutveckling som genomförs. Länsuppdraget, möjligheten att locka fler målgrupper 
idealsäsongen och digitalisering ses också som viktiga möjligheter. Möjligheten att bygga ut 
och utöka huset ses som en stor potential som kan möjliggöra att huset Spira blir ett fullskaligt 
kulturhus och en samlingspunkt som kan rymma utbildning inom scenkonst, bli en plantskola 
och att bredda repertoaren. Regionen som ägare ses också som en möjlighet. 

Framtid
När det gäller framtidsscenarion finns det en stor majoritet i verksamheten som hoppas på en 
utbyggnad av kulturhuset Spira med en större teaterscen som är lämplig för musikaler, opera, 
konserter och dans. Bilden är att en scen som rymmer ca 900-1000 besökare skulle 
möjliggöra ett utbud av både breda produktioner som musikaler och konserter av inresande 
artister och mindre/smalare produktioner med andra inriktningar utan att konkurrera med 
varandra. Det finns också förhoppningar om bättre förutsättningar när det gäller 
repetitionslokaler, personalfrämjande faciliteter som fysioterapi, röstträning och 
uppvärmning. Flera grupper lyfter möjligheten att vid en tillbyggnad inrymma rum/lägenheter 
för frilansande artister som kan ersätta de lägenheter/hotellrum som krävs vid kortare 
frilandsengagemang. 
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Att Kulturhuset Spira verkligen skulle kunna utvecklas till ett kulturhus med Stockholms 
Kulturhus som förlaga är ytterligare en utbredd bild av vad en utbyggnad av huset skulle 
kunna innebära där bilder målas upp av studenter som hänger i huset, människor som träffas 
över en kopp kaffe, utställningar som avlöser varandra i foajén och en levande kulturdebatt 
förs vid välbesökta after work. 

Framtidsbilderna inrymmer också mer offensiva idéer när det gäller att närma sig omvärlden, 
både via fiberföreställningar i länet, pop-up teatrar, en teaterflotte på Munksjön som 
möjliggör publika evenemang under sommarhalvåret och ett mer offensivt samarbete med 
restaurangen för att locka nya publikgrupper.

Det är slående hur ense medarbetare och ledning är när det gäller framtidsbilder och önskan 
om att bygga ut huset där visionerna av vad denna tillbyggnad skulle innebära – oavsett vad 
de tycker om verksamheten idag – är oerhört samstämmiga. 

Under de veckor då underökningen i huset genomfördes pågick repetitioner och förberedelser 
inför säsongsstarten och under dessa veckor var trängseln mycket stor och varje kvadratmeter 
var hårt belastad, varför det då var lätt att förstå beskrivningarna av trängsel och bristande 
lokalytor bakom scenerna. 

Slutsatser av de workshops som genomförts är att verksamheten har oerhört ambitiösa 
medarbetare och ledning, kulturutmaningarna delar verksamheten i två grupper som har starkt 
divergerande bilder av hur verksamheten fungerar och vilka dess utmaningar är. Dessa leder 
till sprickbildning och förutsättningar för dialoger som handlar om ”vi och dom”. Det gör 
också att ledarskapsutmaningarna är stora, inte minst utifrån den mediabild av verksamheten 
som målats och det drev på verksamhetschefen som gått i media. Trots detta är medarbetare 
och ledning i många frågor väldigt överens exempelvis när det gäller styrning och önskemål 
om armlängdsprincipen och behovet av långsiktighet när det gäller styrningen av 
verksamheten. Sammantaget finns det en oerhörd potential i verksamheten och ett stort behov 
av lugn och möjlighet till fokus på arbetsuppgifter och utveckling.  

4.2.3 Yttre attraktivitet
Verksamheten har under några år fokuserat hårt på att skapa ett utbud som lockar besökare 
utanför länet med följd att bussbolag, hotell och restauranger i stan får ökad omsättning. 
Kulturen bidrar på detta sätt förutom en spridning av Jönköping och Jönköpings län ur ett 
attraktivitetsperspektiv också till besöksnäringseffekter. 

Det finns nu ett nationellt intresse för verksamheten. Både externt hos media och publik men 
också när det gäller konstnärlig personal som nu söker sig till verksamheten. Exempelvis 
musiker vid rekryteringar där det nu kommer personer från hela världen. En av Smålands 
Musik och Teaters nya konsertmästare kommer exempelvis från Australien. 

Frilansande medarbetare syn på Smålands Musik och Teaters attraktivitet
De frilansande medarbetarna har svarat på åtta öppna frågor. De är sammantaget 
överväldigande positiva till att arbeta på SMOT. 
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På frågan hur respondenterna ser på SMOT:s attraktivitet – ur sitt perspektiv, har fler än 
hälften valt att skriva kombinationen ”mycket attraktivt”. Arbetsplatsens fysiska 
förutsättningar lyfts som skäl till attraktiviteten liksom ledningens visioner, en känsla av 
framåtdriv, arbetsmiljön och den breda kompetensen på arbetsplatsen. Flera använder 
uttrycket ”vänlig och inkluderande arbetsplats”. 

”En arbetsplats med hög professionalitet och hög kompetens och samtidigt mycket vänligt och inkluderande.”

Lokalerna lyfts fram liksom SMOT:s placering geografiskt i Sverige – i centrum mellan 
landets tre största städer. 

”Det är också attraktivt att SMOT är placerat på Spira som möjliggör högkvalitativa produktioner utanför de 
tre storstäderna.”

Miljön på SMOT beskrivs som positiv, kreativ, utvecklande, stimulerande och dynamisk. 

”Jag gillar att så mycket verksamhet är i samma hus. Sinfoniettan, skådespelarensemblen, med både barn- 
ungdoms- och vuxenföreställningar. Och storsatsningen på musikaler m.m. Huset är väldigt mäktigt 
arkitektoniskt.”

Flera säger att de lockas av satsningen på musikteater och verksamhetens höga ambitioner. 

”Ur ett perspektiv för mig som frilansare så är det fantastiskt att det kommit ytterligare en scen för 
musikalartister. En institution dessutom som ej är lika beroende av namn, med möjlighet att få göra bra 
uppgifter.” 

Vad är bra?
På den direkta frågan: Vad är bra? Lyfter flertalet fram den goda stämningen, samverkan på 
arbetsplatsen, trevliga kollegor och positiva ”vibbar” liksom lokalerna som upplevs trevliga, 
fräscha och inspirerande. En stark upplevelse av omtanke om resultat och om personalen och 
att den ska må bra lyfts av flera respondenter. 

”Ett vänligt hus där man känner sig välkommen. Bra resurser att tillgå. Underbart med Sinfoniettan och en 
närvarande chef!”

Arbetsplatsens ledning, organisation, kommunikation, professionalism och villkor lyfts av fler 
än hälften som något positivt. Många beskriver också en känsla av dynamik som positiv och 
ord som: mångfald av aktiviteter som berikar varandra, ny-tänk, kreativitet, konstnärlig frihet, 
tillit till medarbetarna, spännande visioner och arbetsplats, lösningsorientering och variation 
används som beskrivning för den. 

”Jag som konstnär fick fria händer på ett sätt som kändes tillitsfullt och möjliggjorde ett bra resultat.”
”Det är varierade projekt, barn, teater, konserter. Med olika program – ett hus som koncentrerar allt. Hela 
kulturen på en plats. Jag tror att SMOT är jätteattraktivt, men jag tror att regionens människor behöver göra 
SMOT till sitt eget kulturcentrum.”
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Även Jönköping som stad lyfts som något positivt liksom alla de PR aktiviteter som 
ensemblen deltar i för att marknadsföra produktionerna. Att det varit öppna auditioners ser 
flera som något positivt. Maten i matsalen lyfts också fram som något positivt.

Vad kan förbättras?
På frågan vad som kan förbättras är svaren färre och mer blandade. Flera anger som enda svar 
att: ”allt är bra”. 

Flest mer utvecklade svar handlar om att teatersalongen inte riktigt är anpassad till 
musikteater, den anses vara för liten – viket försvårar förutsättningar för lönsamhet, att golvet 
är för hårt för dans och att det skulle bli mer effektivt med en scen för musikteater som också 
kunde nyttjas till andra större produktioner och på så sätt bidra till SMOT:s attraktivitet. Det 
skulle också medge fler produktioner anser respondenterna. Några anger att huset är väldigt 
trångt. Några anger också att det är få loger och att några av dessa är för små. 

När det gäller villkor anger ett par att det behövs tydligare information och rutiner för hur 
processen från överenskommelse till utbetalad lön går till oavsett om en blir anställd eller 
skriver ett kontrakt. Någon anser att kommunikationen i samband med reklamgig kan bli 
bättre.

Flera anger att det behöver finnas tillgång till naprapat, massage och fysioterapeut, bastu och 
gym för dansarna för att förebygga skador och genomföra rehab träning. Någon anger att det 
också borde finnas tillgång till röstmassage och talpedagog.

Några anger att det är ett för finkulturellt utbud på SMOT, vilket de menar riktar sig till en 
äldre och mindre publik och utesluter många andra, samtidigt som någon anger att utbudet 
behöver bli mer högkulturellt. 
”SMOT behöver skapa publik. Orkestern kan inte bara spela för gamla människor. Musikerna är till för alla!!!”

Ett par anger att marknadsföringen kunde bli bättre, bredare och spridas i en större del av 
landet, någon tycker att den digitala skylten utanför Spira bör vara större. Någon anser också 
att orkestern behöver bli större. Någon anser att städningen inte alltid håller nivån.

Flera anger att kommunikationerna till och från Jönköping med tåg behöver bli bättre. Det 
kan vara svårt att ta sig hem till familj och vänner med de arbetstider som gäller. 

Hur andra kollegor ser på möjligheterna och förutsättningarna
I ett försök att fånga ”det som sägs” om verksamheten och verksamhetens rykte i branschen 
ställdes frågan: ”hur tror du att andra kollegor ser på möjligheten/förutsättningarna att arbeta 
på SMOT? En majoritet svarade att de tror att andra ser SMOT som en ”attraktiv” eller 
”väldigt attraktiv” arbetsplats. Flera säger att SMOT har ett ”gott rykte” eller ”väldigt gott 
rykte” i branschen och att de blivit rekommenderade av andra att söka sig till SMOT. Flera 
lyfter att verksamheten arbetar enligt kollektivavtalet som en väldigt positiv signal, att 
arbetsmiljön anses trevlig och att kollegor, administration och chefer anses vänliga och 
trevliga. Några beskriver att ledningens höga ambitioner lockar landets elit till SMOT vilket 
gör att många andra tycker det vore positivt att få arbeta på SMOT.
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”Alla vill jobba på en progressiv arbetsplats med bra förutsättningar.”
”Att man får jobba med Sveriges elit – folk som är kompetenta.”

Någon beskriver att det fanns ett dåligt rykte efter boendesituationen efter Les Miserables, 
men att den bilden ändrat sig nu. 

Vad tycker andra är bra?
Vanligaste svaret är: ”allt är bra” eller ”allt är perfekt”. Respondenterna beskriver en bild av 
verksamheten som vänlig, trevlig, proffsig, kreativ och kompetent. Huset lyfts fram, dess 
arkitektur, lokaler, repetitionsmöjligheter, loger och verkstaden inhouse, liksom ledningen 
och mentaliteten på SMOT. Musikalsatsningarna lyfter flera som det som satt SMOT på den 
nationella kartan. Den konstnärliga friheten, att verksamheten har flera delar och en stor bredd 
och att Sinfoniettan finns på plats. Restaurangen sägs också vara känd för sin goda mat. 

Vad tycker andra kan förbättras?
Flest svarar: ”inget kan förbättras” eller ”allt är bra”. Ett par respondenter som utvecklar 
svaret anger att boendet fortfarande har en del övrigt att önska. Flera anger ett önskemål om 
fler musikaler och fler stora produktioner med högre budget. En större långsiktighet i 
planeringen önskar någon, och en annan respondent tycker att orkestern borde vara större. 

Vad krävs av en attraktiv arbetsplats
På frågan vad som krävs rent allmänt för en attraktiv arbetsplats ur ett frilansarperspektiv 
svarar nästan hälften god och tydlig kommunikation, att varje medarbetares kompetens 
respekteras och en närvarande chef. En ledning med visioner, hög konstnärlig standard och 
höga ambitioner anses av flera som attraktivt. En bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor där 
kollektivavtalen gäller lyfts av flera. Möjlighet till utveckling och att bli utmanad ser flera 
som eftersträvansvärt.

”Möjlighet att få utvecklas och avancera inom sitt gebit.”
”Respekt för alla avdelningars arbete. Att arbetsplatsen ställer höga krav på kvalitet vilket sporrar och utmanar 
de anställda.”

Behovet av fysioterapeut, naprapat, massage, gym och bastu återkommer i syfte att förebygga 
skador och för att sköta tränings- och rehabiliteringsprogram. Trevliga kollegor, en vänlig, 
respekterande och välkomnande atmosfär återkommer också bland svaren. 

”Att man känner sig trygg på jobbet och har kul. Den känslan infinner sig när det finns ömsesidig respekt 
sinsemellan. Upplever det på SMOT <3.”
”Att bli tagen emot med öppna armar när man kommer utifrån. Och det känner jag att jag har blivit.”

Att det finns uppehållslokaler som är trevliga då jobbet ibland innebär en hel del väntan 
nämns av några. 

Övriga medskick
Några beskriver situationen där de är gäster i en främmande stad och att det inte alltid är så 
enkelt. Möjligheten för familjen och vänner att komma och hälsa på behöver förbättras. Fler 
lånecyklar vore positivt som kan lånas över natten. Fler anger också att det skulle vara väldigt 
attraktivt om familjen kunde få komma och titta på produktionen på bästa plats och inte bara 
längst upp, längst bak och information om möjligheten behöver komma i god tid för familjen 
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finns inte här ”stand by”. Behovet av fysioterapeut, naprapat, massage, gym och bastu för 
dansare återkommer igen. 

Vid behov av prioriteringar av ekonomiska eller andra skäl, tycker några att prioriteringarna 
måste utgå från vad som behövs av ensemblen och att en inte drar ner på kostnaderna där de 
behövs mest. 

En respondent föreslår en app för varje produktion där all information finns och där alla 
system som behöver skötas finns, eftersom det är svårt att lära sig nya system för varje 
produktion och arbetsplats en arbetar på. 

Några anger att verksamheten behöver bli bättre på att göra reklam ute i landet. Flera skriver 
om förutsättningarna för SMOT:s attraktivitet för en bredare publik. 

”Jag tror det är viktigt att också medborgarna vet och känner att SMOT är till för och gör produktioner för dem. 
SMOT behöver vara prisvärt för alla. Konserter eller föreställningar kunde göras runtom utomhus i länet på 
sommaren eller under våren och biljettpriset kunde då vara lite lägre.” 
”Jag tror att ett varierat programutbud som det är nu är jättebra.”
”SMOT behöver bli mer känt, inte minst i länet.”
”Huset ligger otroligt vackert och har verkligen potential at bli en stor musikalteater. Fortsätt!!!”

Slutligen säger några att de gärna återkommer och arbetar på SMOT igen.

4.3 Genomföra en omfattande marknadsundersökning utifrån 
förslagen i RUS remissen

För att identifiera vad länsinvånarna efterfrågar har en marknadsundersökning baserat på 1000 
intervjuer genomförts av Novus under perioden 28/11-3/12 2018. De tillfrågade har varit i 
åldrarna 18-79 med syftet att fånga upp vad invånarna i länet skulle vilja ha, vad de anser är 
positivt respektive saknas i kulturlivet i Jönköpings län. Fokus har legat på 
attraktivitetsperspektivet kopplat till den regionala utvecklingsstrategin. 

Den visar att 41 % tycker att det finns ett mycket stort utbud av kulturella upplevelser i 
Jönköpings län. 26% uppger att kulturen i Jönköping erbjuder mycket som jag är intresserad 
av, 48% säger att jag skulle vilja gå på fler kulturevenemang än jag gör idag och 35% säger 
att kulturutbudet i Jönköpings län bidrar till att jag trivs.

På en öppen fråga om vad respondenterna önskar mer av i länet säger 21 % att de önskar mer 
musikaliska evenemang, 14 % att de vill gå på fler konserter, 13 % önskar gå på mer 
teater/dans, 4 % vill gå på mer film/eller bidra till filmskapande och 4 % vill se mer kultur för 
barn och unga. 

På den öppna frågan vad som kan få kulturutbudet att kännas mer lättillgängligt 
(Svarat ”Ja, absolut”, de 5 mest nämnda)

 Att utbudet finns på mindre orter 56% 
 Att det finns mer information (annonser mm) 53% 
 Att utbudet blir mer flexibelt i form av turnéer eller besök på olika platser i länet 53% 
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 Att priserna på kultur blir lägre 48%
 Att det finns bättre kommunikationer/resmöjligheter till och från 48%

Huvudinsikter - vad skiljer grupper åt 
 Musik är ett viktigt område som många vill ha mer av i olika former olika former. 
 Kvinnor är kulturbärare i Jönköpings län idag. De är mer intresserade av kultur, 

konsumerar och är mer nöjda med utbudet. Fler kvinnor tycker kulturen bidrar till att 
vilja bo och leva i länet. Kvinnor önskar i högre grad än män lägre priser och bättre 
resmöjligheter till från kulturevenemang.

 Färre män hittar i dagsläget intressant kultur länet. Bland män tycker 20% att det finns 
mycket kultur i länet som de är intresserade av, mot 32% bland kvinnor. Män vill ännu 
högre grad än kvinnor ha mer musik och även filmer. 

 De yngsta18-29 år önskar sig i högre grad än övriga mer information (t ex annonser), 
digitalt tillgänglig kultur, lägre priser och bättre öppettider. 

 Personer 30-49 år känner störst sug efter att gå på fler kulturevenemang. Särskilt 
konserter intresserar dem. De största hindren tycks ha med livsfas och tidsbrist att 
göra, inte med prisnivå eller resmöjligheter. 

 Kulturen spelar stor roll för pensionärer. De äldsta 65-79 år är den grupp som framför 
allt upplever att kulturen bidrar till att de trivs med bo och leva i Jönköpings län. 
Utbudet skulle bland annat kännas mer tillgängligt för dem med lägre priser och ökat 
utbud på mindre orter. 

 Det är främst högutbildade som vill ha mer kultur. Att locka personer med lägre 
utbildning blir därför en utmaning. Men båda grupperna har samma områden som de 
främst vill ha mer musik, konserter, teater och dans – vilket kan underlätta 
satsningarna framåt. 

 Stadsbor vill gå på ännu fler kulturevenemang och boende landsbygden ha närmare till 
kulturen. Landsbygdsbor önskar geografisk närhet och bättre resalternativ, men tycker 
i lägre grad att digitalt tillgänglig kultur skulle passa dem. 

Av materialet kan dras flera slutsatser och det kommer att vara värdefullt också när 
handlingsplaner för den regionala utvecklingsstrategin tas fram. Med önskvärd tydlighet ses 
behovet och efterfrågan på kulturen närvaro i hela länet varför Smålands Musik och Teater 
behöver få stöd för att utveckla denna verksamhet vidare. Avtal som det som Värnamo 
kommun har och Gislaveds kommun är på väg att teckna med Smålands Musik och Teater är 
viktiga för att kunna planera och dimensionera produktioner för turnéer i länet. 
Förutsättningarna i kommunerna skiljer sig starkt åt och fiberutbyggnaden kan vara en väg att 
i högre utsträckning kunna erbjuda produktioner även i delar av länet där rummen för 
scenkonst är begränsande. 

4.4 Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i 
relation till framtida utveckling i syfte att föreslå eventuella 
förändringar när det gäller organisation

Denna utredning har inte som uppgift att genomlysa det ekonomiska resultat verksamheten 
hade 2017 eller orsakerna till det. Det är redan utrett i andra sammanhang. Däremot har en 
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genomgång av verksamhetens förutsättningar för en god ekonomistyrning gjorts. En extern 
revisionsfirma har medverkat i det arbetet genom intervjuer av representanter från ledning, 
administration och producentkåren. Revisionsfirman har lämnat en muntlig redogörelse för 
sina observationer och slutsatser till regionledningen i augusti 2018. 
Sammanfattningsvis såg revisionsfirman vid den tidpunkten att Smålands Musik och Teaters 
arbete med budgetprocesserna var föredömligt, men att den ekonomiska styrningen i 
genomförande- och uppföljningsprocesserna fortsatt hade förbättringspotential. Konkret 
föreslog de att styrning och ledning av controllingfunktionen borde harmonieras med 
styrstrukturen i övriga Region Jönköpings län, för att säkerställa en oberoende controlling och 
att för det avsedda digitala ekonomi- och resultatuppföljningsprogram används i alla steg i 
processen. Detta skulle, enligt revisorerna, kunna skapa en större transparens och säkerställa 
att verksamhetsledningen och regionledningen kan få tidiga och relevanta indikatorer på 
resultatutvecklingen. Detta är nu genomfört. 
Revisionsfirman beskrev också en upplevelse av att Smålands Musik och Teater i praktiken 
fjärmar sig något från Region Jönköpings län, i delar har ett arbetssätt som påminner om ett 
bolags och bland ser stödstrukturerna inom Region Jönköpings län som ett hinder, snarare än 
ett stöd. Detta har tidigare uppmärksammats av både Smålands Musik och Teaters ledning, 
Utbildning och Kulturs ledning och av regionledningen. Smålands Musik och Teaters ledning 
har särskilt lyft betydelsen av att de digitala stödsystemen och övriga stödprocesser stödjer de 
kollektivavtal som finns inom kultur- och scenkonsten. 
Hur utvecklingen på Smålands Musik och Teater betraktas beror till stor del på vilket 
perspektiv den ses utifrån. Ur ett attraktivitetsperspektiv kan utvecklingen inte beskrivas på 
annat sätt än fantastisk. 2017 slog verksamheten alla publikrekord och många länsinvånare, 
såväl som långväga gäster, som aldrig besökt Smålands Musik och Teater tidigare såg 
musikalen Les Misérables. 18 000 besökare såg föreställningen varav 40 % var tillresta 
besökare från andra län. En enad kritikerkår och alla besökare bekräftade att intresset för 
musikaler är mycket stort.  
Utvecklingen höll i sig under hösten 2018 då verksamheten producerade sin första egna 
Broadwaymusikal med strålande recensioner i rikspress med höga besökssiffror både från 
länet och från besökare utifrån. Undersökningar har också visat att musikalbesökarna som 
besöker Spira för första gången i hög utsträckning kommer tillbaka och ser andra 
produktioner. Det visar att musikalerna är viktiga inkörsportar till övriga evenemang och att 
de är ett viktigt komplement för att säkerställa en långsiktig tillströmning till andra 
produktioner. 
Sett ur den regionala utvecklingsstrategins perspektiv där ett viktigt mål är att öka 
nattbefolkningen i hela länet har Smålands Musik och Teater lyckats med det andra offentliga 
scenkonstinstitutioner inte lyckats med – att skapa ett nationellt intresse för verksamheten 
som beskrivs hålla en hög kvalitet och erbjuda ett attraktivt utbud. Detta är en av de viktigaste 
pusselbitarna för att locka människor att flytta till en plats, respektive att få människor att vilja 
bo kvar. 

4.5 Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, 
där andra offentligt ägda kulturinstitutioner och hur dessa 
drivs, organiseras och utvecklas ingår

En sammanställning över styrelseformer, verksamhetsinriktning och ekonomiska 
förutsättningar har gjort för alla offentligt ägda kulturscener i landet. Det finns exempel på allt 
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ifrån bolagsformer, förvaltningsdrivna institutioner, samägda institutioner och stiftelseägda 
institutioner. Utifrån sammanställningen har en fördjupad studie av Wermlands Operan, 
Malmö Operan, Göteborgs Operan, Västerås Teatern, Gävle konserthus och Scenkonst 
Sörmland gjorts med tillhörande djupintervjuer med verksamhetsansvariga i olika positioner i 
syfte att lära av andra. Bortsett från Malmö Operan har samtliga ett uppdrag att också verka i 
det län de finns samt ett uppdrag att producera för barn och unga. Samtliga beskriver att ett 
kulturarbete har gjorts under senare år i organisationerna, men utifrån olika utgångspunkter. 
Det finns en gemensam bild av stora kollektiv som styrs av logiker som inte är gängse på 
arbetsmarknaden och ibland upplevs som svårstyrda. En nyckelfaktor har för flera varit att 
skapa en gemensam bild över vision, mål och uppdrag, hur samverkan ska ske och var 
beslutsmandatet för olika frågor finns. Dialogen på lokal nivå beskrivs i flera fall som den 
avgörande framgångsfaktorn. 

På olika sätt beskrivs produktioner som samlar många besökare som framgångsfaktorer. 
Musikteater har varit en nyckel för flera av institutionerna att hitta nya och yngre målgrupper 
och för att öka sina besökstal också till andra produktioner. Samtidigt betonas bredden för att 
produktioner som lockar en liten publik också ska få plats. Beroende på 
egenfinansieringskravet ses ett intresse för att erbjuda smala produktioner. Ju lägre krav, desto 
större intresse och tvärt om desto mindre behov av att locka många besökare. Däremot finns 
en samsyn där produktioner som lockar besökare från andra delar av landet än det egna länet 
beskrivs som avgörande för institutionens attraktivitet och kvalitet. För att bidra till länets 
attraktivitet beskrivs behovet av produktioner som lockar besökare långt utanför 
länsgränserna. 

Balansen mellan professionella produktioner som lockar många besökare till institutionen 
kontra behovet/viljan att finnas i respektive läns geografi där det kan vara svårt att 
upprätthålla samma standard är en utmaning för flertalet. Samtidigt finns det några mycket 
intressanta exempel på hur samverkan med länets kommuner och hur produktioner genomförs 
runt om i respektive län. Utmaningar med scenrum som inte är anpassade för de produktioner 
som kan erbjudas på scenkonstinstitutionen beskrivs liksom dilemmat vilka produktioner som 
är lämpliga att erbjuda i de lokaler som erbjuds och den kvalitet/professionalism som 
scenkonstinstitutionen önskar stå för. Produktioner anpassade för mindre rum, skolor och 
äldreboenden beskrivs som lyckade exempel. 

Ekonomiskt har Smålands Musik och Teater ett relativt högt krav på egenfinansiering för att 
inte vara ett bolag. Andra institutioner med liknande ägarstruktur och samma krav på närvaro 
i länet har betydligt lägre krav på egenfinansiering: vanligtvis 4 % eller lägre. 

Institutioner med högre krav på egenfinansiering löser det med ett nära samarbete med 
näringslivet och med sponsring förutom att de har större scenrum som rymmer betydligt fler 
besökare än vad Smålands Musik och Teater har varför populära produktioner kan bidra till 
ökade intäkter. 

Professionella produktioner och krav på hög kvalitet ställs ibland mot krav att samarbeta och 
bereda plats för det fria kulturlivet. Också här finns en skillnad där bolagen i lägre 
utsträckning har dessa krav medan institutioner som drivs i förvaltningsmodell har högre krav 
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på att bereda plats för amatörer/det fria kulturlivet. Detta ses ibland som ett berikande tillskott 
och ibland som en utmaning när det gäller att kunna planera sin repertoar, sitt varumärke och 
sin attraktivitet. Även om urvalet är litet ses en kombination av högt krav på egenfinansiering 
parallellt med höga krav på att erbjuda det fria kulturlivet plats som en utmanande 
kombination. 

4.6 Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare 
utveckling av Smålands musik och teater

Utifrån de workshops som genomförts med alla medarbetare, ledning och fackförbund på 
Smålands Musik och Teater samt de enskilda samtal som genomförts med medarbetare och 
fackliga representanter behöver styrningen av Smålands Musik och Teater tydliggöras. Dels 
behöver armlängdsprincipen värnas som modell för styrning av kulturverksamheter enligt den 
svenska modellen och dels behöver principer som gäller för styrning av övriga verksamheter 
inom Region Jönköpings län också gälla Smålands Musik och Teater. 

Styrning enligt modellen för Region Jönköpings län
Region Jönköpings län styrs via politiskt fattade beslut som budget och 
uppdragsbeskrivningar. I dessa anges mål och indikatorer som var för sig har måltal som 
verksamheten ska nå. Redovisning av måluppfyllelse utifrån budget och 
uppdragsbeskrivningar görs i månadsrapporter och bokslut (tertial- och årsbokslut). Modellen 
har tillsammans med de uppföljningar som sker regelbundet på tjänstepersonsnivå med 
verksamhetsdialoger och uppföljningar visat sig skapa goda förutsättningar för en hög 
måluppfyllelse och ekonomi i balans. Som exempel kan nämnas sjukhus i absoluta 
toppskiktet i landet. Det är därför viktigt att verksamheten kan och får planeras utifrån de 
politiskt fattade besluten och att respektive chef får mandat, förutsättningar och stöd i att 
genomföra dessa – utifrån analys och sin sakkompetens. När det råder oklarhet över vad det är 
som är politiskt önskvärt och vad som gäller är det svårt att samla en organisation kring de 
mål som är politiskt beslutade. 

Organisation och styrmodell
Det har politiskt och i verksamheten till och från förts ett informellt samtal kring huruvida 
Smålands Musik och Teater borde bli ett bolag eller inte. Denna utredning har inte funnit stöd 
för en organisationsförändring, trots att många argumenterat både länge och väl för det. Det 
finns de som intervjuats under punkten omvärldsanalys som varit tydliga med att 
armlängdsprincipen endast uppnås genom att bolagisera en kulturverksamhet. Det finns också 
de som anger att det inte spelar någon roll vilken styrform som gäller utan det är ömsesidig 
respekt och transparenta spelregler som skapar förutsättningar för den svenska modellen för 
att styra kulturen och armlängdsprincipen. 

De utmaningar som ett bolag skulle kunna lösa bedöms i denna utredning inte lösas av bara en 
bolagsbildning utan kräver också andra insatser. Däremot skulle ett bolag kunna ge vissa nya 
möjligheter när det gäller kompletterande finansiering och ärmlängdsprincip i förhållande till 
ägaren. Det finns alltså både det som talar för och emot en bolagisering och en del faktorer 
som möjligen talar för att diskussionen är för tidigt lyft. Resultatet skulle kanske se 
annorlunda ut om några år. I Region Jönköpings län har inte bolag bildats för verksamheter 
där Regionen är ensam ägare. 
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Samverkan med restaurangen
Under utredningen har restaurangen och dess verksamhet förts på tal av flera olika 
intressenter. Frilansarna lyfter fram den goda maten, besökare till restaurangens 
fotbollssatsning sommaren 2018 som sedan besökt ”On the Town” har beskrivit 
fotbollssatsningen som en dörröppnare till Spira. Andra uttrycker ett missnöjde med utbudet 
och servicen under pauser vid olika evenemang. FC-gruppens chef Håkan Axelsson har 
intervjuats under utredningen och han visar ett stort engagemang för verksamheten och en 
vilja att tillsammans med Smålands Musik och Teater utveckla koncept, service och utbud för 
att gemensamt möta nya och gamla besökare på bästa sätt. 

Från verksamheten lyfts önskemål om att driva restaurangen i egen regi. Här ses möjligheter 
att förbättra servicen i vid pauser och att erbjuda andra typer av evenemang. 
FC-gruppen drivs som bolag och drivs därmed affärsmässigt. Offentliga verksamheter ska 
inte otillbörligt konkurrera med privat näringsverksamhet. 

Genom en nära samverkan bedöms möjligheterna till synergieffekter för båda verksamheterna 
vara stora. Publikvärdar inom Smålands Musik och Teater kanske kan stötta restaurangen vid 
pauser så att dryck kan serveras snabbare och köer undviks? Restaurangens möjlighet till 
aktiviteter kopplade till utomhusmiljön, afterworks och evenemang med storskärmar kan 
locka nya grupper till huset Spira och precis som en del fotbollsintresserade besökare lockas 
till ett första besök till produktioner i Smålands Musik och Teaters regi. För att utröna 
potentialen i samverkan bör denna utvecklas i syfte att stärka huset Spiras attraktivitet både 
under dagtid och under kvällstid, vilket bedöms kunna gynna både restaurangen och 
Smålands Musik och Teater. 

4.7 Föreslå förtydligad styrmodell för kulturen i RJL utifrån 
armlängdsprincipen

Under utredningsarbetet har armlängdsprincipen kommit upp på olika sätt, exempelvis när 
medarbetare tecknat bilden av politiker som för samtal med fackliga representanter och andra 
grupper inom SMOT utan att verksamhetsledningen varit involverad. Dessa medarbetare har 
ibland fått uppfattningen att de fått uppdrag av politiken den vägen som de sedan driver mot 
verksamhetsledningen. Arbetssättet har genererat många frågor och varit källa till oro och 
rädsla, både från grupper som inte varit med och träffat de politiska företrädarna, från 
skyddsombud och från chefsleden. Denna oro och rädsla är högst påtaglig inom Smålands 
Musik och Teater. 

Huruvida den politiska ledningen står bakom verksamhetsledningen och ger dem 
förutsättningar att leda verksamheten eller ej är en viktig signal till både ledning och 
medarbetare. Om verksamheten eller dess chefer upplever en otydlighet i mandat och 
förtroende kan det leda till känslor av rädsla, vanmakt och oro både hos verksamhetsledning 
och hos medarbetare. Chefer kan då ha svårt att ta nödvändiga beslut, företräda arbetsgivaren 
och stå upp för den ekonomistyrning och den värdegrund de har i uppdrag att företräda. 
Medarbetare å andra sidan kan uppleva otrygghet och en känsla av att inte veta vem de kan 
lita på och vad som kommer att hända med verksamheten över tid. Det kan också leda till en 
upplevelse att verksamheten är ett verktyg för olika politiska intressen. 
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För att motverka detta är det av stor betydelse att uppdrag och frågor om förtroende avgörs i 
de forum där de hör hemma så att verksamheten kan få ett tydligt uppdrag, känna stöd och 
trygghet samt kan få det friutrymme de bör ha utifrån den svenska modellen för kulturpolitik. 
Om det finns en önskan att avvika från den svenska modellen bör det föregås av en diskussion 
och ett beslut kring detta som blir transparent och som verksamheten kan förhålla sig till. 

4.8 Föreslå långsiktig inriktning för SMOT utifrån den regionala 
utvecklingsstrategins attraktivitetsperspektiv

Professionell scenkonstinstitution – uppdrag att stödja kulturutveckling i länet
En skiljedimension är perspektivet att utveckla en högprofessionell scenkonstinstitution 
kontra uppdraget att sprida kultur i länet och att stödja det fria kulturlivet. Uppdragen kan i 
delar ses som motsatser, liksom kravet på egenfinansiering och uppdraget att erbjuda det fria 
kulturlivet ett utrymme i kulturhuset Spira. 

Att Kulturhuset Spira erbjuder högprofessionella och publikfriande produktioner är av 
avgörande betydelse för länets attraktivitet och för att behålla och öka nattbefolkningen i 
länet. Utifrån den regionala utvecklingsstrategin är tillgången till breda produktioner som 
musikteater, konserter av olika slag och teater som många kan uppskatta helt avgörande för 
att öka nattbefolkningen i länet. 

Att professionell kultur som lockar breda skaror finns tillgänglig i hela länet är på samma sätt 
viktigt för att hela länet ska kunna leva och utvecklas. Tillsammans med länets kommuner 
behöver en dialog föras kring förutsättningarna för att erbjuda kultur i hela länet och det 
behövs politiskt stöd för att fler kommuner ska vilja/ha förutsättningar för att teckna avtal 
med Smålands Musik och Teater i syfte att fler produktioner ska kunna genomföras i fler 
delar av länet. 

Relationen mellan offentlig finansiering och publikintäkter
Egenfinansieringens nivå behöver diskuteras. Beroende på vägval får det konsekvenser för 
verksamheten. 

Krav på externa intäkter i förhållande till små föreningar/bands önskemål om tillgång till 
Smålands Musik och Teater
När det gäller att erbjuda det fria kulturlivet utrymme i Kulturhuset Spira behövs en balans 
mellan politiskt beslutade intäktskrav och förväntan på tillträde till huset för det fria 
kulturlivet. Tillgång till huset för det fria kulturlivet behöver också ställas mot hur omfattande 
kravet på Smålands Musik och Teaters egna produktioner är då dessa ofta behöver planeras 
flera år i förväg. För att de fria kulturlivet ska kunna få god tillgång krävs att det finns 
obokade lokaler. Förväntan och förutsättningarna behöver tydliggöras och när beslut fattats 
behöver alla stå upp för de beslut som tagits och inte göra frågan till en slagpåse. 

Det finns många vinster med samverkan mellan Smålands Musik och Teater och det fria 
kulturlivet. Medarbetarna på Smålands Musik och Teater kan fungera som mentorer och 
stödja produktioner på olika sätt. Olika former kan berika varandra och det, relativt andra, 
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stora inslag av exempelvis amatörskådespelare i produktioner inom Smålands Musik och 
Teater ger vinster både för det fria kulturlivet och för verksamheten på Spira. 

Armlängdsprincipen för styrning av kultur 
Armlängdsprincipen för styrning av kulturen bör, om samma princip ska gälla för kulturen i 
Region Jönköpings läns regi som i övriga landet, införas och den politiska styrningen bör, i 
enlighet med den svenska modellen, koncentreras till uppdragsbeskrivningar och budget. 

Marknadsföring och spridning
Regelbundna undersökningar av invånarnas efterfrågan när det gäller ett attraktivt utbud när 
det gäller kultur i sin breda bemärkelse bör genomföras i syfte att identifiera önskemål och 
eftersträvansvärt utbud för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin.  

Ett gemensamt arbete med att sprida den positiva bilden av den höga kvalitet och de attraktiva 
produktioner som Smålands Musik och Teater genomför vore önskvärt. Utifrån de 
recensioner och den uppmärksamhet verksamheten fått av riksmedia de senaste åren borde en 
stolthet över verksamheten kunna etableras och spridas i länet. 

Verksamheten behöver också politiskt stöd för att kunna skriva avtal med samtliga kommuner 
i länet gällande produktioner och närvaro av Smålands Musik och Teater där. 
Fiberutbyggnaden kan vara en framgångsfaktor för att möjliggöra produktioner även i 
kommuner där tillgången till scenrum är begränsat. 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30

Plats: Regionens hus, sal A

§100 Informationsärenden och aktuellt
Regionala utvecklingsdirektören slutredovisar 
utredningsuppdraget om Smålands musik och teater RJL 
2018/1151. Utredningens syfte är att utifrån verksamhetens 
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare 
utveckling.
Frågor kring utredningen besvaras.

Anmälan av motionerna: 
RJL 2019/654 Framtiden för Smålands Musik och Teater
RJL 2019/419 Sinfoniettans vara eller icke vara
RJL 2018/1374 Smålands musik och teaters uppdrag
Nämndens ledamöter ges möjlighet att komma med inspel. Efter 
behandling i presidiet tas förslag till beslut fram.

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Gun Lusth (M) Per Eriksson (C)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 88-100
Tid: 2019-06-10 kl:13.00-14.50

Plats: Regionens hus, sal B

§98 Motion - Smålands musik och teaters uppdrag
Diarienummer: RJL 2018/1374

Beslut 
Presidiet föreslår

 Att information i ärendet lämnas vid nämndsammanträdet 
och att nämnden ges möjlighet att komma med inspel, 
därefter tar presidiet fram förslag till beslut.

Sammanfattning 
Håkan Sandgren, Eva Eliasson och Per Svenberg för 
Socialdemokraterna har inkommit med en motion - Smålands 
musik och teaters uppdrag, där man föreslår: 

 Att Smot får i uppdrag att arbeta för ett brett och varierat 
kulturutbud som är tillgängliga för olika/nya grupper i 
länet.

 Att Smot får i uppdrag att ta initiativ till 
samverkan/samarbete med det fria professionella och 
ideella scenkostlivet.

 Att Smot får i uppdrag att årligen bilda en 
länsungdomsorkester, alternativt ungdomssymfonietta och 
ungdomsteater i enlighet med ovanstående exempel.

 Att Smot får i uppdrag att leva upp till en hyressättning av 
lokalerna på Spira så att fria och ideella kulturutövare kan 
ha ekonomiska möjligheter att förlägga föreställningar där.

 Att Smot får i uppdrag att endast sätta upp 
kostnadskrävande musikaler om det inte tränger undan 
annan prioriterad verksamhet.

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag daterad 2019-05-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-11
 Protokollsutdrag presidium 2018-09-05
 Motion-Smålands musik och teaters uppdrag 2018-05-18

Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 88-100
Tid: 2019-06-10 kl:13.00-14.50

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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2019-05-23 RJL 2018/1374

Förvaltningsnamn
Kristina Nordh Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet

Motionsunderlag - Smålands musik och 
teaters uppdrag

Inledning
Med anledning av motion från Håkan Sandgren, Eva Eliasson, Per Svenberg, 
Socialdemokraterna lämnas information i ärendet till Nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Efter behandling i presidiet för 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Håkan Sandgren, Eva Eliasson, Per Svenberg, Socialdemokraterna föreslår i 
motionen Smålands musik och teaters uppdrag:

 Att SMOT får i uppdrag att arbeta för ett brett och varierat kulturutbud 
som är tillgängligt för olika/nya grupper i hela länet

 Att SMOT får i uppdrag att ta initiativ till samverkan/ samarbete med det 
fria professionella och ideella scenkonstlivet

 Att SMOT får i uppdrag att årligen bilda en länsungdomsorkester 
alternativt ungdomssymfonietta och ungdomsteater i enlighet med 
ovanstående exempel

 Att SMOT får i uppdrag att leva upp till en hyressättning av lokalerna på 
Spira så att fria och ideella kulturutövare kan ha ekonomiska möjligheter 
att förlägga föreställningar där

 Att SMOT får i uppdrag att endast sätta upp kostnadskrävande musikaler 
om det inte tränger undan annan prioriterad verksamhet

Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län planeras och 
genomföras i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) till 2025, på 
uppdrag av regeringen. De kulturpolitiska målen och prioriteringarna förhåller sig 
därför till den regionala utvecklingsstrategin. Region Jönköpings län utövar sitt 
regionala kulturansvar genom bland annat kulturinstitutionen Smålands Musik 
och Teater (SMOT). SMOT:s uppdrag grundar sig, i sin tur, på de regionala och 
nationella styrdokumenten och målen. Som en del av Region Jönköpings län styrs 
och påverkas SMOT av de regionala styrdokument som finns, exempelvis Budget 
med verksamhetsplan 2019, flerårsplan 2020-2021. 
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I Region Jönköpings län ansvarar nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet (ANA) för det kulturpolitiska området samt andra områden som har 
betydelse för en hållbar och långsiktig regional utveckling. Kulturpolitiken ska 
värna om kulturens egenvärde och det konstnärliga uttryckets frihet. Konst och 
kultur ska utvecklas för sin egen skull och inte vara ett verktyg för att uppnå andra 
mål. Kulturens roll, som är beskrivet i den regionala kulturplanen 2018-2020, är 
en viktig del av samhällsutvecklingen. Principen om armlängds avstånd är 
grundläggande för kulturpolitiskt arbete och innebär kortfattat att den politiska 
nivån fattar beslut om övergripande mål, uppdrag och ekonomiska ramar. 
Kulturpolitiken gör inte konstnärliga bedömningar eller fattar beslut om 
konstnärligt innehåll. Politiken skapar förutsättningar men styr eller begränsar inte 
det konstnärliga uttrycket. Därmed är det upp till verksamhetschefen tillsammans 
med de konstnärliga cheferna att besluta om vad som skall produceras och erbjuda 
ett varierat utbud inför varje säsong. 

Kultursamverkansmodellen
Sedan 2012, ingår Region Jönköpings län i kultursamverkansmodellen, som har 
till syfte att stärka samspelet mellan den statliga, regionala och kommunala 
kulturpolitiken och styrs av lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag 
till regional kulturverksamhet. Genom den framarbetade regionala kulturplanen, 
ansvarar Region Jönköpings län för fördelningen av statliga medel till de 
regionala kulturverksamheterna, där SMOT bland andra ingår. 

Regionsamverkan Sydsverige
Region Jönköpings län ingår i Regionsamverkan Sydsverige där de har antagit 
positionspapperet; Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. De sex 
sydligaste regionerna har gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar 
för att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet. 
Regionsamverkan Sydsverige arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för 
sydsverige genom strategiskt kunskapsutbyte och främjande av interregionala och 
interkommunala samarbeten. De bland annat utvecklar, driver och initierar 
samarbeten mellan regionerna, dess kommuner och kulturaktörer för exempelvis 
produktioner, utställningar och turnéer för att på så vis erbjuda ett utbud med 
större variation för alla. 

Verksamhetsbeskrivning - Smålands Musik och 
Teater
SMOT är sedan november 2011 etablerade i Kulturhuset Spira. Verksamheten 
verkar för ett bra liv i en attraktiv region genom att i första hand med egna 
ensembler producera professionell scenkonst. Varje säsong presenterar Smålands 
Musik och Teater ett varierat utbud av musikaler, musik, teater och dans för barn, 
ungdomar och vuxna, i och utanför Jönköpings län. För att nå en bred variation i 
utbudet kompletteras de egna produktionerna med gästspel och uthyrning av 
scener till externa arrangörer. En del av verksamheten sker utanför Kulturhuset 
Spiras väggar genom turnéverksamhet och en mängd olika samarbeten lokalt och 
nationellt. Smålands Musik och Teater bedriver även konferensverksamhet där 
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kulturinslag om möjligt inkluderas. Den årliga uppföljningsprocessen av deras 
verksamhet sker på följande vis:

 Årlig uppföljning. I SMOT:s verksamhetsberättelse för föregående år 
ingår en kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och 
resultat utifrån uppdragsbeskrivningen. 

 Årlig dialog. Region Jönköpings län för årligen dialog kring det 
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat in. 
Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och tjänstemän 
och verksamheten representeras av ordförande/verksamhetschef samt 
övrig personal som verksamhetschefen bedömer som viktiga för samtalet.

 Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten 
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts. 
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar 
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall 
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.

 ANA beslutar om hyresnivåer av SMOT:s lokaler för uthyrning årligen i 
samband med budgetberedningen. 

Prissättningen för uthyrning av lokaler/konferenser utgår från en indexuppräkning 
av fullprissättningen från öppningen av Kulturhuset Spira 2011, se budgetbeslut 
LJ 2014/88. Det finns möjlighet till flexibel prissättning utifrån rådande 
förhållanden så att en hög nyttjandegrad av lokalerna uppnås, för att möjliggöra 
tillgänglighet för lokala och regionala organisationer.

SMOT:s uppdrag 2018-2020
Smålands Musik och Teater ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella 
och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens 
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens 
egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de 
viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2020 för aktuellt 
verksamhetsområde.

Region Jönköpings läns arbetsmiljöpolicy
Region Jönköpings län har sedan tidigare en arbetsmiljöpolicy, som är fastställd 
av Regiondirektör. Det finns också dokument med fördelning av 
arbetsmiljöansvar och ett omfattande systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i 
verksamhetens olika delar. Vidare finns en dokumenterad 
skyddsombudsorganisation och samarbetet med de fackliga organisationerna är 
betydelsefullt.

Arbetsmiljösamverkan - Arbetsmiljökommittén
I samband med att ett samverkansavtal togs fram för Symf, TF och Ledarna valde 
arbetsgivaren att bryta ur arbetsmiljöarbetet från ordinarie samverkansmöten och 
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inrätta en arbetsmiljökommitté för att kunna ha större fokus på 
arbetsmiljöfrågorna. Denna har varit igång sedan september 2018. 

 Detta är ett partssammansatt samrådsorgan som verkar som 
Skyddskommitté i enlighet med Arbetsmiljölagen 6 kap 8§. 

 I arbetsmiljökommittén företräds arbetstagarna av respektive facklig 
organisations skyddsombud. 

 Gruppen i Arbetsmiljökommittén träffas minst 4 gånger/år. Mötena leds av 
Fastighets- och säkerhetschef och HR-partner samt protokollförs.

 Arbetsmiljökommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet, följa 
utvecklingen i skyddsfrågor och behandla frågor om bland annat, 
handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet, planering eller förändring av 
lokaler, arbetsmetoder och organisation, användning av farliga ämnen och 
arbetsmiljöutbildning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
SMOT följer Region Jönköpings läns process vad gäller systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

SMOT arbetar aktivt med bland annat följande områden: 
 Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja mångfald, 

jämställdhet och likabehandling. 
 Arbetsmiljö
 Avgångssamtal – när en medarbetare slutar
 Friskvård och företagshälsovård 
 Hot och våld 
 Introduktion av nyanställda
 Medarbetarsamtal
 Medarbetarskap och säkerhet – medarbetarundersökning
 Skyddsombud och skyddsområde

Medarbetarenkäten 2016
Efter 2016 års resultat genomfördes under våren ett arbete med att sätta fokus på 
de områden som kan förbättras. Detta gjordes med en grupp medarbetare från 
varje avdelning samt en grupp chefer som redogöra för hur det är idag, hur man 
vill att det ska vara samt hur man kommer dit. Resultatet presenterades för 
ledningsgruppen på SMOT. Beslut fattades om ett antal utvecklingsprojekt som 
man ska arbeta vidare med. Detta är nu ett pågående arbete och man redovisar vid 
varje ledningsinformation hur projekten fortlöper.
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Följande statistik är utdraget ur verksamhetsberättelser för 2017 samt 2018:

SMOT
FASTA KOSTNADER   2016 2017 2018
Musiker 17,3 mnkr 18,6 mnkr 18,9 mnkr

Sinfoniettans konsertserier 2016 2017 2018
Totalt 6 717 6 371 7028

Statistiksiffror för Sinfoniettans konsertserier i och utanför Spira där hela 
orkestern medverkar. 

SMOT 2016 2017 2018

Totalt
Föreställningar 
och aktiviteter

Publik
Föreställningar 
och aktiviteter

Publik
Föreställningar 
och aktiviteter

Publik

Spira 363 70 490 420 75 335 430 71 423
Länet 966 35016 201 25412 151 26895

Under 2017 levde Smålands Musik & Teater upp till merparten av de politiskt 
beslutade målen kring publik, räckvidd och innehåll. Publikmålet i Kulturhuset 
Spira nåddes med god marginal och den totala publiksiffran var högre jämfört 
med 2016, vilket framförallt beror på att musikalen Les Misérables lockade 
många besökare. Ökningen på konserterna kan delvis härledas till att hälften av de 
återkommande musikalbesökarna gjorde sina besök på våra konserter. Detsamma 
gällde för 2018. 2018 var första året då barn- kulturpengen bidrog till möjligheten 
för cirka 8 000 barn och ungdomar att få komma till Spira och uppleva kultur, 
utan  biljettkostnad för skolorna. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional Utvecklingsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 50-72
Tid: 2019-04-11 kl.09.00-12.30

Plats: Regionens hus sal B

§59 Motion - Smålands musik och teaters uppdrag
Diarienummer: RJL 2018/1374

Beslut
Presidiet beslutar

 Ge regionledningskontoret i uppdrag att till presidiet ta 
fram ett samordnat gemensamt faktaunderlag över 
motionerna:
RJL 2018/1374 Motion - Smålands musik och teaters 
uppdrag
RJL 2019/419 Motion - Sinfoniettans vara eller inte vara
RJL 2019/654 Motion - Framtiden för Smålands musik 
och teater
Efter behandling i presidiet skrivs förslag till beslut.

Sammanfattning
Håkan Sandgren, Eva Eliasson och Per Svenberg för 
Socialdemokraterna har inkommit med en motion - Smålands 
musik och teaters uppdrag, där man föreslår: 

 Att Smot får i uppdrag att arbeta för att brett och varierat 
kulturutbud som är tillgängliga för olika/nya grupper i 
länet.

 Att Smot får i uppdrag att ta initiativ till 
samverkan/samarbete med det fria professionella och 
ideella scenkostlivet.

 Att Smot får i uppdrag att årligen bilda en 
länsungdomsorkester, alternativt ungdomssymfonietta och 
ungdomsteater i enlighet med ovanstående exempel.

 Att Smot får i uppdrag att leva upp till en hyressättning av 
lokalerna på Spira så att fria och ideella kulturutövare kan 
ha ekonomiska möjligheter att förlägga föreställningar där.

 Att Smot får i uppdrag att endast sätta upp 
kostnadskrävande musikaler om det inte tränger undan 
annan prioriterad verksamhet.

 
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 50-72
Tid: 2019-04-11 kl.09.00-12.30

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 96-112
Tid: 2018-09-05 kl.09.00-11.55

Plats: Regionens hus sal B

§103 Motion- Smålands musik och teaters uppdrag
Diarienummer: RJL 2018/1374

Beslut
Presidiet beslutar

 Ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett 
faktaunderlag, samt integrera motionen i den vidare 
utredningen av Smålands musik och teater RJL 2018/1151

Sammanfattning
Håkan Sandgren, Eva Eliasson och Per Svenberg för 
Socialdemokraterna har inkommit med en motion - Smålands 
musik och teaters uppdrag, där man föreslår: 
 Att Smot får i uppdrag att arbeta för att brett och varierat 

kulturutbud som är tillgängliga för olika/nya grupper i 
länet.

 Att Smot får i uppdrag att ta initiativ till 
samverkan/samarbete med det fria professionella och 
ideella scenkostlivet.

 Att Smot får i uppdrag att årligen bilda en 
länsungdomsorkester, alternativt ungdomssymfonietta och 
ungdomsteater i enlighet med ovanstående exempel.

 Att Smot får i uppdrag att leva upp till en hyressättning av 
lokalerna på Spira så att fria och ideella kulturutövare kan 
ha ekonomiska möjligheter att förlägga föreställningar där.

 Att Smot får i uppdrag att endast sätta upp 
kostnadskrävande musikaler om det inte tränger undan 
annan prioriterad verksamhet.

 
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret, regional utveckling



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 96-112
Tid: 2018-09-05 kl.09.00-11.55

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 111-132
Tid: 2018-06-12, kl 09:00-14:45

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 130 Fördelning av inkomna motioner 
Inkomna motioner fördelas enligt nedan: 

 Motion - Får man ta med hunden på resan? Modernisera 
färdtjänstreglerna nu!
RJL 2018/1267 – till nämnden TIM

 Motion - Smålands musik och teaters uppdrag
RJL 2018/1374 – till nämnden ANA

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm  Mikael Ekvall 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 102-125
Tid: 2018-05-29, kl 09:00-15:45

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 122 Fördelning av inkomna motioner
Inkomna motioner fördelas enligt nedan: 

 Motion - Får man ta med hunden på resan ? Modernisera 
färdtjänstreglerna nu!
RJL 2018/1267 – till nämnden TIM

 Motion - Smålands musik och teaters uppdrag
RJL 2018/1374 – till nämnden ANA

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 47-68
Tid: 2018-05-22 kl.09:00-17:10

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§ 65 Fördelning av inkomna motioner 
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 
handläggning/åtgärd:

 Motion – Får man ta med hunden på resan? – Modernisera 
färdtjänstreglerna nu!
Dnr: RJL 2018/1267

 Motion – Smålands Musik och Teaters uppdrag 
Dnr: RJL 2018/1374

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Hans Rocén (M)
Ordförande

Jimmy Ekström (L) Kajsa Carlsson (MP)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2019-09-10 RJL 2019/654

Regionfullmäktige

Motionssvar - Framtiden för Smålands 
musik och teater
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår regionfullmäktige

1. 1:a att-satsen bifalls
2. 2:a och 3:e att satsen avslås  

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Framtiden för Smålands Musik 
och Teater att:

 Att den skarpa inriktningen mot musikteater inom SMOT utvärderas ur 
flera perspektiv

 Att en parlamentarisk grupp utses inom nämnden för Arbetsmarknad, 
Näringsliv och Attraktivitet med fokus på att utvärdera uppdraget till 
SMOT och ge förslag på konkreta åtgärder som syftar till att uppdatera 
uppdraget och komma tillrätta med arbetsmiljön. Den parlamentariska 
gruppen ska också se över organisationsstrukturen

 Att arbetet med stora musikaler tar en paus vid lämpligt tillfälle för att 
skapa andrum för medarbetare och ledningen för att diskutera framtiden 
och för att förbättra arbetsmiljön

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har fått information i 
ärendet, därefter har presidiet tagit fram förslag till beslut.

Information i ärendet
Vid presidiet i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2019-09-
04 föreslog ordföranden att i motionssvaret komplettera med texter för att 
ytterligare behandla och belysa alla aspekter av motionens att-satser.

Motionssvaret behandlar kompletteringar till tidigare redovisat motionsunderlag.
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Följande kompletteringar är gjorda:
-Smålands musik och teaters uppdrag. Underlag hämtat från koalitionens 
budgetförslag 2020 som antogs av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 2019-06-19.

- Förslag till principer för prissättning vid kulturhuset Spira 2020.

- Utredningsuppdrag gällande Smålands musik och teater fortsatta utveckling. 

- Förslag till bildande av ett beredande kulturutskott inom nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet – Budgetförslag 2020
Smålands Musik och Teater ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella 
och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens 
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens 
egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de 
viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2020 för aktuellt 
verksamhetsområde.

Smålands Musik och Teater har ett länsuppdrag inom musik, teater och dans och 
ska, som nav för länets scenkonst, verka i länets samtliga kommuner. Samverkan 
ska ske med det fria professionella kulturlivet, ideella krafter och civilsamhället. 
Smålands Musik och Teater ska bidra till att bredda intresset och engagemanget 
för kulturen i allmänhet och scenkonsten i synnerhet. 
Genom sin teaterensemble och orkester, Jönköpings sinfonietta, är Smålands 
Musik och teater den största arbetsgivaren av konstnärlig personal i länet.
 
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar framtagandet och 
uppsättandet av egna produktioner inom musik, teater och dans med 
verksamhetens egna resurser som grund. Verksamhet ska bedrivas både i 
Kulturhuset Spira och ute i länet. För att främja och säkerställa sin regionala 
närvaro ska Smålands Musik och Teater verka för att utveckla långsiktiga 
överenskommelser och samarbeten med kommuner och lokala aktörer. Samverkan 
med andra professionella scenkonstverksamheter ska eftersträvas.  
 
Smålands Musik och teaters verksamhet utgår ifrån kulturhuset Spira i Jönköping. 
I den ingår att ansvara för utbuden på Spiras fyra scener som ska ha ett brett 
utbud. Detta säkerställs genom egna produktioner, samarbeten, inköpta 
produktioner samt uthyrningar. Man anordnar också konferenser med 
kulturinslag. 
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Ett särskilt riktad uppdrag finns gällande länets barn och unga, en så kallad 
kulturtrappa. Det innebär att Smålands Musik och teater ska prioritera 
möjligheterna för skolor att få kulturupplevelser både i kulturhuset Spira och i 
sina hemkommuner. Region Jönköpings län erbjuder länets kommuner att barn i 
både låg- och högstadieålder ges möjlighet att få en kulturupplevelse utan 
biljettkostnad. Det förutsätts att skolorna själva arragerar och finansierar 
eventuella transporter.
 
Smålands Musik och Teater verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen. 
 Prioriterad inriktning 

• Ökad närvaro i länets samtliga kommuner 
• Ökad samverkan med det fria kulturlivet  
• Verka för ett brett utbud i länets samtliga kommuner  
• Barn och unga  

Utredningsuppdrag för vidareutveckling av Smålands 
musik och teater
I april 2018 gav nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
regionledningskontoret ett utredningsuppdrag med syfte att skapa förutsättningar 
för en god fortsatt utveckling för Smålands musik och teater som 
scenkonstinstitution. Utredning har följt upp och analyserat Smålands musik och 
teaters utveckling de senaste fem åren, identifierat verksamhetens potential inför 
framtiden och utifrån en omvärldsanalys presenterat förslag till 
utvecklingsåtgärder.

Utredningsdirektivet angav:
1. Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem 
åren med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet
2. Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida 
utveckling i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation
3. Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra 
offentligt ägda kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas 
ingår
4. Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av 
Smålands musik och teater
5. Regionledningskontoret ska presentera utredningen för Nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 19 september 2018. 

Den 19 september 2018 presenterades resultatet genom en Power Point-
presentation. Efter det togs beslut om att förlänga utredningen och att:
- Lyfta SMOT:s betydelse i ett större perspektiv
- Ge regionledningen ett utökat utredningsuppdrag: 
- Genomföra en utökad omvärldsanalys
- Genomföra en omfattande marknadsundersökning utifrån förslagen i RUS 
remissen
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- Föreslå långsiktig inriktning för SMOT utifrån RUS:ens attraktivitetsperspektiv
- Föreslå förtydligad styrmodell för kulturen i RJL utifrån armlängdsprincipen

Uppdraget redovisades muntligt 2019-06-19 på nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet. Underlaget som presenterades finns i ärendet 
RJL2018/1151.

Kulturutskott
Ett kulturutskott med uppdrag att bereda kulturfrågor som kulturplan, kulturbidrag 
och kulturstipendier föreslås inrättas. Kulturutskottet ska bestå av sju (7) 
ledamöter från nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
Kulturutskottet inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ska:

 bereda kulturfrågor som kulturplan och kulturbidrag 
 efter nämndens anvisning bereda ärenden inom området
 fortlöpande rapportera till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet

Beslutsunderlag
 Motionssvar 2019-09-10
 Koalitionens Budgetförslag 2020 med flerårsplan, samt principer för 

prissättning vid kulturhuset Spira 2020
 RJL 2018/1151 Utredning Smålands musik och teater utredning för 

fortsatt utveckling
 RJL 2019/1408 Förslag om bildande av beredande kulturutskott 
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringskliv och attraktivitet 

2019-06-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10
 Motionsunderlag daterad 2019-05-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-11
 Motion, Framtiden för Smålands Musik och Teater, daterad 2019-02-26 

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET
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Jane Ydman
T.f. Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

Plats: Regionens hus, sal B

§120 Motion - Framtiden för Smålands Musik och 
Teater
Diarienummer: RJL 2019/654

Beslut
Presidiet föreslår nämnden 

1. 1:a att-satsen bifalls
2. 2:a och 3:e att satsen avslås  

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Framtiden för 
Smålands Musik och Teater att:

 Att den skarpa inriktningen mot musikteater inom SMOT 
utvärderas ur flera perspektiv

 Att en parlamentarisk grupp utses inom nämnden för 
Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet med fokus på 
att utvärdera uppdraget till SMOT och ge förslag på 
konkreta åtgärder som syftar till att uppdatera uppdraget 
och komma tillrätta med arbetsmiljön. Den 
parlamentariska gruppen ska också se över 
organisationsstrukturen

 Att arbetet med stora musikaler tar en paus vid lämpligt 
tillfälle för att skapa andrum för medarbetare och 
ledningen för att diskutera framtiden och för att förbättra 
arbetsmiljön

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har fått 
information i ärendet, därefter tar presidiet fram förslag till beslut.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringskliv 

och attraktivitet 2019-06-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10
 Motionsunderlag daterad 2019-05-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-11
 Motion, Framtiden för Smålands Musik och Teater, 

daterad 2019-02-26 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att motionssvaret kompletteras med texter 
för att behandlar alla aspekter av motionens att-satser.
Därefter föreslås att: 1:a att-satsen bifalls och 2:a och 3:e att- 
satsen avslås.  

Dan Sylvebo meddelar att Moderaterna återkommer i frågan vid 
nämndsammanträdet.

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



Utredning Smålands 
musik och teater
Utredning för fortsatt utveckling

Ange

 <Ange>
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1. Bakgrund
1.1 Bakgrund till utredningen
20180412 tog Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitets (ANA) presidium 
initiativ till en utredning av Smålands Musik och Teater i syfte att utifrån verksamhetens 
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare utveckling.  20180425 tog 
nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet beslut om föreliggande utredning. 
Beslutet togs i politisk enighet. 

1.1.1 Utredningsdirektiv
Utredningsdirektivet anger:
För att ta avstamp i Smålands musik och teaters utveckling och utifrån verksamhetens 
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare utveckling görs en utredning 
som ska:
1. Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem åren 

med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet
2. Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida utveckling 

i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation
3. Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra offentligt ägda 

kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas ingår
4. Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av Smålands musik 

och teater
5. Regionledningskontoret ska presentera utredningen för Nämnden för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet den 19 september 2018. 
Den 19 september 2018 presenterades resultatet genom en Power Point-presentation. Efter det 
togs beslut om att förlänga utredningen och att:

• Lyfta SMOT:s betydelse i ett större perspektiv
• Ge regionledningen ett utökat utredningsuppdrag: 

– Genomföra en utökad omvärldsanalys
– Genomföra en omfattande marknadsundersökning utifrån förslagen i RUS 

remissen
– Föreslå långsiktig inriktning för SMOT utifrån RUS:ens 

attraktivitetsperspektiv
– Föreslå förtydligad styrmodell för kulturen i RJL utifrån armlängdsprincipen

Den 28 november beslöt presidiet att den nya nämnden som tillträdde efter årsskiftet borde få 
ta beslut som påverkar verksamheternas framtid. Därför sköts redovisningen av utredningen 
på framtiden.
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1.1.2 Begränsningar
Utredningen första delar har genomförts under perioden juni-augusti 2018 vilket innebär en 
kort utredningstid som sammanfaller med semesterperioden och en intensiv period för 
kulturverksamheter i allmänhet och SMOT i synnerhet då alla förberedelser för säsongsstarten 
pågår tillsammans med intensiva repetitioner. Kompletterande delar när det gäller Novus 
undersökning och omvärldsanalys har genomförts under hösten 2018. 

1.2 Kultur och kulturbegreppet
I den här utredningen begränsas kulturbegreppet till det humanistiska kulturbegreppet. 
Kultur i den här meningen kommer närmast begreppet ”andlig odling”. Det humanistiska 
kulturbegreppet är ett konstnärligt orienterat kulturbegrepp och kallas även för det 
”kvalitativa kulturbegreppet”. Det avser särskilt kvalitetsorienterade uttryck av 
underhållning och konstnärligt relaterat skapande och filosoferande. Begreppets betydelse 
ligger nära konstarterna litteratur, konst, musik, scenkonst, film, formgivning och 
arkitektur. Kultur är också odling, bildning och upplevelser. Upplevelser som väcker 
okända känslor och otänkta tankar, som bidrar till vår förståelse för oss själva och 
varandra. Kultur är kittet mellan människor. Ett kitt som bidrar till sammanhållning, 
livskraft och framtidstro – på landet och i staden. Kultur är kreativitet. Att skapa kultur 
ger innehåll och mening i tillvaron åt många människor. För en del handlar det om ideellt 
arbete på fritiden, för andra kan kulturskapandet vara en försörjningsmöjlighet. Kultur är 
också attraktivitet. Något som kan locka nya människor att flytta till en ort och göra att de 
som bor där stannar kvar.
I begreppet kulturpolitik avses kultur enbart i humanistisk betydelse. Det humanistiska 
kulturbegreppet är också en vanlig populär förståelse av kultur. Det är den här betydelsen 
som används av medier som har kulturdelar, kulturprogram och som bedriver kulturkritik. 

1.3 Kulturens betydelse för ett samhälle
Kultur gör skillnad. Att kunna ta del av ett levande och varierat kulturutbud, liksom att själv 
ha möjlighet att ägna sig åt skapande verksamhet, kan vara avgörande för människors 
benägenhet att besöka en plats, att flytta in och att stanna kvar. Kultur är, kort sagt, en viktig 
faktor för orters, kommuners och regioners attraktivitet. 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har i flera 
rapporter kunnat konstatera att attraktivitet inte bara handlar om arbetstillfällen, bostäder, 
kommunikationer och kommunal basservice. Fritidsaktiviteter och kultur, föreningsliv och 
mötesplatser har också stor betydelse. 
I deras rapport 2015:14 ”Kultur gör skillnad! Livskraft och attraktivitet  om kulturens 
betydelse i Sveriges gles- och landsbygder” slår de fast betydelsen av att alla i Sverige – 
oavsett var en bor kan ta del av kulturutbud och själv utöva kultur. Möjligheterna för det 
behöver vara likvärdiga. För att klara det krävs medvetenhet om kulturens betydelse för alla 
invånare, inte bara traditionella besökare till det som betraktas som ”finkultur” och 
omfattande insatser när det gäller infrastruktur – både i form av bredbandsutbyggnad och i 
form av kollektivtrafik till och från kulturaktiviteter. 
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Göran Cars, professor vid Tekniska högskolan i Stockholm, forskar om kulturens betydelse 
för städers attraktivitet och utveckling. Han menar att kulturfrågor ska ses som en del av en 
stads strategiska utveckling. Han menar att företag och människor är mer benägna att flytta på 
sig än någonsin tidigare. Att bygga en attraktiv stad är därmed ett måste för kommuner som 
vill vara konkurrenskraftiga. Cars menar att det sker en perspektivförändring. Förr flyttade 
människorna till jobben. Idag flyttar jobben till människorna. På 60- och 70- talet flyttade folk 
i princip bara om de blev arbetslösa. Idag flyttar folk till attraktiva platser och företagen följer 
efter eftersom det viktigaste för dem är tillgången till välutbildad arbetskraft. Framtidens 
vinnare är därför städer som upplevs som attraktiva att flytta till. 

Cars studier slår också fast att satsningar på kultur ger synergieffekter. Flera studier visar att 
en kulturverksamhet ofta drar tills sig andra. Med tiden bildas ett kluster. Cars menar vidare 
att det alltid är samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på kultur, även om institutionerna inte 
bär sina egna kostnader. En institution, till exempel en arena eller en teater, ger alltid positiva 
effekter för en stad eller ort. Men kommunen och näringslivet kan behöva hitta en modell för 
att dela investeringskostnaderna eftersom avkastningen sällan syns i direkta intäkter för 
kommunen eller huvudmannen.  

Ett brett och kvalitativt kulturutbud har också en annan tydlig effekt enligt Göran Cars. 
Människor känner stolthet över att bo i en miljö som kan ge många människor positiva 
upplevelser. Därför har också kulturen en mycket stor betydelse för hur en stad uppfattas, det 
vill säga stadens varumärke. 

1.4 Styrning och ledning av kultur 
1972 kom en statlig kulturutredning, som betraktats som en milstolpe i svensk kulturpolitik. 
Kulturen blev ett eget politikområde och befästes samtidigt som en del av välfärdspolitiken. 
Utredningen såg kulturen som ett medel för att ”skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till 
jämlikhet”. I den kulturpolitiska proposition som följde 1974 slogs decentralisering fast som 
ett av sju viktiga delmål: ”Verksamheten och beslutsfunktionerna inom kulturområdet skall i 
ökad utsträckning decentraliseras.” Övriga sex mål var yttrandefrihet, gemenskap och 
aktivitet, konstnärlig förnyelse, differentiering med hänsyn till olika gruppers förutsättningar 
och behov, att främja mångsidighet och motverka kommersialismens negativa verkningar 
samt att bevara äldre kultur. Den decentraliserade kulturpolitiken resulterade bland annat i 
uppbyggnaden av regionala teater- och musikorganisationer, som fick landstingen som 
huvudmän men bekostades av staten.

1996 kom nästa kulturpolitiska proposition. Då hade antalet delmål minskat till fem och 
decentraliseringsmålet var borta. Men under andra delmål fanns resonemangen fortfarande 
där. Under målet jämlikhet diskuterades allas möjlighet till kulturupplevelser och skapande. 
Under yttrandefrihet talades om att skapa förutsättningar för alla att använda sig av den. Det 
fanns också andra resonemang på samma tema, till exempel om att kulturarbetare skulle ha 
arbetsmöjligheter över hela landet. 1996 års kulturpolitik innebar en fortsatt satsning på 
regional kulturverksamhet. Det satsades på särskilda länskonstnärer, det inrättades 
konsulenttjänster inom bildkonst och/eller dans och det statliga stödet till regional verksamhet 
utsträcktes till filmområdet.  
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Inte heller i 2009 års kulturutredning och den proposition som följde angavs decentralisering 
som ett specifikt mål för kulturpolitiken. Dock föreslogs att inflytandet över de statliga 
kulturpengar, som tidigare delats ut direkt av Statens kulturråd, skulle decentraliseras genom 
en så kallad portföljmodell. Regioner/län skulle få en summa pengar att fördela utifrån en 
kulturplan utarbetad och antagen i samförstånd mellan stat, region/län och kommuner. De 
pengar det handlade om fanns tidigare på separata anslag i statsbudgeten och fördelades av 
olika statliga myndigheter på nationell nivå, men slogs nu samman till ett anslag att fördela 
mellan regionerna av Kulturrådet och inom respektive region av regionen själv. Anslaget 
skulle fördelas på sju olika områden; professionell teater-, dans- och musikverksamhet, 
museiverksamhet, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjandeverksamhet, konst- 
och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet 
samt främjande av hemslöjd. Modellen, som längs vägen hade döpts till 
kultursamverkansmodellen, började implementeras 2011. Fem Regioner gick med första året 
och från och med 2013 är alla Regioner utom Stockholm anslutna.  

1.4.1 Kulturen och tillväxtpolitiken 
I slutet av 1980-talet började svenska politiker koppla ihop kultur och regionalpolitik. Bland 
annat ingick statligt finansierade kultursatsningar i stödpaket riktade till Bergslagen och 
Norrlands inland. På 1990-talet lanserades filmproduktion som en kulturell satsning som 
kunde leda till sysselsättning och ekonomisk tillväxt.  

2002 antogs en proposition som tydligt framhöll kulturfrågorna som en del av 
regionalpolitiken. Insatser som stärker kulturlivet utpekades som betydelsefulla för 
medborgarnas kreativitet, för lokal och regional identitet samt för ekonomisk tillväxt. 
Ett smörjmedel 2007 lanserade regeringen en nationell strategi för regional konkurrenskraft, 
entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 där kulturen ingick som ett av flera medel för 
att nå det nya målet hållbar tillväxt. I den konstaterades att utvecklade natur-, kultur- och 
kulturarvsresurser kan öka en regions attraktivitet, bidra med ett mervärde till näringslivet och 
främja den regionala konkurrenskraften. Kulturen sågs som ett slags smörjmedel för övrig 
utveckling. I regionala tillväxtprogram (RTP) från den här tiden kan man också se att kulturen 
dyker upp, ofta som en del av den så kallade upplevelsenäringen. Alla sorters upplevelser 
skulle stödja turismen och på så sätt leda till ökad sysselsättning. I de regionala 
utvecklingsprogrammen (RUP) framhölls kulturen som en viktig faktor när det gällde att 
skapa attraktiva orter med en god livsmiljö, det vill säga kulturen kunde bidra till människors 
benägenhet att såväl flytta dit som bo kvar.

KKN blir ett begrepp 
Den nya synen på kultur som näring manifesterades i 2009 års kulturutredning och i den 
proposition som följde. Begreppet kulturella och kreativa näringar (KKN) hade börjat slå 
igenom och i samarbete mellan kultur- och näringsdepartementen upprättades en 
handlingsplan. Regeringen tillsatte också ett råd för kulturella och kreativa näringar för att 
pådriva utvecklingen samt stärka handlingsplanen. Handlingsplanen var en nationell satsning 
som pågick under åren 2009–2012. Tillväxtverket, Vinnova och Tillväxtanalys, det vill säga 
de tre myndigheterna under näringsdepartementet, fick dela på ansvaret för genomförandet av 
handlingsplanen. Tillväxtverket fick en koordinerande och samverkande roll och har också 



5

sedan tiden för handlingsplanen gick ut fortsatt att arbeta med att stödja kulturella och 
kreativa näringar på olika sätt. 

EU och kulturen
EU har arbetat med kulturfrågor sedan 1993. Genom Maastrichtavtalet blev EG då en union – 
EU – och började arbeta för att bevara, sprida och utveckla kulturen i Europa. I artikel 13 i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna står det                                                  
”Konsten och den vetenskapliga forskningen ska vara fria.” I artikel 22 i samma stadga 
fastställs att unionen ”ska respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden
Kulturen är ett av de politikområden där EU bara får stödja, samordna eller komplettera vad 
medlemsländerna gör, inte ersätta deras befogenheter. EU kan alltså inte ta beslut på 
kulturområdet som innebär en harmonisering av medlemsländernas bestämmelser i lagar och 
andra författningar.

1.4.2 Modeller för kulturpolitik
Det finns strikt räknat fyra modeller (Hillman-Chartrand) för kulturpolitik:

 Tillrättaläggaren eller underlättarmodellen (the facilitator). 
 Mecenatmodellen (the patron). 
 Arkitektmodellen (the architect). 
 Ingenjörsmodellen (the engineer). 

Typologin bygger på i vilken grad armlängdsprincipen (se nedan) tillämpas. 

Underlättarmodellen/Tillrättaläggaren 
 Den direkta offentliga finansieringen av kultur är mycket begränsad. 
 Kulturlivet måste i stor utsträckning lita till privat finansiering, t.ex. entréavgifter, 

bidrag från sponsorer och donationer. 
 Bygger inte på kvalitativa normer om vad som är god konst utan bedömningen av 

kvalitet görs i praktiken av penningstarka företag, organisationer och privatpersoner. 
 Staten underlättar den privata finansieringen genom skatteavdrag för sponsring, 

donationer etcetera. Det innebär att staten i stor utsträckning indirekt finansierar 
kulturlivet.

Mecenatmodellen 
 Som komplement till olika former av privat finansiering ger staten stöd till kulturen 

via en halvoffentligt nationell kulturpolitiskt struktur som finns på armlängds avstånd 
från de politiska makthavarna. 

 De som ”befolkar” strukturen är experter inom sina respektive konstområden.  
 Denna struktur fördelar de statliga medlen utan att vara bundna av kulturpolitiska 

riktlinjer och fördelningen utgår i hög grad från en bedömning av konstnärlig kvalitet.

Arkitektmodellen 
 Staten (regionen, kommunen) har beslutat om en plan för kulturområdet med 

övergripande mål för kulturpolitiken och har byggt upp en politisk och administrativ 
struktur för genomförandet av besluten. 
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 Avståndet är kort mellan politikerna och verksamheten. Som motvikt finns bl.a. olika 
former av styrelser liksom strukturer där konstnärerna är representerade. Dessa 
strukturer fattar de konstnärligt grundade besluten. Det ger kulturpolitiken ett 
korporativt inslag.  

 Förutsättningen för ett fritt och oberoende kulturliv är att de olika krafter som finns 
representerade i strukturerna bevarar sin självständighet och balanserar varandra.

Ingenjörsmodellen 
 Staten äger alla konstnärliga produktionsmedel. 
 Fördelningen av kulturstöd bygger på en bedömning av det politiska innehållet och 

inte den konstnärliga kvaliteten.  
 Konstnärerna är beroende av medlemskap i officiella, av staten/partiet godkända 

fackföreningar/intresseorganisationer.

Kontinentaleuropeisk och angloamerikansk modell 
Den tyske forskaren Andreas Wiesand urskiljer två kulturpolitiska huvudmodeller i 
västländerna: 

 Den kontinentaleuropeiska modellen, som bygger på uppfattningen att offentliga 
myndigheter har ett stort ansvar för att främja konst och kultur. 

 Den angloamerikanska modellen, som betonar att kultur är en privat angelägenhet och 
är mer marknadsorienterad. 

Mitchell och Fisher har kritiserat Wiesand för att undervärdera de traditionella kulturpolitiska 
skillnaderna i Europa, bl.a. mellan de nordiska länderna och kontinentaleuropa.

Nordisk modell 
 De nordiska länderna kännetecknas av en stor och dyr offentlig sektor.  
 De lägger stor vikt vid jämlikhet och demokrati. 
 Kommunnivån har en viktig kulturpolitisk roll. 
 Kulturpolitiken har ofta en instrumentell välfärdsmotivering. 
 En enhetlig nationalkultur förmedlas till så många befolkningsgrupper som möjligt. 
 Inslaget av privat finansiering är litet. 
 Konstnärsorganisationerna har stort inflytande. 
 Statligt stöd till konstnärer motiveras med social trygghet. (UNESCO 1992)

Skillnadsdimensioner 
Chartrands fyra modeller redogör bara för vissa drag och fångar inte upp hur komplexa 
skillnaderna mellan olika kulturpolitiska styrningsmodeller är.  
Den antyder dessutom bestämda samband mellan de olika elementen i respektive 
styrningsmodeller. Mangset menar att en därför hellre borde operera med olika 
skillnadsdimensioner.

Några sådana dimensioner skulle enligt Mangset kunna vara: 
 Statlig styrning: Starkt kulturdepartement eller armlängdsorgan? 
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 Statlig styrning: Den kulturpolitiska makten koncentrerad på ett departement eller 
spridd på flera. 

 Central styrning eller decentralisering. 
 Offentligt stöd eller privat finansiering. 
 Konstnärspolitik: Social trygghet och kollektiv välfärd eller individuella rättigheter.
 Konstnärsorganisationernas korporativa inflytande.

Några faktorer som styr graden av offentlig kulturpolitisk styrning 
 Relationen mellan privat och offentlig finansiering 
 Omfattningen av kulturpolitiska riktlinjer 
 Starkt eller svagt kulturdepartement/regionorgan
 Decentralisering eller centralstyrning 
 Omfattningen av armslängdsorgan/syn på armlängdsprincipen
 Intresseorganisationernas inflytande

 (Efter Mangset 1995)

På regional nivå utifrån utredningens uppdrag, politiska diskussioner och resultatet av 
utredningens empiri skulle skillnadsdimensionerna exempelvis kunna vara: 

 Regional styrning: Förvaltningsmodell eller bolag?
 Regional styrning: Politisk styrning eller verksamhetsstyrning?
 Regional central styrning eller decentralisering till verksamheten. 
 Offentligt stöd eller affärsmässighet.
 Affärsmässighet eller subventioner för konstnärsorganisationer.
 Kulturpolitik: Amatörverksamhet eller professionell verksamhet.
 Kulturpolitik: Fast anställda medarbetare eller frilansade medarbetare.  
 Kulturpolitik: Social trygghet och kollektiv välfärd eller individuella rättigheter.
 Kulturpolitik: Närvaro i länet i förhållande till professionella produktioner på Spira.
 Kulturpolitik: Attraktivitet för invånarna i länet eller finkultur
 Kulturpolitik: Armlängds avstånd eller politiker integrerade i verksamheten

1.4.3 Armlängdsprincipen
En bärande princip inom kulturpolitiken i Sverige är ”armlängdsprincipen” vilken innebär: 
”Att enskilda konstnärliga beslut fattas av, eller med underlag från, konstnärer eller 
oberoende experter snarare än politiker är en bärande princip inom kulturpolitiken. Den är 
viktig för att säkra den konstnärliga friheten.” 

Spela samman, SOU 2010:11, s. 64

Det innebär att politikerna inte ska kunna styra innehållet i kulturverksamheten. Politiken 
fastställer de ekonomiska och juridiska ramarna och sätter upp övergripande mål medan 
bedömningen av innehållet överlåts till ämnesexperter.

Armlängdsprincipen tillämpas genom: 
 Expertgrupper 
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 Självständiga styrelser
 Att tjänstemän med hög kompetens har mandat att fatta självständiga beslut när det 

gäller exempelvis utbud och innehåll

2. Syfte och mål
För att ta avstamp i Smålands musik och teaters utveckling och utifrån verksamhetens 
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare utveckling görs en utredning 
som ska:
1. Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem 

åren med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet
2. Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida 

utveckling i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation
3. Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra 

offentligt ägda kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas 
ingår

4. Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av 
Smålands musik och teater

5. Regionledningskontoret ska presentera utredningen för Nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 19 september 2018. (Detta beslut 
har senare reviderats vid två tillfällen). 

3. Metod
Utifrån den uppdragsbeskrivning som politiken tagit beslut om har utredningen arbetat med 
flera delar. 

1. Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem åren 
med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet
Fokus har legat på att genomföra samtal, workshops och intervjuer med medarbetare, 
ledning och fackförbund på Smålands Musik och Teater. Initialt genomfördes samtal 
om upplägget med de fackliga representanterna som bidrog med tankar kring 
genomförandet och efter det med ledningsgruppen. 
Workshops har genomförts med alla fast anställda medarbetare som erbjöds möjlighet 
att vara med vid ett antal tillfällen. Efter det efterfrågade flera medarbetare 
individuella samtal, vilka genomförts utifrån önskemål. Samtal har också förts med 
ledningsgruppen. 

Frilansande medarbetare – Då det framkom frågetecken från några fast anställda 
medarbetare kring Smålands Musik och Teaters attraktivitet bland frilansande 
medarbetare utökades undersökningen med en enkät som riktade sig till just denna 
grupp. De frilansande medarbetarna har svarat på en enkät med åtta öppna frågor. Det 
fanns under perioden drygt 35 frilansande medarbetare som är kontrakterade i större 
eller mindre omfattning – från heltid till enstaka tillfällen. De arbetar med allt från On 
The Town, Olga kastar Lasso och med orkestern. För att få så hög svarsfrekvens som 



9

möjligt delades enkäterna ut under ett arbetspass under en dag då många frilansare 
som arbetar i större omfattning fanns på plats. Samtliga på plats valde att svara på 
enkäten. Enkäterna fylldes i anonymt. Enkäterna fylldes i och lades i förslutna kuvert 
som samlades in direkt i en kartong som förslöts. Enkätsvaren har bearbetats och olika 
teman har utkristalliserats. Resultatet redovisas under 4.2.3.

Samtal med kommunrepresentanter och representanter från det fria kulturlivet har 
genomförts. Samtal med ett par före detta chefer har genomförts. Samtal har förts med 
FC-gruppen som ansvarar för restaurangen. Därutöver har en undersökning beställts 
av Novus där länsinvånarnas önskemål när det gäller kultur utifrån ett 
attraktivitetsperspektiv (regionala utvecklingsstrategin) har identifierats. 

2. Analys av verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida 
utveckling i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation

Som stöd anlitades PWC för att göra en analys av verksamhetens ekonomistyrning och 
organisation av ekonomifunktionen. Utöver revisionsfirmans analys har en 
genomgång av samtliga processer inom verksamheten gjorts för att förstå struktur och 
verksamhetens komplexitet. 

3. Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra offentligt 
ägda kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas ingår

Samtliga institutioner som är offentligägda i landet har kartlagts utifrån kvalitativa 
perspektiv och sex institutioner har analyserats närmare kvalitativt bland annat genom 
djupintervjuer och studier av uppdrag/ägaranvisningar samt utvecklingsambitioner. 

4. Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av Smålands 
musik och teater

Utifrån den samlade bilden som framkommit under utredningen ges vissa medskick.

4. Resultat

4.1 Bakgrund Smålands Musik och Teater
1999 slogs Länsteatern och Länsmusiken samman i Jönköpings län och bildade Smålands 
Musik och Teater. Syftet var att de båda verksamheterna skulle befrukta varandra och 
blandformer av de båda verksamheterna skulle uppstå. 11 november 2011 invigdes 
Kulturhuset Spira, ett kulturhus för framförallt scenkonst i Jönköping. Ett hundratal fast 
anställda medarbetare kompletterade med frilansande medarbetare och gästande artister 
skapar ca 1400 konserter och andra föreställningar inom områden som teater, musik, dans och 
musikteater per år. Verksamheten erbjuder ett utbud för alla åldersgrupper. Ca 100 000 
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människor ser ett evenemang arrangerat av SMOT varje år. Hälften av verksamheten sker 
utanför Kulturhuset Spiras väggar, under turnéer runt om i Sverige och i samarbeten 
med kommuner, skolor, sjukvård och äldreboenden. Ungefär hälften av verksamheten 
riktar sig till barn och unga. Genom omvärldsanalysen kan konstateras att verksamheten 
relativt andra är mycket omfattande.
Målet för verksamheten är att verka för ett bra liv i en attraktiv region, genom att i första 
hand med egna ensembler producera professionell scenkonst som engagerar, inspirerar 
och får besökaren att reflektera. Verksamheten rymmer flera ensembler för teater och musik 
som: John Bauer Brass, Jönköpings Sinfonietta, Kerstin Jansson, Freja Musikteater och 
Teaterensemblen Smålands Dramatiska. En särskild barn- och ungdomsavdelning, Unga 
Spira, tillgodoser skolornas efterfrågan av musik- och teaterprogram. Genom 
omvärldsanalysen kan konstateras att verksamheten har en omfattande samverkan 
mellan olika delar vilket innebär möjligheten att erbjuda produktioner andra av 
organisatoriska skäl inte kan. 
Husets 15 000 kvadratmeter har fyra scener med en total publikkapacitet på cirka 1 700 
personer. Teatersalongen och Konsertsalen är de största scenerna. De mer flexibla 
scenrummen Kammaren och Caféscenen passar alla slags evenemang, stora som små. I huset 
finns Restaurang Spira, vilken drivs av Företags Catering (FC-gruppen).
Årligen genomförs ca 300 konferenser och möten i Kulturhuset Spira. Smålands Musik och 
Teater är en enhet inom förvaltningen Utbildning och Kultur. Verksamheten omsätter ca 140 
miljoner kronor. 
Under de senaste åren har verksamheten lockat allt fler besökare från andra delar av landet 
och har också fått allt större uppmärksamhet i riksmedia för sina produktioner när bland andra 
Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och SVT belönat produktioner med strålande 
recensioner vid flera tillfällen. Detta betraktas av andra organisationer som smått unikt och 
något som röner viss beundran och förundran. Många verksamheter har detta som mål, men 
färre har lyckats. 

4.1.1 Organisation
I samband med sammanslagningen av länsmusiken och länsteatern ter det sig, utifrån vad som 
finns att ta del av idag och det som berättas av medarbetarna, att verksamheten hade behövt 
ett mer omfattande stöd för att organisatoriskt växa samman. Två starka kulturer med lång 
historia möttes och skulle organisera sig, berika varandra och hitta sätt att arbeta tillsammans i 
ömsesidig respekt och utveckling. Det är idag svårt att se hur arbetet för att samorganisera 
verksamheten gick till. De uppdrag som Arbetsmiljöenheten vid upprepade tillfällen fått från 
verksamheten för att hjälpa till att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och stämning 
visar att resan de senaste 20 åren inte varit helt friktionsfri. 

Som utomstående betraktare kan det te sig smått fantastiskt att verksamheten trots dessa 
organisatoriska förutsättningar presterat på så hög nivå och utvecklats vidare under dessa år. 
Utifrån den orientering som den korta utredningstiden medgivit ser det ut som att förklaringen 
står att finna i att många medarbetare tagit ett stort ansvar, tagit på sig ledarroller, hittat egna 
former och utvecklat en egen organisering över tid. Medarbetare har tagit på sig (fått ta på 
sig?) rollen att anställa kollegor, ta initiativ till programutbud, ställa krav på varandra, 
förhandla ersättningar med kollegor, definiera roller och genomföra produktioner. Subkulturer 
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och maktstrukturer har utvecklats och tack vare lojalitet och en hög konstnärlig ambition har 
verksamhetens produktioner utvecklats vidare. 

I takt med samhällsförändring och nya krav på organisation, transparens, uppföljning och 
arbetsrätt och inte minst regionbildningen ställdes nya krav på verksamhetens styrning och 
ledning och en konsult (Per-Ola Nilsson) anlitades för att göra den organisationsanalys- och 
förändring som kanske borde genomförts redan vid verksamhetssammanslagningen. Vid den 
tidpunkten fanns det, såvitt det går att se nu, ingen gemensam bild över organisationen och 
dess strukturer. Verksamheten skulle kunna betecknas som personorienterad. Efter en tid 
erbjöds Per-Ola Nilsson uppdraget som verksamhetschef efter samverkan i enighet. Att få 
uppdraget att bryta mångåriga kulturer, maktstrukturer och inarbetade arbetssätt är svårt och 
tufft. Att genomföra förändringen kan vara ännu tuffare. 

Människor som behöver förändra arbetssätt, som förlorar makt och privilegier kan reagera 
starkt. De kan känna att deras ansvarstagande, lojalitet och lösningar som kanske var 
nödvändiga under en period, helt plötsligt kritiseras och de kan känna sig svikna och 
övergivna. Det finns också de som trivts i och gynnats av den kultur och den maktstruktur 
som utvecklats och som blir provocerade när förutsättningarna för den förändras eller 
försvinner. Kraften i dessa processer ska inte underskattas. Samtidigt finns det oftast 
medarbetare som inte haft makt och haft en mer underordnad roll och som inte trivts i dessa 
subkulturer och maktstrukturer. Som chef har en ett ansvar även för att dessa personer ska må 
bra, att de har en bra arbetsmiljö och utvecklas. Arbetsmiljöenheten har vid flera tillfällen haft 
i uppdrag att stödja ledningen i genomförandet av förändrade kulturer, maktstrukturer och en 
förbättrad arbetsmiljö för alla. Inslag i dessa processer har handlat om exempelvis regler för 
hur medarbetare får bete sig på arbetsplatsen och hur de får bete sig mot varandra, att bryta 
enskilda medarbetares makt över andra medarbetare och att bryta oacceptabla beteenden mot 
chefer. Det har varit helt nödvändiga processer för att säkerställa en arbetsplats med 
fungerande strukturer, arbetsmiljö och förutsättningar utifrån dagens krav. För att nya 
arbetssätt och kulturer ska etablera sig krävs tid, kontinuitet och en ledning som orkar och 
vågar hålla ut. För att göra det behöver ledningen också stöd. 

För att få acceptans och förtroende för nya strukturer krävs å andra sidan en god och 
kontinuerlig kommunikation, närvaro och lyhördhet från ledningens sida som ständigt 
återupprepar skälen till förändringarna och förklarar varför de är viktiga. Denna 
kommunikation och närvaro är central till dess att nya strukturer, arbetssätt och 
förutsättningar är helt integrerade i organisation, arbetssätt och förutsättningar. 

Sedan 2014 har organisationen förändrats genomgripande. Styrningen av verksamheten har 
förändrats från tre verksamhetschefer till en gemensam chef för hela Smålands Musik och 
Teater och en tydlig organisation som är funktionsorienterad har införts. Det har inneburit en 
stor förändring för organisationen och för medarbetarna med helt nya förutsättningar. Ett 
profilarbete har inletts genom att rekrytera konstnärliga chefer för att tydliggöra vem som är 
konstnärligt ansvarig och för att tydliggöra den konstnärliga profilen. Vissa grupper som 
tidigare haft stort eget mandat när det gäller den konstnärliga profilen beskriver att det varit 
svårt att anpassa sig till den nya organisationen. 
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Ett omfattande arbete har lagts ner på att forma ”ett” Smålands Musik och Teater och att bryta 
maktstrukturer hos subgrupper inom verksamheten. Samtliga tjänster har fått en 
rollbeskrivning utifrån ett helhetsperspektiv. Det har historiskt funnits exempel på att 
medarbetare köpt, producerat, genomfört, marknadsfört och ibland också tagit betalt för sina 
tjänster vid sidan av sin lön. Detta har ledningen arbetat med att sätta stopp för. Särskilt fokus 
har lagts på producentrollen som idag definierats som en tydlig projektledarroll med tydligt 
mandat och ansvar för produktionen. 

Ett värdegrundsarbete har pågått sedan 2015 där gemensamma värdeord har utkristalliserats 
genom en omfattande process som involverat alla medarbetare. Spelregler för beteende på 
arbetsplatsen har tagits fram i en process med stöd av Arbetsmiljöenheten sedan hösten 2017. 
I denna process har enstaka medarbetare slutat eller sagts upp av arbetsrättsliga skäl. Detta har 
av andra medarbetare ibland ifrågasatts då det tidigare inte varit tydligt vad som gäller 
arbetsrättsligt. Avtal med föreningar som byggt på personliga intressen har sagts upp.

Strukturen för bidrag till fria grupper har historiskt varit otydlig då Smålands Musik och 
Teater också varit anslagsgivare i vissa fall samtidigt som Smålands Musik och Teater har ett 
intäktskrav. Detta är idag avslutat och Smålands Musik och Teater är inte längre 
anslagsgivare.

4.2 Följa upp och analysera Smålands musik och teaters 
utveckling de senaste fem åren med särskilt fokus på inre och 
yttre attraktivitet

4.2.1 Utveckling de senaste fem åren
Utvecklingen de senaste fem åren har präglats av processen att få ihop verksamheten till en 
sammanhållen verksamhet men också av en professionalisering i takt med tiden. Vision och 
mål har tydliggjorts, processer har identifierats och beskrivits, rutiner har tagits fram och 
roller har definierats. Ett arbete med att ta fram en idealsäsong har genomförts. Konstnärliga 
chefer har anställts för att ansvara för den konstnärliga verksamheten, kvaliteten, utbudet och 
utvecklingen. 

Vid flytten in i huset 2011 beslöts att teaterns turnerande i länet skulle minska för att ge 
medarbetare och ledning ro att forma en ny identitet. Besöken i länet har under de senaste fem 
åren återupptagits och nu genomförs insatser i varje kommun i länet årligen. 

Professionaliseringen av verksamheten har lett till fler besökare som bor utanför länet 
kommer till Spira och att riksmedia fått upp ögonen för verksamheten och har belönat den 
med strålande recensioner. 

Landstingsfullmäktiges beslut att erbjuda musikteater har genomförts, det finns ett avtal 
skrivet med Värnamo kommun och dialog om avtal pågår med Gislaveds kommun. 

Unga spira är en ny verksamhet med en konstnärlig chef som ansvarar för hela Barn- och 
unga utbudet vilket lett till ett starkt profilarbete. 
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Dansverksamheten, som tidigare var en otydlig del, är nu en etablerad del i verksamheten. 
Något som också efterfrågats av exempelvis Jönköpings kommun. 

Verksamheten har investerat i avancerad fiberteknik vilket innebär att Smålands Musik och 
Teater kan bedriva en världsunik verksamhet och dels erbjuda en plats att besöka för att se hur 
digitaliseringen kan skapa nya möjligheter för närvaro i länet, och dels möjliggöra möten 
mellan professionella musiker och exempelvis kulturskolor samt erbjuda föreställningar i 
realtid på platser där rummet annars inte medger dessa evenemang fysiskt. Opera 
Extravaganza var ett exempel på detta. Föreställningen under digitaliseringsdagen som 
genomfördes på Elmia 20180829 ett annat. 

Från att några av musikerna hade heltidsanställningar och övriga deltider, har nu alla musiker 
heltidsanställningar, vilket möjliggör ökad effektivitet och kvalité och har också inneburit att 
en del arbetsmiljöproblem försvunnit. Samproduktioner mellan olika delar av verksamheten 
är nu möjliga i betydligt högre utsträckning än tidigare. 

Kompetensutveckling 

Ett systematiskt arbete med kompetensutveckling har initierats de senaste åren på individ, 
grupp- och organisationsnivå som innefattat bland annat utbildningar inom projektledning och 
ekonomi, gruppdynamik och ledarskap, värdegrund, säljutbildning och specialistutbildningar 
inom respektive avdelning. Kompetensutvecklingssatsningen syftar till en professionalisering 
av organisationen såväl som funktioner. 

Kulturarbete

Efter varje medarbetarenkät skrivs handlingsplaner inom Region Jönköpings läns 
verksamheter för att gemensamt vidareutveckla arbetsmiljö och trivsel. Så också inom 
Smålands Musik och Teater. Sedan den förra medarbetarenkäten som genomfördes 2016 har 
ett omfattande kulturarbete genomförts med stöd av Arbetsmarknadsenheten. Gemensamma 
spelregler för hur en beter sig på sin arbetsplats har tagits fram, träning i att ge och ta emot 
feedback har genomförts och ett gemensamt system för möten för olika frågor har införts. 
Handlingsplanen utökades under hösten 2018 tillsammans med skyddsombuden i syfte att 
komma åt dels ”gamla konflikter” och dels fånga upp fler områden som kan behöva 
utvecklas. 

4.2.2 Inre attraktivitet

Vad tycker medarbetarna på SMOT
Workshops har genomförts med alla fast anställda medarbetare under augusti 2018 samt med 
ledningsgruppen. 

Deltagarna arbetade med en swot-analys av verksamheten samt med framtidsfrågor. Svaren 
har sammanställts utifrån vad som faktiskt skrivits i redovisningen. Ord som: och, men, 
varför, därför osv har tagits bort och så har orden räknats samman. Någon kategorisering har 
inte gjorts. I respektive sammanställning visas de ord som förekommer oftast i störst 
teckenstorlek och de ord som förekommer mest sparsamt i minst teckenstorlek. Varje grupp 
har sedan beskrivit vad de menar med sina texter. 
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När det gäller verksamhetens styrkor ser det samlade svaret från samtliga grupper ut som 
följer: 

Sammanfattningsvis lyfts bredden i huset som den största styrkan jämte huset Spira och dess 
läge. Ledarskapet, arbetsmiljön, personalen och dess engagemang, publiken, organisationen, 
variationen i uppdrag och utbud samt den lojalitet som upplevs i förhållande till uppdrag och 
verksamheten som styrkor.  

Utmaningar
Många faktorer som fanns under styrkor kommer tillbaka i form av utmaningar. Störst 
utmaning ses dock politiken vara, jämte media och att det är trångt i huset. Andra utmaningar 
som lyfts är kulturen i huset, orkestern, ekonomi, ledarskapet, behovet att vara i länet, 
publiken, visionen och de eldsjälar som finns. Även om de förekommer i betydligt lägre 
omfattning bör ändå attityder, personalomsättning, personalen, rekrytering, värderingar och 
rädslor lyftas.
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Hot
Som främsta hot lyfts ekonomin, följt av politiken, valet – vilket handlar om en rädsla för hur 
kulturstyrningen kan komma att se ut, risken att verksamheten blir ett bolag, arbetsbelastning 
och media. 
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Möjligheter
När det gäller möjligheter ses huset Spira med dess läge som den stora möjligheten, jämte de 
resurser som finns, den kreativitet och kompetens som verksamheten rymmer och den 
kompetensutveckling som genomförs. Länsuppdraget, möjligheten att locka fler målgrupper 
idealsäsongen och digitalisering ses också som viktiga möjligheter. Möjligheten att bygga ut 
och utöka huset ses som en stor potential som kan möjliggöra att huset Spira blir ett fullskaligt 
kulturhus och en samlingspunkt som kan rymma utbildning inom scenkonst, bli en plantskola 
och att bredda repertoaren. Regionen som ägare ses också som en möjlighet. 

Framtid
När det gäller framtidsscenarion finns det en stor majoritet i verksamheten som hoppas på en 
utbyggnad av kulturhuset Spira med en större teaterscen som är lämplig för musikaler, opera, 
konserter och dans. Bilden är att en scen som rymmer ca 900-1000 besökare skulle 
möjliggöra ett utbud av både breda produktioner som musikaler och konserter av inresande 
artister och mindre/smalare produktioner med andra inriktningar utan att konkurrera med 
varandra. Det finns också förhoppningar om bättre förutsättningar när det gäller 
repetitionslokaler, personalfrämjande faciliteter som fysioterapi, röstträning och 
uppvärmning. Flera grupper lyfter möjligheten att vid en tillbyggnad inrymma rum/lägenheter 
för frilansande artister som kan ersätta de lägenheter/hotellrum som krävs vid kortare 
frilandsengagemang. 
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Att Kulturhuset Spira verkligen skulle kunna utvecklas till ett kulturhus med Stockholms 
Kulturhus som förlaga är ytterligare en utbredd bild av vad en utbyggnad av huset skulle 
kunna innebära där bilder målas upp av studenter som hänger i huset, människor som träffas 
över en kopp kaffe, utställningar som avlöser varandra i foajén och en levande kulturdebatt 
förs vid välbesökta after work. 

Framtidsbilderna inrymmer också mer offensiva idéer när det gäller att närma sig omvärlden, 
både via fiberföreställningar i länet, pop-up teatrar, en teaterflotte på Munksjön som 
möjliggör publika evenemang under sommarhalvåret och ett mer offensivt samarbete med 
restaurangen för att locka nya publikgrupper.

Det är slående hur ense medarbetare och ledning är när det gäller framtidsbilder och önskan 
om att bygga ut huset där visionerna av vad denna tillbyggnad skulle innebära – oavsett vad 
de tycker om verksamheten idag – är oerhört samstämmiga. 

Under de veckor då underökningen i huset genomfördes pågick repetitioner och förberedelser 
inför säsongsstarten och under dessa veckor var trängseln mycket stor och varje kvadratmeter 
var hårt belastad, varför det då var lätt att förstå beskrivningarna av trängsel och bristande 
lokalytor bakom scenerna. 

Slutsatser av de workshops som genomförts är att verksamheten har oerhört ambitiösa 
medarbetare och ledning, kulturutmaningarna delar verksamheten i två grupper som har starkt 
divergerande bilder av hur verksamheten fungerar och vilka dess utmaningar är. Dessa leder 
till sprickbildning och förutsättningar för dialoger som handlar om ”vi och dom”. Det gör 
också att ledarskapsutmaningarna är stora, inte minst utifrån den mediabild av verksamheten 
som målats och det drev på verksamhetschefen som gått i media. Trots detta är medarbetare 
och ledning i många frågor väldigt överens exempelvis när det gäller styrning och önskemål 
om armlängdsprincipen och behovet av långsiktighet när det gäller styrningen av 
verksamheten. Sammantaget finns det en oerhörd potential i verksamheten och ett stort behov 
av lugn och möjlighet till fokus på arbetsuppgifter och utveckling.  

4.2.3 Yttre attraktivitet
Verksamheten har under några år fokuserat hårt på att skapa ett utbud som lockar besökare 
utanför länet med följd att bussbolag, hotell och restauranger i stan får ökad omsättning. 
Kulturen bidrar på detta sätt förutom en spridning av Jönköping och Jönköpings län ur ett 
attraktivitetsperspektiv också till besöksnäringseffekter. 

Det finns nu ett nationellt intresse för verksamheten. Både externt hos media och publik men 
också när det gäller konstnärlig personal som nu söker sig till verksamheten. Exempelvis 
musiker vid rekryteringar där det nu kommer personer från hela världen. En av Smålands 
Musik och Teaters nya konsertmästare kommer exempelvis från Australien. 

Frilansande medarbetare syn på Smålands Musik och Teaters attraktivitet
De frilansande medarbetarna har svarat på åtta öppna frågor. De är sammantaget 
överväldigande positiva till att arbeta på SMOT. 
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På frågan hur respondenterna ser på SMOT:s attraktivitet – ur sitt perspektiv, har fler än 
hälften valt att skriva kombinationen ”mycket attraktivt”. Arbetsplatsens fysiska 
förutsättningar lyfts som skäl till attraktiviteten liksom ledningens visioner, en känsla av 
framåtdriv, arbetsmiljön och den breda kompetensen på arbetsplatsen. Flera använder 
uttrycket ”vänlig och inkluderande arbetsplats”. 

”En arbetsplats med hög professionalitet och hög kompetens och samtidigt mycket vänligt och inkluderande.”

Lokalerna lyfts fram liksom SMOT:s placering geografiskt i Sverige – i centrum mellan 
landets tre största städer. 

”Det är också attraktivt att SMOT är placerat på Spira som möjliggör högkvalitativa produktioner utanför de 
tre storstäderna.”

Miljön på SMOT beskrivs som positiv, kreativ, utvecklande, stimulerande och dynamisk. 

”Jag gillar att så mycket verksamhet är i samma hus. Sinfoniettan, skådespelarensemblen, med både barn- 
ungdoms- och vuxenföreställningar. Och storsatsningen på musikaler m.m. Huset är väldigt mäktigt 
arkitektoniskt.”

Flera säger att de lockas av satsningen på musikteater och verksamhetens höga ambitioner. 

”Ur ett perspektiv för mig som frilansare så är det fantastiskt att det kommit ytterligare en scen för 
musikalartister. En institution dessutom som ej är lika beroende av namn, med möjlighet att få göra bra 
uppgifter.” 

Vad är bra?
På den direkta frågan: Vad är bra? Lyfter flertalet fram den goda stämningen, samverkan på 
arbetsplatsen, trevliga kollegor och positiva ”vibbar” liksom lokalerna som upplevs trevliga, 
fräscha och inspirerande. En stark upplevelse av omtanke om resultat och om personalen och 
att den ska må bra lyfts av flera respondenter. 

”Ett vänligt hus där man känner sig välkommen. Bra resurser att tillgå. Underbart med Sinfoniettan och en 
närvarande chef!”

Arbetsplatsens ledning, organisation, kommunikation, professionalism och villkor lyfts av fler 
än hälften som något positivt. Många beskriver också en känsla av dynamik som positiv och 
ord som: mångfald av aktiviteter som berikar varandra, ny-tänk, kreativitet, konstnärlig frihet, 
tillit till medarbetarna, spännande visioner och arbetsplats, lösningsorientering och variation 
används som beskrivning för den. 

”Jag som konstnär fick fria händer på ett sätt som kändes tillitsfullt och möjliggjorde ett bra resultat.”
”Det är varierade projekt, barn, teater, konserter. Med olika program – ett hus som koncentrerar allt. Hela 
kulturen på en plats. Jag tror att SMOT är jätteattraktivt, men jag tror att regionens människor behöver göra 
SMOT till sitt eget kulturcentrum.”
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Även Jönköping som stad lyfts som något positivt liksom alla de PR aktiviteter som 
ensemblen deltar i för att marknadsföra produktionerna. Att det varit öppna auditioners ser 
flera som något positivt. Maten i matsalen lyfts också fram som något positivt.

Vad kan förbättras?
På frågan vad som kan förbättras är svaren färre och mer blandade. Flera anger som enda svar 
att: ”allt är bra”. 

Flest mer utvecklade svar handlar om att teatersalongen inte riktigt är anpassad till 
musikteater, den anses vara för liten – viket försvårar förutsättningar för lönsamhet, att golvet 
är för hårt för dans och att det skulle bli mer effektivt med en scen för musikteater som också 
kunde nyttjas till andra större produktioner och på så sätt bidra till SMOT:s attraktivitet. Det 
skulle också medge fler produktioner anser respondenterna. Några anger att huset är väldigt 
trångt. Några anger också att det är få loger och att några av dessa är för små. 

När det gäller villkor anger ett par att det behövs tydligare information och rutiner för hur 
processen från överenskommelse till utbetalad lön går till oavsett om en blir anställd eller 
skriver ett kontrakt. Någon anser att kommunikationen i samband med reklamgig kan bli 
bättre.

Flera anger att det behöver finnas tillgång till naprapat, massage och fysioterapeut, bastu och 
gym för dansarna för att förebygga skador och genomföra rehab träning. Någon anger att det 
också borde finnas tillgång till röstmassage och talpedagog.

Några anger att det är ett för finkulturellt utbud på SMOT, vilket de menar riktar sig till en 
äldre och mindre publik och utesluter många andra, samtidigt som någon anger att utbudet 
behöver bli mer högkulturellt. 
”SMOT behöver skapa publik. Orkestern kan inte bara spela för gamla människor. Musikerna är till för alla!!!”

Ett par anger att marknadsföringen kunde bli bättre, bredare och spridas i en större del av 
landet, någon tycker att den digitala skylten utanför Spira bör vara större. Någon anser också 
att orkestern behöver bli större. Någon anser att städningen inte alltid håller nivån.

Flera anger att kommunikationerna till och från Jönköping med tåg behöver bli bättre. Det 
kan vara svårt att ta sig hem till familj och vänner med de arbetstider som gäller. 

Hur andra kollegor ser på möjligheterna och förutsättningarna
I ett försök att fånga ”det som sägs” om verksamheten och verksamhetens rykte i branschen 
ställdes frågan: ”hur tror du att andra kollegor ser på möjligheten/förutsättningarna att arbeta 
på SMOT? En majoritet svarade att de tror att andra ser SMOT som en ”attraktiv” eller 
”väldigt attraktiv” arbetsplats. Flera säger att SMOT har ett ”gott rykte” eller ”väldigt gott 
rykte” i branschen och att de blivit rekommenderade av andra att söka sig till SMOT. Flera 
lyfter att verksamheten arbetar enligt kollektivavtalet som en väldigt positiv signal, att 
arbetsmiljön anses trevlig och att kollegor, administration och chefer anses vänliga och 
trevliga. Några beskriver att ledningens höga ambitioner lockar landets elit till SMOT vilket 
gör att många andra tycker det vore positivt att få arbeta på SMOT.
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”Alla vill jobba på en progressiv arbetsplats med bra förutsättningar.”
”Att man får jobba med Sveriges elit – folk som är kompetenta.”

Någon beskriver att det fanns ett dåligt rykte efter boendesituationen efter Les Miserables, 
men att den bilden ändrat sig nu. 

Vad tycker andra är bra?
Vanligaste svaret är: ”allt är bra” eller ”allt är perfekt”. Respondenterna beskriver en bild av 
verksamheten som vänlig, trevlig, proffsig, kreativ och kompetent. Huset lyfts fram, dess 
arkitektur, lokaler, repetitionsmöjligheter, loger och verkstaden inhouse, liksom ledningen 
och mentaliteten på SMOT. Musikalsatsningarna lyfter flera som det som satt SMOT på den 
nationella kartan. Den konstnärliga friheten, att verksamheten har flera delar och en stor bredd 
och att Sinfoniettan finns på plats. Restaurangen sägs också vara känd för sin goda mat. 

Vad tycker andra kan förbättras?
Flest svarar: ”inget kan förbättras” eller ”allt är bra”. Ett par respondenter som utvecklar 
svaret anger att boendet fortfarande har en del övrigt att önska. Flera anger ett önskemål om 
fler musikaler och fler stora produktioner med högre budget. En större långsiktighet i 
planeringen önskar någon, och en annan respondent tycker att orkestern borde vara större. 

Vad krävs av en attraktiv arbetsplats
På frågan vad som krävs rent allmänt för en attraktiv arbetsplats ur ett frilansarperspektiv 
svarar nästan hälften god och tydlig kommunikation, att varje medarbetares kompetens 
respekteras och en närvarande chef. En ledning med visioner, hög konstnärlig standard och 
höga ambitioner anses av flera som attraktivt. En bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor där 
kollektivavtalen gäller lyfts av flera. Möjlighet till utveckling och att bli utmanad ser flera 
som eftersträvansvärt.

”Möjlighet att få utvecklas och avancera inom sitt gebit.”
”Respekt för alla avdelningars arbete. Att arbetsplatsen ställer höga krav på kvalitet vilket sporrar och utmanar 
de anställda.”

Behovet av fysioterapeut, naprapat, massage, gym och bastu återkommer i syfte att förebygga 
skador och för att sköta tränings- och rehabiliteringsprogram. Trevliga kollegor, en vänlig, 
respekterande och välkomnande atmosfär återkommer också bland svaren. 

”Att man känner sig trygg på jobbet och har kul. Den känslan infinner sig när det finns ömsesidig respekt 
sinsemellan. Upplever det på SMOT <3.”
”Att bli tagen emot med öppna armar när man kommer utifrån. Och det känner jag att jag har blivit.”

Att det finns uppehållslokaler som är trevliga då jobbet ibland innebär en hel del väntan 
nämns av några. 

Övriga medskick
Några beskriver situationen där de är gäster i en främmande stad och att det inte alltid är så 
enkelt. Möjligheten för familjen och vänner att komma och hälsa på behöver förbättras. Fler 
lånecyklar vore positivt som kan lånas över natten. Fler anger också att det skulle vara väldigt 
attraktivt om familjen kunde få komma och titta på produktionen på bästa plats och inte bara 
längst upp, längst bak och information om möjligheten behöver komma i god tid för familjen 
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finns inte här ”stand by”. Behovet av fysioterapeut, naprapat, massage, gym och bastu för 
dansare återkommer igen. 

Vid behov av prioriteringar av ekonomiska eller andra skäl, tycker några att prioriteringarna 
måste utgå från vad som behövs av ensemblen och att en inte drar ner på kostnaderna där de 
behövs mest. 

En respondent föreslår en app för varje produktion där all information finns och där alla 
system som behöver skötas finns, eftersom det är svårt att lära sig nya system för varje 
produktion och arbetsplats en arbetar på. 

Några anger att verksamheten behöver bli bättre på att göra reklam ute i landet. Flera skriver 
om förutsättningarna för SMOT:s attraktivitet för en bredare publik. 

”Jag tror det är viktigt att också medborgarna vet och känner att SMOT är till för och gör produktioner för dem. 
SMOT behöver vara prisvärt för alla. Konserter eller föreställningar kunde göras runtom utomhus i länet på 
sommaren eller under våren och biljettpriset kunde då vara lite lägre.” 
”Jag tror att ett varierat programutbud som det är nu är jättebra.”
”SMOT behöver bli mer känt, inte minst i länet.”
”Huset ligger otroligt vackert och har verkligen potential at bli en stor musikalteater. Fortsätt!!!”

Slutligen säger några att de gärna återkommer och arbetar på SMOT igen.

4.3 Genomföra en omfattande marknadsundersökning utifrån 
förslagen i RUS remissen

För att identifiera vad länsinvånarna efterfrågar har en marknadsundersökning baserat på 1000 
intervjuer genomförts av Novus under perioden 28/11-3/12 2018. De tillfrågade har varit i 
åldrarna 18-79 med syftet att fånga upp vad invånarna i länet skulle vilja ha, vad de anser är 
positivt respektive saknas i kulturlivet i Jönköpings län. Fokus har legat på 
attraktivitetsperspektivet kopplat till den regionala utvecklingsstrategin. 

Den visar att 41 % tycker att det finns ett mycket stort utbud av kulturella upplevelser i 
Jönköpings län. 26% uppger att kulturen i Jönköping erbjuder mycket som jag är intresserad 
av, 48% säger att jag skulle vilja gå på fler kulturevenemang än jag gör idag och 35% säger 
att kulturutbudet i Jönköpings län bidrar till att jag trivs.

På en öppen fråga om vad respondenterna önskar mer av i länet säger 21 % att de önskar mer 
musikaliska evenemang, 14 % att de vill gå på fler konserter, 13 % önskar gå på mer 
teater/dans, 4 % vill gå på mer film/eller bidra till filmskapande och 4 % vill se mer kultur för 
barn och unga. 

På den öppna frågan vad som kan få kulturutbudet att kännas mer lättillgängligt 
(Svarat ”Ja, absolut”, de 5 mest nämnda)

 Att utbudet finns på mindre orter 56% 
 Att det finns mer information (annonser mm) 53% 
 Att utbudet blir mer flexibelt i form av turnéer eller besök på olika platser i länet 53% 
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 Att priserna på kultur blir lägre 48%
 Att det finns bättre kommunikationer/resmöjligheter till och från 48%

Huvudinsikter - vad skiljer grupper åt 
 Musik är ett viktigt område som många vill ha mer av i olika former olika former. 
 Kvinnor är kulturbärare i Jönköpings län idag. De är mer intresserade av kultur, 

konsumerar och är mer nöjda med utbudet. Fler kvinnor tycker kulturen bidrar till att 
vilja bo och leva i länet. Kvinnor önskar i högre grad än män lägre priser och bättre 
resmöjligheter till från kulturevenemang.

 Färre män hittar i dagsläget intressant kultur länet. Bland män tycker 20% att det finns 
mycket kultur i länet som de är intresserade av, mot 32% bland kvinnor. Män vill ännu 
högre grad än kvinnor ha mer musik och även filmer. 

 De yngsta18-29 år önskar sig i högre grad än övriga mer information (t ex annonser), 
digitalt tillgänglig kultur, lägre priser och bättre öppettider. 

 Personer 30-49 år känner störst sug efter att gå på fler kulturevenemang. Särskilt 
konserter intresserar dem. De största hindren tycks ha med livsfas och tidsbrist att 
göra, inte med prisnivå eller resmöjligheter. 

 Kulturen spelar stor roll för pensionärer. De äldsta 65-79 år är den grupp som framför 
allt upplever att kulturen bidrar till att de trivs med bo och leva i Jönköpings län. 
Utbudet skulle bland annat kännas mer tillgängligt för dem med lägre priser och ökat 
utbud på mindre orter. 

 Det är främst högutbildade som vill ha mer kultur. Att locka personer med lägre 
utbildning blir därför en utmaning. Men båda grupperna har samma områden som de 
främst vill ha mer musik, konserter, teater och dans – vilket kan underlätta 
satsningarna framåt. 

 Stadsbor vill gå på ännu fler kulturevenemang och boende landsbygden ha närmare till 
kulturen. Landsbygdsbor önskar geografisk närhet och bättre resalternativ, men tycker 
i lägre grad att digitalt tillgänglig kultur skulle passa dem. 

Av materialet kan dras flera slutsatser och det kommer att vara värdefullt också när 
handlingsplaner för den regionala utvecklingsstrategin tas fram. Med önskvärd tydlighet ses 
behovet och efterfrågan på kulturen närvaro i hela länet varför Smålands Musik och Teater 
behöver få stöd för att utveckla denna verksamhet vidare. Avtal som det som Värnamo 
kommun har och Gislaveds kommun är på väg att teckna med Smålands Musik och Teater är 
viktiga för att kunna planera och dimensionera produktioner för turnéer i länet. 
Förutsättningarna i kommunerna skiljer sig starkt åt och fiberutbyggnaden kan vara en väg att 
i högre utsträckning kunna erbjuda produktioner även i delar av länet där rummen för 
scenkonst är begränsande. 

4.4 Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i 
relation till framtida utveckling i syfte att föreslå eventuella 
förändringar när det gäller organisation

Denna utredning har inte som uppgift att genomlysa det ekonomiska resultat verksamheten 
hade 2017 eller orsakerna till det. Det är redan utrett i andra sammanhang. Däremot har en 
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genomgång av verksamhetens förutsättningar för en god ekonomistyrning gjorts. En extern 
revisionsfirma har medverkat i det arbetet genom intervjuer av representanter från ledning, 
administration och producentkåren. Revisionsfirman har lämnat en muntlig redogörelse för 
sina observationer och slutsatser till regionledningen i augusti 2018. 
Sammanfattningsvis såg revisionsfirman vid den tidpunkten att Smålands Musik och Teaters 
arbete med budgetprocesserna var föredömligt, men att den ekonomiska styrningen i 
genomförande- och uppföljningsprocesserna fortsatt hade förbättringspotential. Konkret 
föreslog de att styrning och ledning av controllingfunktionen borde harmonieras med 
styrstrukturen i övriga Region Jönköpings län, för att säkerställa en oberoende controlling och 
att för det avsedda digitala ekonomi- och resultatuppföljningsprogram används i alla steg i 
processen. Detta skulle, enligt revisorerna, kunna skapa en större transparens och säkerställa 
att verksamhetsledningen och regionledningen kan få tidiga och relevanta indikatorer på 
resultatutvecklingen. Detta är nu genomfört. 
Revisionsfirman beskrev också en upplevelse av att Smålands Musik och Teater i praktiken 
fjärmar sig något från Region Jönköpings län, i delar har ett arbetssätt som påminner om ett 
bolags och bland ser stödstrukturerna inom Region Jönköpings län som ett hinder, snarare än 
ett stöd. Detta har tidigare uppmärksammats av både Smålands Musik och Teaters ledning, 
Utbildning och Kulturs ledning och av regionledningen. Smålands Musik och Teaters ledning 
har särskilt lyft betydelsen av att de digitala stödsystemen och övriga stödprocesser stödjer de 
kollektivavtal som finns inom kultur- och scenkonsten. 
Hur utvecklingen på Smålands Musik och Teater betraktas beror till stor del på vilket 
perspektiv den ses utifrån. Ur ett attraktivitetsperspektiv kan utvecklingen inte beskrivas på 
annat sätt än fantastisk. 2017 slog verksamheten alla publikrekord och många länsinvånare, 
såväl som långväga gäster, som aldrig besökt Smålands Musik och Teater tidigare såg 
musikalen Les Misérables. 18 000 besökare såg föreställningen varav 40 % var tillresta 
besökare från andra län. En enad kritikerkår och alla besökare bekräftade att intresset för 
musikaler är mycket stort.  
Utvecklingen höll i sig under hösten 2018 då verksamheten producerade sin första egna 
Broadwaymusikal med strålande recensioner i rikspress med höga besökssiffror både från 
länet och från besökare utifrån. Undersökningar har också visat att musikalbesökarna som 
besöker Spira för första gången i hög utsträckning kommer tillbaka och ser andra 
produktioner. Det visar att musikalerna är viktiga inkörsportar till övriga evenemang och att 
de är ett viktigt komplement för att säkerställa en långsiktig tillströmning till andra 
produktioner. 
Sett ur den regionala utvecklingsstrategins perspektiv där ett viktigt mål är att öka 
nattbefolkningen i hela länet har Smålands Musik och Teater lyckats med det andra offentliga 
scenkonstinstitutioner inte lyckats med – att skapa ett nationellt intresse för verksamheten 
som beskrivs hålla en hög kvalitet och erbjuda ett attraktivt utbud. Detta är en av de viktigaste 
pusselbitarna för att locka människor att flytta till en plats, respektive att få människor att vilja 
bo kvar. 

4.5 Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, 
där andra offentligt ägda kulturinstitutioner och hur dessa 
drivs, organiseras och utvecklas ingår

En sammanställning över styrelseformer, verksamhetsinriktning och ekonomiska 
förutsättningar har gjort för alla offentligt ägda kulturscener i landet. Det finns exempel på allt 
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ifrån bolagsformer, förvaltningsdrivna institutioner, samägda institutioner och stiftelseägda 
institutioner. Utifrån sammanställningen har en fördjupad studie av Wermlands Operan, 
Malmö Operan, Göteborgs Operan, Västerås Teatern, Gävle konserthus och Scenkonst 
Sörmland gjorts med tillhörande djupintervjuer med verksamhetsansvariga i olika positioner i 
syfte att lära av andra. Bortsett från Malmö Operan har samtliga ett uppdrag att också verka i 
det län de finns samt ett uppdrag att producera för barn och unga. Samtliga beskriver att ett 
kulturarbete har gjorts under senare år i organisationerna, men utifrån olika utgångspunkter. 
Det finns en gemensam bild av stora kollektiv som styrs av logiker som inte är gängse på 
arbetsmarknaden och ibland upplevs som svårstyrda. En nyckelfaktor har för flera varit att 
skapa en gemensam bild över vision, mål och uppdrag, hur samverkan ska ske och var 
beslutsmandatet för olika frågor finns. Dialogen på lokal nivå beskrivs i flera fall som den 
avgörande framgångsfaktorn. 

På olika sätt beskrivs produktioner som samlar många besökare som framgångsfaktorer. 
Musikteater har varit en nyckel för flera av institutionerna att hitta nya och yngre målgrupper 
och för att öka sina besökstal också till andra produktioner. Samtidigt betonas bredden för att 
produktioner som lockar en liten publik också ska få plats. Beroende på 
egenfinansieringskravet ses ett intresse för att erbjuda smala produktioner. Ju lägre krav, desto 
större intresse och tvärt om desto mindre behov av att locka många besökare. Däremot finns 
en samsyn där produktioner som lockar besökare från andra delar av landet än det egna länet 
beskrivs som avgörande för institutionens attraktivitet och kvalitet. För att bidra till länets 
attraktivitet beskrivs behovet av produktioner som lockar besökare långt utanför 
länsgränserna. 

Balansen mellan professionella produktioner som lockar många besökare till institutionen 
kontra behovet/viljan att finnas i respektive läns geografi där det kan vara svårt att 
upprätthålla samma standard är en utmaning för flertalet. Samtidigt finns det några mycket 
intressanta exempel på hur samverkan med länets kommuner och hur produktioner genomförs 
runt om i respektive län. Utmaningar med scenrum som inte är anpassade för de produktioner 
som kan erbjudas på scenkonstinstitutionen beskrivs liksom dilemmat vilka produktioner som 
är lämpliga att erbjuda i de lokaler som erbjuds och den kvalitet/professionalism som 
scenkonstinstitutionen önskar stå för. Produktioner anpassade för mindre rum, skolor och 
äldreboenden beskrivs som lyckade exempel. 

Ekonomiskt har Smålands Musik och Teater ett relativt högt krav på egenfinansiering för att 
inte vara ett bolag. Andra institutioner med liknande ägarstruktur och samma krav på närvaro 
i länet har betydligt lägre krav på egenfinansiering: vanligtvis 4 % eller lägre. 

Institutioner med högre krav på egenfinansiering löser det med ett nära samarbete med 
näringslivet och med sponsring förutom att de har större scenrum som rymmer betydligt fler 
besökare än vad Smålands Musik och Teater har varför populära produktioner kan bidra till 
ökade intäkter. 

Professionella produktioner och krav på hög kvalitet ställs ibland mot krav att samarbeta och 
bereda plats för det fria kulturlivet. Också här finns en skillnad där bolagen i lägre 
utsträckning har dessa krav medan institutioner som drivs i förvaltningsmodell har högre krav 
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på att bereda plats för amatörer/det fria kulturlivet. Detta ses ibland som ett berikande tillskott 
och ibland som en utmaning när det gäller att kunna planera sin repertoar, sitt varumärke och 
sin attraktivitet. Även om urvalet är litet ses en kombination av högt krav på egenfinansiering 
parallellt med höga krav på att erbjuda det fria kulturlivet plats som en utmanande 
kombination. 

4.6 Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare 
utveckling av Smålands musik och teater

Utifrån de workshops som genomförts med alla medarbetare, ledning och fackförbund på 
Smålands Musik och Teater samt de enskilda samtal som genomförts med medarbetare och 
fackliga representanter behöver styrningen av Smålands Musik och Teater tydliggöras. Dels 
behöver armlängdsprincipen värnas som modell för styrning av kulturverksamheter enligt den 
svenska modellen och dels behöver principer som gäller för styrning av övriga verksamheter 
inom Region Jönköpings län också gälla Smålands Musik och Teater. 

Styrning enligt modellen för Region Jönköpings län
Region Jönköpings län styrs via politiskt fattade beslut som budget och 
uppdragsbeskrivningar. I dessa anges mål och indikatorer som var för sig har måltal som 
verksamheten ska nå. Redovisning av måluppfyllelse utifrån budget och 
uppdragsbeskrivningar görs i månadsrapporter och bokslut (tertial- och årsbokslut). Modellen 
har tillsammans med de uppföljningar som sker regelbundet på tjänstepersonsnivå med 
verksamhetsdialoger och uppföljningar visat sig skapa goda förutsättningar för en hög 
måluppfyllelse och ekonomi i balans. Som exempel kan nämnas sjukhus i absoluta 
toppskiktet i landet. Det är därför viktigt att verksamheten kan och får planeras utifrån de 
politiskt fattade besluten och att respektive chef får mandat, förutsättningar och stöd i att 
genomföra dessa – utifrån analys och sin sakkompetens. När det råder oklarhet över vad det är 
som är politiskt önskvärt och vad som gäller är det svårt att samla en organisation kring de 
mål som är politiskt beslutade. 

Organisation och styrmodell
Det har politiskt och i verksamheten till och från förts ett informellt samtal kring huruvida 
Smålands Musik och Teater borde bli ett bolag eller inte. Denna utredning har inte funnit stöd 
för en organisationsförändring, trots att många argumenterat både länge och väl för det. Det 
finns de som intervjuats under punkten omvärldsanalys som varit tydliga med att 
armlängdsprincipen endast uppnås genom att bolagisera en kulturverksamhet. Det finns också 
de som anger att det inte spelar någon roll vilken styrform som gäller utan det är ömsesidig 
respekt och transparenta spelregler som skapar förutsättningar för den svenska modellen för 
att styra kulturen och armlängdsprincipen. 

De utmaningar som ett bolag skulle kunna lösa bedöms i denna utredning inte lösas av bara en 
bolagsbildning utan kräver också andra insatser. Däremot skulle ett bolag kunna ge vissa nya 
möjligheter när det gäller kompletterande finansiering och ärmlängdsprincip i förhållande till 
ägaren. Det finns alltså både det som talar för och emot en bolagisering och en del faktorer 
som möjligen talar för att diskussionen är för tidigt lyft. Resultatet skulle kanske se 
annorlunda ut om några år. I Region Jönköpings län har inte bolag bildats för verksamheter 
där Regionen är ensam ägare. 
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Samverkan med restaurangen
Under utredningen har restaurangen och dess verksamhet förts på tal av flera olika 
intressenter. Frilansarna lyfter fram den goda maten, besökare till restaurangens 
fotbollssatsning sommaren 2018 som sedan besökt ”On the Town” har beskrivit 
fotbollssatsningen som en dörröppnare till Spira. Andra uttrycker ett missnöjde med utbudet 
och servicen under pauser vid olika evenemang. FC-gruppens chef Håkan Axelsson har 
intervjuats under utredningen och han visar ett stort engagemang för verksamheten och en 
vilja att tillsammans med Smålands Musik och Teater utveckla koncept, service och utbud för 
att gemensamt möta nya och gamla besökare på bästa sätt. 

Från verksamheten lyfts önskemål om att driva restaurangen i egen regi. Här ses möjligheter 
att förbättra servicen i vid pauser och att erbjuda andra typer av evenemang. 
FC-gruppen drivs som bolag och drivs därmed affärsmässigt. Offentliga verksamheter ska 
inte otillbörligt konkurrera med privat näringsverksamhet. 

Genom en nära samverkan bedöms möjligheterna till synergieffekter för båda verksamheterna 
vara stora. Publikvärdar inom Smålands Musik och Teater kanske kan stötta restaurangen vid 
pauser så att dryck kan serveras snabbare och köer undviks? Restaurangens möjlighet till 
aktiviteter kopplade till utomhusmiljön, afterworks och evenemang med storskärmar kan 
locka nya grupper till huset Spira och precis som en del fotbollsintresserade besökare lockas 
till ett första besök till produktioner i Smålands Musik och Teaters regi. För att utröna 
potentialen i samverkan bör denna utvecklas i syfte att stärka huset Spiras attraktivitet både 
under dagtid och under kvällstid, vilket bedöms kunna gynna både restaurangen och 
Smålands Musik och Teater. 

4.7 Föreslå förtydligad styrmodell för kulturen i RJL utifrån 
armlängdsprincipen

Under utredningsarbetet har armlängdsprincipen kommit upp på olika sätt, exempelvis när 
medarbetare tecknat bilden av politiker som för samtal med fackliga representanter och andra 
grupper inom SMOT utan att verksamhetsledningen varit involverad. Dessa medarbetare har 
ibland fått uppfattningen att de fått uppdrag av politiken den vägen som de sedan driver mot 
verksamhetsledningen. Arbetssättet har genererat många frågor och varit källa till oro och 
rädsla, både från grupper som inte varit med och träffat de politiska företrädarna, från 
skyddsombud och från chefsleden. Denna oro och rädsla är högst påtaglig inom Smålands 
Musik och Teater. 

Huruvida den politiska ledningen står bakom verksamhetsledningen och ger dem 
förutsättningar att leda verksamheten eller ej är en viktig signal till både ledning och 
medarbetare. Om verksamheten eller dess chefer upplever en otydlighet i mandat och 
förtroende kan det leda till känslor av rädsla, vanmakt och oro både hos verksamhetsledning 
och hos medarbetare. Chefer kan då ha svårt att ta nödvändiga beslut, företräda arbetsgivaren 
och stå upp för den ekonomistyrning och den värdegrund de har i uppdrag att företräda. 
Medarbetare å andra sidan kan uppleva otrygghet och en känsla av att inte veta vem de kan 
lita på och vad som kommer att hända med verksamheten över tid. Det kan också leda till en 
upplevelse att verksamheten är ett verktyg för olika politiska intressen. 
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För att motverka detta är det av stor betydelse att uppdrag och frågor om förtroende avgörs i 
de forum där de hör hemma så att verksamheten kan få ett tydligt uppdrag, känna stöd och 
trygghet samt kan få det friutrymme de bör ha utifrån den svenska modellen för kulturpolitik. 
Om det finns en önskan att avvika från den svenska modellen bör det föregås av en diskussion 
och ett beslut kring detta som blir transparent och som verksamheten kan förhålla sig till. 

4.8 Föreslå långsiktig inriktning för SMOT utifrån den regionala 
utvecklingsstrategins attraktivitetsperspektiv

Professionell scenkonstinstitution – uppdrag att stödja kulturutveckling i länet
En skiljedimension är perspektivet att utveckla en högprofessionell scenkonstinstitution 
kontra uppdraget att sprida kultur i länet och att stödja det fria kulturlivet. Uppdragen kan i 
delar ses som motsatser, liksom kravet på egenfinansiering och uppdraget att erbjuda det fria 
kulturlivet ett utrymme i kulturhuset Spira. 

Att Kulturhuset Spira erbjuder högprofessionella och publikfriande produktioner är av 
avgörande betydelse för länets attraktivitet och för att behålla och öka nattbefolkningen i 
länet. Utifrån den regionala utvecklingsstrategin är tillgången till breda produktioner som 
musikteater, konserter av olika slag och teater som många kan uppskatta helt avgörande för 
att öka nattbefolkningen i länet. 

Att professionell kultur som lockar breda skaror finns tillgänglig i hela länet är på samma sätt 
viktigt för att hela länet ska kunna leva och utvecklas. Tillsammans med länets kommuner 
behöver en dialog föras kring förutsättningarna för att erbjuda kultur i hela länet och det 
behövs politiskt stöd för att fler kommuner ska vilja/ha förutsättningar för att teckna avtal 
med Smålands Musik och Teater i syfte att fler produktioner ska kunna genomföras i fler 
delar av länet. 

Relationen mellan offentlig finansiering och publikintäkter
Egenfinansieringens nivå behöver diskuteras. Beroende på vägval får det konsekvenser för 
verksamheten. 

Krav på externa intäkter i förhållande till små föreningar/bands önskemål om tillgång till 
Smålands Musik och Teater
När det gäller att erbjuda det fria kulturlivet utrymme i Kulturhuset Spira behövs en balans 
mellan politiskt beslutade intäktskrav och förväntan på tillträde till huset för det fria 
kulturlivet. Tillgång till huset för det fria kulturlivet behöver också ställas mot hur omfattande 
kravet på Smålands Musik och Teaters egna produktioner är då dessa ofta behöver planeras 
flera år i förväg. För att de fria kulturlivet ska kunna få god tillgång krävs att det finns 
obokade lokaler. Förväntan och förutsättningarna behöver tydliggöras och när beslut fattats 
behöver alla stå upp för de beslut som tagits och inte göra frågan till en slagpåse. 

Det finns många vinster med samverkan mellan Smålands Musik och Teater och det fria 
kulturlivet. Medarbetarna på Smålands Musik och Teater kan fungera som mentorer och 
stödja produktioner på olika sätt. Olika former kan berika varandra och det, relativt andra, 
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stora inslag av exempelvis amatörskådespelare i produktioner inom Smålands Musik och 
Teater ger vinster både för det fria kulturlivet och för verksamheten på Spira. 

Armlängdsprincipen för styrning av kultur 
Armlängdsprincipen för styrning av kulturen bör, om samma princip ska gälla för kulturen i 
Region Jönköpings läns regi som i övriga landet, införas och den politiska styrningen bör, i 
enlighet med den svenska modellen, koncentreras till uppdragsbeskrivningar och budget. 

Marknadsföring och spridning
Regelbundna undersökningar av invånarnas efterfrågan när det gäller ett attraktivt utbud när 
det gäller kultur i sin breda bemärkelse bör genomföras i syfte att identifiera önskemål och 
eftersträvansvärt utbud för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin.  

Ett gemensamt arbete med att sprida den positiva bilden av den höga kvalitet och de attraktiva 
produktioner som Smålands Musik och Teater genomför vore önskvärt. Utifrån de 
recensioner och den uppmärksamhet verksamheten fått av riksmedia de senaste åren borde en 
stolthet över verksamheten kunna etableras och spridas i länet. 

Verksamheten behöver också politiskt stöd för att kunna skriva avtal med samtliga kommuner 
i länet gällande produktioner och närvaro av Smålands Musik och Teater där. 
Fiberutbyggnaden kan vara en framgångsfaktor för att möjliggöra produktioner även i 
kommuner där tillgången till scenrum är begränsat. 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30

Plats: Regionens hus, sal A

§100 Informationsärenden och aktuellt
Regionala utvecklingsdirektören slutredovisar 
utredningsuppdraget om Smålands musik och teater RJL 
2018/1151. Utredningens syfte är att utifrån verksamhetens 
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare 
utveckling.
Frågor kring utredningen besvaras.

Anmälan av motionerna: 
RJL 2019/654 Framtiden för Smålands Musik och Teater
RJL 2019/419 Sinfoniettans vara eller icke vara
RJL 2018/1374 Smålands musik och teaters uppdrag
Nämndens ledamöter ges möjlighet att komma med inspel. Efter 
behandling i presidiet tas förslag till beslut fram.

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Gun Lusth (M) Per Eriksson (C)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 88-100
Tid: 2019-06-10 kl:13.00-14.50

Plats: Regionens hus, sal B

§97 Motion - Framtiden för Smålands Musik och 
Teater
Diarienummer: RJL 2019/654

Beslut 
Presidiet föreslår

 Att information i ärendet lämnas vid nämndsammanträdet 
och att nämnden ges möjlighet att komma med inspel, 
därefter tar presidiet fram förslag till beslut 

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion, 
Framtiden för Smålands Musik och Teater, där han föreslår:

 Att den skarpa inriktningen mot musikteater inom SMOT 
utvärderas ur flera perspektiv

 Att en parlamentarisk grupp utses inom nämnden för 
Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet med fokus på 
att utvärdera uppdraget till SMOT och ge förslag på 
konkreta åtgärder som syftar till att uppdatera uppdraget 
och komma tillrätta med arbetsmiljön. Den 
parlamentariska gruppen ska också se över 
organisationsstrukturen

 Att arbetet med stora musikaler tar en paus vid lämpligt 
tillfälle för att skapa andrum för medarbetare och 
ledningen för att diskutera framtiden och för att förbättra 
arbetsmiljön

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag daterad 2019-05-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-11
 Motion, Framtiden för Smålands Musik och Teater, 

daterad 2019-02-26 

Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 88-100
Tid: 2019-06-10 kl:13.00-14.50

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Förvaltningsnamn
Kristina Nordh

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Motionsunderlag - Framtiden för Smålands 
Musik och Teater

Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i 
ärendet till Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Efter 
behandling i presidiet för Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Framtiden för Smålands Musik 
och Teater att:

 Att den skarpa inriktningen mot musikteater inom SMOT utvärderas ur 
flera perspektiv

 Att en parlamentarisk grupp utses inom nämnden för Arbetsmarknad, 
Näringsliv och Attraktivitet med fokus på att utvärdera uppdraget till 
SMOT och ge förslag på konkreta åtgärder som syftar till att uppdatera 
uppdraget och komma tillrätta med arbetsmiljön. Den parlamentariska 
gruppen ska också se över organisationsstrukturen

 Att arbetet med stora musikaler tar en paus vid lämpligt tillfälle för att 
skapa andrum för medarbetare och ledningen för att diskutera framtiden 
och för att förbättra arbetsmiljön

Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län planeras och 
genomförs i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) till 2025, på 
uppdrag av regeringen. De kulturpolitiska målen och prioriteringarna förhåller sig 
därför till den regionala utvecklingsstrategin. Region Jönköpings län utövar sitt 
regionala kulturansvar genom bland annat kulturinstitutionen Smålands Musik 
och Teater (SMOT). SMOT:s uppdrag grundar sig, i sin tur, på de regionala och 
nationella styrdokumenten och målen. Som en del av Region Jönköpings län styrs 
och påverkas SMOT av de regionala styrdokument som finns, exempelvis Budget 
med verksamhetsplan 2019, flerårsplan 2020-2021. 

I Region Jönköpings län ansvarar nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet (ANA) för det kulturpolitiska området samt andra områden som har 
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betydelse för en hållbar och långsiktig regional utveckling. Kulturpolitiken ska 
värna om kulturens egenvärde och det konstnärliga uttryckets frihet. Konst och 
kultur ska utvecklas för sin egen skull och inte vara ett verktyg för att uppnå andra 
mål. Kulturens roll, som är beskrivet i den regionala kulturplanen 2018-2020, är 
en viktig del av samhällsutvecklingen. Principen om armlängds avstånd är 
grundläggande för kulturpolitiskt arbete och innebär kortfattat att den politiska 
nivån fattar beslut om övergripande mål, uppdrag och ekonomiska ramar. 
Kulturpolitiken gör inte konstnärliga bedömningar eller fattar beslut om 
konstnärligt innehåll. Politiken skapar förutsättningar men styr eller begränsar inte 
det konstnärliga uttrycket. Därmed är det upp till verksamhetschefen tillsammans 
med de konstnärliga cheferna att besluta om vad som skall produceras och erbjuda 
ett varierat utbud inför varje säsong. 

Kultursamverkansmodellen
Sedan 2012, ingår Region Jönköpings län i kultursamverkansmodellen, som har 
till syfte att stärka samspelet mellan den statliga, regionala och kommunala 
kulturpolitiken och styrs av lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag 
till regional kulturverksamhet. Genom den framarbetade regionala kulturplanen, 
ansvarar Region Jönköpings län för fördelningen av statliga medel till de 
regionala kulturverksamheterna, där SMOT bland andra ingår. 

Regionsamverkan Sydsverige
Region Jönköpings län ingår i Regionsamverkan Sydsverige där de har antagit 
positionspapperet; Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. De sex 
sydligaste regionerna har gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar 
för att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet. 
Regionsamverkan Sydsverige arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för 
sydsverige genom strategiskt kunskapsutbyte och främjande av interregionala och 
interkommunala samarbeten. De bland annat utvecklar, driver och initierar 
samarbeten mellan regionerna, dess kommuner och kulturaktörer för exempelvis 
produktioner, utställningar och turnéer för att på så vis erbjuda ett utbud med 
större variation för alla. 

Verksamhetsbeskrivning - Smålands Musik och 
Teater
SMOT är sedan november 2011 etablerade i Kulturhuset Spira. Verksamheten 
verkar för ett bra liv i en attraktiv region genom att i första hand med egna 
ensembler producera professionell scenkonst. Varje säsong presenterar Smålands 
Musik och Teater ett varierat utbud av musikaler, musik, teater och dans för barn, 
ungdomar och vuxna, i och utanför Jönköpings län. För att nå en bred variation i 
utbudet kompletteras de egna produktionerna med gästspel och uthyrning av 
scener till externa arrangörer. En del av verksamheten sker utanför Kulturhuset 
Spiras väggar genom turnéverksamhet och en mängd olika samarbeten lokalt och 
nationellt. Smålands Musik och Teater bedriver även konferensverksamhet där 
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kulturinslag om möjligt inkluderas. Den årliga uppföljningsprocessen av deras 
verksamhet sker på följande vis:

 Årlig uppföljning. I SMOT:s verksamhetsberättelse för föregående år 
ingår en kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och 
resultat utifrån uppdragsbeskrivningen. 

 Årlig dialog. Region Jönköpings län för årligen dialog kring det 
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat in. 
Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och tjänstemän 
och verksamheten representeras av ordförande/verksamhetschef samt 
övrig personal som verksamhetschefen bedömer som viktiga för samtalet.

 Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten 
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts. 
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar 
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall 
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.

 ANA beslutar om hyresnivåer av SMOT:s lokaler för uthyrning årligen i 
samband med budgetberedningen.

Prissättningen för uthyrning av lokaler/konferenser utgår från en indexuppräkning 
av fullprissättningen från öppningen av Kulturhuset Spira 2011, se budgetbeslut 
LJ 2014/88. Det finns möjlighet till flexibel prissättning utifrån rådande 
förhållanden så att en hög nyttjandegrad av lokalerna uppnås, för att möjliggöra 
tillgänglighet för lokala och regionala organisationer.

SMOT:s uppdrag 2018-2020
Smålands Musik och Teater ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella 
och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens 
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens 
egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de 
viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2020 för aktuellt 
verksamhetsområde.

Region Jönköpings läns arbetsmiljöpolicy
Region Jönköpings län har sedan tidigare en arbetsmiljöpolicy, som är fastställd 
av Regiondirektör. Det finns också dokument med fördelning av 
arbetsmiljöansvar och ett omfattande systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i 
verksamhetens olika delar. Vidare finns en dokumenterad 
skyddsombudsorganisation och samarbetet med de fackliga organisationerna är 
betydelsefullt.

Arbetsmiljösamverkan - Arbetsmiljökommittén
I samband med att ett samverkansavtal togs fram för Symf, TF och Ledarna valde 
arbetsgivaren att bryta ur arbetsmiljöarbetet från ordinarie samverkansmöten och 
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inrätta en arbetsmiljökommitté för att kunna ha större fokus på 
arbetsmiljöfrågorna. Denna har varit igång sedan september 2018. 

 Detta är ett partssammansatt samrådsorgan som verkar som 
Skyddskommitté i enlighet med Arbetsmiljölagen 6 kap 8§. 

 I arbetsmiljökommittén företräds arbetstagarna av respektive facklig 
organisations skyddsombud. 

 Gruppen i Arbetsmiljökommittén träffas minst 4 gånger/år. Mötena leds av 
Fastighets- och säkerhetschef och HR-partner samt protokollförs.

 Arbetsmiljökommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet, följa 
utvecklingen i skyddsfrågor och behandla frågor om bland annat, 
handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet, planering eller förändring av 
lokaler, arbetsmetoder och organisation, användning av farliga ämnen och 
arbetsmiljöutbildning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
SMOT följer Region Jönköpings läns process vad gäller systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

SMOT arbetar aktivt med bland annat följande områden: 
 Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja mångfald, 

jämställdhet och likabehandling. 
 Arbetsmiljö
 Avgångssamtal – när en medarbetare slutar
 Friskvård och företagshälsovård 
 Hot och våld 
 Introduktion av nyanställda
 Medarbetarsamtal
 Medarbetarskap och säkerhet – medarbetarundersökning
 Skyddsombud och skyddsområde

Medarbetarenkäten 2016
Efter 2016 års resultat genomfördes under våren ett arbete med att sätta fokus på 
de områden som kan förbättras. Detta gjordes med en grupp medarbetare från 
varje avdelning samt en grupp chefer som redogöra för hur det är idag, hur man 
vill att det ska vara samt hur man kommer dit. Resultatet presenterades för 
ledningsgruppen på SMOT. Beslut fattades om ett antal utvecklingsprojekt som 
man ska arbeta vidare med. Detta är nu ett pågående arbete och man redovisar vid 
varje ledningsinformation hur projekten fortlöper.
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Följande statistik är utdraget ur verksamhetsberättelser för 2017 samt 2018:

SMOT
FASTA KOSTNADER   2016 2017 2018
Musiker 17,3 mnkr 18,6 mnkr 18,9 mnkr

Sinfoniettans konsertserier 2016 2017 2018
Totalt 6 717 6 371 7028

Statistiksiffror för Sinfoniettans konsertserier i och utanför Spira där hela 
orkestern medverkar. 

SMOT 2016 2017 2018

Totalt
Föreställningar 
och aktiviteter

Publik
Föreställningar 
och aktiviteter

Publik
Föreställningar 
och aktiviteter

Publik

Spira 363 70 490 420 75 335 430 71 423
Länet 966 35016 201 25412 151 26895

Under 2017 levde Smålands Musik & Teater upp till merparten av de politiskt 
beslutade målen kring publik, räckvidd och innehåll. Publikmålet i Kulturhuset 
Spira nåddes med god marginal och den totala publiksiffran var högre jämfört 
med 2016, vilket framförallt beror på att musikalen Les Misérables lockade 
många besökare. Ökningen på konserterna kan delvis härledas till att hälften av de 
återkommande musikalbesökarna gjorde sina besök på våra konserter. Detsamma 
gällde för 2018. 2018 var första året då barn- kulturpengen bidrog till möjligheten 
för cirka 8 000 barn och ungdomar att få komma till Spira och uppleva kultur, 
utan  biljettkostnad för skolorna. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional Utvecklingsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 50-72
Tid: 2019-04-11 kl.09.00-12.30

Plats: Regionens hus sal B

§61 Motion - Framtiden för Smålands Musik och 
Teater
Diarienummer: RJL 2019/654

Beslut
Presidiet

 Ge regionledningskontoret i uppdrag att till presidiet ta 
fram ett samordnat gemensamt faktaunderlag över 
motionerna:
RJL 2018/1374 Motion - Smålands musik och teaters 
uppdrag
RJL 2019/419 Motion - Sinfoniettans vara eller inte vara
RJL 2019/654 Motion - Framtiden för Smålands musik 
och teater
Efter behandling i presidiet skrivs förslag till beslut.

Sammanfattning
Mikael Ekvall (V) har inkommit med en motion – Framtiden för 
Smålands Musik och teater, där han föreslår:

 Att den skarpa inriktningen mot musikteater inom SMOT 
utvärderas ur flera perspektiv.

 Att en parlamentarisk grupp utses inom Nämnden för 
Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet med fokus på 
att utvärdera uppdraget till SMOT och ge förslag på 
konkreta åtgärder som syftar till att uppdatera uppdraget 
och komma tillrätta med arbetsmiljön. Den 
parlamentariska gruppen ska också se över 
organisationsstrukturen.

 Att arbetet med stora musikaler tar en paus vid lämpligt 
tillfälle för att skapa andrum för medarbetare och 
ledningen för att diskutera framtiden och för att förbättra 
arbetsmiljön.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 50-72
Tid: 2019-04-11 kl.09.00-12.30

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Sinfoniettans vara eller 
icke vara
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår regionfullmäktige

1. 1:a att-satsen är besvarad   
2. 2:a-6:e att-satserna avslås                 

Sammanfattning
Malin Olsson, Nya Moderaterna föreslår i motionen Sinfoniettans vara eller icke 
vara:

 Att statistik för utvecklingen av sålda biljetter för Sinfoniettans 
produktioner under 2016-2018 redovisas

 Att för de fall att statistiken visar en nedgående trend undersöka om en 
arbetsbristsituation har uppkommit eller befaras uppkomma

 Att undersöka om vi genom en samverkan med våra grannregioner kan 
täcka länets och medborgarnas behov av musikproduktion

 Att kostnaderna under 2016-2018 för att ha medarbetarna i Sinfoniettan 
anställda redovisas, liksom arbetstidsuttag för musikerna under samma 
period

 Att undersöka hur verkningsgraden per årsarbetare för Sinfoniettan kan 
öka

 Att utreda för förutsättningarna för avknoppning av John Bauer Brass till 
en fri extern grupp

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har fått information i 
ärendet, därefter har presidiet tagit fram förslag till beslut.

Information i ärendet
Vid presidiet i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2019-09-
04 föreslog ordföranden att i motionssvaret komplettera med texter för att 
ytterligare behandla och belysa alla aspekter av motionens att-satser.

Motionssvaret behandlar kompletteringar till tidigare redovisat motionsunderlag.
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Följande kompletteringar är gjorda:
-Smålands musik och teaters uppdrag. Underlag hämtat från koalitionens 
budgetförslag 2020 som antogs av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 2019-06-19.

- Förslag till principer för prissättning vid kulturhuset Spira 2020.

- Utredningsuppdrag gällande Smålands musik och teater fortsatta utveckling. 

- Förslag till bildande av ett beredande kulturutskott inom nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet – Budgetförslag 2020
Smålands Musik och Teater ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella 
och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens 
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens 
egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de 
viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2020 för aktuellt 
verksamhetsområde.

Smålands Musik och Teater har ett länsuppdrag inom musik, teater och dans och 
ska, som nav för länets scenkonst, verka i länets samtliga kommuner. Samverkan 
ska ske med det fria professionella kulturlivet, ideella krafter och civilsamhället. 
Smålands Musik och Teater ska bidra till att bredda intresset och engagemanget 
för kulturen i allmänhet och scenkonsten i synnerhet. 
Genom sin teaterensemble och orkester, Jönköpings sinfonietta, är Smålands 
Musik och teater den största arbetsgivaren av konstnärlig personal i länet.
 
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar framtagandet och 
uppsättandet av egna produktioner inom musik, teater och dans med 
verksamhetens egna resurser som grund. Verksamhet ska bedrivas både i 
Kulturhuset Spira och ute i länet. För att främja och säkerställa sin regionala 
närvaro ska Smålands Musik och Teater verka för att utveckla långsiktiga 
överenskommelser och samarbeten med kommuner och lokala aktörer. Samverkan 
med andra professionella scenkonstverksamheter ska eftersträvas.  
 
Smålands Musik och teaters verksamhet utgår ifrån kulturhuset Spira i Jönköping. 
I den ingår att ansvara för utbuden på Spiras fyra scener som ska ha ett brett 
utbud. Detta säkerställs genom egna produktioner, samarbeten, inköpta 
produktioner samt uthyrningar. Man anordnar också konferenser med 
kulturinslag. 

Ett särskilt riktad uppdrag finns gällande länets barn och unga, en så kallad 
kulturtrappa. Det innebär att Smålands Musik och teater ska prioritera 
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möjligheterna för skolor att få kulturupplevelser både i kulturhuset Spira och i 
sina hemkommuner. Region Jönköpings län erbjuder länets kommuner att barn i 
både låg- och högstadieålder ges möjlighet att få en kulturupplevelse utan 
biljettkostnad. Det förutsätts att skolorna själva arragerar och finansierar 
eventuella transporter.
 
Smålands Musik och Teater verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen. 
 Prioriterad inriktning 

• Ökad närvaro i länets samtliga kommuner 
• Ökad samverkan med det fria kulturlivet  
• Verka för ett brett utbud i länets samtliga kommuner  
• Barn och unga  

Utredningsuppdrag för vidareutveckling av Smålands 
musik och teater
I april 2018 gav nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
regionledningskontoret ett utredningsuppdrag med syfte att skapa förutsättningar 
för en god fortsatt utveckling för Smålands musik och teater som 
scenkonstinstitution. Utredning har följt upp och analyserat Smålands musik och 
teaters utveckling de senaste fem åren, identifierat verksamhetens potential inför 
framtiden och utifrån en omvärldsanalys presenterat förslag till 
utvecklingsåtgärder.

Utredningsdirektivet angav:
1. Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem 
åren med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet
2. Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida 
utveckling i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation
3. Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra 
offentligt ägda kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas 
ingår
4. Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av 
Smålands musik och teater
5. Regionledningskontoret ska presentera utredningen för Nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 19 september 2018. 

Den 19 september 2018 presenterades resultatet genom en Power Point-
presentation. Efter det togs beslut om att förlänga utredningen och att:
- Lyfta SMOT:s betydelse i ett större perspektiv
- Ge regionledningen ett utökat utredningsuppdrag: 
- Genomföra en utökad omvärldsanalys
- Genomföra en omfattande marknadsundersökning utifrån förslagen i RUS 
remissen
- Föreslå långsiktig inriktning för SMOT utifrån RUS:ens attraktivitetsperspektiv
- Föreslå förtydligad styrmodell för kulturen i RJL utifrån armlängdsprincipen



MOTIONSSVAR 4(4)

RJL 2019/419

Uppdraget redovisades muntligt 2019-06-19 på nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet. Underlaget som presenterades finns i ärendet 
RJL2018/1151.

Kulturutskott
Ett kulturutskott med uppdrag att bereda kulturfrågor som kulturplan, kulturbidrag 
och kulturstipendier föreslås inrättas. Kulturutskottet ska bestå av sju (7) 
ledamöter från nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
Kulturutskottet inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ska:

 bereda kulturfrågor som kulturplan och kulturbidrag 
 efter nämndens anvisning bereda ärenden inom området
 fortlöpande rapportera till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet

Beslutsunderlag
 Motionssvar 2019-09-10
 Koalitionens Budgetförslag 2020 med flerårsplan, samt principer för 

prissättning vid kulturhuset Spira 2020
 RJL 2018/1151 Utredning Smålands musik och teater utredning för 

fortsatt utveckling
 RJL 2019/1408 Förslag om bildande av beredande kulturutskott 
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringskliv och attraktivitet 

2019-06-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10
 Motionsunderlag daterad 2019-05-23
 Motion, Sinfoniettans vara eller icke vara, daterad 2019-02-05

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f. Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

Plats: Regionens hus, sal B

§121 Motion - Sinfoniettans vara eller icke vara
Diarienummer: RJL 2019/419

Beslut
Presidiet föreslår nämnden 

1. 1:a att-satsen är besvarad   
2. 2:a-6:e att-satserna avslås                 

Sammanfattning 
Malin Olsson, Nya Moderaterna föreslår i motionen Sinfoniettans 
vara eller icke vara:

 Att statistik för utvecklingen av sålda biljetter för 
Sinfoniettans produktioner under 2016-2018 redovisas

 Att för de fall att statistiken visar en nedgående trend 
undersöka om en arbetsbristsituation har uppkommit eller 
befaras uppkomma

 Att undersöka om vi genom en samverkan med våra 
grannregioner kan täcka länets och medborgarnas behov 
av musikproduktion

 Att kostnaderna under 2016-2018 för att ha medarbetarna i 
Sinfoniettan anställda redovisas, liksom arbetstidsuttag för 
musikerna under samma period

 Att undersöka hur verkningsgraden per årsarbetare för 
Sinfoniettan kan öka

 Att utreda för förutsättningarna för avknoppning av John 
Bauer Brass till en fri extern grupp

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har fått 
information i ärendet, därefter har presidiet tagit fram förslag till 
beslut.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringskliv 

och attraktivitet 2019-06-19



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10
 Motionsunderlag daterad 2019-05-23
 Motion, Sinfoniettans vara eller icke vara, daterad 2019-

02-05

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att motionssvaret kompletteras med texter 
för att behandlar alla aspekter av motionens att-satser.
Därefter föreslås att 1:a att-satsen anses vara besvarad  och att 
2:a-6:e att-satserna avslås.                 

Dan Sylvebo meddelar att Moderaterna återkommer i frågan vid 
nämndsammanträdet.

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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1. Bakgrund
1.1 Bakgrund till utredningen
20180412 tog Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitets (ANA) presidium 
initiativ till en utredning av Smålands Musik och Teater i syfte att utifrån verksamhetens 
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare utveckling.  20180425 tog 
nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet beslut om föreliggande utredning. 
Beslutet togs i politisk enighet. 

1.1.1 Utredningsdirektiv
Utredningsdirektivet anger:
För att ta avstamp i Smålands musik och teaters utveckling och utifrån verksamhetens 
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare utveckling görs en utredning 
som ska:
1. Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem åren 

med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet
2. Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida utveckling 

i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation
3. Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra offentligt ägda 

kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas ingår
4. Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av Smålands musik 

och teater
5. Regionledningskontoret ska presentera utredningen för Nämnden för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet den 19 september 2018. 
Den 19 september 2018 presenterades resultatet genom en Power Point-presentation. Efter det 
togs beslut om att förlänga utredningen och att:

• Lyfta SMOT:s betydelse i ett större perspektiv
• Ge regionledningen ett utökat utredningsuppdrag: 

– Genomföra en utökad omvärldsanalys
– Genomföra en omfattande marknadsundersökning utifrån förslagen i RUS 

remissen
– Föreslå långsiktig inriktning för SMOT utifrån RUS:ens 

attraktivitetsperspektiv
– Föreslå förtydligad styrmodell för kulturen i RJL utifrån armlängdsprincipen

Den 28 november beslöt presidiet att den nya nämnden som tillträdde efter årsskiftet borde få 
ta beslut som påverkar verksamheternas framtid. Därför sköts redovisningen av utredningen 
på framtiden.
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1.1.2 Begränsningar
Utredningen första delar har genomförts under perioden juni-augusti 2018 vilket innebär en 
kort utredningstid som sammanfaller med semesterperioden och en intensiv period för 
kulturverksamheter i allmänhet och SMOT i synnerhet då alla förberedelser för säsongsstarten 
pågår tillsammans med intensiva repetitioner. Kompletterande delar när det gäller Novus 
undersökning och omvärldsanalys har genomförts under hösten 2018. 

1.2 Kultur och kulturbegreppet
I den här utredningen begränsas kulturbegreppet till det humanistiska kulturbegreppet. 
Kultur i den här meningen kommer närmast begreppet ”andlig odling”. Det humanistiska 
kulturbegreppet är ett konstnärligt orienterat kulturbegrepp och kallas även för det 
”kvalitativa kulturbegreppet”. Det avser särskilt kvalitetsorienterade uttryck av 
underhållning och konstnärligt relaterat skapande och filosoferande. Begreppets betydelse 
ligger nära konstarterna litteratur, konst, musik, scenkonst, film, formgivning och 
arkitektur. Kultur är också odling, bildning och upplevelser. Upplevelser som väcker 
okända känslor och otänkta tankar, som bidrar till vår förståelse för oss själva och 
varandra. Kultur är kittet mellan människor. Ett kitt som bidrar till sammanhållning, 
livskraft och framtidstro – på landet och i staden. Kultur är kreativitet. Att skapa kultur 
ger innehåll och mening i tillvaron åt många människor. För en del handlar det om ideellt 
arbete på fritiden, för andra kan kulturskapandet vara en försörjningsmöjlighet. Kultur är 
också attraktivitet. Något som kan locka nya människor att flytta till en ort och göra att de 
som bor där stannar kvar.
I begreppet kulturpolitik avses kultur enbart i humanistisk betydelse. Det humanistiska 
kulturbegreppet är också en vanlig populär förståelse av kultur. Det är den här betydelsen 
som används av medier som har kulturdelar, kulturprogram och som bedriver kulturkritik. 

1.3 Kulturens betydelse för ett samhälle
Kultur gör skillnad. Att kunna ta del av ett levande och varierat kulturutbud, liksom att själv 
ha möjlighet att ägna sig åt skapande verksamhet, kan vara avgörande för människors 
benägenhet att besöka en plats, att flytta in och att stanna kvar. Kultur är, kort sagt, en viktig 
faktor för orters, kommuners och regioners attraktivitet. 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har i flera 
rapporter kunnat konstatera att attraktivitet inte bara handlar om arbetstillfällen, bostäder, 
kommunikationer och kommunal basservice. Fritidsaktiviteter och kultur, föreningsliv och 
mötesplatser har också stor betydelse. 
I deras rapport 2015:14 ”Kultur gör skillnad! Livskraft och attraktivitet  om kulturens 
betydelse i Sveriges gles- och landsbygder” slår de fast betydelsen av att alla i Sverige – 
oavsett var en bor kan ta del av kulturutbud och själv utöva kultur. Möjligheterna för det 
behöver vara likvärdiga. För att klara det krävs medvetenhet om kulturens betydelse för alla 
invånare, inte bara traditionella besökare till det som betraktas som ”finkultur” och 
omfattande insatser när det gäller infrastruktur – både i form av bredbandsutbyggnad och i 
form av kollektivtrafik till och från kulturaktiviteter. 
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Göran Cars, professor vid Tekniska högskolan i Stockholm, forskar om kulturens betydelse 
för städers attraktivitet och utveckling. Han menar att kulturfrågor ska ses som en del av en 
stads strategiska utveckling. Han menar att företag och människor är mer benägna att flytta på 
sig än någonsin tidigare. Att bygga en attraktiv stad är därmed ett måste för kommuner som 
vill vara konkurrenskraftiga. Cars menar att det sker en perspektivförändring. Förr flyttade 
människorna till jobben. Idag flyttar jobben till människorna. På 60- och 70- talet flyttade folk 
i princip bara om de blev arbetslösa. Idag flyttar folk till attraktiva platser och företagen följer 
efter eftersom det viktigaste för dem är tillgången till välutbildad arbetskraft. Framtidens 
vinnare är därför städer som upplevs som attraktiva att flytta till. 

Cars studier slår också fast att satsningar på kultur ger synergieffekter. Flera studier visar att 
en kulturverksamhet ofta drar tills sig andra. Med tiden bildas ett kluster. Cars menar vidare 
att det alltid är samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på kultur, även om institutionerna inte 
bär sina egna kostnader. En institution, till exempel en arena eller en teater, ger alltid positiva 
effekter för en stad eller ort. Men kommunen och näringslivet kan behöva hitta en modell för 
att dela investeringskostnaderna eftersom avkastningen sällan syns i direkta intäkter för 
kommunen eller huvudmannen.  

Ett brett och kvalitativt kulturutbud har också en annan tydlig effekt enligt Göran Cars. 
Människor känner stolthet över att bo i en miljö som kan ge många människor positiva 
upplevelser. Därför har också kulturen en mycket stor betydelse för hur en stad uppfattas, det 
vill säga stadens varumärke. 

1.4 Styrning och ledning av kultur 
1972 kom en statlig kulturutredning, som betraktats som en milstolpe i svensk kulturpolitik. 
Kulturen blev ett eget politikområde och befästes samtidigt som en del av välfärdspolitiken. 
Utredningen såg kulturen som ett medel för att ”skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till 
jämlikhet”. I den kulturpolitiska proposition som följde 1974 slogs decentralisering fast som 
ett av sju viktiga delmål: ”Verksamheten och beslutsfunktionerna inom kulturområdet skall i 
ökad utsträckning decentraliseras.” Övriga sex mål var yttrandefrihet, gemenskap och 
aktivitet, konstnärlig förnyelse, differentiering med hänsyn till olika gruppers förutsättningar 
och behov, att främja mångsidighet och motverka kommersialismens negativa verkningar 
samt att bevara äldre kultur. Den decentraliserade kulturpolitiken resulterade bland annat i 
uppbyggnaden av regionala teater- och musikorganisationer, som fick landstingen som 
huvudmän men bekostades av staten.

1996 kom nästa kulturpolitiska proposition. Då hade antalet delmål minskat till fem och 
decentraliseringsmålet var borta. Men under andra delmål fanns resonemangen fortfarande 
där. Under målet jämlikhet diskuterades allas möjlighet till kulturupplevelser och skapande. 
Under yttrandefrihet talades om att skapa förutsättningar för alla att använda sig av den. Det 
fanns också andra resonemang på samma tema, till exempel om att kulturarbetare skulle ha 
arbetsmöjligheter över hela landet. 1996 års kulturpolitik innebar en fortsatt satsning på 
regional kulturverksamhet. Det satsades på särskilda länskonstnärer, det inrättades 
konsulenttjänster inom bildkonst och/eller dans och det statliga stödet till regional verksamhet 
utsträcktes till filmområdet.  
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Inte heller i 2009 års kulturutredning och den proposition som följde angavs decentralisering 
som ett specifikt mål för kulturpolitiken. Dock föreslogs att inflytandet över de statliga 
kulturpengar, som tidigare delats ut direkt av Statens kulturråd, skulle decentraliseras genom 
en så kallad portföljmodell. Regioner/län skulle få en summa pengar att fördela utifrån en 
kulturplan utarbetad och antagen i samförstånd mellan stat, region/län och kommuner. De 
pengar det handlade om fanns tidigare på separata anslag i statsbudgeten och fördelades av 
olika statliga myndigheter på nationell nivå, men slogs nu samman till ett anslag att fördela 
mellan regionerna av Kulturrådet och inom respektive region av regionen själv. Anslaget 
skulle fördelas på sju olika områden; professionell teater-, dans- och musikverksamhet, 
museiverksamhet, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjandeverksamhet, konst- 
och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet 
samt främjande av hemslöjd. Modellen, som längs vägen hade döpts till 
kultursamverkansmodellen, började implementeras 2011. Fem Regioner gick med första året 
och från och med 2013 är alla Regioner utom Stockholm anslutna.  

1.4.1 Kulturen och tillväxtpolitiken 
I slutet av 1980-talet började svenska politiker koppla ihop kultur och regionalpolitik. Bland 
annat ingick statligt finansierade kultursatsningar i stödpaket riktade till Bergslagen och 
Norrlands inland. På 1990-talet lanserades filmproduktion som en kulturell satsning som 
kunde leda till sysselsättning och ekonomisk tillväxt.  

2002 antogs en proposition som tydligt framhöll kulturfrågorna som en del av 
regionalpolitiken. Insatser som stärker kulturlivet utpekades som betydelsefulla för 
medborgarnas kreativitet, för lokal och regional identitet samt för ekonomisk tillväxt. 
Ett smörjmedel 2007 lanserade regeringen en nationell strategi för regional konkurrenskraft, 
entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 där kulturen ingick som ett av flera medel för 
att nå det nya målet hållbar tillväxt. I den konstaterades att utvecklade natur-, kultur- och 
kulturarvsresurser kan öka en regions attraktivitet, bidra med ett mervärde till näringslivet och 
främja den regionala konkurrenskraften. Kulturen sågs som ett slags smörjmedel för övrig 
utveckling. I regionala tillväxtprogram (RTP) från den här tiden kan man också se att kulturen 
dyker upp, ofta som en del av den så kallade upplevelsenäringen. Alla sorters upplevelser 
skulle stödja turismen och på så sätt leda till ökad sysselsättning. I de regionala 
utvecklingsprogrammen (RUP) framhölls kulturen som en viktig faktor när det gällde att 
skapa attraktiva orter med en god livsmiljö, det vill säga kulturen kunde bidra till människors 
benägenhet att såväl flytta dit som bo kvar.

KKN blir ett begrepp 
Den nya synen på kultur som näring manifesterades i 2009 års kulturutredning och i den 
proposition som följde. Begreppet kulturella och kreativa näringar (KKN) hade börjat slå 
igenom och i samarbete mellan kultur- och näringsdepartementen upprättades en 
handlingsplan. Regeringen tillsatte också ett råd för kulturella och kreativa näringar för att 
pådriva utvecklingen samt stärka handlingsplanen. Handlingsplanen var en nationell satsning 
som pågick under åren 2009–2012. Tillväxtverket, Vinnova och Tillväxtanalys, det vill säga 
de tre myndigheterna under näringsdepartementet, fick dela på ansvaret för genomförandet av 
handlingsplanen. Tillväxtverket fick en koordinerande och samverkande roll och har också 
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sedan tiden för handlingsplanen gick ut fortsatt att arbeta med att stödja kulturella och 
kreativa näringar på olika sätt. 

EU och kulturen
EU har arbetat med kulturfrågor sedan 1993. Genom Maastrichtavtalet blev EG då en union – 
EU – och började arbeta för att bevara, sprida och utveckla kulturen i Europa. I artikel 13 i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna står det                                                  
”Konsten och den vetenskapliga forskningen ska vara fria.” I artikel 22 i samma stadga 
fastställs att unionen ”ska respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden
Kulturen är ett av de politikområden där EU bara får stödja, samordna eller komplettera vad 
medlemsländerna gör, inte ersätta deras befogenheter. EU kan alltså inte ta beslut på 
kulturområdet som innebär en harmonisering av medlemsländernas bestämmelser i lagar och 
andra författningar.

1.4.2 Modeller för kulturpolitik
Det finns strikt räknat fyra modeller (Hillman-Chartrand) för kulturpolitik:

 Tillrättaläggaren eller underlättarmodellen (the facilitator). 
 Mecenatmodellen (the patron). 
 Arkitektmodellen (the architect). 
 Ingenjörsmodellen (the engineer). 

Typologin bygger på i vilken grad armlängdsprincipen (se nedan) tillämpas. 

Underlättarmodellen/Tillrättaläggaren 
 Den direkta offentliga finansieringen av kultur är mycket begränsad. 
 Kulturlivet måste i stor utsträckning lita till privat finansiering, t.ex. entréavgifter, 

bidrag från sponsorer och donationer. 
 Bygger inte på kvalitativa normer om vad som är god konst utan bedömningen av 

kvalitet görs i praktiken av penningstarka företag, organisationer och privatpersoner. 
 Staten underlättar den privata finansieringen genom skatteavdrag för sponsring, 

donationer etcetera. Det innebär att staten i stor utsträckning indirekt finansierar 
kulturlivet.

Mecenatmodellen 
 Som komplement till olika former av privat finansiering ger staten stöd till kulturen 

via en halvoffentligt nationell kulturpolitiskt struktur som finns på armlängds avstånd 
från de politiska makthavarna. 

 De som ”befolkar” strukturen är experter inom sina respektive konstområden.  
 Denna struktur fördelar de statliga medlen utan att vara bundna av kulturpolitiska 

riktlinjer och fördelningen utgår i hög grad från en bedömning av konstnärlig kvalitet.

Arkitektmodellen 
 Staten (regionen, kommunen) har beslutat om en plan för kulturområdet med 

övergripande mål för kulturpolitiken och har byggt upp en politisk och administrativ 
struktur för genomförandet av besluten. 



6

 Avståndet är kort mellan politikerna och verksamheten. Som motvikt finns bl.a. olika 
former av styrelser liksom strukturer där konstnärerna är representerade. Dessa 
strukturer fattar de konstnärligt grundade besluten. Det ger kulturpolitiken ett 
korporativt inslag.  

 Förutsättningen för ett fritt och oberoende kulturliv är att de olika krafter som finns 
representerade i strukturerna bevarar sin självständighet och balanserar varandra.

Ingenjörsmodellen 
 Staten äger alla konstnärliga produktionsmedel. 
 Fördelningen av kulturstöd bygger på en bedömning av det politiska innehållet och 

inte den konstnärliga kvaliteten.  
 Konstnärerna är beroende av medlemskap i officiella, av staten/partiet godkända 

fackföreningar/intresseorganisationer.

Kontinentaleuropeisk och angloamerikansk modell 
Den tyske forskaren Andreas Wiesand urskiljer två kulturpolitiska huvudmodeller i 
västländerna: 

 Den kontinentaleuropeiska modellen, som bygger på uppfattningen att offentliga 
myndigheter har ett stort ansvar för att främja konst och kultur. 

 Den angloamerikanska modellen, som betonar att kultur är en privat angelägenhet och 
är mer marknadsorienterad. 

Mitchell och Fisher har kritiserat Wiesand för att undervärdera de traditionella kulturpolitiska 
skillnaderna i Europa, bl.a. mellan de nordiska länderna och kontinentaleuropa.

Nordisk modell 
 De nordiska länderna kännetecknas av en stor och dyr offentlig sektor.  
 De lägger stor vikt vid jämlikhet och demokrati. 
 Kommunnivån har en viktig kulturpolitisk roll. 
 Kulturpolitiken har ofta en instrumentell välfärdsmotivering. 
 En enhetlig nationalkultur förmedlas till så många befolkningsgrupper som möjligt. 
 Inslaget av privat finansiering är litet. 
 Konstnärsorganisationerna har stort inflytande. 
 Statligt stöd till konstnärer motiveras med social trygghet. (UNESCO 1992)

Skillnadsdimensioner 
Chartrands fyra modeller redogör bara för vissa drag och fångar inte upp hur komplexa 
skillnaderna mellan olika kulturpolitiska styrningsmodeller är.  
Den antyder dessutom bestämda samband mellan de olika elementen i respektive 
styrningsmodeller. Mangset menar att en därför hellre borde operera med olika 
skillnadsdimensioner.

Några sådana dimensioner skulle enligt Mangset kunna vara: 
 Statlig styrning: Starkt kulturdepartement eller armlängdsorgan? 



7

 Statlig styrning: Den kulturpolitiska makten koncentrerad på ett departement eller 
spridd på flera. 

 Central styrning eller decentralisering. 
 Offentligt stöd eller privat finansiering. 
 Konstnärspolitik: Social trygghet och kollektiv välfärd eller individuella rättigheter.
 Konstnärsorganisationernas korporativa inflytande.

Några faktorer som styr graden av offentlig kulturpolitisk styrning 
 Relationen mellan privat och offentlig finansiering 
 Omfattningen av kulturpolitiska riktlinjer 
 Starkt eller svagt kulturdepartement/regionorgan
 Decentralisering eller centralstyrning 
 Omfattningen av armslängdsorgan/syn på armlängdsprincipen
 Intresseorganisationernas inflytande

 (Efter Mangset 1995)

På regional nivå utifrån utredningens uppdrag, politiska diskussioner och resultatet av 
utredningens empiri skulle skillnadsdimensionerna exempelvis kunna vara: 

 Regional styrning: Förvaltningsmodell eller bolag?
 Regional styrning: Politisk styrning eller verksamhetsstyrning?
 Regional central styrning eller decentralisering till verksamheten. 
 Offentligt stöd eller affärsmässighet.
 Affärsmässighet eller subventioner för konstnärsorganisationer.
 Kulturpolitik: Amatörverksamhet eller professionell verksamhet.
 Kulturpolitik: Fast anställda medarbetare eller frilansade medarbetare.  
 Kulturpolitik: Social trygghet och kollektiv välfärd eller individuella rättigheter.
 Kulturpolitik: Närvaro i länet i förhållande till professionella produktioner på Spira.
 Kulturpolitik: Attraktivitet för invånarna i länet eller finkultur
 Kulturpolitik: Armlängds avstånd eller politiker integrerade i verksamheten

1.4.3 Armlängdsprincipen
En bärande princip inom kulturpolitiken i Sverige är ”armlängdsprincipen” vilken innebär: 
”Att enskilda konstnärliga beslut fattas av, eller med underlag från, konstnärer eller 
oberoende experter snarare än politiker är en bärande princip inom kulturpolitiken. Den är 
viktig för att säkra den konstnärliga friheten.” 

Spela samman, SOU 2010:11, s. 64

Det innebär att politikerna inte ska kunna styra innehållet i kulturverksamheten. Politiken 
fastställer de ekonomiska och juridiska ramarna och sätter upp övergripande mål medan 
bedömningen av innehållet överlåts till ämnesexperter.

Armlängdsprincipen tillämpas genom: 
 Expertgrupper 
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 Självständiga styrelser
 Att tjänstemän med hög kompetens har mandat att fatta självständiga beslut när det 

gäller exempelvis utbud och innehåll

2. Syfte och mål
För att ta avstamp i Smålands musik och teaters utveckling och utifrån verksamhetens 
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare utveckling görs en utredning 
som ska:
1. Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem 

åren med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet
2. Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida 

utveckling i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation
3. Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra 

offentligt ägda kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas 
ingår

4. Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av 
Smålands musik och teater

5. Regionledningskontoret ska presentera utredningen för Nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 19 september 2018. (Detta beslut 
har senare reviderats vid två tillfällen). 

3. Metod
Utifrån den uppdragsbeskrivning som politiken tagit beslut om har utredningen arbetat med 
flera delar. 

1. Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem åren 
med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet
Fokus har legat på att genomföra samtal, workshops och intervjuer med medarbetare, 
ledning och fackförbund på Smålands Musik och Teater. Initialt genomfördes samtal 
om upplägget med de fackliga representanterna som bidrog med tankar kring 
genomförandet och efter det med ledningsgruppen. 
Workshops har genomförts med alla fast anställda medarbetare som erbjöds möjlighet 
att vara med vid ett antal tillfällen. Efter det efterfrågade flera medarbetare 
individuella samtal, vilka genomförts utifrån önskemål. Samtal har också förts med 
ledningsgruppen. 

Frilansande medarbetare – Då det framkom frågetecken från några fast anställda 
medarbetare kring Smålands Musik och Teaters attraktivitet bland frilansande 
medarbetare utökades undersökningen med en enkät som riktade sig till just denna 
grupp. De frilansande medarbetarna har svarat på en enkät med åtta öppna frågor. Det 
fanns under perioden drygt 35 frilansande medarbetare som är kontrakterade i större 
eller mindre omfattning – från heltid till enstaka tillfällen. De arbetar med allt från On 
The Town, Olga kastar Lasso och med orkestern. För att få så hög svarsfrekvens som 
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möjligt delades enkäterna ut under ett arbetspass under en dag då många frilansare 
som arbetar i större omfattning fanns på plats. Samtliga på plats valde att svara på 
enkäten. Enkäterna fylldes i anonymt. Enkäterna fylldes i och lades i förslutna kuvert 
som samlades in direkt i en kartong som förslöts. Enkätsvaren har bearbetats och olika 
teman har utkristalliserats. Resultatet redovisas under 4.2.3.

Samtal med kommunrepresentanter och representanter från det fria kulturlivet har 
genomförts. Samtal med ett par före detta chefer har genomförts. Samtal har förts med 
FC-gruppen som ansvarar för restaurangen. Därutöver har en undersökning beställts 
av Novus där länsinvånarnas önskemål när det gäller kultur utifrån ett 
attraktivitetsperspektiv (regionala utvecklingsstrategin) har identifierats. 

2. Analys av verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida 
utveckling i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation

Som stöd anlitades PWC för att göra en analys av verksamhetens ekonomistyrning och 
organisation av ekonomifunktionen. Utöver revisionsfirmans analys har en 
genomgång av samtliga processer inom verksamheten gjorts för att förstå struktur och 
verksamhetens komplexitet. 

3. Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra offentligt 
ägda kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas ingår

Samtliga institutioner som är offentligägda i landet har kartlagts utifrån kvalitativa 
perspektiv och sex institutioner har analyserats närmare kvalitativt bland annat genom 
djupintervjuer och studier av uppdrag/ägaranvisningar samt utvecklingsambitioner. 

4. Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av Smålands 
musik och teater

Utifrån den samlade bilden som framkommit under utredningen ges vissa medskick.

4. Resultat

4.1 Bakgrund Smålands Musik och Teater
1999 slogs Länsteatern och Länsmusiken samman i Jönköpings län och bildade Smålands 
Musik och Teater. Syftet var att de båda verksamheterna skulle befrukta varandra och 
blandformer av de båda verksamheterna skulle uppstå. 11 november 2011 invigdes 
Kulturhuset Spira, ett kulturhus för framförallt scenkonst i Jönköping. Ett hundratal fast 
anställda medarbetare kompletterade med frilansande medarbetare och gästande artister 
skapar ca 1400 konserter och andra föreställningar inom områden som teater, musik, dans och 
musikteater per år. Verksamheten erbjuder ett utbud för alla åldersgrupper. Ca 100 000 
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människor ser ett evenemang arrangerat av SMOT varje år. Hälften av verksamheten sker 
utanför Kulturhuset Spiras väggar, under turnéer runt om i Sverige och i samarbeten 
med kommuner, skolor, sjukvård och äldreboenden. Ungefär hälften av verksamheten 
riktar sig till barn och unga. Genom omvärldsanalysen kan konstateras att verksamheten 
relativt andra är mycket omfattande.
Målet för verksamheten är att verka för ett bra liv i en attraktiv region, genom att i första 
hand med egna ensembler producera professionell scenkonst som engagerar, inspirerar 
och får besökaren att reflektera. Verksamheten rymmer flera ensembler för teater och musik 
som: John Bauer Brass, Jönköpings Sinfonietta, Kerstin Jansson, Freja Musikteater och 
Teaterensemblen Smålands Dramatiska. En särskild barn- och ungdomsavdelning, Unga 
Spira, tillgodoser skolornas efterfrågan av musik- och teaterprogram. Genom 
omvärldsanalysen kan konstateras att verksamheten har en omfattande samverkan 
mellan olika delar vilket innebär möjligheten att erbjuda produktioner andra av 
organisatoriska skäl inte kan. 
Husets 15 000 kvadratmeter har fyra scener med en total publikkapacitet på cirka 1 700 
personer. Teatersalongen och Konsertsalen är de största scenerna. De mer flexibla 
scenrummen Kammaren och Caféscenen passar alla slags evenemang, stora som små. I huset 
finns Restaurang Spira, vilken drivs av Företags Catering (FC-gruppen).
Årligen genomförs ca 300 konferenser och möten i Kulturhuset Spira. Smålands Musik och 
Teater är en enhet inom förvaltningen Utbildning och Kultur. Verksamheten omsätter ca 140 
miljoner kronor. 
Under de senaste åren har verksamheten lockat allt fler besökare från andra delar av landet 
och har också fått allt större uppmärksamhet i riksmedia för sina produktioner när bland andra 
Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och SVT belönat produktioner med strålande 
recensioner vid flera tillfällen. Detta betraktas av andra organisationer som smått unikt och 
något som röner viss beundran och förundran. Många verksamheter har detta som mål, men 
färre har lyckats. 

4.1.1 Organisation
I samband med sammanslagningen av länsmusiken och länsteatern ter det sig, utifrån vad som 
finns att ta del av idag och det som berättas av medarbetarna, att verksamheten hade behövt 
ett mer omfattande stöd för att organisatoriskt växa samman. Två starka kulturer med lång 
historia möttes och skulle organisera sig, berika varandra och hitta sätt att arbeta tillsammans i 
ömsesidig respekt och utveckling. Det är idag svårt att se hur arbetet för att samorganisera 
verksamheten gick till. De uppdrag som Arbetsmiljöenheten vid upprepade tillfällen fått från 
verksamheten för att hjälpa till att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och stämning 
visar att resan de senaste 20 åren inte varit helt friktionsfri. 

Som utomstående betraktare kan det te sig smått fantastiskt att verksamheten trots dessa 
organisatoriska förutsättningar presterat på så hög nivå och utvecklats vidare under dessa år. 
Utifrån den orientering som den korta utredningstiden medgivit ser det ut som att förklaringen 
står att finna i att många medarbetare tagit ett stort ansvar, tagit på sig ledarroller, hittat egna 
former och utvecklat en egen organisering över tid. Medarbetare har tagit på sig (fått ta på 
sig?) rollen att anställa kollegor, ta initiativ till programutbud, ställa krav på varandra, 
förhandla ersättningar med kollegor, definiera roller och genomföra produktioner. Subkulturer 
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och maktstrukturer har utvecklats och tack vare lojalitet och en hög konstnärlig ambition har 
verksamhetens produktioner utvecklats vidare. 

I takt med samhällsförändring och nya krav på organisation, transparens, uppföljning och 
arbetsrätt och inte minst regionbildningen ställdes nya krav på verksamhetens styrning och 
ledning och en konsult (Per-Ola Nilsson) anlitades för att göra den organisationsanalys- och 
förändring som kanske borde genomförts redan vid verksamhetssammanslagningen. Vid den 
tidpunkten fanns det, såvitt det går att se nu, ingen gemensam bild över organisationen och 
dess strukturer. Verksamheten skulle kunna betecknas som personorienterad. Efter en tid 
erbjöds Per-Ola Nilsson uppdraget som verksamhetschef efter samverkan i enighet. Att få 
uppdraget att bryta mångåriga kulturer, maktstrukturer och inarbetade arbetssätt är svårt och 
tufft. Att genomföra förändringen kan vara ännu tuffare. 

Människor som behöver förändra arbetssätt, som förlorar makt och privilegier kan reagera 
starkt. De kan känna att deras ansvarstagande, lojalitet och lösningar som kanske var 
nödvändiga under en period, helt plötsligt kritiseras och de kan känna sig svikna och 
övergivna. Det finns också de som trivts i och gynnats av den kultur och den maktstruktur 
som utvecklats och som blir provocerade när förutsättningarna för den förändras eller 
försvinner. Kraften i dessa processer ska inte underskattas. Samtidigt finns det oftast 
medarbetare som inte haft makt och haft en mer underordnad roll och som inte trivts i dessa 
subkulturer och maktstrukturer. Som chef har en ett ansvar även för att dessa personer ska må 
bra, att de har en bra arbetsmiljö och utvecklas. Arbetsmiljöenheten har vid flera tillfällen haft 
i uppdrag att stödja ledningen i genomförandet av förändrade kulturer, maktstrukturer och en 
förbättrad arbetsmiljö för alla. Inslag i dessa processer har handlat om exempelvis regler för 
hur medarbetare får bete sig på arbetsplatsen och hur de får bete sig mot varandra, att bryta 
enskilda medarbetares makt över andra medarbetare och att bryta oacceptabla beteenden mot 
chefer. Det har varit helt nödvändiga processer för att säkerställa en arbetsplats med 
fungerande strukturer, arbetsmiljö och förutsättningar utifrån dagens krav. För att nya 
arbetssätt och kulturer ska etablera sig krävs tid, kontinuitet och en ledning som orkar och 
vågar hålla ut. För att göra det behöver ledningen också stöd. 

För att få acceptans och förtroende för nya strukturer krävs å andra sidan en god och 
kontinuerlig kommunikation, närvaro och lyhördhet från ledningens sida som ständigt 
återupprepar skälen till förändringarna och förklarar varför de är viktiga. Denna 
kommunikation och närvaro är central till dess att nya strukturer, arbetssätt och 
förutsättningar är helt integrerade i organisation, arbetssätt och förutsättningar. 

Sedan 2014 har organisationen förändrats genomgripande. Styrningen av verksamheten har 
förändrats från tre verksamhetschefer till en gemensam chef för hela Smålands Musik och 
Teater och en tydlig organisation som är funktionsorienterad har införts. Det har inneburit en 
stor förändring för organisationen och för medarbetarna med helt nya förutsättningar. Ett 
profilarbete har inletts genom att rekrytera konstnärliga chefer för att tydliggöra vem som är 
konstnärligt ansvarig och för att tydliggöra den konstnärliga profilen. Vissa grupper som 
tidigare haft stort eget mandat när det gäller den konstnärliga profilen beskriver att det varit 
svårt att anpassa sig till den nya organisationen. 
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Ett omfattande arbete har lagts ner på att forma ”ett” Smålands Musik och Teater och att bryta 
maktstrukturer hos subgrupper inom verksamheten. Samtliga tjänster har fått en 
rollbeskrivning utifrån ett helhetsperspektiv. Det har historiskt funnits exempel på att 
medarbetare köpt, producerat, genomfört, marknadsfört och ibland också tagit betalt för sina 
tjänster vid sidan av sin lön. Detta har ledningen arbetat med att sätta stopp för. Särskilt fokus 
har lagts på producentrollen som idag definierats som en tydlig projektledarroll med tydligt 
mandat och ansvar för produktionen. 

Ett värdegrundsarbete har pågått sedan 2015 där gemensamma värdeord har utkristalliserats 
genom en omfattande process som involverat alla medarbetare. Spelregler för beteende på 
arbetsplatsen har tagits fram i en process med stöd av Arbetsmiljöenheten sedan hösten 2017. 
I denna process har enstaka medarbetare slutat eller sagts upp av arbetsrättsliga skäl. Detta har 
av andra medarbetare ibland ifrågasatts då det tidigare inte varit tydligt vad som gäller 
arbetsrättsligt. Avtal med föreningar som byggt på personliga intressen har sagts upp.

Strukturen för bidrag till fria grupper har historiskt varit otydlig då Smålands Musik och 
Teater också varit anslagsgivare i vissa fall samtidigt som Smålands Musik och Teater har ett 
intäktskrav. Detta är idag avslutat och Smålands Musik och Teater är inte längre 
anslagsgivare.

4.2 Följa upp och analysera Smålands musik och teaters 
utveckling de senaste fem åren med särskilt fokus på inre och 
yttre attraktivitet

4.2.1 Utveckling de senaste fem åren
Utvecklingen de senaste fem åren har präglats av processen att få ihop verksamheten till en 
sammanhållen verksamhet men också av en professionalisering i takt med tiden. Vision och 
mål har tydliggjorts, processer har identifierats och beskrivits, rutiner har tagits fram och 
roller har definierats. Ett arbete med att ta fram en idealsäsong har genomförts. Konstnärliga 
chefer har anställts för att ansvara för den konstnärliga verksamheten, kvaliteten, utbudet och 
utvecklingen. 

Vid flytten in i huset 2011 beslöts att teaterns turnerande i länet skulle minska för att ge 
medarbetare och ledning ro att forma en ny identitet. Besöken i länet har under de senaste fem 
åren återupptagits och nu genomförs insatser i varje kommun i länet årligen. 

Professionaliseringen av verksamheten har lett till fler besökare som bor utanför länet 
kommer till Spira och att riksmedia fått upp ögonen för verksamheten och har belönat den 
med strålande recensioner. 

Landstingsfullmäktiges beslut att erbjuda musikteater har genomförts, det finns ett avtal 
skrivet med Värnamo kommun och dialog om avtal pågår med Gislaveds kommun. 

Unga spira är en ny verksamhet med en konstnärlig chef som ansvarar för hela Barn- och 
unga utbudet vilket lett till ett starkt profilarbete. 
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Dansverksamheten, som tidigare var en otydlig del, är nu en etablerad del i verksamheten. 
Något som också efterfrågats av exempelvis Jönköpings kommun. 

Verksamheten har investerat i avancerad fiberteknik vilket innebär att Smålands Musik och 
Teater kan bedriva en världsunik verksamhet och dels erbjuda en plats att besöka för att se hur 
digitaliseringen kan skapa nya möjligheter för närvaro i länet, och dels möjliggöra möten 
mellan professionella musiker och exempelvis kulturskolor samt erbjuda föreställningar i 
realtid på platser där rummet annars inte medger dessa evenemang fysiskt. Opera 
Extravaganza var ett exempel på detta. Föreställningen under digitaliseringsdagen som 
genomfördes på Elmia 20180829 ett annat. 

Från att några av musikerna hade heltidsanställningar och övriga deltider, har nu alla musiker 
heltidsanställningar, vilket möjliggör ökad effektivitet och kvalité och har också inneburit att 
en del arbetsmiljöproblem försvunnit. Samproduktioner mellan olika delar av verksamheten 
är nu möjliga i betydligt högre utsträckning än tidigare. 

Kompetensutveckling 

Ett systematiskt arbete med kompetensutveckling har initierats de senaste åren på individ, 
grupp- och organisationsnivå som innefattat bland annat utbildningar inom projektledning och 
ekonomi, gruppdynamik och ledarskap, värdegrund, säljutbildning och specialistutbildningar 
inom respektive avdelning. Kompetensutvecklingssatsningen syftar till en professionalisering 
av organisationen såväl som funktioner. 

Kulturarbete

Efter varje medarbetarenkät skrivs handlingsplaner inom Region Jönköpings läns 
verksamheter för att gemensamt vidareutveckla arbetsmiljö och trivsel. Så också inom 
Smålands Musik och Teater. Sedan den förra medarbetarenkäten som genomfördes 2016 har 
ett omfattande kulturarbete genomförts med stöd av Arbetsmarknadsenheten. Gemensamma 
spelregler för hur en beter sig på sin arbetsplats har tagits fram, träning i att ge och ta emot 
feedback har genomförts och ett gemensamt system för möten för olika frågor har införts. 
Handlingsplanen utökades under hösten 2018 tillsammans med skyddsombuden i syfte att 
komma åt dels ”gamla konflikter” och dels fånga upp fler områden som kan behöva 
utvecklas. 

4.2.2 Inre attraktivitet

Vad tycker medarbetarna på SMOT
Workshops har genomförts med alla fast anställda medarbetare under augusti 2018 samt med 
ledningsgruppen. 

Deltagarna arbetade med en swot-analys av verksamheten samt med framtidsfrågor. Svaren 
har sammanställts utifrån vad som faktiskt skrivits i redovisningen. Ord som: och, men, 
varför, därför osv har tagits bort och så har orden räknats samman. Någon kategorisering har 
inte gjorts. I respektive sammanställning visas de ord som förekommer oftast i störst 
teckenstorlek och de ord som förekommer mest sparsamt i minst teckenstorlek. Varje grupp 
har sedan beskrivit vad de menar med sina texter. 
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När det gäller verksamhetens styrkor ser det samlade svaret från samtliga grupper ut som 
följer: 

Sammanfattningsvis lyfts bredden i huset som den största styrkan jämte huset Spira och dess 
läge. Ledarskapet, arbetsmiljön, personalen och dess engagemang, publiken, organisationen, 
variationen i uppdrag och utbud samt den lojalitet som upplevs i förhållande till uppdrag och 
verksamheten som styrkor.  

Utmaningar
Många faktorer som fanns under styrkor kommer tillbaka i form av utmaningar. Störst 
utmaning ses dock politiken vara, jämte media och att det är trångt i huset. Andra utmaningar 
som lyfts är kulturen i huset, orkestern, ekonomi, ledarskapet, behovet att vara i länet, 
publiken, visionen och de eldsjälar som finns. Även om de förekommer i betydligt lägre 
omfattning bör ändå attityder, personalomsättning, personalen, rekrytering, värderingar och 
rädslor lyftas.
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Hot
Som främsta hot lyfts ekonomin, följt av politiken, valet – vilket handlar om en rädsla för hur 
kulturstyrningen kan komma att se ut, risken att verksamheten blir ett bolag, arbetsbelastning 
och media. 
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Möjligheter
När det gäller möjligheter ses huset Spira med dess läge som den stora möjligheten, jämte de 
resurser som finns, den kreativitet och kompetens som verksamheten rymmer och den 
kompetensutveckling som genomförs. Länsuppdraget, möjligheten att locka fler målgrupper 
idealsäsongen och digitalisering ses också som viktiga möjligheter. Möjligheten att bygga ut 
och utöka huset ses som en stor potential som kan möjliggöra att huset Spira blir ett fullskaligt 
kulturhus och en samlingspunkt som kan rymma utbildning inom scenkonst, bli en plantskola 
och att bredda repertoaren. Regionen som ägare ses också som en möjlighet. 

Framtid
När det gäller framtidsscenarion finns det en stor majoritet i verksamheten som hoppas på en 
utbyggnad av kulturhuset Spira med en större teaterscen som är lämplig för musikaler, opera, 
konserter och dans. Bilden är att en scen som rymmer ca 900-1000 besökare skulle 
möjliggöra ett utbud av både breda produktioner som musikaler och konserter av inresande 
artister och mindre/smalare produktioner med andra inriktningar utan att konkurrera med 
varandra. Det finns också förhoppningar om bättre förutsättningar när det gäller 
repetitionslokaler, personalfrämjande faciliteter som fysioterapi, röstträning och 
uppvärmning. Flera grupper lyfter möjligheten att vid en tillbyggnad inrymma rum/lägenheter 
för frilansande artister som kan ersätta de lägenheter/hotellrum som krävs vid kortare 
frilandsengagemang. 
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Att Kulturhuset Spira verkligen skulle kunna utvecklas till ett kulturhus med Stockholms 
Kulturhus som förlaga är ytterligare en utbredd bild av vad en utbyggnad av huset skulle 
kunna innebära där bilder målas upp av studenter som hänger i huset, människor som träffas 
över en kopp kaffe, utställningar som avlöser varandra i foajén och en levande kulturdebatt 
förs vid välbesökta after work. 

Framtidsbilderna inrymmer också mer offensiva idéer när det gäller att närma sig omvärlden, 
både via fiberföreställningar i länet, pop-up teatrar, en teaterflotte på Munksjön som 
möjliggör publika evenemang under sommarhalvåret och ett mer offensivt samarbete med 
restaurangen för att locka nya publikgrupper.

Det är slående hur ense medarbetare och ledning är när det gäller framtidsbilder och önskan 
om att bygga ut huset där visionerna av vad denna tillbyggnad skulle innebära – oavsett vad 
de tycker om verksamheten idag – är oerhört samstämmiga. 

Under de veckor då underökningen i huset genomfördes pågick repetitioner och förberedelser 
inför säsongsstarten och under dessa veckor var trängseln mycket stor och varje kvadratmeter 
var hårt belastad, varför det då var lätt att förstå beskrivningarna av trängsel och bristande 
lokalytor bakom scenerna. 

Slutsatser av de workshops som genomförts är att verksamheten har oerhört ambitiösa 
medarbetare och ledning, kulturutmaningarna delar verksamheten i två grupper som har starkt 
divergerande bilder av hur verksamheten fungerar och vilka dess utmaningar är. Dessa leder 
till sprickbildning och förutsättningar för dialoger som handlar om ”vi och dom”. Det gör 
också att ledarskapsutmaningarna är stora, inte minst utifrån den mediabild av verksamheten 
som målats och det drev på verksamhetschefen som gått i media. Trots detta är medarbetare 
och ledning i många frågor väldigt överens exempelvis när det gäller styrning och önskemål 
om armlängdsprincipen och behovet av långsiktighet när det gäller styrningen av 
verksamheten. Sammantaget finns det en oerhörd potential i verksamheten och ett stort behov 
av lugn och möjlighet till fokus på arbetsuppgifter och utveckling.  

4.2.3 Yttre attraktivitet
Verksamheten har under några år fokuserat hårt på att skapa ett utbud som lockar besökare 
utanför länet med följd att bussbolag, hotell och restauranger i stan får ökad omsättning. 
Kulturen bidrar på detta sätt förutom en spridning av Jönköping och Jönköpings län ur ett 
attraktivitetsperspektiv också till besöksnäringseffekter. 

Det finns nu ett nationellt intresse för verksamheten. Både externt hos media och publik men 
också när det gäller konstnärlig personal som nu söker sig till verksamheten. Exempelvis 
musiker vid rekryteringar där det nu kommer personer från hela världen. En av Smålands 
Musik och Teaters nya konsertmästare kommer exempelvis från Australien. 

Frilansande medarbetare syn på Smålands Musik och Teaters attraktivitet
De frilansande medarbetarna har svarat på åtta öppna frågor. De är sammantaget 
överväldigande positiva till att arbeta på SMOT. 
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På frågan hur respondenterna ser på SMOT:s attraktivitet – ur sitt perspektiv, har fler än 
hälften valt att skriva kombinationen ”mycket attraktivt”. Arbetsplatsens fysiska 
förutsättningar lyfts som skäl till attraktiviteten liksom ledningens visioner, en känsla av 
framåtdriv, arbetsmiljön och den breda kompetensen på arbetsplatsen. Flera använder 
uttrycket ”vänlig och inkluderande arbetsplats”. 

”En arbetsplats med hög professionalitet och hög kompetens och samtidigt mycket vänligt och inkluderande.”

Lokalerna lyfts fram liksom SMOT:s placering geografiskt i Sverige – i centrum mellan 
landets tre största städer. 

”Det är också attraktivt att SMOT är placerat på Spira som möjliggör högkvalitativa produktioner utanför de 
tre storstäderna.”

Miljön på SMOT beskrivs som positiv, kreativ, utvecklande, stimulerande och dynamisk. 

”Jag gillar att så mycket verksamhet är i samma hus. Sinfoniettan, skådespelarensemblen, med både barn- 
ungdoms- och vuxenföreställningar. Och storsatsningen på musikaler m.m. Huset är väldigt mäktigt 
arkitektoniskt.”

Flera säger att de lockas av satsningen på musikteater och verksamhetens höga ambitioner. 

”Ur ett perspektiv för mig som frilansare så är det fantastiskt att det kommit ytterligare en scen för 
musikalartister. En institution dessutom som ej är lika beroende av namn, med möjlighet att få göra bra 
uppgifter.” 

Vad är bra?
På den direkta frågan: Vad är bra? Lyfter flertalet fram den goda stämningen, samverkan på 
arbetsplatsen, trevliga kollegor och positiva ”vibbar” liksom lokalerna som upplevs trevliga, 
fräscha och inspirerande. En stark upplevelse av omtanke om resultat och om personalen och 
att den ska må bra lyfts av flera respondenter. 

”Ett vänligt hus där man känner sig välkommen. Bra resurser att tillgå. Underbart med Sinfoniettan och en 
närvarande chef!”

Arbetsplatsens ledning, organisation, kommunikation, professionalism och villkor lyfts av fler 
än hälften som något positivt. Många beskriver också en känsla av dynamik som positiv och 
ord som: mångfald av aktiviteter som berikar varandra, ny-tänk, kreativitet, konstnärlig frihet, 
tillit till medarbetarna, spännande visioner och arbetsplats, lösningsorientering och variation 
används som beskrivning för den. 

”Jag som konstnär fick fria händer på ett sätt som kändes tillitsfullt och möjliggjorde ett bra resultat.”
”Det är varierade projekt, barn, teater, konserter. Med olika program – ett hus som koncentrerar allt. Hela 
kulturen på en plats. Jag tror att SMOT är jätteattraktivt, men jag tror att regionens människor behöver göra 
SMOT till sitt eget kulturcentrum.”
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Även Jönköping som stad lyfts som något positivt liksom alla de PR aktiviteter som 
ensemblen deltar i för att marknadsföra produktionerna. Att det varit öppna auditioners ser 
flera som något positivt. Maten i matsalen lyfts också fram som något positivt.

Vad kan förbättras?
På frågan vad som kan förbättras är svaren färre och mer blandade. Flera anger som enda svar 
att: ”allt är bra”. 

Flest mer utvecklade svar handlar om att teatersalongen inte riktigt är anpassad till 
musikteater, den anses vara för liten – viket försvårar förutsättningar för lönsamhet, att golvet 
är för hårt för dans och att det skulle bli mer effektivt med en scen för musikteater som också 
kunde nyttjas till andra större produktioner och på så sätt bidra till SMOT:s attraktivitet. Det 
skulle också medge fler produktioner anser respondenterna. Några anger att huset är väldigt 
trångt. Några anger också att det är få loger och att några av dessa är för små. 

När det gäller villkor anger ett par att det behövs tydligare information och rutiner för hur 
processen från överenskommelse till utbetalad lön går till oavsett om en blir anställd eller 
skriver ett kontrakt. Någon anser att kommunikationen i samband med reklamgig kan bli 
bättre.

Flera anger att det behöver finnas tillgång till naprapat, massage och fysioterapeut, bastu och 
gym för dansarna för att förebygga skador och genomföra rehab träning. Någon anger att det 
också borde finnas tillgång till röstmassage och talpedagog.

Några anger att det är ett för finkulturellt utbud på SMOT, vilket de menar riktar sig till en 
äldre och mindre publik och utesluter många andra, samtidigt som någon anger att utbudet 
behöver bli mer högkulturellt. 
”SMOT behöver skapa publik. Orkestern kan inte bara spela för gamla människor. Musikerna är till för alla!!!”

Ett par anger att marknadsföringen kunde bli bättre, bredare och spridas i en större del av 
landet, någon tycker att den digitala skylten utanför Spira bör vara större. Någon anser också 
att orkestern behöver bli större. Någon anser att städningen inte alltid håller nivån.

Flera anger att kommunikationerna till och från Jönköping med tåg behöver bli bättre. Det 
kan vara svårt att ta sig hem till familj och vänner med de arbetstider som gäller. 

Hur andra kollegor ser på möjligheterna och förutsättningarna
I ett försök att fånga ”det som sägs” om verksamheten och verksamhetens rykte i branschen 
ställdes frågan: ”hur tror du att andra kollegor ser på möjligheten/förutsättningarna att arbeta 
på SMOT? En majoritet svarade att de tror att andra ser SMOT som en ”attraktiv” eller 
”väldigt attraktiv” arbetsplats. Flera säger att SMOT har ett ”gott rykte” eller ”väldigt gott 
rykte” i branschen och att de blivit rekommenderade av andra att söka sig till SMOT. Flera 
lyfter att verksamheten arbetar enligt kollektivavtalet som en väldigt positiv signal, att 
arbetsmiljön anses trevlig och att kollegor, administration och chefer anses vänliga och 
trevliga. Några beskriver att ledningens höga ambitioner lockar landets elit till SMOT vilket 
gör att många andra tycker det vore positivt att få arbeta på SMOT.
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”Alla vill jobba på en progressiv arbetsplats med bra förutsättningar.”
”Att man får jobba med Sveriges elit – folk som är kompetenta.”

Någon beskriver att det fanns ett dåligt rykte efter boendesituationen efter Les Miserables, 
men att den bilden ändrat sig nu. 

Vad tycker andra är bra?
Vanligaste svaret är: ”allt är bra” eller ”allt är perfekt”. Respondenterna beskriver en bild av 
verksamheten som vänlig, trevlig, proffsig, kreativ och kompetent. Huset lyfts fram, dess 
arkitektur, lokaler, repetitionsmöjligheter, loger och verkstaden inhouse, liksom ledningen 
och mentaliteten på SMOT. Musikalsatsningarna lyfter flera som det som satt SMOT på den 
nationella kartan. Den konstnärliga friheten, att verksamheten har flera delar och en stor bredd 
och att Sinfoniettan finns på plats. Restaurangen sägs också vara känd för sin goda mat. 

Vad tycker andra kan förbättras?
Flest svarar: ”inget kan förbättras” eller ”allt är bra”. Ett par respondenter som utvecklar 
svaret anger att boendet fortfarande har en del övrigt att önska. Flera anger ett önskemål om 
fler musikaler och fler stora produktioner med högre budget. En större långsiktighet i 
planeringen önskar någon, och en annan respondent tycker att orkestern borde vara större. 

Vad krävs av en attraktiv arbetsplats
På frågan vad som krävs rent allmänt för en attraktiv arbetsplats ur ett frilansarperspektiv 
svarar nästan hälften god och tydlig kommunikation, att varje medarbetares kompetens 
respekteras och en närvarande chef. En ledning med visioner, hög konstnärlig standard och 
höga ambitioner anses av flera som attraktivt. En bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor där 
kollektivavtalen gäller lyfts av flera. Möjlighet till utveckling och att bli utmanad ser flera 
som eftersträvansvärt.

”Möjlighet att få utvecklas och avancera inom sitt gebit.”
”Respekt för alla avdelningars arbete. Att arbetsplatsen ställer höga krav på kvalitet vilket sporrar och utmanar 
de anställda.”

Behovet av fysioterapeut, naprapat, massage, gym och bastu återkommer i syfte att förebygga 
skador och för att sköta tränings- och rehabiliteringsprogram. Trevliga kollegor, en vänlig, 
respekterande och välkomnande atmosfär återkommer också bland svaren. 

”Att man känner sig trygg på jobbet och har kul. Den känslan infinner sig när det finns ömsesidig respekt 
sinsemellan. Upplever det på SMOT <3.”
”Att bli tagen emot med öppna armar när man kommer utifrån. Och det känner jag att jag har blivit.”

Att det finns uppehållslokaler som är trevliga då jobbet ibland innebär en hel del väntan 
nämns av några. 

Övriga medskick
Några beskriver situationen där de är gäster i en främmande stad och att det inte alltid är så 
enkelt. Möjligheten för familjen och vänner att komma och hälsa på behöver förbättras. Fler 
lånecyklar vore positivt som kan lånas över natten. Fler anger också att det skulle vara väldigt 
attraktivt om familjen kunde få komma och titta på produktionen på bästa plats och inte bara 
längst upp, längst bak och information om möjligheten behöver komma i god tid för familjen 
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finns inte här ”stand by”. Behovet av fysioterapeut, naprapat, massage, gym och bastu för 
dansare återkommer igen. 

Vid behov av prioriteringar av ekonomiska eller andra skäl, tycker några att prioriteringarna 
måste utgå från vad som behövs av ensemblen och att en inte drar ner på kostnaderna där de 
behövs mest. 

En respondent föreslår en app för varje produktion där all information finns och där alla 
system som behöver skötas finns, eftersom det är svårt att lära sig nya system för varje 
produktion och arbetsplats en arbetar på. 

Några anger att verksamheten behöver bli bättre på att göra reklam ute i landet. Flera skriver 
om förutsättningarna för SMOT:s attraktivitet för en bredare publik. 

”Jag tror det är viktigt att också medborgarna vet och känner att SMOT är till för och gör produktioner för dem. 
SMOT behöver vara prisvärt för alla. Konserter eller föreställningar kunde göras runtom utomhus i länet på 
sommaren eller under våren och biljettpriset kunde då vara lite lägre.” 
”Jag tror att ett varierat programutbud som det är nu är jättebra.”
”SMOT behöver bli mer känt, inte minst i länet.”
”Huset ligger otroligt vackert och har verkligen potential at bli en stor musikalteater. Fortsätt!!!”

Slutligen säger några att de gärna återkommer och arbetar på SMOT igen.

4.3 Genomföra en omfattande marknadsundersökning utifrån 
förslagen i RUS remissen

För att identifiera vad länsinvånarna efterfrågar har en marknadsundersökning baserat på 1000 
intervjuer genomförts av Novus under perioden 28/11-3/12 2018. De tillfrågade har varit i 
åldrarna 18-79 med syftet att fånga upp vad invånarna i länet skulle vilja ha, vad de anser är 
positivt respektive saknas i kulturlivet i Jönköpings län. Fokus har legat på 
attraktivitetsperspektivet kopplat till den regionala utvecklingsstrategin. 

Den visar att 41 % tycker att det finns ett mycket stort utbud av kulturella upplevelser i 
Jönköpings län. 26% uppger att kulturen i Jönköping erbjuder mycket som jag är intresserad 
av, 48% säger att jag skulle vilja gå på fler kulturevenemang än jag gör idag och 35% säger 
att kulturutbudet i Jönköpings län bidrar till att jag trivs.

På en öppen fråga om vad respondenterna önskar mer av i länet säger 21 % att de önskar mer 
musikaliska evenemang, 14 % att de vill gå på fler konserter, 13 % önskar gå på mer 
teater/dans, 4 % vill gå på mer film/eller bidra till filmskapande och 4 % vill se mer kultur för 
barn och unga. 

På den öppna frågan vad som kan få kulturutbudet att kännas mer lättillgängligt 
(Svarat ”Ja, absolut”, de 5 mest nämnda)

 Att utbudet finns på mindre orter 56% 
 Att det finns mer information (annonser mm) 53% 
 Att utbudet blir mer flexibelt i form av turnéer eller besök på olika platser i länet 53% 
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 Att priserna på kultur blir lägre 48%
 Att det finns bättre kommunikationer/resmöjligheter till och från 48%

Huvudinsikter - vad skiljer grupper åt 
 Musik är ett viktigt område som många vill ha mer av i olika former olika former. 
 Kvinnor är kulturbärare i Jönköpings län idag. De är mer intresserade av kultur, 

konsumerar och är mer nöjda med utbudet. Fler kvinnor tycker kulturen bidrar till att 
vilja bo och leva i länet. Kvinnor önskar i högre grad än män lägre priser och bättre 
resmöjligheter till från kulturevenemang.

 Färre män hittar i dagsläget intressant kultur länet. Bland män tycker 20% att det finns 
mycket kultur i länet som de är intresserade av, mot 32% bland kvinnor. Män vill ännu 
högre grad än kvinnor ha mer musik och även filmer. 

 De yngsta18-29 år önskar sig i högre grad än övriga mer information (t ex annonser), 
digitalt tillgänglig kultur, lägre priser och bättre öppettider. 

 Personer 30-49 år känner störst sug efter att gå på fler kulturevenemang. Särskilt 
konserter intresserar dem. De största hindren tycks ha med livsfas och tidsbrist att 
göra, inte med prisnivå eller resmöjligheter. 

 Kulturen spelar stor roll för pensionärer. De äldsta 65-79 år är den grupp som framför 
allt upplever att kulturen bidrar till att de trivs med bo och leva i Jönköpings län. 
Utbudet skulle bland annat kännas mer tillgängligt för dem med lägre priser och ökat 
utbud på mindre orter. 

 Det är främst högutbildade som vill ha mer kultur. Att locka personer med lägre 
utbildning blir därför en utmaning. Men båda grupperna har samma områden som de 
främst vill ha mer musik, konserter, teater och dans – vilket kan underlätta 
satsningarna framåt. 

 Stadsbor vill gå på ännu fler kulturevenemang och boende landsbygden ha närmare till 
kulturen. Landsbygdsbor önskar geografisk närhet och bättre resalternativ, men tycker 
i lägre grad att digitalt tillgänglig kultur skulle passa dem. 

Av materialet kan dras flera slutsatser och det kommer att vara värdefullt också när 
handlingsplaner för den regionala utvecklingsstrategin tas fram. Med önskvärd tydlighet ses 
behovet och efterfrågan på kulturen närvaro i hela länet varför Smålands Musik och Teater 
behöver få stöd för att utveckla denna verksamhet vidare. Avtal som det som Värnamo 
kommun har och Gislaveds kommun är på väg att teckna med Smålands Musik och Teater är 
viktiga för att kunna planera och dimensionera produktioner för turnéer i länet. 
Förutsättningarna i kommunerna skiljer sig starkt åt och fiberutbyggnaden kan vara en väg att 
i högre utsträckning kunna erbjuda produktioner även i delar av länet där rummen för 
scenkonst är begränsande. 

4.4 Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i 
relation till framtida utveckling i syfte att föreslå eventuella 
förändringar när det gäller organisation

Denna utredning har inte som uppgift att genomlysa det ekonomiska resultat verksamheten 
hade 2017 eller orsakerna till det. Det är redan utrett i andra sammanhang. Däremot har en 
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genomgång av verksamhetens förutsättningar för en god ekonomistyrning gjorts. En extern 
revisionsfirma har medverkat i det arbetet genom intervjuer av representanter från ledning, 
administration och producentkåren. Revisionsfirman har lämnat en muntlig redogörelse för 
sina observationer och slutsatser till regionledningen i augusti 2018. 
Sammanfattningsvis såg revisionsfirman vid den tidpunkten att Smålands Musik och Teaters 
arbete med budgetprocesserna var föredömligt, men att den ekonomiska styrningen i 
genomförande- och uppföljningsprocesserna fortsatt hade förbättringspotential. Konkret 
föreslog de att styrning och ledning av controllingfunktionen borde harmonieras med 
styrstrukturen i övriga Region Jönköpings län, för att säkerställa en oberoende controlling och 
att för det avsedda digitala ekonomi- och resultatuppföljningsprogram används i alla steg i 
processen. Detta skulle, enligt revisorerna, kunna skapa en större transparens och säkerställa 
att verksamhetsledningen och regionledningen kan få tidiga och relevanta indikatorer på 
resultatutvecklingen. Detta är nu genomfört. 
Revisionsfirman beskrev också en upplevelse av att Smålands Musik och Teater i praktiken 
fjärmar sig något från Region Jönköpings län, i delar har ett arbetssätt som påminner om ett 
bolags och bland ser stödstrukturerna inom Region Jönköpings län som ett hinder, snarare än 
ett stöd. Detta har tidigare uppmärksammats av både Smålands Musik och Teaters ledning, 
Utbildning och Kulturs ledning och av regionledningen. Smålands Musik och Teaters ledning 
har särskilt lyft betydelsen av att de digitala stödsystemen och övriga stödprocesser stödjer de 
kollektivavtal som finns inom kultur- och scenkonsten. 
Hur utvecklingen på Smålands Musik och Teater betraktas beror till stor del på vilket 
perspektiv den ses utifrån. Ur ett attraktivitetsperspektiv kan utvecklingen inte beskrivas på 
annat sätt än fantastisk. 2017 slog verksamheten alla publikrekord och många länsinvånare, 
såväl som långväga gäster, som aldrig besökt Smålands Musik och Teater tidigare såg 
musikalen Les Misérables. 18 000 besökare såg föreställningen varav 40 % var tillresta 
besökare från andra län. En enad kritikerkår och alla besökare bekräftade att intresset för 
musikaler är mycket stort.  
Utvecklingen höll i sig under hösten 2018 då verksamheten producerade sin första egna 
Broadwaymusikal med strålande recensioner i rikspress med höga besökssiffror både från 
länet och från besökare utifrån. Undersökningar har också visat att musikalbesökarna som 
besöker Spira för första gången i hög utsträckning kommer tillbaka och ser andra 
produktioner. Det visar att musikalerna är viktiga inkörsportar till övriga evenemang och att 
de är ett viktigt komplement för att säkerställa en långsiktig tillströmning till andra 
produktioner. 
Sett ur den regionala utvecklingsstrategins perspektiv där ett viktigt mål är att öka 
nattbefolkningen i hela länet har Smålands Musik och Teater lyckats med det andra offentliga 
scenkonstinstitutioner inte lyckats med – att skapa ett nationellt intresse för verksamheten 
som beskrivs hålla en hög kvalitet och erbjuda ett attraktivt utbud. Detta är en av de viktigaste 
pusselbitarna för att locka människor att flytta till en plats, respektive att få människor att vilja 
bo kvar. 

4.5 Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, 
där andra offentligt ägda kulturinstitutioner och hur dessa 
drivs, organiseras och utvecklas ingår

En sammanställning över styrelseformer, verksamhetsinriktning och ekonomiska 
förutsättningar har gjort för alla offentligt ägda kulturscener i landet. Det finns exempel på allt 
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ifrån bolagsformer, förvaltningsdrivna institutioner, samägda institutioner och stiftelseägda 
institutioner. Utifrån sammanställningen har en fördjupad studie av Wermlands Operan, 
Malmö Operan, Göteborgs Operan, Västerås Teatern, Gävle konserthus och Scenkonst 
Sörmland gjorts med tillhörande djupintervjuer med verksamhetsansvariga i olika positioner i 
syfte att lära av andra. Bortsett från Malmö Operan har samtliga ett uppdrag att också verka i 
det län de finns samt ett uppdrag att producera för barn och unga. Samtliga beskriver att ett 
kulturarbete har gjorts under senare år i organisationerna, men utifrån olika utgångspunkter. 
Det finns en gemensam bild av stora kollektiv som styrs av logiker som inte är gängse på 
arbetsmarknaden och ibland upplevs som svårstyrda. En nyckelfaktor har för flera varit att 
skapa en gemensam bild över vision, mål och uppdrag, hur samverkan ska ske och var 
beslutsmandatet för olika frågor finns. Dialogen på lokal nivå beskrivs i flera fall som den 
avgörande framgångsfaktorn. 

På olika sätt beskrivs produktioner som samlar många besökare som framgångsfaktorer. 
Musikteater har varit en nyckel för flera av institutionerna att hitta nya och yngre målgrupper 
och för att öka sina besökstal också till andra produktioner. Samtidigt betonas bredden för att 
produktioner som lockar en liten publik också ska få plats. Beroende på 
egenfinansieringskravet ses ett intresse för att erbjuda smala produktioner. Ju lägre krav, desto 
större intresse och tvärt om desto mindre behov av att locka många besökare. Däremot finns 
en samsyn där produktioner som lockar besökare från andra delar av landet än det egna länet 
beskrivs som avgörande för institutionens attraktivitet och kvalitet. För att bidra till länets 
attraktivitet beskrivs behovet av produktioner som lockar besökare långt utanför 
länsgränserna. 

Balansen mellan professionella produktioner som lockar många besökare till institutionen 
kontra behovet/viljan att finnas i respektive läns geografi där det kan vara svårt att 
upprätthålla samma standard är en utmaning för flertalet. Samtidigt finns det några mycket 
intressanta exempel på hur samverkan med länets kommuner och hur produktioner genomförs 
runt om i respektive län. Utmaningar med scenrum som inte är anpassade för de produktioner 
som kan erbjudas på scenkonstinstitutionen beskrivs liksom dilemmat vilka produktioner som 
är lämpliga att erbjuda i de lokaler som erbjuds och den kvalitet/professionalism som 
scenkonstinstitutionen önskar stå för. Produktioner anpassade för mindre rum, skolor och 
äldreboenden beskrivs som lyckade exempel. 

Ekonomiskt har Smålands Musik och Teater ett relativt högt krav på egenfinansiering för att 
inte vara ett bolag. Andra institutioner med liknande ägarstruktur och samma krav på närvaro 
i länet har betydligt lägre krav på egenfinansiering: vanligtvis 4 % eller lägre. 

Institutioner med högre krav på egenfinansiering löser det med ett nära samarbete med 
näringslivet och med sponsring förutom att de har större scenrum som rymmer betydligt fler 
besökare än vad Smålands Musik och Teater har varför populära produktioner kan bidra till 
ökade intäkter. 

Professionella produktioner och krav på hög kvalitet ställs ibland mot krav att samarbeta och 
bereda plats för det fria kulturlivet. Också här finns en skillnad där bolagen i lägre 
utsträckning har dessa krav medan institutioner som drivs i förvaltningsmodell har högre krav 
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på att bereda plats för amatörer/det fria kulturlivet. Detta ses ibland som ett berikande tillskott 
och ibland som en utmaning när det gäller att kunna planera sin repertoar, sitt varumärke och 
sin attraktivitet. Även om urvalet är litet ses en kombination av högt krav på egenfinansiering 
parallellt med höga krav på att erbjuda det fria kulturlivet plats som en utmanande 
kombination. 

4.6 Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare 
utveckling av Smålands musik och teater

Utifrån de workshops som genomförts med alla medarbetare, ledning och fackförbund på 
Smålands Musik och Teater samt de enskilda samtal som genomförts med medarbetare och 
fackliga representanter behöver styrningen av Smålands Musik och Teater tydliggöras. Dels 
behöver armlängdsprincipen värnas som modell för styrning av kulturverksamheter enligt den 
svenska modellen och dels behöver principer som gäller för styrning av övriga verksamheter 
inom Region Jönköpings län också gälla Smålands Musik och Teater. 

Styrning enligt modellen för Region Jönköpings län
Region Jönköpings län styrs via politiskt fattade beslut som budget och 
uppdragsbeskrivningar. I dessa anges mål och indikatorer som var för sig har måltal som 
verksamheten ska nå. Redovisning av måluppfyllelse utifrån budget och 
uppdragsbeskrivningar görs i månadsrapporter och bokslut (tertial- och årsbokslut). Modellen 
har tillsammans med de uppföljningar som sker regelbundet på tjänstepersonsnivå med 
verksamhetsdialoger och uppföljningar visat sig skapa goda förutsättningar för en hög 
måluppfyllelse och ekonomi i balans. Som exempel kan nämnas sjukhus i absoluta 
toppskiktet i landet. Det är därför viktigt att verksamheten kan och får planeras utifrån de 
politiskt fattade besluten och att respektive chef får mandat, förutsättningar och stöd i att 
genomföra dessa – utifrån analys och sin sakkompetens. När det råder oklarhet över vad det är 
som är politiskt önskvärt och vad som gäller är det svårt att samla en organisation kring de 
mål som är politiskt beslutade. 

Organisation och styrmodell
Det har politiskt och i verksamheten till och från förts ett informellt samtal kring huruvida 
Smålands Musik och Teater borde bli ett bolag eller inte. Denna utredning har inte funnit stöd 
för en organisationsförändring, trots att många argumenterat både länge och väl för det. Det 
finns de som intervjuats under punkten omvärldsanalys som varit tydliga med att 
armlängdsprincipen endast uppnås genom att bolagisera en kulturverksamhet. Det finns också 
de som anger att det inte spelar någon roll vilken styrform som gäller utan det är ömsesidig 
respekt och transparenta spelregler som skapar förutsättningar för den svenska modellen för 
att styra kulturen och armlängdsprincipen. 

De utmaningar som ett bolag skulle kunna lösa bedöms i denna utredning inte lösas av bara en 
bolagsbildning utan kräver också andra insatser. Däremot skulle ett bolag kunna ge vissa nya 
möjligheter när det gäller kompletterande finansiering och ärmlängdsprincip i förhållande till 
ägaren. Det finns alltså både det som talar för och emot en bolagisering och en del faktorer 
som möjligen talar för att diskussionen är för tidigt lyft. Resultatet skulle kanske se 
annorlunda ut om några år. I Region Jönköpings län har inte bolag bildats för verksamheter 
där Regionen är ensam ägare. 
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Samverkan med restaurangen
Under utredningen har restaurangen och dess verksamhet förts på tal av flera olika 
intressenter. Frilansarna lyfter fram den goda maten, besökare till restaurangens 
fotbollssatsning sommaren 2018 som sedan besökt ”On the Town” har beskrivit 
fotbollssatsningen som en dörröppnare till Spira. Andra uttrycker ett missnöjde med utbudet 
och servicen under pauser vid olika evenemang. FC-gruppens chef Håkan Axelsson har 
intervjuats under utredningen och han visar ett stort engagemang för verksamheten och en 
vilja att tillsammans med Smålands Musik och Teater utveckla koncept, service och utbud för 
att gemensamt möta nya och gamla besökare på bästa sätt. 

Från verksamheten lyfts önskemål om att driva restaurangen i egen regi. Här ses möjligheter 
att förbättra servicen i vid pauser och att erbjuda andra typer av evenemang. 
FC-gruppen drivs som bolag och drivs därmed affärsmässigt. Offentliga verksamheter ska 
inte otillbörligt konkurrera med privat näringsverksamhet. 

Genom en nära samverkan bedöms möjligheterna till synergieffekter för båda verksamheterna 
vara stora. Publikvärdar inom Smålands Musik och Teater kanske kan stötta restaurangen vid 
pauser så att dryck kan serveras snabbare och köer undviks? Restaurangens möjlighet till 
aktiviteter kopplade till utomhusmiljön, afterworks och evenemang med storskärmar kan 
locka nya grupper till huset Spira och precis som en del fotbollsintresserade besökare lockas 
till ett första besök till produktioner i Smålands Musik och Teaters regi. För att utröna 
potentialen i samverkan bör denna utvecklas i syfte att stärka huset Spiras attraktivitet både 
under dagtid och under kvällstid, vilket bedöms kunna gynna både restaurangen och 
Smålands Musik och Teater. 

4.7 Föreslå förtydligad styrmodell för kulturen i RJL utifrån 
armlängdsprincipen

Under utredningsarbetet har armlängdsprincipen kommit upp på olika sätt, exempelvis när 
medarbetare tecknat bilden av politiker som för samtal med fackliga representanter och andra 
grupper inom SMOT utan att verksamhetsledningen varit involverad. Dessa medarbetare har 
ibland fått uppfattningen att de fått uppdrag av politiken den vägen som de sedan driver mot 
verksamhetsledningen. Arbetssättet har genererat många frågor och varit källa till oro och 
rädsla, både från grupper som inte varit med och träffat de politiska företrädarna, från 
skyddsombud och från chefsleden. Denna oro och rädsla är högst påtaglig inom Smålands 
Musik och Teater. 

Huruvida den politiska ledningen står bakom verksamhetsledningen och ger dem 
förutsättningar att leda verksamheten eller ej är en viktig signal till både ledning och 
medarbetare. Om verksamheten eller dess chefer upplever en otydlighet i mandat och 
förtroende kan det leda till känslor av rädsla, vanmakt och oro både hos verksamhetsledning 
och hos medarbetare. Chefer kan då ha svårt att ta nödvändiga beslut, företräda arbetsgivaren 
och stå upp för den ekonomistyrning och den värdegrund de har i uppdrag att företräda. 
Medarbetare å andra sidan kan uppleva otrygghet och en känsla av att inte veta vem de kan 
lita på och vad som kommer att hända med verksamheten över tid. Det kan också leda till en 
upplevelse att verksamheten är ett verktyg för olika politiska intressen. 
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För att motverka detta är det av stor betydelse att uppdrag och frågor om förtroende avgörs i 
de forum där de hör hemma så att verksamheten kan få ett tydligt uppdrag, känna stöd och 
trygghet samt kan få det friutrymme de bör ha utifrån den svenska modellen för kulturpolitik. 
Om det finns en önskan att avvika från den svenska modellen bör det föregås av en diskussion 
och ett beslut kring detta som blir transparent och som verksamheten kan förhålla sig till. 

4.8 Föreslå långsiktig inriktning för SMOT utifrån den regionala 
utvecklingsstrategins attraktivitetsperspektiv

Professionell scenkonstinstitution – uppdrag att stödja kulturutveckling i länet
En skiljedimension är perspektivet att utveckla en högprofessionell scenkonstinstitution 
kontra uppdraget att sprida kultur i länet och att stödja det fria kulturlivet. Uppdragen kan i 
delar ses som motsatser, liksom kravet på egenfinansiering och uppdraget att erbjuda det fria 
kulturlivet ett utrymme i kulturhuset Spira. 

Att Kulturhuset Spira erbjuder högprofessionella och publikfriande produktioner är av 
avgörande betydelse för länets attraktivitet och för att behålla och öka nattbefolkningen i 
länet. Utifrån den regionala utvecklingsstrategin är tillgången till breda produktioner som 
musikteater, konserter av olika slag och teater som många kan uppskatta helt avgörande för 
att öka nattbefolkningen i länet. 

Att professionell kultur som lockar breda skaror finns tillgänglig i hela länet är på samma sätt 
viktigt för att hela länet ska kunna leva och utvecklas. Tillsammans med länets kommuner 
behöver en dialog föras kring förutsättningarna för att erbjuda kultur i hela länet och det 
behövs politiskt stöd för att fler kommuner ska vilja/ha förutsättningar för att teckna avtal 
med Smålands Musik och Teater i syfte att fler produktioner ska kunna genomföras i fler 
delar av länet. 

Relationen mellan offentlig finansiering och publikintäkter
Egenfinansieringens nivå behöver diskuteras. Beroende på vägval får det konsekvenser för 
verksamheten. 

Krav på externa intäkter i förhållande till små föreningar/bands önskemål om tillgång till 
Smålands Musik och Teater
När det gäller att erbjuda det fria kulturlivet utrymme i Kulturhuset Spira behövs en balans 
mellan politiskt beslutade intäktskrav och förväntan på tillträde till huset för det fria 
kulturlivet. Tillgång till huset för det fria kulturlivet behöver också ställas mot hur omfattande 
kravet på Smålands Musik och Teaters egna produktioner är då dessa ofta behöver planeras 
flera år i förväg. För att de fria kulturlivet ska kunna få god tillgång krävs att det finns 
obokade lokaler. Förväntan och förutsättningarna behöver tydliggöras och när beslut fattats 
behöver alla stå upp för de beslut som tagits och inte göra frågan till en slagpåse. 

Det finns många vinster med samverkan mellan Smålands Musik och Teater och det fria 
kulturlivet. Medarbetarna på Smålands Musik och Teater kan fungera som mentorer och 
stödja produktioner på olika sätt. Olika former kan berika varandra och det, relativt andra, 
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stora inslag av exempelvis amatörskådespelare i produktioner inom Smålands Musik och 
Teater ger vinster både för det fria kulturlivet och för verksamheten på Spira. 

Armlängdsprincipen för styrning av kultur 
Armlängdsprincipen för styrning av kulturen bör, om samma princip ska gälla för kulturen i 
Region Jönköpings läns regi som i övriga landet, införas och den politiska styrningen bör, i 
enlighet med den svenska modellen, koncentreras till uppdragsbeskrivningar och budget. 

Marknadsföring och spridning
Regelbundna undersökningar av invånarnas efterfrågan när det gäller ett attraktivt utbud när 
det gäller kultur i sin breda bemärkelse bör genomföras i syfte att identifiera önskemål och 
eftersträvansvärt utbud för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin.  

Ett gemensamt arbete med att sprida den positiva bilden av den höga kvalitet och de attraktiva 
produktioner som Smålands Musik och Teater genomför vore önskvärt. Utifrån de 
recensioner och den uppmärksamhet verksamheten fått av riksmedia de senaste åren borde en 
stolthet över verksamheten kunna etableras och spridas i länet. 

Verksamheten behöver också politiskt stöd för att kunna skriva avtal med samtliga kommuner 
i länet gällande produktioner och närvaro av Smålands Musik och Teater där. 
Fiberutbyggnaden kan vara en framgångsfaktor för att möjliggöra produktioner även i 
kommuner där tillgången till scenrum är begränsat. 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30

Plats: Regionens hus, sal A

§100 Informationsärenden och aktuellt
Regionala utvecklingsdirektören slutredovisar 
utredningsuppdraget om Smålands musik och teater RJL 
2018/1151. Utredningens syfte är att utifrån verksamhetens 
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare 
utveckling.
Frågor kring utredningen besvaras.

Anmälan av motionerna: 
RJL 2019/654 Framtiden för Smålands Musik och Teater
RJL 2019/419 Sinfoniettans vara eller icke vara
RJL 2018/1374 Smålands musik och teaters uppdrag
Nämndens ledamöter ges möjlighet att komma med inspel. Efter 
behandling i presidiet tas förslag till beslut fram.

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Gun Lusth (M) Per Eriksson (C)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 88-100
Tid: 2019-06-10 kl:13.00-14.50

Plats: Regionens hus, sal B

§96 Motion - Sinfoniettans vara eller inte vara
Diarienummer: RJL 2019/419

Beslut 
Presidiet föreslår

 Att information i ärendet lämnas vid nämndsammanträdet 
och att nämnden ges möjlighet att komma med inspel, 
därefter tar presidiet fram förslag till beslut.

Sammanfattning 
Malin Olsson, Moderaterna har inkommit med en motion 
Sinfoniettans vara eller icke vara där hon föreslår:

 Att statistik för utvecklingen av sålda biljetter för 
Sinfoniettans produktioner under 2016-2018 redovisas

 Att för de fall att statistiken visar en nedgående trend 
undersöka om en arbetsbristsituation har uppkommit eller 
befaras uppkomma

 Att undersöka om vi genom en samverkan med våra 
grannregioner kan täcka länets och medborgarnas behov 
av musikproduktion

 Att kostnaderna under 2016-2018 för att ha medarbetarna i 
Sinfoniettan anställda redovisas, liksom arbetstidsuttag för 
musikerna under samma period

 Att undersöka hur verkningsgraden per årsarbetare för 
Sinfoniettan kan öka

 Att utreda för förutsättningarna för avknoppning av John 
Bauer Brass till en fri extern grupp

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag daterad 2019-05-23
 Motion, Sinfoniettans vara eller icke vara, daterad 2019-

02-05

Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
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2019-05-23 RJL 2019/419

Förvaltningsnamn
Kristina Nordh Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet

Motionsunderlag – Sinfoniettans vara eller 
icke vara

Inledning
Med anledning av motion från Malin Olsson, Nya Moderaterna lämnas 
information i ärendet till Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 
Efter behandling i presidiet för Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Malin Olsson, Nya Moderaterna föreslår i motionen Sinfoniettans vara eller icke 
vara att:

 Att statistik för utvecklingen av sålda biljetter för Sinfoniettans 
produktioner under 2016-2018 redovisas

 Att för de fall att statistiken visar en nedgående trend undersöka om en 
arbetsbristsituation har uppkommit eller befaras uppkomma

 Att undersöka om vi genom en samverkan med våra grannregioner kan 
täcka länets och medborgarnas behov av musikproduktion

 Att kostnaderna under 2016-2018 för att ha medarbetarna i Sinfoniettan 
anställda redovisas, liksom arbetstidsuttag för musikerna under samma 
period

 Att undersöka hur verkningsgraden per årsarbetare för Sinfoniettan kan 
öka

 Att utreda för förutsättningarna för avknoppning av John Bauer Brass till 
en fri extern grupp

Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län planeras och 
genomförs i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) till 2025, på 
uppdrag av regeringen. De kulturpolitiska målen och prioriteringarna förhåller sig 
därför till den regionala utvecklingsstrategin. Region Jönköpings län utövar sitt 
regionala kulturansvar genom bland annat kulturinstitutionen Smålands Musik 
och Teater (SMOT). SMOT:s uppdrag grundar sig, i sin tur, på de regionala och 
nationella styrdokumenten och målen. Som en del av Region Jönköpings län styrs 
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RJL 2019/419

och påverkas SMOT av de regionala styrdokument som finns, exempelvis Budget 
med verksamhetsplan 2019, flerårsplan 2020-2021. 

I Region Jönköpings län ansvarar nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet (ANA) för det kulturpolitiska området samt andra områden som har 
betydelse för en hållbar och långsiktig regional utveckling. Kulturpolitiken ska 
värna om kulturens egenvärde och det konstnärliga uttryckets frihet. Konst och 
kultur ska utvecklas för sin egen skull och inte vara ett verktyg för att uppnå andra 
mål. Kulturens roll, som är beskrivet i den regionala kulturplanen 2018-2020, är 
en viktig del av samhällsutvecklingen. Principen om armlängds avstånd är 
grundläggande för kulturpolitiskt arbete och innebär kortfattat att den politiska 
nivån fattar beslut om övergripande mål, uppdrag och ekonomiska ramar. 
Kulturpolitiken gör inte konstnärliga bedömningar eller fattar beslut om 
konstnärligt innehåll. Politiken skapar förutsättningar men styr eller begränsar inte 
det konstnärliga uttrycket. Därmed är det upp till verksamhetschefen tillsammans 
med de konstnärliga cheferna att besluta om vad som skall produceras och erbjuda 
ett varierat utbud inför varje säsong. 

Kultursamverkansmodellen
Sedan 2012, ingår Region Jönköpings län i kultursamverkansmodellen, som har 
till syfte att stärka samspelet mellan den statliga, regionala och kommunala 
kulturpolitiken och styrs av lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag 
till regional kulturverksamhet. Genom den framarbetade regionala kulturplanen, 
ansvarar Region Jönköpings län för fördelningen av statliga medel till de 
regionala kulturverksamheterna, där SMOT bland andra ingår. 

Regionsamverkan Sydsverige
Region Jönköpings län ingår i Regionsamverkan Sydsverige där de har antagit 
positionspapperet; Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. De sex 
sydligaste regionerna har gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar 
för att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet. 
Regionsamverkan Sydsverige arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för 
sydsverige genom strategiskt kunskapsutbyte och främjande av interregionala och 
interkommunala samarbeten. De bland annat utvecklar, driver och initierar 
samarbeten mellan regionerna, dess kommuner och kulturaktörer för exempelvis 
produktioner, utställningar och turnéer för att på så vis erbjuda ett utbud med 
större variation för alla. 

Verksamhetsbeskrivning - Smålands Musik och 
Teater
SMOT är sedan november 2011 etablerade i Kulturhuset Spira. Verksamheten 
verkar för ett bra liv i en attraktiv region genom att i första hand med egna 
ensembler producera professionell scenkonst. Varje säsong presenterar Smålands 
Musik och Teater ett varierat utbud av musikaler, musik, teater och dans för barn, 
ungdomar och vuxna, i och utanför Jönköpings län. För att nå en bred variation i 
utbudet kompletteras de egna produktionerna med gästspel och uthyrning av 
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scener till externa arrangörer. En del av verksamheten sker utanför Kulturhuset 
Spiras väggar genom turnéverksamhet och en mängd olika samarbeten lokalt och 
nationellt. Smålands Musik och Teater bedriver även konferensverksamhet där 
kulturinslag om möjligt inkluderas. Den årliga uppföljningsprocessen av deras 
verksamhet sker på följande vis:

 Årlig uppföljning. I SMOT:s verksamhetsberättelse för föregående år 
ingår en kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och 
resultat utifrån uppdragsbeskrivningen. 

 Årlig dialog. Region Jönköpings län för årligen dialog kring det 
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat in. 
Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och tjänstemän 
och verksamheten representeras av ordförande/verksamhetschef samt 
övrig personal som verksamhetschefen bedömer som viktiga för samtalet.

 Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten 
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts. 
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar 
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall 
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.

 ANA beslutar om hyresnivåer av SMOT:s lokaler för uthyrning årligen i 
samband med budgetberedningen. 

Prissättningen för uthyrning av lokaler/konferenser utgår från en indexuppräkning 
av fullprissättningen från öppningen av Kulturhuset Spira 2011, se budgetbeslut 
LJ 2014/88. Det finns möjlighet till flexibel prissättning utifrån rådande 
förhållanden så att en hög nyttjandegrad av lokalerna uppnås, för att möjliggöra 
tillgänglighet för lokala och regionala organisationer.

SMOT:s uppdrag 2018-2020
Smålands Musik och Teater ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella 
och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens 
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens 
egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de 
viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2020 för aktuellt 
verksamhetsområde.

Region Jönköpings läns arbetsmiljöpolicy
Region Jönköpings län har sedan tidigare en arbetsmiljöpolicy, som är fastställd 
av Regiondirektör. Det finns också dokument med fördelning av 
arbetsmiljöansvar och ett omfattande systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i 
verksamhetens olika delar. Vidare finns en dokumenterad 
skyddsombudsorganisation och samarbetet med de fackliga organisationerna är 
betydelsefullt.
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Arbetsmiljösamverkan - Arbetsmiljökommittén
I samband med att ett samverkansavtal togs fram för Symf, TF och Ledarna valde 
arbetsgivaren att bryta ur arbetsmiljöarbetet från ordinarie samverkansmöten och 
inrätta en arbetsmiljökommitté för att kunna ha större fokus på 
arbetsmiljöfrågorna. Denna har varit igång sedan september 2018. 

 Detta är ett partssammansatt samrådsorgan som verkar som 
Skyddskommitté i enlighet med Arbetsmiljölagen 6 kap 8§. 

 I arbetsmiljökommittén företräds arbetstagarna av respektive facklig 
organisations skyddsombud. 

 Gruppen i Arbetsmiljökommittén träffas minst 4 gånger/år. Mötena leds av 
Fastighets- och säkerhetschef och HR-partner samt protokollförs.

 Arbetsmiljökommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet, följa 
utvecklingen i skyddsfrågor och behandla frågor om bland annat, 
handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet, planering eller förändring av 
lokaler, arbetsmetoder och organisation, användning av farliga ämnen och 
arbetsmiljöutbildning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
SMOT följer Region Jönköpings läns process vad gäller systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

SMOT arbetar aktivt med bland annat följande områden: 
 Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja mångfald, 

jämställdhet och likabehandling. 
 Arbetsmiljö
 Avgångssamtal – när en medarbetare slutar
 Friskvård och företagshälsovård 
 Hot och våld 
 Introduktion av nyanställda
 Medarbetarsamtal
 Medarbetarskap och säkerhet – medarbetarundersökning
 Skyddsombud och skyddsområde

Medarbetarenkäten 2016
Efter 2016 års resultat genomfördes under våren ett arbete med att sätta fokus på 
de områden som kan förbättras. Detta gjordes med en grupp medarbetare från 
varje avdelning samt en grupp chefer som redogöra för hur det är idag, hur man 
vill att det ska vara samt hur man kommer dit. Resultatet presenterades för 
ledningsgruppen på SMOT. Beslut fattades om ett antal utvecklingsprojekt som 
man ska arbeta vidare med. Detta är nu ett pågående arbete och man redovisar vid 
varje ledningsinformation hur projekten fortlöper.
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Följande statistik är utdraget ur bland annat verksamhetsberättelser för 2017 samt 
2018:

SMOT
FASTA KOSTNADER   2016 2017 2018
Musiker 17,3 mnkr 18,6 mnkr 18,9 mnkr

Sinfoniettans konsertserier 2016 2017 2018
Totalt 6 717 6 371 7028

Statistiksiffror för Sinfoniettans konsertserier i och utanför Spira där hela 
orkestern medverkar. 

SMOT 2016 2017 2018

Totalt Föreställningar 
och aktiviteter Publik Föreställningar 

och aktiviteter Publik Föreställningar 
och aktiviteter Publik

Spira 363 70 490 420 75 335 430 71 423
Länet 966 35016 201 25412 151 26895

Under 2017 levde Smålands Musik & Teater upp till merparten av de politiskt 
beslutade målen kring publik, räckvidd och innehåll. Publikmålet i Kulturhuset 
Spira nåddes med god marginal och den totala publiksiffran var högre jämfört 
med 2016, vilket framförallt beror på att musikalen Les Misérables lockade 
många besökare. Ökningen på konserterna kan delvis härledas till att hälften av de 
återkommande musikalbesökarna gjorde sina besök på våra konserter. Detsamma 
gällde för 2018. 2018 var första året då barn- kulturpengen bidrog till möjligheten 
för cirka 8 000 barn och ungdomar att få komma till Spira och uppleva kultur, 
utan  biljettkostnad för skolorna. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional Utvecklingsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 50-72
Tid: 2019-04-11 kl.09.00-12.30

Plats: Regionens hus sal B

§60 Motion - Sinfoniettans vara eller inte vara
Diarienummer: RJL 2019/419

Beslut
Presidiet

 Ge regionledningskontoret i uppdrag att till presidiet ta 
fram ett samordnat gemensamt faktaunderlag över 
motionerna:
RJL 2018/1374 Motion - Smålands musik och teaters 
uppdrag
RJL 2019/419 Motion - Sinfoniettans vara eller inte vara
RJL 2019/654 Motion - Framtiden för Smålands musik 
och teater
Efter behandling i presidiet skrivs förslag till beslut.

Sammanfattning
Malin Olsson (M) har inkommit med en motion, Sinfoniettans 
vara eller inte vara, där hon föreslår:

 Att statistik för utvecklingen över sålda biljetter för 
Sinfoniettans produktioner under 2016-2018 redovisas.

 Att för det fall att statistiken visar en nedgående trend 
undersöka om en arbetsbristsituation har uppkommit eller 
befaras uppkomma.

 Att undersöka om vi genom en samverkan med våra 
grannregioner kan täcka länets och medborgarnas behov 
av musikproduktion.

 Att kostnaderna under 2016-2018 för att ha medarbetarna i 
Sinfoniettan anställda redovisas, liksom arbetstidsuttag för 
musikerna under samma period.

 Att undersöka hur verkningsgraden per årsarbetare för 
Sinfoniettan kan öka.

 Att utreda förutsättningarna för avknoppning av John 
Bauer Brass till en fri extern grupp.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 50-72
Tid: 2019-04-11 kl.09.00-12.30

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman





PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

Plats: Regionens hus, sal B

§109 Systemmätetal - Budget och verksamhetsplan 
2020 med flerårsplan för 2021-2022
Diarienummer: RJL 2019/172

Beslut
Presidiet föreslår nämnden

1. Ett mått gällande egna produktioner i länet läggs till som 
systemmätetal.

2. Överlämna framtagna systemmätetal till regionstyrelsen.

Presidiet 
3. Godkänner nedanstående justerat avsnitt i Budget och 

verksamhetsplan 2020 gällande kompetensförsörjning och 
utbildning, samt avsnittet kultur och utveckling. 

Sammanfattning 
Vid nämndsammanträdet 2019-06-19  antogs koalitionens förslag 
till budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan för 2021-
2022 för överlämnande till regionstyrelsen. 
De delar som avsåg systemmätetal och mått bordlades till 
nämndens nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag 
 Missiv/Tjänsteskrivelse 2019-08-21
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2019-06-19
 Koalitionens budgetförslag och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan för 2021-2022

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att ett mått gällande egna produktioner i 
länet läggs till som systemmätetal.
Förslaget bifalls av presidiet.

Nedanstående avsnitt har 2019-06-19 remitterats från nämnden 
till presidiet för justering, efter bearbetning får avsnitten följande 
lydelse:



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

Sidan 14 - Avsnittet kompetensförsörjning och utbildning
Nytt stycke efter andra stycket:
Näringslivet i länet kännetecknas av små- och medelstora 
producerande företag ofta underleverantörer inom för vårt land 
viktiga exportbranscher. Utmaningen för många av dessa företag 
är att höja sitt förädlingsvärde och ”vässa” teknikinnehållet i 
produktionen. Kompetensförsörjning i form av fler välutbildade 
ingenjörer och tekniker är avgörande för framtida överlevnad och 
tillväxt. Regionen har här ett stort ansvar att stimulera och öka 
intresset för naturvetenskap och teknik bland länets ungdomar 
samt viljan att söka sig till utbildningar inom dessa områden. Det 
handlar om att redan i de yngre årskurserna göra undervisningen 
intressant och lockande och sedan behålla intresset under 
högstadiet. För att på så sätt få fler att välja naturvetenskapliga 
och tekniska program i gymnasiet och sedan fortsätta på 
högskolenivå. Kunniga och engagerade lärare inom dessa ämnen 
är nyckeln. Upptech, som har byggts upp av Jönköpings kommun, 
driver verksamheter som med fördel kan växlas upp till regional 
nivå i samverkan mellan länets kommuner. Det handlar om 
kompetenshöjande insatser och aktiviteter riktade till lärare och 
samverkan kring pedagogiska hjälpmedel.

Sidan 19 - Avsnittet Kultur och Utveckling
Tredje stycket Ny mening i slutet på stycket:
Ökat fokus ska läggas på det fria kulturlivet. Regionens 
kulturbidrag ska inte användas för regionens egna kulturprojekt 
utan riktas till fristående kulturarbetare och det ideella 
kulturlivet.

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Systemmätetal - Budget och 
verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 
för 2021-2022
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Överlämna framtagna systemmätetal till Regionstyrelsen.

Sammanfattning
Vid nämndsammanträdet 2019-06-19  antogs koalitionens förslag till budget och 
verksamhetsplan 2020 med flerårsplan för 2021-2022 för överlämnande till 
regionstyrelsen. 

Information i ärendet
För varje verksamhetsområde ska det finnas strategiska mål, framgångsfaktorer 
och systemmätetal utifrån metoden balanserade styrkort. Metoden utgår från de 
fyra perspektiven: Medborgare och kund, process och produktion, ekonomi och 
lärande och förnyelse. Följande systemmätetal föreslås gälla för verksamheterna 
inom nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

För området utbildning:

Perspektiv: Medborgare och kund

Strategiskt mål 
 Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud på 

naturbruksprogrammet och folkhögskolor med hög kvalitet, anpassat efter 
befolkningens och arbetsmarknadens behov.

Framgångsfaktor: Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas 
dimensionering och inriktning.
Systemmätetal                          Mätmetod        Mål 2020         Resultat 2017 Resultat 2018
Antal antagna i 
förhållande till antal 
elever som slutar                         Statistik Nytt mått
årskurs 9 i länet 
(Naturbruksskolorna)
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Sökande per 
utbildningsplats 
(Folkhögskolorna)                Statistik                   ≥ 2,0               2,8                2,0
(folkhögskolan) – 
könsuppdelas 
(kvinnor/män/övriga)

Perspektiv: Process och produktion

Strategiska mål 
 Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med 

godkänd examen inom tre år. 
 Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser.

Framgångsfaktor: Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov.
Systemmätetal                  Mätmetod          Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018
Andel elever på 
naturbruksprogrammet 
som slutför                          Statistik                  90 %    78 %                76 %
sin utbildning med 
godkänd examen

Andel deltagare som 
slutför kurs inom 
folkhögskolan                     Statistik                   85 %     81 %                 94 %
- könsuppdelas 
(kvinnor/män/övriga)

För området kultur

Perspektiv: Medborgare och kund

Strategiska mål 
 Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till 

kulturupplevelser och till eget skapande.

Framgångsfaktorer: Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa 
engagerade och kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. 
Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län.
Systemmätetal                  Mätmetod               Mål 2020        Resultat 2017 Resultat 2018
Betalande Publik 
Smålands Musik och 
Teater                                 Statistik                    ≥ 70 000            75 335                      70 121
– Kulturhuset Spira/ Jönköpings kommun Nytt mått
-  Övriga länet Nytt mått

Publik vid föreställningar 
för barn och ungdom          Statistik                    ≥ 25 000               31 651                        24 968
- Kulturhuset Spira/Jönköpings 
kommun Nytt mått
- Övriga länet Nytt mått
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SMOT Antal samverkansavtal
med kommun 13

Perspektiv: 
Ekonomi

Strategiskt mål: 
 God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Framgångsfaktor: 
Kostnadseffektiv verksamhet. 
Systemmätetal                  Mätmetod                Mål 2020                Resultat 2017         Resultat 2018
Ekonomi i balans 
ANA nämnden            Ekonomisystem Inte överstiga budget       - 1,2 mnkr         +13,2 mnkr

Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse 2019-08-21
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

2019-06-19
 Koalitionens budgetförslag och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan för 

2021-2022

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f. Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30

Plats: Regionens hus, sal A

§98 Budget och verksamhetsplan 2020 med 
flerårsplan för 2021-2022
Diarienummer: RJL 2019/172

Beslut 
Nämnden

1. Godkänner nedanstående förtydliganden och 
justeringar i koalitionens budgetförslag.

2. De delar som avser systemmätetal och mått bordläggs 
till nästkommande sammanträde.

3. Avsnittet på sid 14, kompetensförsörjning och 
utbildning, samt avsnittet på sid 19 kultur och 
utveckling bryts ur budgetförslaget och remitteras till 
presidiet för justering.

4. I övrigt antas koalitionens förslag till budget och 
verksamhetsplan 2020 med flerårsplan för 2021-2022 
och överlämnas till regionstyrelsen.

Reservation
Moderaterna, Sverigedemokraterna, och Vänsterpartiet reserverar 
sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Sammanfattning 
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget 
och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021-2022. Förslaget 
överlämnas till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2019-06-19
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-10
 Missiv daterad 2019-06-05
 Koalitionens budgetförslag och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan för 2021-2022
 Vänsterpartiets budgetförslag och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan för 2021-2022
 Sverigedemokraternas budgetförslag och verksamhetsplan 

2020 med flerårsplan för 2021-2022
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30

 Moderaternas budgetförslag och verksamhetsplan 2020 
med flerårsplan för 2021-2022

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden redogör för några mindre justeringar och 
redaktionella ändringar i koalitionens budgetförslag.

Sidan 18 tredje stycket sista meningen
Länt byts till länet

Sidan 19 första stycket, andra meningen
Ny lydelse: Genom sin teaterensemble och orkester, Jönköpings 
sinfonietta, är Smålands Musik och teater den största 
arbetsgivaren av konstnärlig personal i länet.

Fjärde stycket första meningen
Ny lydelse: Ett särskilt riktad uppdrag finns gällande länets barn 
och unga, en så kallad kulturtrappa. Det innebär att Smålands 
Musik och teater ska ……………

Fjärde stycket sista meningen
Ny lydelse: Det förutsätts att skolorna själva arragerar och 
finansierar eventuella transporter.

Sidan 21 meningen överst på sidan
Flyttas till sidan 22 och ansluter till meningen i stycket under 
rutan som slutar klara de….

Justeringarna noteras och bifalls av nämnden.

Utöver budgetförslaget föreslår ordföranden att de delar som 
avser systemmätetal och mått bordläggs och tas upp för beslut i 
nämnden i september.

Förslaget bifalls av nämnden.

Dan Sylvebo (M) yrkar bifall till moderaternas budgetförslag.

Kristina Nero (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till 
budget.
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30

Olle Moln-Teike (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
förslag till budget.

Ordföranden föreslår att avsnittet på sid 14, kompetensförsörjning 
och utbildning, samt avsnittet på sid 19 kultur och utveckling i 
koalitionens förslag, bryts ur budgetförslaget och remitteras till 
presidiet för justering.

Förslaget bifalls av nämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden bifaller koalitionens förslag till budget.

Beslutet skickas till 
Presidiet för nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Regionledningskontoret
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Gun Lusth (M) Per Eriksson (C)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



MISSIV 1(1)

2019-06-19 RJL 2019/172

Regionstyrelsen

Budget och verksamhetsplan 2020 med 
flerårsplan för 2021-2022
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 
för 2021-2022 till regionstyrelsen.

Sammanfattning
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget och
verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021-2022. Förslaget överlämnas till
regionstyrelsen.

Information i ärendet
Budgetförslaget utgår från regionstyrelsens direktiv för styrelsen och nämndernas
arbete med Budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan för 2021-2022.
Nämnden ska senast 30 juni 2019 överlämna ett förslag till budgetberedningen för 
fortsatt budgetarbete.

Budgetförslaget bygger på de ekonomiska förutsättningar som regionstyrelsen 
lämnat i direktiven. För nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
innebär det en nettoram (nivå mars 2019) på 258 miljoner kronor. 

NÄMND FÖR ARBETSMARKNAD, NÄRINGSLIV OCH ATTRAKTIVITET

Rune Backlund
Ordförande

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 88-100
Tid: 2019-06-10 kl:13.00-14.50

Plats: Regionens hus, sal B

§93 Budget 2020 med flerårsplan för 2021-2022 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet
Diarienummer: RJL 2019/172

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Överlämna förslag till budget 2020 med flerårsplan 2021-
2022 till regionstyrelsen.

Sammanfattning 
förslag till budget 2020 med flerårsplan 2021-2022 för nämndens 
verksamhetsområde överlämnas till regionstyresen.

Beslutsunderlag 
 Koalition för Jönköpings läns förslag till budget 2020 med 

flerårsplan 2021-2022

Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



MISSIV 1(1)

2019-06-05 RJL 2019/172

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Förslag till Budget och verksamhetsplan 
2020 med flerårsplan 2020-2021
Koalition för Region Jönköpings län; Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, 
Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, Liberalerna och Miljöpartiet, överlämnar 
sitt förslag till budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2020-2021.

Rune Backlund
Ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 
för Koalition för Region Jönköpings län
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Regional utveckling 
 

 
 

 

 

 

 

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla en 

attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och 

investerar. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med arbete, service, omsorg och 

fritid. Vårt län ska erbjuda bra möjligheter till att bo, verka och ta del av samhällets tjänster i hela länet. Att 

människor har ett arbete de trivs och utvecklas med, en rik och varierad fritid och ett socialt sammanhang som 

möjliggör växande är de starkaste förebyggande och hälsofrämjande faktorerna ett samhälle kan erbjuda. 

Kulturen och föreningslivet är viktiga delar i denna helhet.  

 

Utmaningar ska vändas till möjligheter och styrkor. Genom att skapa bra förutsättningar för samverkan mellan 

utbildning, arbetsmarknad och näringsliv kan kompetensförsörjningen stärkas och bidra till näringslivets och 

regionens utveckling. Region Jönköpings län ska arbeta för att möjligheterna att studera ökar i hela länet. Antalet 

utbildningsplatser behöver bli fler både inom yrkeshögskolan och på Jönköping University samt spridas i länet. 

 

I länet finns många små och medelstora företag, både inom tillverkningsindustrin och inom övriga branscher. 

Traditionen av entreprenörskap och företagande är stark. För att behålla och utveckla denna behöver 

förutsättningarna att nå framgång med innovativa idéer förbättras. Nya affärsmöjligheter behöver tas tillvara och 

utveckling stödjas i växande näringar som exempelvis besöksnäringen. Tanken att eget företagande är ett reellt 

alternativ till anställning behöver planteras tidigt hos länets barn och ungdomar.  

 

Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet med att nå de nationella målen för utbyggnad av bredband 

så att man i hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Särskild uppmärksamhet ska riktas på 

landsbygdens utveckling. Här utgör antagna livsmedels- och skogsstrategier viktiga delar.   

 

Det strategiska läget i Sverige ger Jönköpings län goda förutsättningar som attraktiv mötesplats och starkt 

logistikcentrum. Fortsatta satsningar på infrastruktur behövs såväl på järnvägs- som vägsidan. Andelen som reser 

med kollektivtrafiken ska öka. Region Jönköpings län ska vara en aktiv part i arbetet med att förverkliga 

planerna på nya stambanor som binder samman regionen med kringliggande regioner och storstadsområden och 

erbjuder möjlighet till effektivt resande. 
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LEDA REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 
 

Arbetet med regional utveckling utgår från lagar och nationella styrdokument samt nationella strategier kopplade 

till områden som berörs inom dessa styrdokument. Dessa anger att ansvarig för regional utveckling ska leda 

arbetet genom att utarbeta och fastställa en regional strategi för länets utveckling (RUS) och samordna insatser 

för genomförande av strategin. Detta arbete ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan 

aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, 

följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas 

till regeringen. 

 
Koalitionen föreslår att avsnittet med grå text uppdateras med en kortversion när regionfullmäktige beslutat om 

RUS  i augusti. 

Under 2019 tog Region Jönköpings län beslut om den regionala utvecklingsstrategin för åren 2019-2035. Den 

utgår från lagar och nationella styrdokument samt nationella strategier kopplade till områden som berörs inom 

dessa styrdokument och ett omfattande förankringsarbete tillsammans med länets aktörer och berörda 

myndigheter.  

 

Den regionala utvecklingsstrategin utgår från de fyra nationella utmaningarna:  

 demografisk utveckling 

 globalisering 

 klimat, miljö och energi 

 social sammanhållning  

 

De fyra utmaningarna ska vändas till möjligheter genom följande prioriteringar:  

 En hållbar region 

 En attraktiv och tillgänglig region 

 En smart region 

 En kompetent region 

 En global region 

 

Den regionala utvecklingsstrategin är ett långsiktigt dokument som siktar mot 2035. Budgeten blir, tillsammans 

med de handlingsplaner som finns för den regionala utvecklingsstrategins genomförande, det viktigaste 

styrdokumentet för den regionala utvecklingsstrategins genomförande. 

 

Region Jönköpings län säkerställer den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom att leda och 

samordna arbetet med strategin och dess handlingsplaner i länet. Samverkan organiseras genom ett 

ledningssystem där råd, grupper och nätverk beskrivs tillsammans med vem som sitter i respektive grupp, vilket 

ansvar gruppen har, varifrån den får sitt uppdrag och till vem den återrapporterar. Finansiering av insatserna 

beskrivs i den finansieringsplan som kopplas till den regionala utvecklingsstrategin och de statliga 1:1 medlen.  

 

Utöver arbetet tillsammans med aktörerna i länet bidrar Region Jönköpings läns egna verksamheter till regional 

utveckling och tillväxt, attraktiva och tillgängliga miljöer, kompetensförsörjning, en långsiktig hållbar 

utveckling, stimulerande upplevelser, en rik och varierad fritid och internationellt samarbete. 

UTMANINGAR 
De utmaningar som beskrivs i det nationella uppdraget sammanfaller väl med länets utmaningar och de kräver 

riktade åtgärder för att säkerställa länets tillväxt och utveckling över tid. 

Demografisk utveckling 
Som beskrivs i kapitlet Planeringsförutsättningar genomgår Jönköpings län en demografisk utveckling som drivs 

av en åldrande befolkning och en stark urbanisering. Pensionsavgångarna är större än tillträdet av unga på 

arbetsmarknaden vilket leder till en förväntad brist på arbetskraft under kommande år jämte en ökande 

försörjningskvot. Sysselsättningstillväxten drivs av utrikes födda, den del av befolkningen i arbetsför ålder som 

ökar och därmed bidrar till större delen av arbetskraftstillskottet.  
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Urbaniseringen är dels utomregional genom att en hög andel av de unga flyttar till större städer utanför länet och 

dels inomregional då tätorterna (kommunernas huvudorter) växer mest. 

 

Småorterna har börjat växa i samband med flyktinginvandringen. Landsbygden har tappat befolkning under 

senare år.  

 

 

 

 

 

 

Tabell x Folkmängd efter bakgrund i Jönköpings län 2018 
 

 
 
Tabell x Åldersfördelning efter boende i Jönköpings län 2017  

 
 

Tabell x Utbildningsnivå i Jönköpings län 2018 
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Andel förvärvsarbetande i åldern  20-64 i respektive kommun 2017 
 

 

Globalisering 
Kommunikation, handel och tillgänglighet till andra länder ökar, inte minst genom digitaliseringen, vilket gör att 

gränsernas betydelse minskar och arbetsmarknader och ekonomier integreras allt mer. Arbetskraften blir mer 

rörlig och det sker ett allt tätare utbyte av information och teknologi. Digitaliseringen möjliggör för företag och 

offentliga aktörer att hämta spetskompetens på en global marknad och länets företag får tillgång till nya import- 

och exportmarknader. Globaliseringens möjligheter är stora samtidigt som förutsättningarna för företag och 

branscher snabbt kan förändras. Företagens konkurrenskraft är till stor del beroende av hur de kan ta till sig ny 

information och kunskap och därefter omsätta detta i nya varor och tjänster på marknader som i allt högre grad är 

globala. Denna utveckling skapar möjligheter men kräver en stark samordning mellan olika internationaliserings- 

och exportfrämjande aktörers insatser för att positionera länet och dess företag på den globala kartan. 

Globaliseringen påverkar också hur kultur, livsåskådningar och värderingar formas. 

 

Jönköpings län har många ekonomiskt viktiga branscher som i hög grad påverkas av globaliseringens effekter, 

exempelvis underleverantörer till fordonsindustrin, sysselsatta med råvaruutvinning ur skogen samt transport och 

logistik. Regioner som idag präglas av ekonomisk potential kännetecknas av ett näringsliv med ett högt 

kunskaps- och teknologiinnehåll i produkter, processer och tjänster samt klusterbildningar, innovationsmiljöer 

och en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling 

Klimat, miljö och energi 
Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar och uppdraget till regionerna är att Sverige ska vara 

ledande internationellt i arbetet med att nå en hållbar utveckling, samt att målen i Agenda 2030 ska nås. 

 

Jönköpings län har, förutom det nationella målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2050, målsättningen 

att vara ett ”plusenergilän” 2050. För att nå dessa mål krävs ett aktivt och långsiktigt arbete på alla politiska 

nivåer och regionerna har ett stort ansvar att aktivt bidra till en grön resurseffektiv ekonomi vilket utgör en viktig 

del av arbetet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Arbetet med att nå miljömålen är viktigt för 

att nå en långsiktigt hållbar regional tillväxt samtidigt som utmaningen innebär möjligheter genom den 

samhällsomställning som krävs för att nå målen. 

Social sammanhållning 
För att länet ska hålla samman krävs att välfärden kommer alla till del, att alla känner sig delaktiga, kan delta i 

samhällslivet, har möjlighet att påverka sin livsmiljö och forma sina liv efter sina förutsättningar. För att skapa 

en konkurrenskraftig region och för att möta den demografiska utmaningen krävs att alla länets invånares 

kompetens, kreativitet och erfarenheter tas tillvara. Inte minst den resurs som står utanför arbetslivet, människor 

med kort utbildningsbakgrund, utrikes födda kvinnor och personer med funktionsnedsättning med en nedsatt 

arbetsförmåga, synliggöras. Åtgärder behöver vidtas för att öka den sociala sammanhållningen. I en stark 

urbanisering behöver även perspektivet stad och land lyftas fram för att människor i hela länet ska känna 

delaktighet och för att hela länet ska kunna utvecklas. 
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PRIORITERINGAR  
De nationella prioriteringarna ska förutom för det egna regionala utvecklings- och tillväxtarbetet också ligga till 

grund för de statliga myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Prioriteringarna stämmer väl 

överens med de långsiktigt identifierade fokusområdena för den regionala utvecklingsstrategin. Utöver den 

nationella strategin ska det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet genomsyras av Agenda 2030 och hållbarhet 

ur de tre hållbarhetsperspektiven.  

Hållbar utveckling 
Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan identifierar 17 globala mål för 

hållbar utveckling som Sverige förbundit sig att nå. De flesta målen ska vara uppnådda just 2030, men det finns 

också delar som ska vara uppnådda redan 2020. Utifrån en genomförd GAP-analys av Jönköpings län i 

förhållande till Agenda 2030 har de 17 målen integrerats i mål och indikatorer i den regionala 

utvecklingsstrategin. 

 

För det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet ska det finnas en handlingsplan för att integrera hållbarhets-, 

miljö-, energi- och klimatfrågorna i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Denna handlingsplan ska 

också utgöra underlag för klimatstrategin som Länsstyrelsen ansvarar för.  

 

I den regionala utvecklingsstrategin är målet att Jönköpings län ska vara den bästa platsen att besöka, växa upp, 

leva, verka och åldras på för alla. För att uppnå det behöver målen i Agenda 2030 nås och den hållbara 

utvecklingen inom samhällets alla områden leda till att länet blir ett plus-energi-län, att fossila råvaror fasas ut 

och att länet aktivt bidrar till 1,5 graders-målet. Resursanvändningen behöver minska och vi behöver verka för 

en hållbar konsumtion och produktion. Satsningar behöver göras på länets natur och miljö. Inte minst 

vattenförsörjningen behöver säkras över tid och omsorg behöver visas ändliga resurser som jordbruksmark. 

 

För att möta klimatutmaningen behövs fler gröna företag och gröna jobb. Det sätter fingret på vikten av en väl 

fungerande kompetensutveckling i hela länet. Regionen behöver öka ansträngningen att attrahera och rekrytera 

högutbildad spetskompetens inom de gröna näringarna. Härtill utgör Jönköping University en viktig aktör för 

ökad forskning och innovation kring hållbar utveckling. Region Jönköpings läns båda naturbruksskolor är också 

viktiga kunskapscentra. Regionen ska på ett aktivt sätt arbeta med frågor kring ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet i linje med Agenda 2030.  

 

I Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling utgör närodlade livsmedel jämte ekologiska produkter 

en prioriterad satsning för de egna restaurangerna. De egna naturbruksskolorna producerar volymer av både kött 

och mjölk som skulle kunna försörja regionen via återtag och/eller egen förädling och användas i de egna 

verksamheterna. 

 

Prioriterad inriktning  

 Perspektiven en jämställd regional tillväxt samt hållbarhet ur de tre perspektiven ska prägla alla 

regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett på alla områden jämställt och hållbart 

län. 

Samhällsplanering och tillgänglighet   
Samhällsplanering och tillgänglighet handlar om allt från regional översiktsplanering, bostadsplanering och 

dimensionering, infrastrukturplanering, kollektivtrafik och bredband – men även frågor som vattenförsörjning 

och en resilient planering av samhället ur ett klimat, kris och katastrofperspektiv. 

 

En god tillgång till fysisk och digital infrastruktur är en förutsättning för att länet ska kunna tillhandahålla 

möjlighet till utbildning och kompetensutveckling i hela länet. Genom digitaliseringens möjligheter kan det 

livslånga lärandet stärkas i form av distansutbildning och högskolors olika MOOC-kurser (Massive Open Online 

Courses). 

 

Arkitektur, form och designområdet är en central fråga kopplad till samhällsutvecklingen. Området gestaltad 

livsmiljö tar vara på insikten om att människors liv påverkar och påverkas av sin omgivning. Detta 

förhållningssätt bygger på en helhetssyn, där det är människans behov som bildar utgångspunkt i formandet av 

livsmiljön och därmed länsinvånarnas vardag.  

 

Arkitektur, form och design omfattar alla av människan skapade miljöer – offentliga rum, byggnader, landskap, 

anläggningar, interiörer, tjänster, produkter och processer. Inte bara tätortsmiljöer utan även landsbygden är idag 
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starkt präglad av människans verksamheter och fysiska påverkan. Ett medvetet arbete med arkitektur, form och 

design är en grundläggande förutsättning för att åstadkomma hållbara och attraktiva livsmiljöer av god kvalitet 

med människan som utgångspunkt.  

Samhälls- och bostadsplanering 
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden 

inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en sektorsövergripande samverkan och samplanering 

mellan Region Jönköpings län och kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara 

perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala tillväxtarbetet. 

Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och konkurrenskraft som 

för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer. 

 

Bostadsbyggandet är primärt ett kommunalt ansvar. Samtidigt behöver enhetligheten mellan olika kommuner 

förbättras för att korta tiden från idé till färdigt hus. I dag ligger byggplaneringsansvaret på olika nivåer: 

kommunernas planmonopol och ansvar för bostadsförsörjning, samt regionernas ansvar för utvecklingsfrågor, 

infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Genom bättre samverkan mellan nivåerna och genom att koppla 

samman den regionala planeringen med de kommunala, stärks de enskilda kommunernas utveckling och 

regionen som helhet. Bostadsförsörjning och hållbar utveckling kan bättre tillgodoses med en regional fysisk 

planering. Genom regional översiktsplanering går det bättre tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny bebyggelse 

och infrastruktur. I mer glesbefolkade områden kan planeringen användas som verktyg för att långsiktigt stärka 

underlaget för olika typer av service och tjänster. 

Transportsystem 
Jönköpings län är det sjätte största länet i Sverige sett till folkmängd och Jönköpings kommun är den tionde 

största kommunen i Sverige, med Jönköping som länets största stad. Länet har en unik strategisk position i 

Sverige och i Skandinavien och är en naturlig nod i stråken mellan storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen, 

Malmö/Öresund och Göteborg. 

 

Jönköpings län har alltid varit en mötesplats och ett centrum för kreativitet och skaparkraft. Duktiga 

entreprenörer och driftiga företagsledare har gjort att länet har utvecklats till en av landets mest dynamiska 

småföretagarregioner. 

 

En god tillgänglighet skapas genom bland annat effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. Dessa är en 

förutsättning för att utvidga och knyta ihop arbetsmarknadsregioner och att stärka kopplingen mellan stad och 

land. Även när det gäller tillgänglighet och attraktiva miljöer är digitaliseringen och infrastruktur för denna 

central. Framgångsfaktorer när det gäller attraktiva miljöer är helhetssyn och sektorsövergripande samordning. 

Samordningen mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, transport, informationsteknik, klimat, miljö 

och energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, innovationer, bostadsbyggande, kultur 

och kulturmiljöer samt servicefrågor behöver därmed stärkas i länet. 

 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska bidra till att ge alla en grundläggande 

tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela länet. Infrastruktur 

knyter ihop länet och är en central förutsättning för en växande ekonomi, ökad befolkning, förbättrade 

möjligheter till pendling, besök och ökad sysselsättning. Infrastruktur i form av vägar, järnvägar, flyg såväl som 

bredband är förutsättningar för att företag ska kunna verka i hela länet och för att hela länet ska kunna utvecklas. 

För att invånarnas resor ska kunna förbättras krävs också förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik – också över 

länsgränserna för att knyta samman de funktionella arbetsmarknadsregionerna. Men utvecklingen av 

transportsystemet måste även möta andra behov än arbetspendling. Människor behöver få tillgång till service, 

omsorg och fritidsaktiviteter. Näringslivet behöver godstransporter för tillverkningsindustrin, och 

persontransporter för tjänstenäringar som besöksnäringen. För ett hållbart transportsystem behövs också ett 

utökat nät av cykelvägar längs läns- och riksvägarna. Detta skapar också förutsättningar för besöksnäringen. För 

en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala spårtrafiken 

byggas ut, bland annat med stambanor för höghastighetståg. 

 

En utmaning är att minska den klimatpåverkan som resor och transporter innebär och att utveckla ett hållbart 

transportsystem. Det innebär bland annat att insatserna för att få en fordonsflotta som är fri från fossila bränslen 

behöver intensifieras, att förutsättningarna för gång, cykling och kollektivtrafik behöver stärkas och att 

godstransporter i större utsträckning behöver ske på järnväg och till sjöss i stället för på väg. 

 



REGIONAL UTVECKLING 
 

 

8 

Underhållet av järnvägssystemet behöver stärkas så att tågtrafiken kan bli mer tillförlitlig och arbetet med en 

hållbar stadsutveckling måste omfatta åtgärder för att säkerställa en effektiv kollektivtrafik. Samhällsplaneringen 

måste främja en hållbar och transportsnål samhällsutveckling, vilket i sin tur innebär en möjlighet att utveckla 

innovationer som kan leda till regionförstoring och regionintegrering med bland annat stöd av digitalisering och 

en utvecklad kollektivtrafik. Något som särskilt kan gynna kommuner belägna i länets ytterkanter. 

 

För transportsystemet finns en nationell plan för tiden 2018-2029. I januari 2018 togs beslut om en ny regional 

transportplan för samma period och arbetet har påbörjats för planperioden 2022-2033. Sverigeförhandlingarna 

kring höghastighetståg, som bland annat har föreslagit tre stationslägen i Jönköpings län, lämnade sin slutrapport 

i december 2017. Det nationella beslutet kring höghastighetståg och dess infrastruktur har dock dröjt. Oavsett 

vad som händer med höghastighetstågen behöver beslut om en ny generation regionaltåg tas inom kort. 

 

Flygplatsen och flygtrafiken är av stor betydelse för länets långsiktiga utveckling och behovet av flygtrafik måste 

ses i ett större sammanhang. För att bidra till en hållbar regional tillväxt behöver dock, både flygplatsen och 

flygresorna, en strategi för att bli fossilfria och därmed bidra till länets hållbara utveckling. 

Tillgänglighet genom informations- och kommunikationsteknik 
Tillgång till bredband är en förutsättning för digitalisering och att öka IT-användningen i samhället och därmed 

för att kunna bo och driva företag i hela länet. Bredband bidrar till nya möjligheter till kompetensutveckling och 

kompetensförsörjning och är avgörande för att tillhandahålla och ta del av god samhällsservice samt hantera 

samhällsutmaningarna. Bredband skapa också förutsättningar för en attraktiv och levande landsbygd. Framtida 

välfärdstjänster kommer att vara beroende av ett väl utbyggt bredbandsnät och dess kapacitet är avgörande för att 

arbetsmetoder ska kunna effektiviseras och tjänster och affärsmodeller utvecklas. 

 

Prioriterat uppdrag: 

Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet att nå de nationella målen såväl som målen i den regionala 

bredbandsstrategin så att hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter och nå målen i den regionala 

digitaliseringsstrategin. 

Tillgång till kommersiell service  
Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa tjänster kan med 

fördel skötas på distans med stöd av en väl fungerande digitalisering, post- och paketservice. Andra 

serviceformer kräver fysiska besök på serviceställen. Avgörande för serviceställets funktion är dess lokalisering 

och hur transportsystemet fungerar. För en attraktiv boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, drivmedel, post, 

grundläggande betaltjänster och apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna på landsbygden har en stor 

potential att utvecklas för att bidra till attraktiva miljöer och förutsättningar på landsbygden. 

 

KOLLEKTIVTRAFIKEN 
Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” förutsätter bland annat goda möjligheter att 

resa i det dagliga livet. Det innebär att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda 

resenärerna en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter. Kollektivtrafiken 

ska ses som ”Det naturliga resvalet” och bedrivas med omtanke om resenärer och omvärld. 

 

God tillgång till kollektivtrafik är inget mål i sig utan ett verktyg för att möjliggöra människors resor till arbete, 

studier, kultur- och fritidsaktiviteter, för att vidga arbetsmarknadsområdena inom länet men också utanför. Det 

skapar utveckling och attraktivitet. 

Kollektivtrafikmyndighet 
Region Jönköpings läns uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065). 

Lagen innebär bland annat att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssegment får etablera 

kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som 

beskriver den trafik som kan bli föremål för offentlig finansiering. 

Trafikförsörjningsprogram till 2025 
En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk där förutsättning för 

ökat resande är goda. Stråken måste samtidigt balanseras med en grundläggande trafikförsörjning för hela länet. 

Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge förutsättningar för en samhällsservice i hela länet. 

Områden som inte har förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till 
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hållplatser där stråk utvecklas, kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar bil- och 

kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden: 

 Skapa möjligheter till arbets- och studiependling. 

 Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande län. 

 Garantera ett grundläggande trafikutbud. 

 Underlätta resor med flera färdmedel. 

 

Väl fungerande kollektivtrafik är också en av förutsättningarna för att nå miljömålen och en långsiktig och 

hållbar utveckling. 

 

Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs 2012 och gäller till 2025. En mindre revidering 

gjordes hösten 2016 och arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram påbörjades under 2019 och beräknas vara 

klart för beslut i början av 2021. Programmet, som är en viktig del i den regionala utvecklingsplaneringen, anger 

långsiktiga och strategiska mål för hur kollektivtrafiken kan bidra till regional utveckling och ett hållbart 

samhälle. 

 

Programmet bygger på de samråd med kommuner, kollektivtrafikföretag och organisationer som har genomförts 

i länet samt även på de samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter, 

myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag och näringsliv. Det regionala trafikförsörjningsprogrammets 

långsiktiga målsättningar är utgångspunkt för de årliga målen i budget. 

 

I trafikförsörjningsprogrammet anges följande långsiktiga mål 

Målområde Mål till 2025 

Resande 25 miljoner resor per år inklusive 
skolkortsresor 

60-procentig resandeökning exklusive 
skolkortsresor jämfört med 2011 

Kundnöjdhet  
(andel nöjda) 

Allmän trafik alla länsbor 65 procent 
Allmän trafik resenärer 80 procent  

Serviceresor 85 procent 

Tillgänglighet Fler ska kunna resa med den allmänna 
kollektivtrafiken genom 
tillgänglighetshöjande åtgärder 

 

Skattesubventions- 
grad  

 

 

Miljö 

Den allmänna kollektivtrafiken ska över 
tid ha en skattesubventionsgrad på 
cirka 50 procent 

All allmän kollektivtrafik ska drivas med 
förnyelsebara drivmedel Trafikens 
totala energiförbrukning/km ska minska 
med minst 25 procent 

 

Prioriterat uppdrag: 

Gällande trafikförsörjningsprogram sträcker sig fram till år 2025. En rad förändringar har skett i samhället sedan 

programmet antogs 2012 och som påverkar resandet. Bland annat förstoras arbetsmarknadsregionerna och 

resande över länsgränser ökar. Nya former för vårt resande håller på att växa fram genom ökad samverkan 

mellan kollektivtrafik och andra transportslag. Klimatmålen för trafikens utsläpp ska uppnås. Arbetet med ett 

nytt trafikförsörjningsprogram färdigställs och omfattar tiden fram till 2035. 

Tåg 
På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region Jönköpings läns ambitioner samt av 

banornas tekniska standard och planerna på upprustning och utveckling. Eftersom regionaltågstrafiken har en 

långsiktigt strukturerande effekt i samhället är det mycket viktigt att planeringen av de framtida regionala 

tågtrafikeringsuppläggen och järnvägsinvesteringarna synkroniseras. 2022-2023 behöver Länstrafiken förnya sin 

fordonsflotta inom Krösatågen och ett projekt om fordonsanskaffning pågår tillsammans med länen inom 

Regionsamverkan Sydsverige och Transitio AB. De nya fordonen kan ej underhållas i nuvarande depå och 

planering för ny depå i Nässjö pågår tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket. 
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Serviceresor 
Region Jönköpings län genom Länstrafiken ansvarar för Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) och det 

finns ett standardiserat koncept för hela länet. Detta gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur 

trafiken ska integreras med och komplettera linjetrafiken. För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att, 

inom ramen för ett kollektivt resande, ta hänsyn till de speciella behov som finns bland sjuka och personer 

med funktionsnedsättning. 

Kollektivtrafik övergripande 
Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor påverkan på trafikkostnaderna. Aktiv 

marknadsföring, effektiva försäljningskanaler, till exempel till arbetsgivare och företag och bra information till 

resenärer och länsinvånare är viktigt för att öka resandet och därmed intäkterna. 

 

En överenskommelse om samverkan för biogas i Jönköpings län har tecknats med länets kommuner. Inför 

kommande trafikupphandlingar är det viktigt att noggrant utreda vilka alternativ som finns vad gäller drivmedel 

till våra fordon. 

Inriktningar 2020 

 Inom Regionsamverkan Sydsverige införa ett nytt biljett- och betalsystem. Målsättningen är att ha ett nytt 

system med möjlighet till länsöverskridande resor i full drift senast vid årsskiftet 19/20. Arbetet utgår ifrån 

den nationella standard som arbetats fram inom Samtrafikens biljett- och betalsystemsprojekt. Vid 

lansering av det nya systemet införs samtidigt delvis ett nytt biljettsortiment. Det nuvarande biljettsystemet 

kommer att avvecklas under 2020. 

 Samarbetet inom Sydtaxan och med övriga grannlän. Region Jönköpings län ingår i Sydtaxan som är ett 

samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige med syfte att förenkla resandet över länsgräns i Sydsverige. 

För att göra resandet så enkelt som möjligt är det viktigt att fortsätta arbetet med att ta fram gemensamma 

reseprodukter över alla länsgränser, även till Östergötland. Ett nytt dokument ”Sydtaxan 2.0” har antagits 

av respektive län under 2019 och börjar gälla senast vid införandet av det nya biljett- och betalsystemet. 

Stadstrafik 
En avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har tecknats avseende stadstrafiken 

i Jönköping. Avsiktsförklaringen innebär bland annat införande av elbussar på stomlinjerna, en helt ny stomlinje 

samt åtgärder som Jönköpings kommun behöver vidta för att förbättra framkomligheten i trafiken. För att 

genomföra satsningarna uppförs en ny bussdepå i Jönköping. 

 

Nuvarande trafikavtal är förlängt till juni 2021 vilket medför ökade kostnader under 2020.  

Inriktningar 2020 

 Införa den första elbusslinjen i Jönköping. Vid årsskiftet 2019/2020 beräknas den nya elbusslinjen 17 starta 

med sträckningen Strandängen – A6. 

 Fortsätta etableringen inför nytt stadsbussavtal i Jönköping med avtalsstart i juni 2021. 

 Medverka i arbetet för ny bussdepå i Jönköping med inflyttning i juni 2021. 

Regiontrafik 

Inriktningar 2020 

 Etablera ny regionbusstrafik inför avtalsstart juni 2020. 

 Planera för fler turer Jönköping – Falköping – Skövde/Göteborg från december 2020 i enlighet med Västra 

Götalandsregionens Målbild Tåg 2035. 

 Anskaffa nya tågfordon inom Krösatågsystemet som ersättning för och utökning av befintlig fordonsflotta i 

enlighet med målen i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Fordonen kommer att börja levereras 2022-

2023. 

 Medverka i arbetet för ny tågdepå i Nässjö tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket. 

Serviceresor 
En översyn av regelverket för sjukresor för att anpassa det efter dagens behov och förändringarna inom 

hälso- och sjukvården har slutförts. För 2020 föreslås en höjning av egenavgiften för sjukresor med fem 

kronor till 125 kronor för enkel resa, vilket även medför en justering av högkostnadsskyddet. Ersättningen 
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för resa med egen bil samt boende föreslås vara oförändrade. Regler för sjukresor och färdtjänst framgår av 

bilaga. Mellan åren 2015 till 2018 ökade resandet inom serviceresor med 7.5 procent vilket medfört ökade 

kostnader. 

I arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram ska hänsyn tas till hur närtrafiken kan utvecklas och vara en 

del i omställningen till ett hållbart samhälle.  

 

 

Antal resor(tusental) Plan 
2020 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Sjukresor oför 165 133 

Färdtjänstresor oför 491 536 

Närtrafik oför 25 23 

Totalt antal serviceresor oför 681 692 

 

Inriktningar 2020 

 Etablering inför trafikstart september 2020. 

Resursförstärkning 
Trafikförsörjningsprogrammets mål om ett ökat resande kommer att kräva betydande resursförstärkningar men 

också omdisponering av resurser från trafikutbud med lågt underlag. En utbyggnad av närtrafik i hela länet ger 

förutsättningar för att disponera om resurser från områden med svagt resandeunderlag samtidigt som behov av 

kollektivtrafik kan tillgodoses. 

 

Planeringsförutsättningar för trafikförändringar sträcker sig över en längre period än enbart kommande budgetår. 

Sedan trafikförsörjningsprogrammet trädde ikraft har till och med 2019 resursförstärkningar på drygt 125 

miljoner kronor tillförts kollektivtrafiken. Resursutökningar möjliggör olika åtgärder som exempelvis 

trafikutbyggnad, marknadsföring och en prissättning som gör kollektivtrafiken attraktiv. Utökningar kan innebära 

svårighet att nå målet skattesubventionsgrad på 50 % i trafikförsörjningsprogrammet. Målet för 2020 är 60%. 

 

I samband med att de nya trafikavtalen inom både allmän kollektivtrafik och serviceresor träder i kraft kommer 

sannolikt nya resurser att behövas för att täcka i dag okända kostnadsökningar. Förlängningen av trafikavtalet i 

Jönköpings stadstrafik från och med juni 2019 kommer i och med helårseffekten att kräva utökade resurser från 

och med 2020.  

 

För att nå målet i trafikförsörjningsprogrammet om en 60-procentig resandeökning till 2025 krävs en fortsatt 

utbyggnad av kollektivtrafiken i länet. En årlig resursförstärkning tillförs 2020-2022 för uppstart av nya linjer 

och eller utökad trafik på befintliga linjer. Se sidan xx. Merparten av resursförstärkningen kommer gå åt till 

stadstrafiken i Jönköping och de i avsiktsförklaringen beslutade trafikförändringarna som träder i kraft i juni 

2021.  

 

2019 års ekonomiska prognos och förväntade kostnadsökningar 2020 och framåt för den allmänna 

kollektivtrafiken ger vid handen att en genomsnittlig uppräkning av biljettpriserna motsvarande minst 

indexutvecklingen behöver göras vid tidtabellsskiftet i december 2019. Prishöjningarna är enförutsättning för att 

bibehålla en budget i balans. Inför 2020 föreslås även tilläggsavgiften som tas ut vid resa utan giltig biljett att 

höjas. 

 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har möjlighet att under året besluta om tillfälliga prisförändringar. 

Företagande och innovation  
Ett stimulerande och stödjande näringslivs- och innovationsklimat underlättar och ökar intresset för att starta, 

driva och utveckla framgångsrika företag, vilket är av avgörande betydelse för jobb, välfärd och en hållbar 

regional tillväxt och attraktionskraft. Det är också avgörande för näringslivets konkurrenskraft och för en 

miljödriven näringslivsutveckling inom alla branscher. 

 

Jönköpings län är en av Sveriges ledande industriregioner, med många små- och medelstora företag i hela länet. 

Den ökade efterfrågan på exportmarknaden, i kombination med en fortsatt relativt stark byggkonjunktur samt 

god offentlig och privat konsumtion bidrar till ett fortsatt starkt konjunkturläge i Jönköpings län även om vissa 

tecken på avmattning kan ses. 
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Arbetslösheten är relativt låg samtidigt som allt tyder på att mer fördjupade kompetenser och högre 

utbildningsnivåer kommer att behövas framöver. Behovet av att anställa är stort eller mycket stort både i privat 

och i offentlig verksamhet, samtidigt som bristen på arbetskraft bedöms som största hindret för utvecklingen av 

länets företag. Matchningen mellan behovet av kompetens och tillgången till denna bland personer som står till 

arbetsmarknadens förfogande är låg. Därför måste kopplingen mellan utbildning och arbetsliv stärkas. Det 

handlar om att få fler ungdomar att välja ett yrkesprogram i gymnasieskolan, att stärka utbudet av yrkesvux- och 

yrkeshögskoleutbildningar samt att Jönköping University ges förutsättningar att erbjuda adekvata utbildningar 

anpassade efter arbetsmarknadens behov, även runt om i länet. Generellt sett måste vi arbeta för att andelen 

högutbildade i länet ökar. Länet har haft en stor flyktinginvandring med relativt sett låg utbildningsbakgrund 

vilket ställer krav på en offensiv matchning mot arbetsmarknadens behov. 

 

Nyföretagandet är för lågt samtidigt som fler företag behövs. Företagarna har en hög medelålder och många 

företag har utmaningar med generationsväxling. Klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör en drivkraft för 

teknik-, varu- och tjänsteutvecklingen i alla branscher och därmed en miljödriven näringslivsutveckling. 

Affärsmöjligheter skapas för länets företag i och med den växande globala efterfrågan på hållbara och 

resurseffektiva varor och tjänster samt på förnybar energi och produktion med låga utsläpp till luft, mark och 

vatten.  

 

Samtidigt som innovation är en framgångsfaktor för att uppnå de övergripande målen i den regionala 

utvecklingsstrategin är investeringsgraden inom forskning och utveckling hos länets näringsliv låg, under snittet 

för riket. Ett gott innovationsklimat förutsätter en nära samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi 

och civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar och lösningar. 

 

För att styra mot en hållbar ekonomi krävs affärsmodeller, system och metoder som främjar förändrad och 

förbättrad teknik och ekosystemförvaltning, förnybara energikällor och förbättrade kretsloppsflöden. 

Konsumtionsmönstren av varor och tjänster måste påverkas för att dessa ska orsaka så små miljö- och 

hälsoproblem som möjligt över tid. 

 

De båda delstrategierna till den regionala utvecklingsstrategin, strategin för smart specialisering och 

innovationsstrategin visar vägen för hur länets näringsliv ska kunna utvecklas och hur förutsättningarna för detta 

ständigt ska förbättras.   

Näringsliv 
Jönköpings län har störst andel förvärvsarbetande inom industrin i landet. Även transport och logistik är en stark 

och växande bransch och även inom denna har länet Sveriges högsta andel förvärvsarbetande. Samtidigt är 

andelen förvärvsarbetande inom bygg, finansiell verksamhet och företagstjänster, personliga och kulturella 

tjänster och utbildning lägst i landet. Även hotell- och restaurang samt offentlig förvaltning är förhållandevis 

små branscher.  

 

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i länets ekonomi och har stor betydelse för 

länets välstånd och välfärd. Länet har förutsättningar att vara världsledande inom modern och hållbar industriell 

produktion – en produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv och som samtidigt erbjuder attraktiva 

arbetsplatser. Nya hållbara material, molntjänster, robotik och additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla 

branscher och är en förutsättning för att klara konkurrenskraften i länet. Dessutom är nya hållbara material och 

avancerad miljö- och klimatteknik nyckeln för att uppnå en mer effektiv, giftfri och hållbar produktion. Industrin 

har haft kraft att strukturomvandla sig och möta nya utmaningar historiskt sett och den fjärde industriella 

revolutionen kommer inte att innebära något undantag. Tillverkningsindustrin går mot mer tjänstebaserade 

affärsmodeller, ”smarta fabriker” som hanterar både massproduktion och skräddarsydda beställningar i liten 

upplaga och Internet of Things (IoT) som kopplar samman maskiner, människor och system genom sensorer 

vilket innebär en fullständig transformation inom en närliggande framtid. 

 

För att länet ska nå klimatmålen behöver produktions- och energisystemet utvecklas så att beroendet av fossil 

energi minskar, andelen förnybar energi ökar, den negativa miljöpåverkan av transportsektorn minskas och en 

energieffektiv samhällsutveckling främjas. Den biologiska mångfalden är också av stor vikt för att säkerställa 

fungerande ekosystem och därmed de ekosystemtjänster som kan bidra till en hållbar tillväxt.  

 

Länets industritäta struktur medför att många företag är beroende av export. Totalt exporterar länets företag för 

drygt 40 miljarder kronor årligen. Det innebär att länets utveckling och tillväxt är starkt beroende av de globala 

värdekedjorna. 
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E-handel och logistik är starka näringar i en snabb utveckling med stor potential. Jönköpings län har utvecklats 

till ett logistikcentrum tack vare en framgångsrik strategisk satsning från flera kommuner utifrån länets unika 

läge. 

 

Skogsnäringen och dess förädlingsindustri är fortsatt stark och förutsättningarna för utveckling i enlighet med 

strategin för smart industri samt för att bidra till en biobaserad ekonomi är stora. Skogen erbjuder också 

mervärden i form av en unik besöksmiljö med rika naturvärden på rimligt avstånd från norra Europa, varifrån 

många turister som besöker Sverige kommer.  

 

Besöksnäringen är en växande näringsgren som bedöms ha en stark fortsatt potential då många av de värden som 

turister efterfrågar finns i eller inom en relativ närhet av länet. Satsningar på upplevelse- och besöksnäringen 

bidrar till livskvalitet och attraktivitet även för boende i länet. Ett ökat fokus på matturism innebär en möjlighet 

för landsbygds- och livsmedelsproducerande företag. 

 

Livsmedelsproduktionen behöver öka dramatiskt inom ett tiotal år för att säkra den svenska 

självförsörjningsgraden, kompensera för minskade importvolymer från länder med en växande medelklass och 

länder med negativ klimatpåverkan samt för att nå regeringens mål med en dubblerad livsmedelsexport. Detta 

behöver ske på ett hållbart sätt för att säkra den framtida livsmedelsproduktionen och den biologiska 

mångfalden. Länet har en omfattande mjölk- och köttproduktion och förutsättningarna för att utveckla 

frilandsodlingen är goda. Att utveckla konsumentmönstren mot att handla och konsumera mer närproducerat är 

angeläget. Genomförande av länets livsmedelsstrategi ska säkerställa att näringen utvecklas. En hög medelålder 

hos länets landsbygdsföretagare ställer krav på insatser för att utveckla länets entreprenörskap och attrahera 

nyetableringar. Här bidrar naturbruksskolorna med kompetens och kunnande. 

 

Med kulturella och kreativa näringar avses branscherna arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, mode, 

litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande. 

Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och kreativitet representerar viktiga näringar. 

Genom sin koppling till det kulturella fältet bidrar dessa aktörer starkt till länets attraktivitet, livsmiljö, hållbar 

tillväxt samt ett län i balans. Det är också viktigt att beakta de konstnärliga utbildningarnas roll för utvecklingen 

av kulturella och kreativa näringar. Här är bland annat länets folkhögskolor viktiga aktörer. 

Utmaningar som skapar nya möjligheter 

Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor är nödvändiga fokusområden. För att möta klimat-, miljö- 

och energiutmaningarna och samtidigt främja ett konkurrenskraftigt näringsliv krävs det förändringar i 

näringslivet, både strukturella och en övergång till förnyelsebara resurser. Genom att hållbart nyttja 

landsbygdens biologiska resurser kan en biobaserad samhällsekonomi utvecklas som alternativ till en 

fossilbaserad ekonomi.  

 

Den åldrande befolkningen skapar också möjligheter i form av att nya produkter, tjänster och innovationer krävs 

och efterfrågas. Digitalisering och robotisering erbjuder nya sätt att möta medborgare och patienter vilket skapar 

förutsättningar för tjänsteutveckling inom vård- och välfärdstjänster. Bredband i hemmen erbjuder också nya sätt 

att stödja och serva invånarna. Region Jönköpings län ligger i framkant inom tjänsteutvecklingen inom vård- och 

välfärdstjänster och har potential att ytterligare stärka och utveckla området från en stark position. 

 

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. För att lyckas 

behöver länet vara med i täten av både den digitala omvandlingen för att dra nytta av möjligheterna som kommer 

med den fjärde industriella revolutionen och den globala gröna omställningen. Uppkopplad industri och nya 

material ska bidra till att påskynda arbetet med att digitalisera industrin och säkerställa att länet bättre tar vara på 

kompetens och det världsledande kunnandet kring material. Den fjärde industriella revolutionen möjliggör 

digitaliserad produktion, nya sätt att bemöta kunder och förändrade affärsmodeller. Kompetens och 

innovationskraft är avgörande för att lyckas. För att stödja denna utveckling fokuseras det regionala tillväxt- och 

utvecklingsarbetet på digitalisering, smart industri, e-handel och logistik samt en cirkulär och biobaserad 

ekonomi. 

Företagsklimat 
Sex av länets kommuner ligger på topp 50 i Svenskt Näringslivs rankning och ytterligare tre ligger på topp 100 

när det gäller näringslivsklimat. För att hela länet ska utvecklas över tid behöver företagsklimatet vara starkt i 

hela länet. Andelen nystartade företag är lägre än i landet i övrigt och andelen kvinnor som startar företag är låg. 

Detta är en trend som behöver vändas. För att uppnå ett breddat näringsliv måste förutsättningar skapas för att 
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företagsutveckling ska kunna ske på jämlika grunder. Jämställdhet behöver främjas och mångfalden måste tas 

tillvara. Alla entreprenörer och företagare ska ha samma rättigheter och möjligheter att utveckla sina idéer och 

sina företag. 

 

Socialt företagande behöver främjas genom uppmaning till socialt ansvarfull upphandling, underlättande av 

socialt företagande samt genom att stärka arbetsmarknadspolitiska insatser på området. Även ungdomar behöver 

tidigt få vetskap om att också det sociala området erbjuder möjlighet till entreprenörskap och eget företagande.  

Företags- och innovationsfrämjande verksamheter 
För att stärka företagsklimatet och näringslivsutvecklingen i länet ges verksamhetsbidrag till ett antal insatser 

som tydligt bidrar till att skapa tillväxt i länet. Region Jönköpings län bidrar också till det samlade 

främjandesystemet som ägare eller bidragsgivare till centrala aktörer som Almi företagspartner AB, Science 

Park-systemet, Företagsjouren, Ung företagsamhet, Coompanion och Smålands Turism AB. Verksamhets- och 

ägarbidrag ska bidra till att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin. 

 

Prioriterade inriktning  

 Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling  

 Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen i näringslivet och i offentlig sektor 

 Regionen ska främja socialt företagande    

  

 

 

 

 

Kompetensförsörjning och utbildning  
Den demografiska utvecklingen gör att tillgången till arbetskraft i länet riskerar att minska under överskådlig tid 

samtidigt som tillgången till kunskap och kompetens i bred bemärkelse är en central konkurrensfaktor för länet i 

den globala kunskapsekonomin. För att vända denna utmaning till en styrka behöver alla invånares kompetens 

ses, tillvaratas och utvecklas för att kunna främja företagande, entreprenörskap, utveckla nya varor, tjänster, 

affärssystem och tekniska lösningar. Tillgång till relevant kompetens är en förutsättning för fortsatt utveckling av 

näringsliv och offentlig verksamhet. 

 

Efterfrågan på arbetskraft inom nya yrkeskategorier kommer att uppstå, vilket ytterligare betonar individers 

behov av kompetensutveckling, livslångt lärande och förmåga till omställning. Det ställer också krav på 

utbildningssektorn att i hela länet kunna möta snabbt skiftande utbildningsbehov och anpassa insatser 

individuellt för att länet ska kunna nyttja dels den potential som står utanför arbetsmarknaden men också 

digitaliseringens möjligheter. Förmågan att ta tillvara på hela arbetskraftens kompetens, kreativitet och 

erfarenhet oavsett bakgrund, kön, härkomst, ålder eller boendeort kommer vara helt avgörande för länets 

långsiktiga tillväxt och utveckling. Det är också avgörande för att säkra välfärden och den sociala 

sammanhållningen i hela länet. Arbetet med matchning utifrån det utbud och den efterfrågan som finns i länet 

kommer bli centralt. 

 

Prioriterad inriktning 

 Region Jönköpings län ska verka för en utveckling av arbetsmiljön på länets arbetsplatser.  

 Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd regional tillväxt.  

 

Yrkesutbildningar på gymnasial och yrkeshögskolenivå har en särskilt stor betydelse för kompetensförsörjningen 

i länet för att säkra den direkta kopplingen till näringslivets behov av arbetskraft. En generell höjning av länets 

relativt sett låga formella kompetensnivå är också av central betydelse för en långsiktigt hållbar tillväxt och 

utveckling. Det är också viktigt att fler av länets ungdomar väljer ett yrkesprogram, samt att fler bryter 

traditionella programval utifrån kön. Region Jönköpings län vill stödja en ökad samverkan mellan skolhuvudmän 

för att möjliggöra att ungdomar kan välja det yrkesprogram man helst vill studera på. 

 

Folkbildningen som består av studieförbund och folkhögskolor är en resurs för länet ur flera perspektiv. De kan 

bidra med kurser till anställda med utländsk bakgrund med behov av att stärka det svenska språket och av att få 

bättre insikt i svensk (arbets-) kultur. Därmed också en resurs för att förbättra integrationen och för att försörja 

Prioriterad aktivitet 

 Genomföra branschvisa framtidsanslyser tillsammans med näringslivet i länet som underlag för 

handlingsplaner som stärker företagens långsiktiga konkurrenskraft  

 En översyn av verksamhetsbidragen ska ske med syftet att koppla dessa till genomförandet av 

handlingsplanerna i den regionala utvecklingsstrategin 
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regionen med personal. Folkhögskolor och studieförbund arbetar också aktivt med att utjämna 

utbildningsklyftorna och verkar för ett livslångt lärande.   

 

Samverkan med Jönköping University har en strategisk roll för att skapa förutsättningar för forskning, 

innovation, utveckling och kompetens i hela länet. Tillsammans arbetar Region Jönköpings län och Jönköping 

University för att stärka forskningsfinansieringen för högskolan. Att Jönköping University får tillräckligt med 

utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden är av stor betydelse för att långsiktigt försörja länet med 

relevant arbetskraft – både inom offentliga och privata näringar – och för att höja den formella kompetensnivån i 

länet. För regionens utveckling är det också angeläget att verka för att Jönköping University får 

universitetsstatus. 

 

Prioriterad inriktning 

 Utbudet på länets lärcentra behöver breddas för att möta näringslivets och det offentligas 

kompetensbehov och möjliggöra studier parallellt med arbete i hela länet. 

 Ett länsövergripande system för livslångt lärande i syfte att stärka matchningen på arbetsmarknaden ska 

utvecklas 

 

 

 

 

 

 

En akut utmaning är att arbetsmarknadens kompetensbehov och kompetensen hos de som står till 

arbetsmarknadens förfogande inte matchar. Arbetsförmedlingen talar idag om full sysselsättning hos gruppen 

inrikes födda och utanför arbetsmarknaden står idag människor med kort utbildningsbakgrund och personer med 

funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan negativt. Arbetslösheten är också högre i gruppen utrikes 

födda än i gruppen inrikes födda. Grupperna som idag står utanför arbetsmarknaden utgör, tillsammans med 

invandringen, ett nödvändigt tillskott till arbetsmarknaden då arbetskraftsbristen fortsätter stiga i de flesta 

branscher i länet.  

 

Prioriterad inriktning 

 Region Jönköpings län behöver bli en starkare aktör som erbjuder stöd till de branscher eller företag 

som behöver nyanställa eller uppgradera kompetensen hos befintliga medarbetare.  

 Region Jönköpings län ska stärka stödet till nyföretagande bland utrikesfödda 

 Den språkliga och etnokulturella kompetensen inom de regionala innovationssystemen och de 

företagsstödjande aktörerna behöver förbättras.  

 Region Jönköpings län ska även stötta etableringar av mindre traditionella företagsformer såsom 

kooperationer och sociala företag. 

 

För ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av största vikt att de fullföljer utbildningen på ett nationellt 

program i gymnasieskolan och tidigt erbjuds möjlighet att prova på företagande och entreprenörskap i olika 

former. 

Utbildningsverksamhet 
Region Jönköpings län driver folkhögskoleutbildningar och är, på uppdrag av länets kommuner, huvudman för 

gymnasieskolans naturbruksprogram. 

Naturbruksskolorna 

På uppdrag av länets kommuner genomför Region Jönköpings län naturbruksutbildning inom ramen för 

gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal med kommunerna gäller till 31 december 2022. Avtalet har 

kompletterats med en överenskommelse om fortsatt samverkan fram till 2023. 

Naturbruksskolorna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom utvecklingsrådet för 

naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har representanter. Naturbruksprogrammet ska 

erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar. 

 

För att uppnå målsättning i samverkansavtalet med länets kommuner om att naturbruksgymnasierna ska vara 

ledande inom sina områden och att det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete, har en branschanalys och en 

bedömning gjorts om förutsättningar och framtida inriktning för perioden fram till och med 2022.  

 

Prioriterad aktivitet 

 Samla aktörerna och ta fram en gemensam plattform för arbetet med kompetensförsörjningen för 

näringslivets och offentlig sektors behov. 

 Arbeta för att öka antalet utbildningsplatser vid JU och YH-utbildningar  
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Utöver gymnasieutbildning ska även utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar 

på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov erbjudas. Naturbruksskolorna ska utvecklas till 

kunskapscentra för naturbrukets aktörer. Förutom utbildning är naturbruksskolorna också en regional mötesplats 

för forskning, näringsliv, organisationer och andra som söker kunskap inom naturbruk och utveckling av 

landsbygdsföretagande. 

 

Prioriterad inriktning 

 Naturbruksgymnasierna ska utvecklas till kunskapscentra för naturbrukets aktörer. 

 De ska bedriva vuxenutbildning inom den gröna sektorn på uppdrag av olika aktörer i samhället 

 Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i regionen/för regionen 

 Utveckla naturunderstödd rehabilitering till att vara en resurs för Region Jönköpings läns 

medarbetare/chefer 

 

 

 

 

 

 

Folkhögskolorna 

I det livslånga lärandet och för att stärka demokratin har folkbildningen genom folkhögskolorna en viktig roll att 

fylla. Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom den långa bildningstraditionen och att den enskilda 

skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Den har också 

möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos deltagare. Basen för 

folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar 

grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med kort 

utbildning, deltagare med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer. Folkhögskoleutbildningen 

finansieras huvudsakligen av statliga medel och bidrag från regionerna. 

 

För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts fast 2013 och som innebär 

kultur för Sörängens folkhögskola och hälsa för Värnamo folkhögskola. Folkhögskolorna är också en resurs för 

regionens kompetensförsörjning, i sig själva eller i samverkan med övriga delar av regional utveckling. 

Finansiering av folkhögskolor sker i huvudsak genom ersättning baserad på deltagarvecka. Ersättningsnivån och 

maximalt finansierade veckor på egna och rörelsedrivna folkhögskolor i länet fastställs inför varje budgetår. Ett 

särskilt ägarstöd som tar hänsyn till skolornas lokalmässiga förutsättningar utgår till egna folkhögskolor. 

Ersättningsnivån för folkhögskolor utanför länet ska följa rekommendation från Sveriges Kommuner och 

Landsting. 

 

 

 

 

 

 

Attraktivitet och livsmiljö  
Förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla ett 

attraktivt och konkurrenskraftigt län. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och som 

investerar kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med bland annat arbete, 

service, omsorg och fritid. 

 

För att vara ett attraktivt län behöver arbete tillsammans med kommunerna, omkringliggande regioner och 

nationella aktörer ske gemensamt och systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som både kvinnor och män 

vill leva, bo, besöka och driva företag i. Näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer och det är bara när 

arbetet sker tillsammans som människor och företag kan erbjudas attraktiva miljöer. God tillgänglighet till 

arbetsmarknad, kommersiell- och offentlig service, kultur och naturupplevelser samt fritidsaktiviteter är viktiga 

delar i en attraktiv miljö. 

 

Prioriterad aktivitet  

 En ny branschanalys av de gröna näringarna ska tas fram inför 2020 och ny samverkansperiod 

med kommunerna 

 En skolplan för Naturbruksskolorna uppdrag, både det kommunala och det regionala, tas fram. 

 

 

 

 

 

Prioriterad aktivitet  

 En skolplan för de egna Folkhögskolornas uppdrag inklusive det regionala uppdraget tas fram 
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Genom ett rikt och varierat kulturliv, som erbjuder invånare och besökare mångfacetterade kulturupplevelser, 

odlar regionens skolor och kulturaktörer demokrati och attraktivitet men också förutsättning för ökad turism, 

arbetstillfällen och ett bra liv i en region som är attraktiv för människor och företag. Utifrån ett 

attraktivitetsperspektiv är det därför av stor betydelse att Region Jönköpings län på alla sätt bidrar till en hållbar 

utveckling både i städerna och på landsbygden. 

Stad och land 
I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta 

samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer för människor att 

leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt 

för smarta städer. 

 

Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den demografiska 

utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring frågor som hälsa och 

omsorg. Samtidigt finns det i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt – till 

exempel genom effektiva infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart sätt 

och delas av många. Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att 

ta vara på innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga. 

 

Landsbygden har långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar. Det finns areella näringar, som kan erbjuda hållbar 

tillväxt och som kommer att ha en avgörande betydelse för samhällets omställning till en biobaserad och 

klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer stora naturresurser och kulturvärden som erbjuder miljöer för 

attraktiva permanent- och deltidsboenden, friluftsliv och rekreation. Landsbygden behöver ses som en värdefull 

tillgång med många utvecklingspotentialer. Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre 

grad än tätortens på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella insatser. Insatser behöver göras för att 

utöka möjligheten till gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta tillvara, tillgängliggöra och utveckla 

värdefulla natur- och kulturmiljöer. 

 

Region Jönköpings läns naturbruksskolor är kompetenscentra som kan fungera som öppna testbäddar och 

mötesplatser för olika typer av landsbygdsutveckling. Skolorna är också själva aktörer och genom sin 

verksamhet en påverkansfaktor på utvecklingen inom landsbygden. 

 

Besöksnäringen bedöms ha en stor potential i länet både när det gäller turism, konferenser och olika event. Det 

finns ett stort intresse för att besöka länet som turist, inte minst landsbygden. För att potentialen ska tas tillvara 

krävs framförallt satsningar på den småskaliga infrastrukturen för besöksnäringen som cykel-, vandrings- och 

ridleder. 

 

 

 

 

 

Attraktiva miljöer och upplevelser 
För att över tid kunna säkerställa välfärden i form av vård, utbildning och omsorg är det av största vikt att 

skatteunderlaget säkras på en tillräckligt hög nivå. Att lyckas behålla länsinvånarna och att attrahera människor 

till länet är därför en stor utmaning som det är av avgörande betydelse att länet lyckas med. 

 

Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det handlar om 

faktorer som ett rikt och varierat kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter. Undersökningar visar att för 

både gruppen landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av avgörande betydelse om det finns tillgång till 

konserter och andra typer av kulturevenemang i närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta till en landsort 

(mindre tätort eller landsbygd). Ett rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt för att länets nuvarande 

befolkning ska uppleva länet som attraktivt, det är också av central betydelse för att länet över tid ska upplevas 

som attraktivt för unga människor, både de som bor här idag och de som bor i större städer, för att fler ska vilja 

flytta till länet. 

 

Kulturen och föreningslivet betyder också mycket för utvecklingen av den sociala sammanhållningen och kultur, 

kulturarv och naturmiljöer har betydande roller för individers utveckling. Kultur och fritidsaktiviteter främjar 

människors kreativitet vilket är av stor betydelse för förnyelse- och innovationsförmåga. Kulturens och fritidens 

betydelse för en hållbar samhällsutveckling och en långsiktig regional tillväxt och utveckling är alltså stor. 

Prioriterad aktivitet 

 En branschanalys  tas fram som underlag för prioritering av investeringar i småskalig 

infrastruktur för besöksnäringens utveckling  
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Kultur 
Regionen ska värna och främja ett rikt kulturutbud med en mångfald av uttryck med fokus på geografisk och 

fysisk tillgänglighet. Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och för samhällets och 

enskilda invånares möjlighet att skapa en identitet, känna tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur  skapar 

sammanhang och mening och kan få människor att se världen och sig själva genom andras ögon. Yttrandefrihet, 

konstnärlig frihet och varje människas rätt till kultur är kulturpolitikens grund. En mångfald av uttryck, 

verksamheter och aktörer är basen för ett rikt kulturliv som måste värnas, lyftas fram och utvecklas. 
 

Kultur tillför en viktig dimension till andra samhällsområden och kan i samverkan med andra politikområden 

fungera som motor för regional utveckling och tillväxt. Insatser inom kulturområdet har betydelse för att stärka 

människors kreativitet, stärka den lokala identiteten, bidra till ett öppet och kreativt klimat i en region och inte 

minst demokratin. Möjligheten att ta del av, och aktivt delta i, ett rikt kulturutbud är viktigt för individens välfärd 

och välbefinnande. Kultur är hälsofrämjande och rehabiliterande, men bygger även broar mellan människor och 

verksamheter. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till att en bygd, region eller landsdel är 

attraktiv vid företagsetableringar. Det skapar nya arbetstillfällen och påverkar hur människor väljer 

bosättningsort. Väl marknadsförda kulturmiljöer och kulturminnen bidrar till ökad turism och fler jobb. 

 

Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet och ska kunna göra det utifrån sina egna önskemål och 

möjligheter i olika skeden av livet. Det här är något som framhålls i både de kulturpolitiska målen och i den av 

Sverige ratificerade FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Arbetet 

med att stärka tillgänglighet till konst och kultur gentemot enskilda målgrupper, och utifrån en fördjupad analys 

på stad och land-perspektivet, skapar möjligheter för medborgarnas tillgång till kultur utifrån de förutsättningar 

som kommunerna verkar i. Detta kan också uppnås genom samverkan med andra delar av Region Jönköpings 

läns verksamheter, kommunerna, den idéburna sektorn, professionella kulturaktörer, studieförbunden samt 

universitet och högskola. Det är också centralt att underlätta för barn och unga i hela länt att ta del av kulturlivet. 

 

En ökad användning av digitaliseringens möjligheter bör vara en strategisk inriktning. Med det menas att skapa 

bättre förutsättningar för länets kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur. För 

invånarna i länet ska tillgången till ett kvalitativt digitalt kulturutbud öka, liksom möjligheterna och förmågan att 

ta del av utbudet. Genom olika initiativ vill Region Jönköpings län ge invånarna tillgång till ett brett och varierat 

digitaliserat kulturutbud, med olika kulturformer och olika uttryck. Även här spelar civilsamhället en viktig roll. 

Regional kulturplan 

Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet med modellen 

är att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län ansvarar 

för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den regionala kulturplanen ligger till grund för 

fördelningen. Kulturplanen är ett kultur- och konstpolitiskt dokument som beskriver inriktningen för det 

regionala konst- och kulturlivet. Kulturplanen för 2018–2020 har tagits fram i samråd med länets kommuner och 

andra regionala aktörer och anger inriktning för kulturpolitiken och därmed i första hand hur befintliga resurser 

ska disponeras. Samtliga verksamheter inom kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara 

uppdragsbeskrivningar. De satsningar och prioriteringar som beskrivs i den regionala kulturplanen har 

uppföljningsbara handlingsplaner.  

 

För den aktuella planperioden är följande övergripande mål satta: 

 

 kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet 

 möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser 

 ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalité med både bredd och spets. 

 

 

 

 

 

 

Smålands Musik och Teater 

Smålands Musik och Teater har ett länsuppdrag inom musik, teater och dans och ska, som nav för länets 

scenkonst, verka i länets samtliga kommuner. Samverkan ska ske med det fria professionella kulturlivet, ideella 

krafter och civilsamhället. Smålands Musik och Teater ska bidra till att bredda intresset och engagemanget för 

Prioriterad aktivitet 

 Under 2020 inleds arbetet med att uppdatera kulturplanen för planperioden 2022-2025. 

 Arbeta för ökad tilldelning av nationella medel till länets kultur inom ramen för 

samverkansmodellen  
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kulturen i allmänhet och scenkonsten i synnerhet. Genom teaterensemble och orkester, Jönköpings Sinfonietta, 

är Smålands Musik och Teater den största arbetsgivaren för de professionella aktörerna i länet inom scenkonst. 

 

Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar framtagandet och uppsättandet av egna produktioner 

inom musik, teater och dans med verksamhetens egna resurser som grund. Verksamhet ska bedrivas både i 

Kulturhuset Spira och ute i länet. För att främja och säkerställa sin regionala närvaro ska Smålands Musik och 

Teater verka för att utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med kommuner och lokala aktörer. 

Samverkan med andra professionella scenkonstverksamheter ska eftersträvas.  

 

Smålands Musik och teaters verksamhet utgår ifrån kulturhuset Spira i Jönköping. I den ingår att ansvara för 

utbuden på Spiras fyra scener som ska ha ett brett utbud. Detta säkerställs genom egna produktioner, samarbeten, 

inköpta produktioner samt uthyrningar. Man anordnar också konferenser med kulturinslag. 

  

Ett särskilt riktat uppdrag finns gällande länets barn och unga. Smålands Musik och Teater ska prioritera 

möjligheterna för skolor att få kulturupplevelser både i kulturhuset Spira och i sina hemkommuner. Region 

Jönköpings län erbjuder länets kommuner att barn i både låg- och högstadieålder ges möjlighet att få en 

kulturupplevelse utan biljettkostnad. Skolorna själva arrangerar och finansierar eventuella transporter. 

 

Smålands Musik och Teater verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen. 

 

Prioriterad inriktning 

 Ökad närvaro i länets samtliga kommuner 

 Ökad samverkan med det fria kulturlivet  

 Verka för ett brett utbud i länets samtliga kommuner  

 Barn och unga  

 

 

 

 

 

 

Kultur och utveckling  

Kultur och utveckling är en verksamhet som, med den regionala kulturplanen som grund, arbetar strategisk för 

att stödja länets aktörer inom musik, teater, dans, film, bild och form, bild och form gestaltning, hemslöjd samt 

litteratur och regional biblioteksverksamhet 

Med sin kompetens ska verksamheten förbättra förutsättningarna för ett rikt kulturliv och stimulera utvecklingen 

av densamma. Verksamheten sker i dialog med och mellan civilsamhället och länets kulturaktörer. 

Verksamheten har i uppdrag att vara främjande, kunskapsbärande och bildande. Kultur och utveckling ansvarar 

för att utveckla de stöd som utgår till kulturlivet. 

I verksamheten kultur och utvecklings uppdrag ingår att svara för forum och möten för dialog mellan 

kulturaktörerna och Region Jönköpings län. Samråd och samverkan med länets kommuner, civilsamhället, 

studieförbund, fria kulturutövare och institutioner är en central del av verksamheten. 

Genom den konstnärliga gestaltningen bidrar verksamheten till stimulerande miljöer i Region Jönköpings läns 

lokaler. Konstnärer, nationella såsom internationella, ges möjlighet till arbete och länets invånare får tillfälle att 

möta samtidskonst i sin närmiljö. Kultur och utveckling verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen. 

 

Prioriterad inriktning 

 Utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet 

 Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell utövare i länet 

 Skapa bättre förutsättningar för ideella kulturaktörerna i länet  

 Fokus på barn och ungas kultur  

 

 

Prioriterad aktivitet 

 Upprätta samverkansavtal om det lokala utbudet av scenkonst med länets kommuner avseende 

såväl barn och unga som för en vuxen publik.  

 

 

 

 

Prioriterad aktivitet 

 Genomföra en översyn av verksamhetsbidragen inom kulturstöden med målet om en övergång till 

flerårig bidragsgivning 
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Stiftelsen Jönköpings läns museum 

Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings 

läns museum. Verksamheten är baserad på statens kulturpolitiska mål (resultatet av SOU2009:16). Särskilt 

centralt är det mål som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. Museet 

ska arbete för att människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett 

särskilt ansvar finns för att utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån 

de nationella målen för kulturmiljöarbetet.  

 

Region Jönköpings län ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för att 

tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten 

möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid. Jönköpings läns museum verkar utifrån den beslutade 

uppdragsbeskrivningen. 

 

 

 

 

Internationellt samarbete 
För att möta de samhällsutmaningar som länet står inför, ökad global konkurrens, den demografiska 

utvecklingen, samt klimat-, miljö- och energifrågorna, krävs det internationellt samarbete. Företagen och 

arbetskraften rör sig på en global marknad och därför behöver det finnas ett internationellt perspektiv på det 

regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Strategiska samarbeten och partnerskap behöver etableras inom 

Sverige och i andra länder för att stödja näringslivet utveckling. EU-samarbetet sätter ramarna för många 

utvecklingsfrågor och påverkar också förutsättningarna genom de fonder och program som möjliggör och skapar 

incitament för projekt, företagsutveckling och innovation. 

 

Länet behöver också i än högre grad dra nytta av globaliseringens möjligheter genom en starkare delaktighet i de 

globala värdekedjorna. Förutsättningarna för direktinvesteringar behöver ständigt utvecklas och företagens 

exportmöjligheter behöver stärkas. De globala värdekedjorna skapar nya förutsättningar för små och medelstora 

företag att delta i de globala marknaderna exempelvis som underleverantörer eller som leverantör av 

specialiserade insatsvaror. Värdet av tillverkade produkter blir alltmer beroende av de tjänster som säljs 

tillsammans med varorna. Kunskapsbaserat kapital och innovation blir allt viktigare. Globaliseringen ställer 

därmed nya krav på näringslivet och samhällets förmåga att utvecklas och möta de utmaningar som finns – vilket 

också innebär möjligheter. 

 

I ett ökat internationellt samarbetet ges det livslånga lärandet och kompetensutvecklingen nya möjligheter. 

Genom Erasmusprogram och utbyte på högre utbildning- och forskarnivå kan ny kompetens tillföras länet. 

 

Det regionala utvecklingsarbetet behöver i högre grad stödja de offentliga aktörerna och företagen i länet genom 

en större internationell utblick som kan främja utveckling, lärande, gränsöverskridande samarbeten samt frigöra 

utvecklingspotentialen hos de små och medelstora företagen och bidra till fler affärsmöjligheter.  

 

Region Jönköpings län är medlem i Assembly of European Regions (AER) där Region Jönköpings län har en 

politisk representation och tillsammans med övriga Smålands län, Blekinge och Halland och lärosätena i länen 

driver ett Brysselkontor. För medborgarna finns Europa Direktkontoret som arrangerar aktiviteter på skolor, 

arbetsplatser och offentliga arenor i syfte att höja kunskapen om EU och internationaliseringen för allmänheten.  

 

Naturbruksskolorna har sedan många år ett utbyte med flera länder i Europa. Skolornas elever kan göra delar av 

sin praktik på företag inom gröna sektorn i ett antal länder som regionen samverkar med. Samverkan sker inom 

ramen för Erasmus och finansieras därigenom. Även folkhögskolorna har internationellt utbyte vilket bidrar till 

Agenda 2030:s genomförande i andra länder.  

 

 

Prioriterad aktivitet 

 Fortsatt utveckling och säkerställande av museets pedagogiska verksamhet med särskild satsning 

för barn och unga  
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nationella redovisningarna och för att utveckla den sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med 

kommunerna. 

Verktyg för att leda regional tillväxt och utveckling 

Rollen som ansvarig för tillväxt och utveckling i länet 
Det nationella uppdraget tydliggör att det regionala utvecklingsansvaret innefattar ansvar för det regionala 

tillväxtarbetet, den regionala utvecklingsstrategin och transportinfrastrukturplanering. Roller och 

ansvarsfördelning ska vara tydliga och organiseringen ska leda till att den regionala utvecklingsansvarige leder 

och utvecklar det regionala arbetet för en hållbar tillväxt och utveckling i länet. Regeringen trycker på att 

förutsättningarna för ett mer resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken måste utvecklas och 

stärkas. I uppdraget ingår att ansvara för företagsstöd, medel för projektverksamhet samt stöd till anläggning av 

kanalisation. Inom kompetensförsörjningsområdet har den regionalt utvecklingsansvariga ett uppdrag att inom 

ramen för kompetensplattformar utveckla samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på 

kort och lång sikt. Samverkan med de statliga myndigheterna behöver vara omfattande då dessa inom sina 

verksamheter ska verka för att målen i den regionala utvecklingsstrategin uppnås. Samverkan behöver vara extra 

nära länsstyrelsen, näringslivet och det civila samhällets organisationer, i synnerhet kommunerna. Ett starkt 

regionalt ledarskap är enligt regeringen en viktig framgångsfaktor för regional tillväxt och utveckling. Ett ökat 

regionalt ansvar och inflytande över det regionala tillväxtarbetet ställer höga krav på ett stärkt regionalt 

ledarskap med förmåga att göra prioriteringar på kort och lång sikt. 

 

Detta ansvar handlar om att företräda regionala intressen, samla aktörer från lokal, regional och nationell nivå, 

däribland näringsliv, akademi samt det civila samhället, skapa samarbeten och erfarenhetsutbyten med andra 

länder, göra prioriteringar på kort och lång sikt, utifrån analyser och ett kontinuerligt lärande ta fram en 

långsiktig och strategisk planering för att uppnå regionala långsiktiga mål och visioner, ta initiativ till och kunna 

fatta strategiska och snabba beslut samt leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser i länet. 

 

För att lyckas med detta krävs både legitimitet och mandat för att samla aktörer och att utveckla och driva det 

regionala tillväxtarbetet. Ett framgångsrikt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete skapar förutsättningar för det 

goda livet exempelvis genom att invånarna kan säkra sin försörjning genom arbete, att det motverkar socialt 

utanförskap och bidrar till en meningsfull fritid. Det är faktorer som både är hälsofrämjande för invånarna och 

skapar ett stabilt skatteunderlag över tid. 

 

Prioriterad inriktning  

 För att genomföra det regionala utvecklings- och tillväxtuppdraget avseende såväl nationella som 

regionala prioriteringar tillförs medel utifrån behoven som redovisade inför budget 2019  

 

 

 

 

 

 

Projektmedel för utveckling 
Region Jönköpings län disponerar årligen statliga utvecklingsmedel, så kallade 1:1 medel. Dessa pengar fördelas 

mellan projektstöd, företagsstöd och kommersiell service. Den årliga bemyndiganderamen 2020 beräknas till 56 

miljoner kronor och anslaget som kan utbetalas till 24  miljoner kronor. Bidrag som kräver minst 50 procents 

medfinansiering ges till projekt som stimulerar näringslivsutveckling och innovation, kompetensförsörjning och 

internationellt samarbete. 

 

Region Jönköpings län avsätter därutöver 19,5 miljoner kronor till stöd för olika former av projekt och 

verksamheter som bidrar till regional tillväxt varav 8,4 miljoner kronor kan ges i projektstöd under 2020. 

Utöver ovanstående har Region Jönköpings län möjlighet att tillsammans med andra aktörer eller själv söka EU- 

eller statliga medel från insatser och utlysningar som ytterligare kan stärka det regionala utvecklingsarbetet. Det 

finns en förväntan från övriga aktörer i det företagsfrämjande systemet att regional utveckling i högre grad ska ta 

på sig ledartröjan för kritiska projekt så att de dels blir av och dels genomförs med hög kvalitet och samordning. 

För att detta ska vara möjligt behöver det finnas medel tillgängliga för medfinansiering av dessa projekt.  

 

EU:s strukturfonder är viktiga verktyg för att genomföra EU:s gemensamma sammanhållningspolitik. 

Jönköpings län tillför i dessa sammanhang NUTS II-området Småland och Öarna. 

Prioriterad aktivitet 

 

 Ta fram en finansieringsplan för Regionala utvecklingsstrategins genomförande  
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Analys av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet 
Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet 

av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I denna analys ska särskild hänsyn tas till 

funktionella regionala samband inom som över läns- och landsgränserna samt olika typer av landsbygder och 

tätorter. Analysen ska göras utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande 

indelningsgrund. Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande 

samhällsplaneringen förflyttas stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges att de regionala 

utvecklingsaktörerna ska stärka och utveckla analyskapacitet och kompetens avseende såväl kvalitativa som 

kvantitativa regionala analyser. Detta är ett arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara de  

 

 

Koalitionen föreslår  

Rutan med mål och indikatorer för uppföljning av RUS uppdateras när den är fastställd av 

regionfullmäktige  

PRIORITERINGAR, INDIKATORER  OCH SYSTEMMÄTETAL REGIONAL UTVECKLING  
Regional utveckling hanteras av nämnderna för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA), samt Trafik, 

infrastruktur och miljö (TIM). Indikatorer för regional utveckling anges nedan. Därefter anges strategiska mål, 

framgångsfaktorer och systemmätetal för verksamhetsområdena Utbildning och kultur och Länstrafiken. 

 

 

Hållbar utveckling Region Jönköpings län leder arbetet för en hållbar 
uteckling och att målen i Agenda 2030 ska nås i tid i 
länet. Detta arbete ska bidra till en hållbar tillväxt och 
utveckling i hela Jönköpings län.  

 Ökad måluppfyllelse i BRP+ 

 Utsläpp av 
koldioxidekvivalenter minskar 
i länet 

Innovation och 
företagande 

Region Jönköpings län strävar efter det hållbara 
samhället med tillväxt av jobb och företag i hela länet, 
utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer, 
jämställdhet, integration och mångfald, en miljödriven 
näringslivsutveckling samt ökad konkurrenskraft för 
landsbygdsföretag. 

 Ökat företagande bland  

kvinnor och utrikes födda 

 Ökat antal nya företag per 
1000 invånare 

 Förbättrat företagsklimat i 
länet 
 

Kompetensförsörjning Region Jönköpings län bidrar till att alla människor i 
länet kan säkra sin egen försörjning genom; ett arbete, 
en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad 
sysselsättning, stärka kopplingen mellan utbildning och 
arbetsliv samt till att matchningen på arbetsmarknaden i 
länet stärks. 
 

 Höjd formell utbildningsnivå i 
länet 

 Sänkt långtidsarbetslöshet 

 Sjunkande ohälsotal 

Attraktiva miljöer och 
tillgänglighet 

Region Jönköpings län verkar för att: alla människor i 
länet har lika möjligheter att delta och bidra i ett 
tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande 
samhälle som präglas av jämlikhet, jämställdhet och 
mångfald; alla ska ha möjlighet att vara en del av det 
framväxande e-samhället; utveckla tillgänglighet och 
implementering av offentliga digitala tjänster och ett ökat 
serviceutbud på landsbygden; främja utvecklingen av 
koldioxidsnåla och energieffektiva infrastrukturer och 
transporter, samt förbättra förutsättningarna för turism, 
rekreation, kultur och fritid. 

 Klimatutsläppen från 
fossilbränsle i Jönköpings län 
minskar 

 Andelen nöjda resenärer med 
kollektivtrafiken ökar i hela 
länet                 

 Deltagandet i kulturlivet ökar i 
hela länet 

 Länsbefolkningen ökar 

 Länet når det nationella 
bredbandsmålet 2020 
 

Internationellt samarbete Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande 
innovationssystemet, bidrar till hållbara transporter, 
främjar anpassningen till energi-, miljö- och 

 Antalet direktinvesteringar 
ökar 

Prioriterad aktivitet 

 Arbeta för ökad tilldelning av 1:1 medel och andra nationella utvecklingsmedel till länet  

 Förbereda nästa programperiod för EU:s samhållningspolitik  
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klimatutmaningen, utvecklar strategiska samarbeten och 
partnerskap i Sverige och andra länder för en hållbar 
utveckling på en global marknad. 
 

 Andelen exporterande 
företag ökar 

Verktyg för regional 
utveckling 

Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och 
utvecklingsarbetet genom en strategisk samordning av 
länets kommuner, näringsliv och civilsamhälle, ökad 
samverkan nationellt såväl som internationellt, ett stärkt 
analysarbete, strategiska satsningar inom målområdena 
samt riktade projektutlysningar. 

 Ett ledningssystem för 
strategisk samordning 
etableras 

 Analysarbetet utvecklas 

 Riktade projektutlysningar 
genomförs 
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STRATEGISKA MÅL, FRAMGÅNGSFAKTORER OCH SYSTEMMÄTETAL 
 

Utbildning 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Strategiskt mål  

 Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud på 
naturbruksprogrammet och folkhögskolor med hög kvalitet, anpassat 
efter befolkningens och arbetsmarknadens behov. 

Framgångsfaktor: Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas 
dimensionering och inriktning.  

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Antal antagna i förhållande till antal elever som slutar  Statistik nytt mått 
årskurs 9 i länet (Naturbruksskolorna) 

Sökande per utbildningsplats (Folkhögskolorna) Statistik ≥ 2,0 2,8 2,0 

(folkhögskolan) – könsuppdelas (kvinnor/män/övriga) 

Perspektiv: Process och produktion 

Strategiska mål  

 Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med 
godkänd examen inom tre år.  

 Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser. 
 
Framgångsfaktor: Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov. 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Andel elever på naturbruksprogrammet som slutför Statistik 90 % 78 % 76 % 
sin utbildning med godkänd examen 

Andel deltagare som slutför kurs inom folkhögskolan Statistik 85 % 81 % 94 % 
- könsuppdelas (kvinnor/män/övriga) 

Kultur 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Strategiska mål  

 Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till 
kulturupplevelser och till eget skapande. 

Framgångsfaktorer: Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och 
kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i 
Jönköpings län. 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Betalande Publik Smålands Musik och Teater  Statistik ≥ 70 000 75 335 70 121 



REGIONAL UTVECKLING 

 

25 

– Kulturhuset Spira/Jönköpings kommun   Nytt mått 

—Övriga länet    Nytt mått    

Publik vid föreställningar för barn och ungdom Statistik ≥ 25 000 31 651 24 968 

-Kulturhuset Spira/Jönköpings kommun   Nya mått 

- Övriga länet    Nytt mått 

 

SMOT Antal samverkansavtal med kommun  13   

 

Perspektiv: Ekonomi 

Strategiskt mål God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet.  

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Ekonomi i balans ANA nämnden Ekonomisystem Inte överstiga budget - 1,2 mnkr -13,2 mnkr 

 

LÄNSTRAFIKEN 

PERSPEKTIV: MEDBORGARE OCH KUND 

Strategiskt mål: 

Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor – för hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet, Prisvärt, Nöjda kunder 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Andel nöjda kvinnor och 
män index (NKI)l 

Kollektivtrafik 
barometern 

   

Allmän trafik       

- alla länsbor  55 % 49 %   52 %*
 

- resenärer  65 % 59 %  63 %* 

- prisvärdhet  50 % 48 %   44 %*   

Serviceresor ANBARO 85 % 81 %   81 %  
 

Andel tåg som går 
enligt tidtabell 

 nytt mått   

* Ny mätmetod för Kollektivtrafikbarometern från och med 2017 

Perspektiv: Process och produktion 

Strategiskt mål: 

Kostnadseffektiv upphandling, Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: Rätt beteende – avtal, Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Antal resor 
 
 

Biljettsystem 
 
 

Resandeökning 1,0 % 
exklusive skolresor = 
22,8 miljoner totalt* 

22,4 miljoner  
 
 

22,6 miljoner  
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Antal påstigande/mil 
(regional trafik) 

 

Biljettsystem 

 

9,2 

 

9,2  

 

9,2  

* för att uppnå det långsiktiga målet enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet är de årliga målen linjärt fördelade: 

  År      Miljoner resor  

  2020: 22,1 

  2021: 22,7 

  2022: 23,3 

  2023: 23,8 

  2024: 24,4 

  2025: 25,0 

Perspektiv: Ekonomi 

Strategiskt mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet. Högt resandeunderlag. 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2017 Resultat 2018 

Ekonomi i balans  

 

Kostnad/per resenär- 
km (serviceresor) 

 

Skattesubventions- 
grad allmän trafik 

Ekonomisystem 

 

 

Planeringssystem 
 
 

Ekonomisystem 

Inte överstiga budget 

 

 

Inte öka mer än index 
 
 

60 % 

-33,2 miljoner kr  
 

 

16:42 kr   
 
 

64 %    

+0,6 miljoner kr   
 

 

17:15 kr   

 

 

61,2 %    

 

    

  

  

  

 

  

  



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

Plats: Regionens hus, sal B

§110 Bilaga till budget och verksamhetsplan 2020 
med flerårsplan 2021-2022 – Principer för 
prissättning vid kulturhuset Spira 2020
Diarienummer: RJL 2019/172

Beslut
Presidiet föreslår nämnden 

1. Ett tillägg i bilagan, uthyrning lokaler: Det ska finnas 
möjlighet att ge rabatterade priser till lokala/regionala 
organisationer samt det fria kulturlivet i regionen.

2. Överlämna principer för prissättningen vid Kulturhuset 
Spira 2020 till Regionstyrelsen.

Sammanfattning 
Nämnden har till uppgift att överlämna förslag till budget och 
verksamhetsplan 2020 samt flerårsplan 2021-2022 till 
budgetberedningen.

Som bilaga till budgetförslaget överlämnas förslag till principer 
för prissättning vid Kulturhuset Spira.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-14
 Bilaga Principer för prissättning 2020 vid Kulturhuset 

Spira

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår ett tillägg i bilagan, nästa sista punkten 
under, uthyrning lokaler: 
Det ska finnas möjlighet att ge rabatterade priser till 
lokala/regionala organisationer samt det fria kulturlivet i 
regionen.

Dan Sylvebo meddelar att Moderaterna återkommer vid 
nämndsammanträdet.

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och 
attraktivitet

Bilaga till budget och verksamhetsplan 2020 
med flerårsplan 2021-2022 –  Principer för 
prissättning vid kulturhuset Spira 2020
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar

 Överlämna principer för prissättningen vid Kulturhuset Spira 2020 till 
Regionstyrelsen.

Sammanfattning
Nämnden har till uppgift att överlämna förslag till budget och verksamhetsplan 
2020 samt flerårsplan 2021-2022 till budgetberedningen.

Som bilaga till budgetförslaget överlämnas förslag till principer för prissättning 
vid Kulturhuset Spira.

Information i ärendet
Sedan tidigare finns beslut om att införa dynamisk prissättning på biljetter och vid 
lokaluthyrning av Kulturhuset Spira. Föreliggande förslag är en sammanfattning 
av dessa principer.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-14
 Bilaga Principer för prissättning 2020 vid Kulturhuset Spira

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
Regional utveckling
Smålands Musik och Teater

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f  Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör



     

2019-08-14 RJL 2019/172

Förvaltningsnamn
Avsändare

Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och 
attraktivitet

Principer för prissättning vid 
Kulturhuset Spira 2020

Biljettpriser
Den genomsnittliga prisnivån för 2020 ska jämfört med 2019 vara oförändrad. 
Biljettpriserna ska ligga i intervallet 80 kronor till 1 000 kronor. 
Prisdifferentiering sker utifrån följande principer:

 Alla produktioner ska erbjuda ett tillgängligt prisspann.

 Prisspannet ska vara konsekvent i förhållande till produktionstyp och lokal.

 Egna produktioner ska prissättas i linje med gästande externa produktioner.

 Flera priszoner i teatersalongen och konsertsalongen ska erbjudas.

 Ett begränsat antal föreställningar erbjuds till försäljning i samband med 
biljettsläpp och därefter släpps fler biljetter baserat på efterfrågan.

 Rabatterade priser kan ges till prioriterade målgrupper.

 Presidiet för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet kan för 
enskilda tillfällen fatta beslut om priser som ligger utanför det fastställda 
prisintervallet.

Uthyrning av lokaler
Grundläggande principer:

 Utifrån rådande förhållanden görs en flexibel prissättning så att en hög 
nyttjandegrad av lokalerna uppnås.



   

2019-08-14 RJL 2019/172

 Hålla en marknadsmässig prissättning vid varje givet tillfälle så att inte 
snedvriden konkurrens uppstår.

 Det ska finnas möjlighet ge rabatterade priser till lokala/regionala 
organisationer.

 Prisuppräkning till nytt budgetår sker i huvudsak utifrån det index som 
regionen använder som allmänt uppräkningstal.

Prissättningen ska utgå från nedanstående ordinarie priser.

Priser vid uthyrning av lokaler 2020

Ordinarie pris (fullpris)

Namn på lokal

An
ta

l s
äl

jb
ar

a 
pl

at
se

r

Pr
is

 h
el

da
g

Pr
is

 p
r. 

Ha
lv

da
g 

Konsertsalen 783 62 900 44 000

Teatern 380 50 400 35 300

Kammaren 160 29 200 20 400

Café-scenen 130 18 000 12 600



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

Plats: Regionens hus, sal B

§112 Granskning av intern styrning och kontroll
Diarienummer: RJL 2019/943

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på 
revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till 
regionfullmäktige och regionrevisionen.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd 
av den granskning som regionrevisionen genomfört av intern 
styrning och kontroll. Den gjorda granskningen syftar till att 
bedöma om den interna kontrollen för Regionstyrelsen, Nämnden 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt Nämnden för 
trafik, intrastruktur och miljö är tillräcklig. Revisorernas 
sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och de berörda 
nämndera delvis har en tillräcklig intern kontroll och överlämnar 
ett antal rekommendationer. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-05
 Regionrevisionens missiv 2019-03-25 avseende 

granskning av intern styrning och kontroll
 Revisionsrapport från PwC, Mars 2019: Granskning av 

intern styrning och kontroll

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§115-148
Tid: 2019-08-13, kl 11:00-15:30

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 140 Granskning av intern styrning och kontroll
Diarienummer: RJL 2019/943

Beslut 
Regionstyrelsen 

 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på 
revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till 
regionfullmäktige och regionrevisionen

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd 
av den granskning som regionrevisionen genomfört av intern 
styrning och kontroll. Den gjorda granskningen syftar till att 
bedöma om den interna kontrollen för Regionstyrelsen, Nämnden 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt Nämnden för 
trafik, intrastruktur och miljö är tillräcklig. Revisorernas 
sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och de berörda 
nämnderna delvis har en tillräcklig intern kontroll och överlämnar 
ett antal rekommendationer. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-06-24
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-05
 Regionrevisionens missiv 2019-03-25 avseende 

granskning av intern styrning och kontroll
 Revisionsrapport från PwC, Mars 2019: Granskning av 

intern styrning och kontroll

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige
Regionrevisionen 
Regionledningskontoret – ekonomi 

Vid protokollet

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§115-148
Tid: 2019-08-13, kl 11:00-15:30

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Per Svenberg (S) Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§ 157 Granskning av intern styrning och kontroll
Diarienummer: RJL 2019/943

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på 
revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till 
regionfullmäktige och regionrevisionen

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd 
av den granskning som regionrevisionen genomfört av intern 
styrning och kontroll. Den gjorda granskningen syftar till att 
bedöma om den interna kontrollen för Regionstyrelsen, Nämnden 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt Nämnden för 
trafik, intrastruktur och miljö är tillräcklig. Revisorernas 
sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och de berörda 
nämnderna delvis har en tillräcklig intern kontroll och överlämnar 
ett antal rekommendationer. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-05
 Regionrevisionens missiv 2019-03-25 avseende 

granskning av intern styrning och kontroll
 Revisionsrapport från PwC, Mars 2019: Granskning av 

intern styrning och kontroll

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Granskning av intern styrning och 
kontroll
Förslag till beslut
Regionstyrelsen, Nämnd för arbetsmarknad och attraktivitet samt
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

 godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd av den 
granskning som regionrevisionen genomfört av intern styrning och kontroll. Den 
gjorda granskningen syftar till att bedöma om den interna kontrollen för 
Regionstyrelsen, Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt 
Nämnden för trafik, intrastruktur och miljö är tillräcklig. Revisorernas 
sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och de berörda nämndera delvis har en 
tillräcklig intern kontroll och överlämnar ett antal rekommendationer. 

Information i ärendet
Revisionsrapporten belyser en rad olika aspekter på intern styrning och kontroll 
och ger därmed värdefulla synpunkter på arbetsformer och rutiner inom detta 
område. 

Revisorerna lämnar rekommendation till Region 
Jönköpings län att:

 integrera verksamhetens interna kontroller i reglementet 
 fastställa rutiner för uppdatering av regionens styrdokument 
 upprätta tillämpningsanvisningar för arbetet med internkontrollplaner på 

verksamhetsnivå 
 dokumentera arbetssättet för riskbedömningsarbetet samt upprättad 

riskanalys 
 säkerställa att nämndspecifika riskområden beaktas i interna 

kontrollplanen 
 säkerställa att anställda och förtroendevalda ges information och 

utbildning avseende intern styrning och kontroll 
 genomföra åtgärder i enlighet med resultatet av utförda kontrollmoment
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Kommentarer till revisionens bedömningar och rekommendationer
Arbetet med intern styrning och kontroll har under den föregående 
mandatperioden anpassats till den nya nämndsorganisation som då infördes. 
Utveckling av rutiner och arbetssätt har förändrats successivt under de gångna 
åren. Styrdokument och reglementen kan även fortsättningsvis komma att behöva 
förändras och dessa kommer att uppdateras löpande när anledning till detta 
uppstår. När det gäller reglementet för intern styrning och kontroll görs 
bedömningen att detta ger tydlig vägledning för arbetet och att reglementet 
innehåller nödvändig information även avseende den interna kontrollen inom 
verksamhetsområdena.

Region Jönköpings län kommer att överväga på vilket sätt arbetet med 
internkontrollplaner på verksamhetsområdesnivå kan stöttas så att arbetet 
underlättas inom ramen för en likartad struktur.

Ett dokument som visar principer och arbetssätt för hur riskanalyser görs och hur 
kontrollmoment för den gemensamma kontrollplanen tas fram kommer att 
färdigställas och publiceras på intranätet. I dagsläget finns en enkel inofficiell 
beskrivning som kommer att ligga till grund för det nya dokumentet.

Frågan om nämndspecifika kontrollmoment har aktualiserats under det senaste 
året. I något fall har denna typ av kontrollmoment genomförts och för en av 
nämnderna pågår för närvarande ett arbete för att skapa ett komplement till den 
regionövergripande kontrollplanen. I samband med kommande redovisningar i 
nämnderna av genomförda gemensamma kontrollmoment kommer frågan om 
eventuella nämndspecifika kontrollmoment åter att aktualiseras.

I samband med introduktionsinsatser för nämnderna i inledningen av 2019 inför 
den nya mandatperioden har information om intern styrning och kontroll givits i 
varierande grad. En större utbildningsinsats har hållits för regionfullmäktige. 

Vid introduktioner, arbetsplatsträffar och via information på intranätet ges allmän 
information om målsättningar, policys och riktlinjer till alla anställda inom 
Region Jönköpings län. Det bedöms inte som lämpligt eller möjligt att arrangera 
en specifik informationsinsats/utbildning för samtliga anställda när det gäller 
intern styrning och kontroll. Olikheter i befattningar, funktioner och 
arbetsplatsernas struktur gör att det nuvarande upplägget med information via 
arbetsplatsträffar, intranät m m kommer att behållas framöver. Revisorernas 
granskning ger dock en påminnelse om att viktig information om intern styrning 
och kontroll bör spridas och detta kommer kontinuerligt att göras via regionens 
ledningsgrupp och via andra kanaler så att det får genomslag i organisationen.

Inom organisationen har det i samband med 2018 års kontrollmoment 
uppmärksammats att det behöver säkerställas att man åtgärdar de brister som 
framkommit i samband med genomförda kontrollmoment. Revisionsrapporten 
förstärker denna slutsats och ger ytterligare tyngd åt det utvecklingsarbete som 
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behöver göras för att hitta ett strukturerat arbetssätt för att säkra att åtgärder 
genomförs.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-05
 Regionrevisionens missiv 2019-03-25 avseende granskning av intern 

styrning och kontroll
 Revisionsrapport från PwC, Mars 2019: Granskning av intern styrning och 

kontroll

Beslut skickas till
Regionrevisionen
Regionfullmäktige

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf Regiondirektör,
Ekonomidirektör









































PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 15-16
Tid: 2019-04-09, kl 17.30-17.45

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 15 Fördelning av inkomna granskningar

Inkomna granskningar fördelas enligt följande:
 Uppföljning av tidigare genomförda granskningar - 

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans 2015 - 
Granskning avseende förebyggande åtgärder kring 
oegentligheter 2016, dnr RJL 2019/945 – fördelas till 
regionstyrelsen

 Granskning av styrning och uppföljning av Smålands Musik 
och Teater (SMOT), dnr RJL 2019/944 – fördelas till nämnd 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

 Granskning av intern styrning och kontroll, dnr RJL 2019/943 
– fördelas till nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, nämnd 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt 
regionstyrelsen

 Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess, dnr 
RJL 2019/942 – fördelas till regionstyrelsen

 Granskning av årsredovisning 2018, dnr RJL 2019/940 – 
fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård, nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö, nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet samt regionstyrelsen.

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Strand
Justeras

Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand







PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

Plats: Regionens hus, sal B

§113 Granskning av årsredovisning 2018
Diarienummer: RJL 2019/940

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna den tjänsteskrivelse som regionstyrelsen avgett 
som svar på revisorernas granskningsrapport

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört en granskning av 
årsredovisningen för 2018. Revisorerna bedömer att 
årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i
enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer 
avseende god redovisningssed, med undantag för redovisning av 
pensionsåtagandet. Revisionen lämnar två rekommendationer 
med anledning av genomförd granskning. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-08-13
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2019-06-

24
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-17
 Missiv regionrevisionen daterad 2019-03-26
 Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2018 

Pwc, daterad mars 2019

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§115-148
Tid: 2019-08-13, kl 11:00-15:30

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 141 Granskning av årsredovisning 2018
Diarienummer: RJL 2019/940

Beslut 
Regionstyrelsen 

 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på 
revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till 
regionfullmäktige och regionrevisionen. 

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört en granskning av 
årsredovisningen för 2018. Revisorerna bedömer att 
årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i
enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer 
avseende god redovisningssed, med undantag för redovisning av 
pensionsåtagandet. Revisionen lämnar två rekommendationer 
med anledning av genomförd granskning. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-06-24
 Tjänsteskrivelse 2019-06-17

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige
Regionrevisionen 
Regionledningskontoret – ekonomi 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Per Svenberg (S) Samuel Godrén (SD)



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§115-148
Tid: 2019-08-13, kl 11:00-15:30

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§ 158 Granskning av årsredovisning 2018
Diarienummer: RJL 2019/940

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på 
revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till 
regionfullmäktige och regionrevisionen. 

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört en granskning av 
årsredovisningen för 2018. Revisorerna bedömer att 
årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i
enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer 
avseende god redovisningssed, med undantag för redovisning av 
pensionsåtagandet. Revisionen lämnar två rekommendationer 
med anledning av genomförd granskning. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

ORätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen

Granskning av årsredovisning 2018
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen. 

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av årsredovisningen för 2018. 
Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i
enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer avseende god 
redovisningssed, med undantag för redovisning av pensionsåtagandet. Revisionen 
lämnar två rekommendationer med anledning av genomförd granskning. 

Information i ärendet
Region Jönköpings läns revisorer har 2019-03-26 överlämnat sin granskning
avseende årsredovisning 2018 och önskar svar från regionstyrelsen senast 19 
augusti 2019.

Revisorernas rekommendationer och frågor
Regionrevisionen lämnar två rekommendationer och önskar svar på vilka åtgärder 
regionstyrelsen avser att vidta med anledning av dessa.

Att redovisa pensionsåtaganden i balans- och resultaträkningen enligt 
blandmodellen i enlighet med lag om kommunal redovisning (KRL)
Region Jönköpings län redovisar sedan 2008 pensionsåtagandet enligt den så 
kallade fullfonderingsmodellen. Regionfullmäktige fattar sedan dess även sitt 
budgetbeslut baserat på den formen av pensionsredovisning. Det innebär att 
redovisningssättet är väl förankrad och att all ekonomisk styrning bygger på den 
modellen. 

Avsteget från redovisningslagstiftningen har sedan 2008 redovisats transparent 
och samtliga finansiella rapporter återges dessutom i årsredovisningen utifrån 
blandmodellen för att full jämförbarhet ska vara möjlig. Eftersom 
årsredovisningen i sin uppföljningsdel ska spegla beslutad budget sker alla 
analyser utifrån fullfonderingsmodellen. En förändrad redovisning skulle behöva 
antas i samband med budgetbeslutet. Nya Lagen om Kommunal Bokföring och 
Redovisning som gäller från 2019 innehåller ingen ändrad pensionsredovisning, 
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men regeringen gör bedömningen att frågan om redovisning av kommunala 
pensionsförpliktelser bör utredas vidare med hänsyn till konsekvenserna för den 
kommunala ekonomin samt för balanskravet och kravet på god ekonomisk 
hushållning. Att förändra Region Jönköpings läns redovisning innan denna 
utredning är klar, vilken kan innebära att fullfondering genomförs i lagen, kan 
medföra att vi behöver ändra flera gånger.

Att redovisa basbeloppseffekten vid avsättning för pensioner enligt god 
revisionssed (redovisningssed)
Sedan 2010 har Region Jönköpings län använt en modell där basbeloppseffekter 
på pensionsavsättningen utjämnas med rullande treårsperioder. Skälet är att 
enskilda år annars kan få väldigt stora resultateffekter när basbeloppet justeras. 
Det finns skäl att ompröva denna metod vilket regionledningskontoret kommer att 
göra inför bokslut 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-17
 Missiv regionrevisionen daterad 2019-03-26
 Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2018 Pwc, daterad mars 

2019

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
Regionfullmäktige
Regionrevisionen 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T f Regiondirektör,
Ekonomidirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 15-16
Tid: 2019-04-09, kl 17.30-17.45

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 15 Fördelning av inkomna granskningar

Inkomna granskningar fördelas enligt följande:
 Uppföljning av tidigare genomförda granskningar - 

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans 2015 - 
Granskning avseende förebyggande åtgärder kring 
oegentligheter 2016, dnr RJL 2019/945 – fördelas till 
regionstyrelsen

 Granskning av styrning och uppföljning av Smålands Musik 
och Teater (SMOT), dnr RJL 2019/944 – fördelas till nämnd 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

 Granskning av intern styrning och kontroll, dnr RJL 2019/943 
– fördelas till nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, nämnd 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt 
regionstyrelsen

 Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess, dnr 
RJL 2019/942 – fördelas till regionstyrelsen

 Granskning av årsredovisning 2018, dnr RJL 2019/940 – 
fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård, nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö, nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet samt regionstyrelsen.

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Strand
Justeras

Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

































PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

Plats: Regionens hus, sal B

§114 Remiss - Utredningen för ett effektivt offentligt 
främjande av utländska investeringar
Diarienummer: RJL 2019/1567

Beslut
Presidiet föreslår nämnden 

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Utrikesdepartementet.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerat förslag Remiss - Region Jönköpings län av del och 
slutbetänkande för utredningen för ett effektivt offentligt 
främjande av utländska investeringar.
Region Jönköpings län anser att slutsatser och föreslagna åtgärder 
i stort överensstämmer med vår egen bild av vad som behöver 
göras. I tillägg så tycker vi att våra synpunkter kommer att bidra 
och kunna förtydliga en del av de förslag som lämnats i 
slutbetänkandet.

Beslutsunderlag 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterat 2019-08-09.
 Förslag till yttrande daterat 2019-09-18.
 Remiss - Effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige 

SOU 2019:21

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



MISSIV 1(2)

2019-08-09 RJL 2019/1567

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Remiss - Region Jönköpings län av del 
och slutbetänkande för utredningen för 
ett effektivt offentligt främjande av 
utländska investeringar
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Utrikesdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag 
Remiss - Region Jönköpings län av del och slutbetänkande för utredningen för ett 
effektivt offentligt främjande av utländska investeringar.
Region Jönköpings län anser att slutsatser och föreslagna åtgärder i stort 
överensstämmer med vår egen bild av vad som behöver göras. I tillägg så tycker 
vi att våra synpunkter kommer att bidra och kunna förtydliga en del av de förslag 
som lämnats i slutbetänkandet.

Information i ärendet
Utredningen för ett effektivt främjande av utländska investeringar har presenterat 
sina resultat genom två betänkande, dels Delbetänkandet SOU 2018:56 och sen 
Slutbetänkandet SOU 2019:21.

Region Jönköpings län väljer att först lämna några sammanfattande synpunkter på 
Delbetänkandet som fokuserar på Sveriges gemensamma styrkeområden samt 
marknadsföring och kommunikation av dessa och tillika varumärkesbyggandet. 

Därefter ger Region Jönköpings län synpunkter och kommentarer på 
Slutbetänkandets tio Slutsatser och föreslagna åtgärder som är resultatet av 
uppdraget att analysera och föreslå förbättringar i ansvar och samverkan mellan 
aktörer samt identifiera och föreslå åtgärder för att undvika hinder inom 
investeringsfrämjandet. 

Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterat 2019-08-09.
 Förslag till yttrande daterat 2019-09-18.
 Remiss - Effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige SOU 2019:21
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Beslut skickas till
ud.fh.remiss@gov.se 
med kopia till ud.registrator@regeringskansliet.se 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör

mailto:ud.fh.remiss@gov.se
mailto:ud.registrator@regeringskansliet.se
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Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

                    
                    

Utrikesdepartementet
     
           

Remiss - Region Jönköpings län av del 
och slutbetänkande för utredningen för 
ett effektivt offentligt främjande av 
utländska investeringar
Sammanfattning
Region Jönköpings län anser att de slutsatser som dragits i detta betänkande 
sammantaget belyser och beskriver nödvändiga åtgärder för att ge landets IFO 
(investeringsfrämjandeorganisation) bättre förutsättningar att lyckas med 
investeringsfrämjandet samt hur andra viktiga aktörer kan stärka och bidra i detta 
för Sverige så viktiga arbete.

Synpunkter på förslaget
Utredningen för ett effektivt främjande av utländska investeringar har presenterat 
sina resultat genom två betänkande, dels Delbetänkandet SOU 2018:56 och sen 
Slutbetänkandet SOU 2019:21.
Region Jönköpings län väljer att först lämna några sammanfattande synpunkter på 
Delbetänkandet och sen ge synpunkter och kommentarer på flera av 
slutbetänkandets tio slutsatser och föreslagna åtgärder.

Delbetänkandet SOU 2018:56 har rubriken ”Bättre kommunikation för fler 
investeringar” som sammanfattas i åtta slutsatser och Region Jönköpings län 
lämnar följande synpunkter och kommentarer på denna del. Delbetänkandet 
fokuserar på Sveriges gemensamma styrkeområden samt marknadsföring och 
kommunikation av dessa och tillika varumärkesbyggandet.

 Business Sweden är en förhållandevis liten organisation vad det gäller 
internationellt investeringsfrämjande precis som många av landets IFO 
som inte heller har stora personella resurser involverade i sitt 
nationella/regionala uppdrag. De större IFO oftast belägna i 
storstadsregioner eller där regioner valt att bolagisera eller på annat sätt 
kraftsamla har lättare att skapa mycket goda kontakter med flertalet av de 
personer hos Business Sweden som i Sverige och på utlandskontoren 
arbetar för investeringar och etableringar i Sverige. Det är av stor vikt att 
tillgängliga personella resurser agerar på ett objektivt och professionellt 
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sätt och inte tar genvägar med sina väl etablerade kontakter i förfaranden 
att finna lämpligaste etableringsplatser för de investeringsmöjligheter som 
identifieras av främjandeverksamheterna.

 Flera av de mindre IFO har ett behov att få mer handgriplig hjälp att 
beskriva sina erbjudanden och här kan Business Sweden bistå med att 
hjälpa till att även differentiera respektive IFOs erbjudanden utifrån några 
kanske unika regionala/lokala förutsättningar.

 Det är viktigt att betona att man inte genom beskrivningar och 
kommunikation kan skapa unika styrkeområden utan dessa måste alltid ha 
en mycket saklig och berättigad grund. Full transparens och saklighet 
måste vara tydligt i arbetet att proaktivt positionera sig och finna unika 
styrkeområden för svenskt investeringsfrämjande.

 Flera av de mindre IFO behöver stöd från Business Sweden med att 
bearbeta och utveckla kundrelationer med potentiella investerare och 
aktörer som främjar etableringar. Detta kan med fördel göras genom 
samarbete och samverkan med flera IFO och inom gemensamma och 
liknande styrkeområden.

 Betydelsen av att utveckla eftervården eller den s.k. expansiondelen av 
investeringsfrämjandet kan inte nog understrykas. Fler resurser och kraft 
inom denna del garanterar ett bättre utfall än vad det gäller nyetableringar 
och nya utländska investeringar. Information och stöd till speciellt de 
mindre IFO kan vara en lyckad strategi att snabbt få resultat i form av 
tilläggsinvesteringar bland befintliga utländska etableringar eller för att 
undvika en nedläggning av den utlandsägda siten i regionen.  

Slutbetänkandet SOU 2019:21 har rubriken ”Effektivt investeringsfrämjande för 
hela Sverige” och är resultatet av uppdraget att analysera och föreslå förbättringar 
i ansvar och samverkan mellan aktörer samt identifiera och föreslå åtgärder för att 
undvika hinder inom investeringsfrämjandet. 

1. För att kraftsamla på nationell nivå bör en strategi för investeringsfrämjande 
antas som del av den fortsatta exportstrategin. Ett antal områden föreslås 
ingå i denna strategi:  

– en konkret handlingsplan 
– identifierade prioriterade branscher/sektorer och länder för 
investeringsfrämjandet 
– förstärkt arbete med långsiktigt strategiskt viktiga investeringar för 
Sverige (eng. High Potential Investments [HPI]) 
– tydliggörande om Team Sweden Invests framtida inriktning.

Synpunkt: En strategisk samordning både på nationell och på regional nivå är 
avgörande. Ett förtydligande genom att ändra namnet på Exportstrategin till 
”Internationaliseringsstrategin” ger ett starkt signalvärde av betydelsen för 
investeringsfrämjandet som rent resursmässigt inte alls är i paritet med 
exportfrämjandet trots den betydelse utländska etableringar har för svenskt 
näringsliv och sysselsättning. 
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2. En nationell samordnare (investeringssamordnare) som ansvarar för att 
följa upp investeringsfrämjandestrategin bör tillsättas med placering på 
Utrikesdepartementet.

Synpunkt: En oberoende funktion som kan tillvarata alla inblandade aktörers 
intresse och balansera mellan nationella, regionala och lokala nivån ser vi positivt 
på. Det kan stärka mindre IFO enheters möjligheter och intressen då de ofta agerar 
i konkurrens med mer resursstarka och större IFO.

3. Team Sweden Invest har uppfyllt funktionen och de uppsatta målen i 
exportstrategin, bl.a. framtagandet av en strategisk inriktning för 
investeringsfrämjandet. Denna kan utgöra ett viktigt bidrag till en 
framtida investeringsfrämjandestrategi. För att höja samverkan till nästa 
nivå bör Team Sweden Invest samla fler aktörer under den nationella 
investeringssamordnarens ledning och fokusera på aktuella 
aktivitetsområden som exempelvis talangattraktion.

Synpunkt: Ett bra förslag som kan kompletteras med tillägget att inkludera även 
några fler IFO för att få en bättre spridning på varierande utmaningar och 
frågeställningar bland landets olika aktörer.

4. Det finns stor potential att stärka arbetet med HPI (High Potential 
Investments) genom att utforma ett arbetssätt liknande exportstrategins 
satsning på stora affärer av högt strategiskt intresse för svenska företag 
(eng. High Potential Opportunities [HPO]). Sveriges export- och 
investeringsråd Business Sweden bör därför ges i uppdrag att tillsammans 
med svenska regioner identifiera och utveckla investeringsmöjligheter av 
speciellt hög strategisk betydelse för Sverige och sedermera marknadsföra 
dessa mot ett lämpligt urval av ledande internationella företag. Dessutom 
bör projektgrupper skapas för enskilda HPI, inom ramen för vilka 
relevanta aktörer (inklusive regeringsrepresentanter) kraftsamlar vid 
aktiviteter så som in- och utgående högnivådelegationer.

Synpunkt: Investeringsfrämjandet i Sverige är kraftigt konkurrensutsatt och ju 
bredare kraftsamling med alla olika aktörer på olika nivåer, från högsta politiska 
till tjänstemän i lokal administration, desto bättre.
 

5. Utredningen ser även potential i att intensifiera nyttjandet av en rad 
aktörer inom investeringsfrämjandet som exempelvis utlandsmyndigheter i 
prioriterade länder, handelssekreterare hos Business Sweden samt 
honorärkonsuler.

Synpunkt: I anslutning till synpunkten 4 ovan kan Sverige bli ännu bättre på att 
nyttja hela det stora nätverket av officiella representanter placerade utanför 
Sverige som beskrivs i denna punkt 5. Vi vet att våra konkurrerande länder inte är 
sena att utnyttja sina möjligheter och kanaler för påverkan.

6. Alla utländska investeringar sker i en lokal miljö men 
investeringsfrämjandeaktörer på lokal och regional nivå i Sverige har 
varierande förutsättningar att attrahera investeringar och etableringar. 
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Kortsiktig projektfinansiering rimmar illa med investeringsfrämjandets 
långvariga affärsprocesser. Två åtgärder föreslås för att stärka upp det 
regionala investeringsfrämjandet:

– Basanslag från staten motsvarande en heltidstjänst per region, 
som villkoras mot en lika stor finansiering från respektive region.  
– Business Sweden tilldelas ökade resurser för ytterligare en 
heltidstjänst dedikerad till det regionala investeringsfrämjandet.

Synpunkt: Detta är bra då det skapas en lite mer jämlik situation för landets 
regioner och då speciellt för de mindre regionerna med sämre möjligheter att 
avsätta resurser till investeringsfrämjandet. Det stärker även den nationella totala 
kraften i investeringsfrämjandet då fler IFO bidrar på totalen. Gemensamma 
styrkeområden kommer även de att stärkas och variationen blir bättre genom att 
fler regionala/lokala erbjudanden adderas till befintliga erbjudanden.
Aktörer som samordnar och stöttar lokala och regionala aktörer t.ex. SKL bör ha 
krav på sig att uppmuntra och stödja enskilda kommuner och regioner i sina 
ambitioner att bli mer engagerade i investeringsfrämjandet och på så sätt bidra till 
ett rikare näringsliv och en ökad sysselsättning.
  

7. Under en investeringsprocess finns ett stort antal potentiella hinder för 
utländska investerare. Därför bör investeringssamordnarens uppdrag 
även innefatta att adressera inrapporterade investeringshinder då en 
tydlig ansvarig aktör saknas, samt i kontakt med övriga Regeringskansliet, 
myndigheter och andra relevanta aktörer på nationell, regional och lokal 
nivå verka för lösningar till hinder för utländska investeringar i Sverige.

Synpunkt: Det är ett mycket bra förslag men för att det ska få en praktisk effekt är 
det utomordentligt viktigt att det mandat som följer i uppdraget tydliggörs. I annat 
fall så kommer vi inte att se någon effekt av att tillsätta en 
investeringssamordnare.

8.  Vidare bör Business Swedens uppdrag i relation till rapportering av 
investeringshinder tydliggöras, bl.a. genom ett uppdrag att årligen 
sammanställa en rapport till Regeringskansliet som beskriver näringslivs- 
och investeringsklimatet i Sverige. Rapporten ska bygga på data inhämtad 
från utländska företags investeringsprocesser och innehålla konkreta 
exempel på hinder för utländska investeringar i landet.

Synpunkt: Det är bra att över tiden kunna följa om och hur situationen förbättras 
och ur rapporteringen kunna föreslå förbättringar och ytterligare åtgärder. Det kan 
också bli en viktig källa av information för enskild IFO för att på ett proaktivt sätt 
undvika potentiella hinder i respektive IFO arbete med regionala 
investeringsfrämjandet.
 

9. Kompetensförsörjningen i Sverige är ett särskilt påtagligt hinder för 
utländska företag. Detta har identifierats av exempelvis Team Sweden 
Invest, Business Sweden och regionala 
investeringsfrämjandeorganisationer (IFO) samt i internationella index. 
Satsningar på internationella center i Göteborg, Lund och Stockholm har 
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potential att bidra till att lösa hinder på individnivå och attrahera 
internationell kompetens. Det behövs också ett engagemang för 
talangattraktion från aktörer på nationell nivå. Som en del i detta föreslår 
utredningen att Svenska institutet får ett särskilt uppdrag att utifrån ett 
främjarperspektiv marknadsföra Sverige i utlandet gentemot målgruppen 
internationell kompetens och talang. Uppdraget bör genomföras i nära 
samverkan med Business Sweden, regioner, kommuner, svenska 
utlandsmyndigheter, Migrationsverket och andra berörda myndigheter.

Synpunkt: Det är viktigt att understryka värdet av att utländska företags experter 
får bättre möjligheter att utföra uppdragen för sina arbetsgivare utan att behöva 
missgynnas av förordningar som i själva verket är tänkte att reglera andra syften. 
Hög kompetens och talang bidrar inte bara till konkurrens utan skapar också 
attraktivitet genom att utbildning lönar sig och att fler företag kan se fördelarna 
med större kluster av högt kompetenta resurser.
IFO i landet skulle behöva stöd och samordning i att skapa förutsättningar för s.k. 
relocationfunktioner för att underlätta omlokaliseringar av personal till nya 
platser. Det skulle kunna ske genom generella råd och kravställningar på aktörer 
inom denna bransch.
 

10. Det förändrade globala säkerhetsläget innebär ett behov av vaksamhet 
mot vissa typer av utländska direktinvesteringar. Utredningen har bl.a. 
haft i uppdrag att beakta den nyligen godkända EU-förordningen om 
granskning av utländska direktinvesteringar. Regeringen har sedan 
tidigare identifierat ett behov att närmare utreda förordningens 
implikationer. I väntan på detta föreslår utredningen att Business Sweden:  
– Ökar dialogen avseende säkerhetsrisker med myndighet som regeringen 
utser i syfte att tidigt hantera potentiella investeringar som kan innebära 
risker för kritisk infrastruktur och andra säkerhetsrisker, samt – Bistår 
regionala IFO i att genomföra en första bakgrundskontroll av potentiella 
utländska investerare.

Synpunkt: Region Jönköpings län har ingen synpunkt på denna punkt.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund
Ordförande nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet

Kristina Athlei
Regional Utvecklingsdirektör
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Till statsrådet Ann Linde 
Utrikesdepartementet 

Ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar i Sverige 
har stor betydelse eftersom utlandsägda företag som investerar och 
etablerar sig i landet skapar tillväxt och arbetstillfällen. Dessutom 
tillförs kompetens och kapital som bidrar till ökad konkurrenskraft. 
Samtidigt står utländska företag för en betydande del av svensk ex-
port. Dessa positiva effekter blir särskilt väsentliga när svenska stor-
företag främst expanderar i utlandet.  

Regeringen beslutade den 8 februari 2018 om direktiv till en offent-
lig utredning för att genomföra en översyn av investeringsfrämjandet. 
Utredaren överlämnade i juni 2018 delbetänkandet Bättre kommuni-
kation för fler investeringar (SOU 2018:56), som redovisar uppdraget 
om en förbättrad kommunikation och marknadsföring av Sverige som 
destination för utländska investeringar. Enligt regeringens beslut ska 
utredaren i slutbetänkandet:  

1. Analysera om, och vid behov lämna förslag på hur berörda myn-
digheter och andra offentliga aktörer kan involveras för en sam-
ordnad rapportering av hinder för utländska direktinvesteringar i 
Sverige samt inom ramen för sina uppdrag medverka i att ta fram 
möjliga lösningar till hinder som särskilt och utan anledning för-
svårar utländska investeringar.  

2. Analysera och vid behov föreslå förbättringar i fråga om mål-
formulering, ansvarsfördelning, resurssättning och samverkan.  

Statsrådet Ann Linde förordnade verkställande direktören Jan 
Larsson som särskild utredare fr.o.m. den 1 mars 2018. Jan Larsson 
entledigades från uppdraget den 14 augusti 2018. Samma dag för-
ordnades företagaren Tommy Waidelich som ny särskild utredare. 
Susanna Silversol anställdes som sekreterare den 1 mars 2018. 



 

 

Som experter förordnades den 1 mars 2018 kanslirådet i Utrikes-
departementet Pia Roed, ämnesrådet i Näringsdepartementet Johan 
Norin, departementsrådet i Miljö- och energidepartementet Bengt 
Toresson, militärsakkunnige i Försvarsdepartementet Björn Wollentz, 
vice verkställande direktören Ulrika Cederskog Sundling, profes-
sorn och verkställande direktören Johan Eklund, chefsekonomen 
Andreas Hatzigeorgiou, verkställande direktörerna Isabella de Feudis 
och Stefan Johansson, affärsutvecklaren Torbjörn Bengtsson och 
head of international business Peter Alberius samt national economic 
developer Ann-Christine Schmidt. Den 26 september 2018 entlediga-
des Johan Norin och Andreas Hatzigeorgiou som experter. Samma 
dag förordnades departementssekreteraren i Näringsdepartementet 
Ingrid Sefastsson och chef för globala relationer Daniel Nutley som 
experter till utredningen. Den 12 februari 2019 entledigades Ulrika 
Cederskog Sundling som expert, och samma dag förordnades vice 
verkställande direktören Fredrik Fexe som expert. Experterna har 
sammanträtt vid sju tillfällen för att behandla slutbetänkandet. 

Utredningen får härmed överlämna slutbetänkandet Effektivt 
investeringsfrämjande för hela Sverige (SOU 2019:21). Uppdraget är 
därmed avslutat. 
 
Stockholm i april 2019 
 
 
Tommy Waidelich 
 
 /Susanna Silversol 
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Sammanfattning 

Utländska investeringar i Sverige har stor betydelse eftersom ut-
landsägda företag som investerar och etablerar sig i landet skapar till-
växt och arbetstillfällen. Dessutom tillförs kompetens och kapital 
som bidrar till ökad konkurrenskraft.  

Denna utredning har i uppdrag att göra en översyn av investerings-
främjandet i Sverige. Slutbetänkandet behandlar uppdraget om ett 
samlat system för rapportering av investeringshinder samt uppdraget 
om en tydlig målformulering, ansvarsfördelning och samverkan mel-
lan de olika aktörerna inom investeringsfrämjandet. I delbetänkandet 
Bättre kommunikation för fler investeringar (SOU 2018:56) behand-
lades uppdraget om en förbättring av den samlade strategiska mark-
nadsföringen av Sverige som destination för utländska investeringar. 

Slutsatser och föreslagna åtgärder 

Utredningen drar i slutbetänkandet ett antal slutsatser och föreslår 
utifrån dessa bl.a. följande insatser:  

Tydlig målformulering, ansvarsfördelning och samverkan mellan aktörer 

1. För att kraftsamla på nationell nivå bör en strategi för investerings-
främjande antas som del av den fortsatta exportstrategin.1 Ett 
antal områden föreslås ingå i denna strategi:  

– en konkret handlingsplan 

– identifierade prioriterade branscher/sektorer och länder för 
investeringsfrämjandet 

                                                                                                                                                          
1 Exportstrategins namn föreslås ändras till Internationaliseringsstrategin eller Export- och 
investeringsfrämjandestrategin. 
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– förstärkt arbete med långsiktigt strategiskt viktiga investeringar 
för Sverige (eng. High Potential Investments [HPI]) 

– tydliggörande om Team Sweden Invests framtida inriktning. 

2. En nationell samordnare (investeringssamordnare) som ansvarar 
för att följa upp investeringsfrämjandestrategin bör tillsättas med 
placering på Utrikesdepartementet. 

3. Team Sweden Invest har uppfyllt funktionen och de uppsatta målen 
i exportstrategin, bl.a. framtagandet av en strategisk inriktning för 
investeringsfrämjandet. Denna kan utgöra ett viktigt bidrag till en 
framtida investeringsfrämjandestrategi. För att höja samverkan 
till nästa nivå bör Team Sweden Invest samla fler aktörer under 
den nationella investeringssamordnarens ledning och fokusera på 
aktuella aktivitetsområden som exempelvis talangattraktion. 

4. Det finns stor potential att stärka arbetet med HPI genom att 
utforma ett arbetssätt liknande exportstrategins satsning på stora 
affärer av högt strategiskt intresse för svenska företag (eng. High 
Potential Opportunities [HPO]). Sveriges export- och investerings-
råd Business Sweden bör därför ges i uppdrag att tillsammans med 
svenska regioner identifiera och utveckla investeringsmöjligheter 
av speciellt hög strategisk betydelse för Sverige och sedermera mark-
nadsföra dessa mot ett lämpligt urval av ledande internationella 
företag. Dessutom bör projektgrupper skapas för enskilda HPI, 
inom ramen för vilka relevanta aktörer (inklusive regeringsrepre-
sentanter) kraftsamlar vid aktiviteter så som in- och utgående hög-
nivådelegationer. 

5. Utredningen ser även potential i att intensifiera nyttjandet av en 
rad aktörer inom investeringsfrämjandet som exempelvis utlands-
myndigheter i prioriterade länder, handelssekreterare hos Business 
Sweden samt honorärkonsuler. 

6. Alla utländska investeringar sker i en lokal miljö men investerings-
främjandeaktörer på lokal och regional nivå i Sverige har varie-
rande förutsättningar att attrahera investeringar och etableringar. 
Kortsiktig projektfinansiering rimmar illa med investeringsfräm-
jandets långvariga affärsprocesser. Två åtgärder föreslås för att 
stärka upp det regionala investeringsfrämjandet:  
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– Basanslag från staten motsvarande en heltidstjänst per region, 
som villkoras mot en lika stor finansiering från respektive 
region.  

– Business Sweden tilldelas ökade resurser för ytterligare en hel-
tidstjänst dedikerad till det regionala investeringsfrämjandet. 

Ett samlat system för rapportering av investeringshinder 

7. Under en investeringsprocess finns ett stort antal potentiella hinder 
för utländska investerare. Därför bör investeringssamordnarens 
uppdrag även innefatta att adressera inrapporterade investerings-
hinder då en tydlig ansvarig aktör saknas, samt i kontakt med 
övriga Regeringskansliet, myndigheter och andra relevanta aktörer 
på nationell, regional och lokal nivå verka för lösningar till hinder 
för utländska investeringar i Sverige.  

8. Vidare bör Business Swedens uppdrag i relation till rapportering 
av investeringshinder tydliggöras, bl.a. genom ett uppdrag att år-
ligen sammanställa en rapport till Regeringskansliet som beskriver 
näringslivs- och investeringsklimatet i Sverige. Rapporten ska bygga 
på data inhämtad från utländska företags investeringsprocesser och 
innehålla konkreta exempel på hinder för utländska investeringar 
i landet. 

9. Kompetensförsörjningen i Sverige är ett särskilt påtagligt hinder 
för utländska företag. Detta har identifierats av exempelvis Team 
Sweden Invest, Business Sweden och regionala investerings-
främjandeorganisationer (IFO) samt i internationella index. Sats-
ningar på internationella center i Göteborg, Lund och Stockholm 
har potential att bidra till att lösa hinder på individnivå och attra-
hera internationell kompetens. Det behövs också ett engagemang 
för talangattraktion från aktörer på nationell nivå. Som en del i detta 
föreslår utredningen att Svenska institutet får ett särskilt uppdrag 
att utifrån ett främjarperspektiv marknadsföra Sverige i utlandet 
gentemot målgruppen internationell kompetens och talang. Upp-
draget bör genomföras i nära samverkan med Business Sweden, 
regioner, kommuner, svenska utlandsmyndigheter, Migrations-
verket och andra berörda myndigheter. 
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EU-förordningen om granskning av utländska direktinvesteringar 

10. Det förändrade globala säkerhetsläget innebär ett behov av vaksam-
het mot vissa typer av utländska direktinvesteringar. Utredningen 
har bl.a. haft i uppdrag att beakta den nyligen godkända EU-för-
ordningen om granskning av utländska direktinvesteringar. Reger-
ingen har sedan tidigare identifierat ett behov att närmare utreda 
förordningens implikationer. I väntan på detta föreslår utredningen 
att Business Sweden:  

– Ökar dialogen avseende säkerhetsrisker med myndighet som 
regeringen utser i syfte att tidigt hantera potentiella invester-
ingar som kan innebära risker för kritisk infrastruktur och andra 
säkerhetsrisker, samt 

– Bistår regionala IFO i att genomföra en första bakgrunds-
kontroll av potentiella utländska investerare. 
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Summary 

Foreign investment in Sweden is of great importance, since foreign-
owned companies that invest and set up operations in the country 
create growth and job opportunities. They also supply skills and 
capital that increase competitiveness. 

The Inquiry has been tasked with conducting a review of public 
investment promotion in Sweden. This final report deals with the 
assignment concerning a comprehensive system for reporting invest-
ment barriers and the assignment concerning a clear formulation of 
objectives, division of responsibility and collaboration between dif-
ferent investment promotion actors. The interim report ‘Better 
communication to increase investment’ (Bättre kommunikation för 
fler investeringar, SOU 2018:56) dealt with the assignment concern-
ing improving the overall strategic marketing of Sweden as a desti-
nation for foreign investment. 

Conclusions and proposed measures 

In its final report, the Inquiry draws a number of conclusions and, 
based on these, proposes the following measures:  

Clear formulation of objectives, division of responsibility 
and collaboration between different actors 

1. To concentrate efforts at national level, a strategy for investment 
promotion should be adopted as part of the continuing export 
strategy.1 It is proposed that a number of areas be included in this 
strategy:  

                                                                                                                                                          
1 It is proposed that the name of the export strategy be changed to the internationalisation 
strategy or the export and investment promotion strategy. 
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– a concrete action plan; 

– identified priority industries/sectors and countries for invest-
ment promotion; 

– enhanced work on long-term high potential investments (HPIs) 
for Sweden; and 

– clarification of Team Sweden Invest’s future direction. 

2. A national investment coordinator, responsible for following up 
the investment promotion strategy, should be appointed and 
based at the Ministry for Foreign Affairs. 

3. Team Sweden Invest has achieved the purpose and the objectives 
set in the export strategy, including drawing up a strategic direc-
tion for investment promotion. This can be an important contri-
bution to a future investment promotion strategy. To raise the 
level of collaboration to the next level, Team Sweden Invest 
should bring together more actors under the direction of the 
national investment coordinator and focus on activity areas of 
immediate interest, such as attracting talent. 

4. There is considerable potential for enhancing the work on HPIs 
by designing a working method similar to the export strategy’s 
drive on high potential opportunities (HPOs) for Swedish com-
panies. The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden 
should therefore be instructed, together with Swedish regions, to 
identify and develop such investment opportunities of particularly 
high strategic importance to Sweden, and subsequently market 
these to an appropriate selection of leading international companies. 
Furthermore, project groups should be created for individual HPIs, 
within the framework of which relevant actors (including govern-
ment representatives) can focus their efforts on activities such as 
inbound and outbound high-level delegations. 

5. The Inquiry also sees potential to make more intensive use of a 
number of investment promotion actors, such as missions abroad 
in priority countries, trade commissioners at Business Sweden 
and honorary consuls.  
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6. All foreign investment takes place in a local environment, but 
investment promotion actors at local and regional level in Sweden 
have varying conditions for attracting investment and business 
set-ups. Short-term project financing is inconsistent with invest-
ment promotion’s long-standing business processes. Two measures 
have been proposed to reinforce regional investment promotion:  

– basic appropriation from central government, corresponding 
to a full-time position per region and conditional on receiving 
matched funding from each region; and  

– allocating increased resources to Business Sweden for an addi-
tional full-time position dedicated to regional investment pro-
motion. 

A comprehensive system for reporting investment barriers 

7. Foreign investors face many potential barriers during any invest-
ment process. The investment coordinator’s task should there-
fore also include addressing any reported investment barriers when 
there is no actor with the clear responsibility for doing so, and – in 
contact with other parts of the Government Offices, government 
agencies and other relevant actors at national, regional and local 
levels – working to find solutions to foreign investment barriers 
in Sweden.  

8. Business Sweden’s role in relation to reporting investment barriers 
should also be clarified, for example by commissioning an annual 
report to the Government Offices describing the business and 
investment climate in Sweden. This report should be based on 
data gathered from foreign companies’ investment processes and 
contain concrete examples of barriers to foreign investment in 
the country. 

9. Skills supply in Sweden is a particularly obvious barrier for foreign 
companies. This has been identified by Team Sweden Invest, 
Business Sweden and regional investment promotion agencies, 
and in international indexes. Investing in international centres in 
Gothenburg, Lund and Stockholm has the potential to help remove 
barriers at individual level and attract international skills. Commit-
ment to attracting talent is also needed from actors at national level. 
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As part of this, the Inquiry proposes that the Swedish Institute 
receive a special assignment, from a promotional perspective, to 
market Sweden abroad in relation to the ‘international skills and 
talent’ target group. The assignment should be carried out in 
close cooperation with Business Sweden, regions, municipalities, 
Swedish missions abroad, the Swedish Migration Agency and 
other relevant government agencies. 

EU framework for screening foreign direct investment 

10. The changing global security situation means there is a need for 
vigilance regarding certain types of foreign direct investment 
(FDI). One of the Inquiry’s tasks has been to consider the newly 
adopted EU framework for screening FDI. The Government had 
previously identified a need to more closely examine the frame-
work’s implications. While awaiting the outcome of this, the In-
quiry proposes that Business Sweden:  

– intensify its dialogue regarding security risks with an agency 
appointed by the Government to deal at an early stage with 
potential investments that could entail risks for critical infra-
structure and other security risks; and 

– assist regional investment promotion agencies to carry out an 
initial background check of potential foreign investors. 
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1 Inledning 

1.1 Utredningens uppdrag 

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av det offentliga 
främjandet av utländska investeringar i Sverige (det s.k. investerings-
främjandet). Delbetänkandet, vars uppdrag fokuserade på förbättrad 
marknadsföring av Sverige som destination för utländska invester-
ingar, redovisades i juni 2018 med titeln Bättre kommunikation för 
fler investeringar (SOU 2018:56). 

Inom ramen för slutbetänkandet har utredaren haft i uppdrag att 
analysera och vid behov föreslå förbättringar i fråga om bl.a. ansvars-
fördelning och samverkan mellan de olika aktörerna inom investerings-
främjandet. Enligt direktivet (dir. 2018:3) kan utredaren även iden-
tifiera hinder som särskilt och utan anledning försvårar för utländska 
investeringar och vid behov lämna förslag på hur hinder ska rapporteras. 

Tydlig målformulering, ansvarsfördelning och samverkan mellan aktörer 

Eftersom alla utländska investeringar sker i en lokal miljö är sam-
verkan mellan olika främjandeaktörer centralt för att potentiella ut-
ländska investerande företag ska kunna få den hjälp de efterfrågar. 
Som uppmärksammas i direktivet kan dock arbetet i dag vara både 
fragmenterat och överlappande, samtidigt som förutsättningarna för 
att attrahera utländska investeringar varierar mellan olika aktörer på 
lokal och regional nivå i Sverige.  

Utredaren ska därför ”analysera och vid behov föreslå förbätt-
ringar i fråga om målformulering, ansvarsfördelning, resurssättning 
och samverkan. Analysen ska beröra om, och i så fall hur, myndig-
heter och andra berörda offentliga aktörer ska involveras i invester-
ingsfrämjandet på lokal, regional, nationell och internationell nivå”. 
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I direktivet nämns särskilt Sveriges export- och investeringsråd, 
Business Sweden, som på uppdrag av regeringen leder den svenska 
investeringsfrämjande verksamheten, liksom innovations- och forsk-
ningsråd samt Team Sweden Invest.  

Direktivet pekar även på behovet av att genomlysa den långsiktiga 
finansieringen till regionernas investeringsfrämjande, i syfte att göra 
regionerna mindre beroende av kortsiktiga projektmedel.1 En ända-
målsenlig styrning, finansiering och ansvarsfördelning efterfrågas, 
med mål att investeringsfrämjandet ska kunna bedrivas effektivt och 
långsiktigt.  

Ett samlat system för rapportering av investeringshinder 

I relation till uppdraget som rör rapportering av investeringshinder 
konstateras i direktivet vikten av att hinder som ”särskilt och utan 
anledning” försvårar utländska investeringar inte skapas av lagstift-
ningen och dess praxis. I linje med detta ska utredaren bl.a. beakta 
pågående arbete inom EU om utländska direktinvesteringar. 

Utredaren har därför i uppdrag att ”analysera om, och vid behov 
lämna förslag på hur berörda myndigheter och andra offentliga 
aktörer kan involveras för en samordnad rapportering av hinder för 
utländska direktinvesteringar i Sverige samt inom ramen för sina upp-
drag medverka i att ta fram möjliga lösningar till hinder som särskilt 
och utan anledning försvårar utländska investeringar”. Dock ska ut-
redaren enligt direktivet inte lämna förslag på skatteändringar. 

1.1.1 Återblick 

På en internationell marknad med globala värdekedjor ökar betydelsen 
av strategisk marknadsföring av och kommunikation om Sverige som 
destination för utländska investeringar. För att förbättra den samlade 
strategiska marknadsföringen föreslog utredningen i sitt delbetän-
kande Bättre kommunikation för fler investeringar (SOU 2018:56) ett 
antal åtgärder:   

                                                                                                                                                          
1 Detta uppmärksammandes redan 2015 i exportstrategin. 
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• Stärk Svenska institutets (SI) roll i samordningen och utveck-
lingen av det generella varumärkesarbetet för Sverige. 

• Stärk Business Swedens kommunikationskapacitet genom att eta-
blera en kommunikationsstrategi och utveckla en kommunikations-
plan specifikt för att öka de utländska investeringarna i Sverige. 

• Ökad permanent utlandsrepresentation för investeringsfrämjande 
hos Business Sweden.  

• Säkerställ och formalisera en kontaktpunkts-funktion (eng. Single 
Point of Contact [SPOC]) hos Business Sweden som bistår den 
nationella eller regionala kundansvarige med kartläggning av be-
hov och myndighetskontakter. 

• Inrätta en stödfunktion och kommuncoach på Business Sweden i 
syfte att stötta lokala företrädare inför investeringsbesök. 

• Inrätta en verksamhet för investeringsfrämjandet inom ramen för 
Business Swedens Born Globals-uppdrag. 

• Stärk eftervården av gjorda investeringar genom att etablera en 
”investor relations”-funktion där Business Sweden följer upp be-
fintliga investeringar i Sverige genom intervjuer, enkätundersök-
ningar och fortsatt stöd vid potentiella nya investeringar samt 
författar årsrapporter om investeringsklimatet. 

• Inrätta en Welcome to Sweden-funktion. Business Sweden bör 
bl.a. studera tidigare satsningar på internationella center. 

• Tillväxtanalys ges i uppdrag att skapa en framtidsorienterad ana-
lys av ekonomiska, tekniska och efterfrågedrivna trender som kan 
påverka investeringsviljan i Sverige. Analysen genomförs utifrån 
svenska framgångsfaktorer och styrkeområden. 

• Tillväxtanalys ges i uppdrag att utveckla en modell för att utvärdera 
de samhällsekonomiska effekterna av de åtgärder som utredningen 
föreslår samt av de totala resurserna som läggs på investerings-
främjande. 
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1.1.2 Disposition 

Efter en beskrivning av hur utredningen arbetat, avgränsningar samt 
definitioner och begrepp presenteras i inledningen ett antal argu-
ment för offentligt främjande av utländska investeringar. Referenser 
görs även till tidigare utredningar och analyser inom investerings-
främjandet och närliggande områden. Därefter ges en kort överblick 
över EU:s nyligen godkända förordning om granskning av utländska 
direktinvesteringar samt följande angränsande utredningar:  

• Säkerhetskyddsutredningen (Ju 2017:08), 

• Kommittén om förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet 
(Fö 2017:02), och 

• Internationaliseringsutredningen (U 2017:02). 

Kapitel 2 Aktörer och samverkan i investeringsfrämjandet inleds med en 
kartläggning av aktörer som är involverade i det offentliga främjandet 
av utländska investeringar till Sverige på lokal, regional, nationell och 
internationell nivå. Utredningen analyserar dessutom behovet av en 
långsiktig finansiering till regionernas investeringsfrämjande samt be-
dömer resultatet av samverkansinitiativet Team Sweden Invest. 

I kapitel 3 Ett samlat system för rapportering av investeringshinder 
identifieras exempel på hinder för utländska investeringar i Sverige. 
Utifrån det befintliga systemet för rapportering av hinder ges förslag 
till förbättringar. Kapitlet tar även upp hur internationella center har 
potential att bidra till att lösa vissa hinder, med exempel från Sverige. 

Enligt utredningens direktiv kan Sverige inspireras och ta lärdom 
av framgångsrika exempel från jämförbara länder som exempelvis 
Danmark, Finland och Nederländerna. I kapitel 4 Internationella jäm-
förelser analyseras investeringsfrämjande i dessa länder sett till bl.a. 
resurser, prioriterade länder och sektorer i investeringsfrämjandet. 
Särskilda satsningar i relation till innovation, start-ups och talang-
attraktion samt eftervård av befintliga investeringar tas också upp. 
Kapitlet avslutas med en analys av observationer och jämförelser från 
den kartläggning av nationella investeringsfrämjandeorganisationer 
(IFO) som nyligen genomförts av Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (OECD). 

I kapitel 5 Konsekvensbeskrivning analyseras konsekvenserna av ut-
redningens förslag. Här återfinns även en tabell över slutbetänkandets 
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förslag med kostnadspåverkan. Förteckningar över utredningens för-
ordnade experter samt intervjuade finns i bilaga 3 respektive 4. Samt-
liga förslag finns samlade i bilaga 5. 

1.1.3 Hur utredningen har arbetat  

Utredningen har letts av särskilde utredaren, företagaren Tommy 
Waidelich, fr.o.m. den 14 augusti 2018. Samma datum entledigades den 
tidigare utredaren, verkställande direktören Jan Larsson, som under 
våren 2018 ledde arbetet med delbetänkandet. Susanna Silversol har 
varit huvudsekreterare. 

Inhämtande av synpunkter  

Enligt utredningens direktiv ska utredaren samråda med relevanta 
myndigheter, företag och organisationer, inklusive lokala och regio-
nala investeringsorganisationer. Detta har skett på ett flertal sätt som 
redovisas nedan. De personer som utredningen intervjuat framgår 
även av bilaga 4.  

Möten och studieresor  

Utredningen har träffat representanter för ett antal relevanta myndig-
heter, bolag och organisationer (inklusive 15 av de 17 aktörer som 
ingått i Team Sweden Invest under 2016–2018) vid ett flertal tillfällen: 
ALMI Invest, Business Sweden, Energimyndigheten, Kommers-
kollegium, SI, Tillväxtanalys, Tillväxtverket, Vinnova, Visit Sweden 
och Visita. Vi har även intervjuat arbetsgivarorganisationer liksom 
bransch- och intresseorganisationer som Almega, Svenskt Näringsliv, 
SwedenBIO, Swedish Private Equity & Venture Capital Association 
(SVCA) och Teknikföretagen samt handelskammare (Stockholms 
Handelskammare, Svenska Handelskammaren i Storbritannien och 
Tysk-svenska Handelskammaren). 

Dessutom har utredningen vid ett flertal tillfällen under 2018–
2019 intervjuat representanter för regionala IFO. Under hösten och 
vintern 2018 genomförde utredningen studieresor till följande regioner 
(regionala IFO anges inom parentes): Dalarna (Invest in Dalarna), 
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Göteborg (Business Region Göteborg), Norrbotten (Invest in Norr-
botten), Skåne (Invest in Skåne), Västerbotten samt Västernorrland 
(High Coast Invest). Följande intervjuer genomfördes i Stockholm: 
Fyrbodal (Position Väst), Jönköping (Region Jönköping) och Stock-
holm (Invest Stockholm). 

Vid studieresorna har utredningen genom större dialogmöten 
och/eller enskilda intervjuer även samrått med lokala politiska be-
slutsfattare och näringslivschefer m.fl. samt representanter för före-
tag, kluster och akademi. Dessutom medverkade utredningen i okto-
ber 2018 vid ett möte med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
nätverk bestående av de direktörer som ansvarar för regional utveck-
ling och tillväxt i landet. 

Utredningen har också haft tillfälle att samtala med representanter 
för vetenskapsparker, forskningsinstitut och akademier så som Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), RISE Research Institutes of 
Sweden, RISE Processum AB, RISE SICS North, Swedish Incubators 
and Science Parks (SISP) m.fl., liksom med start-up hubben SUP46. 

Resor till utredningens referensländer  
samt Storbritannien och Tyskland 

Utredningen har under 2018–2019 genomfört fem internationella 
studieresor till referensländerna Danmark, Finland och Nederländerna 
samt till Storbritannien och Tyskland. Vid dessa resor hade vi möj-
ligheten att träffa följande nationella IFO:  

• Germany Trade & Invest 

• Invest in Denmark 

• Invest in Finland (del av Business Finland) 

• Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). 

Intervjuer hölls även med representanter från utrikesdepartementen 
i samtliga referensländer samt det finska Arbets- och näringsmini-
steriet. Utredningen träffade dessutom följande lokala främjande-
aktörer: Copenhagen Capacity, Helsinki Business Hub och The 
Hague Business Agency.  
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I samband med studieresorna genomfördes även intervjuer med 
främst ambassadörer och handelsfrämjare vid svenska utlandsmyndig-
heter i de fem länderna. Under hösten och vintern 2018 har inter-
vjuer även genomförts över videolänk med utlandsmyndigheterna i 
Istanbul, La Paz, New Delhi, Tallinn, Tokyo och Washington. Inno-
vations- och forskningsråden i Indien, Japan och USA har även med-
verkat vid intervjutillfällena. 

Under studieresorna i Danmark, Storbritannien och Tyskland 
intervjuades dessutom Business Swedens handelssekreterare och de 
två nyanställda investeringsrådgivarna i Berlin och London. 

Utredningen vill rikta ett stort tack till personalen på svenska 
utlandsmyndigheter och hos Business Sweden som tagit sig tid för 
intervjuerna samt bistått i organiseringen av studieresorna. 

Studieresa med utredningens experter  

Den 27–28 november 2018 genomförde utredningen tillsammans med 
experterna en studieresa till Köpenhamn, Malmö och Lund. Under 
studieresan hade gruppen ett flertal möten med representanter för 
internationella företag som investerat och etablerat sig i Skåne under 
de senaste åren, liksom med Köpenhamnsregionens IFO Copenhagen 
Capacity. Studiebesök genomfördes även på MAX IV:s synkrotron-
ljusanläggning och European Spallation Source (ESS) samt Medicon 
Village i Lund.  

Utredningen vill rikta ett särskilt tack till Invest in Skåne för hjälpen 
med att organisera studieresan! 

Utredningens medverkan vid evenemang  

Utredningen har medverkat vid följande evenemang som arrangerats 
av Business Sweden: investkonferens med regionala IFO och Business 
Swedens investeringsrådgivare i utlandet i september 2018, Team 
Sweden Invest-möte i maj 2018 samt regionmöte för investerings-
främjandet med fokus på elintensiv industri i mars 2018. 

Utredningen medverkade vid Utrikesdepartementets årliga Han-
dels- och Sverigefrämjardagar i november 2018. Syftet var att presen-
tera utredningen för de cirka 130 medarbetare från 90 svenska utlands-
myndigheter som närvarade. 
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Utredningen har under 2018 även deltagit i arrangemang under 
Almedalsveckan. I mars 2019 medverkade utredningen vid ett evene-
mang på temat investeringsfrämjande organiserat av Forum for Global 
Business. 

Enkät och djupintervjuer i samarbete med Business Sweden 

I samband med delbetänkandet genomförde Business Sweden i sam-
arbete med utredningen en enkätundersökning där totalt 178 före-
trädare för utländska företag som etablerat sig i Sverige de senaste 
fem åren (2013–2017) intervjuades.2 Resultaten av undersökningen 
redovisades i utredningens delbetänkande. 

Som uppföljning på enkätundersökningen genomförde Business 
Sweden djupintervjuer med ledande företrädare för ett tjugotal före-
tag mellan november 2018 och februari 2019. Utredningen har spelat 
in underlag till frågeställningar inför djupintervjuerna och tagit del 
av dess resultat. En sammanfattning av resultaten presenteras i slut-
betänkandet i kapitel 3. 

Tack! 

Utredningen har i sitt arbete fått ta del av många intressanta syn-
punkter och inspel till förslag som varit av stort värde. Vi vill tacka 
alla dem som bidragit med tid och engagemang!  

1.1.4 Avgränsningar 

En översyn av det offentliga främjandet av utländska investeringar i 
Sverige är ett omfattande arbete vars genomförande förutsätter ett 
antal avgränsningar.  

För det första rör uppdraget det investeringsfrämjande som ge-
nomförs av offentliga aktörer. Denna verksamhet syftar främst till 
att vara marknadskompletterande. Vi vill understryka att privata 
aktörer spelar en mycket betydande roll för främjandet av utländska 
investeringar i Sverige, dock står de inte i fokus för denna utredning.  

                                                                                                                                                          
2 Undersökningen genomfördes av företaget Origo Group under slutet av april och början av 
maj 2018. 
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Gällande hinder för utländska investeringar i Sverige kan utredaren 
enligt direktivet ”identifiera hinder som särskilt och utan anledning 
försvårar för utländska investeringar”. Vi har därför valt att uppmärk-
samma exempel på investeringshinder som lyfts fram av bl.a. Team 
Sweden Invest och i internationella index. Vi har dessutom samarbetat 
med Business Sweden i genomförandet av en enkät och djupintervjuer 
med representanter för utländska företag. De exempel på hinder för 
utländska investeringar som tas upp utgör dock ingen komplett lista. 

Därutöver har utredaren i uppdrag att vid behov lämna förslag på 
hur hinder ska rapporteras. Det är alltså inte utredarens uppgift att 
föreslå lösningar på enskilda hinder för utländska investeringar. 
Direktivet betonar dessutom att utredaren inte ska lämna förslag på 
skatteändringar. 

Gällande Business Sweden vidrör vi inte frågan gällande samman-
slagningen 2013 av det dåvarande Sveriges Exportråd (Exportrådet) 
och Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest Sweden). 
Våra bedömningar utgår helt från den organisationsform som finns 
på plats i dag, i vilken både export- och investeringsfrämjande ingår. 
Vi noterar dock att Riksdagens näringsutskott i april 2017 beslutade 
att följa upp och utvärdera riksdagsbeslutet 2012 om att slå samman 
det statligt finansierade export- och investeringsfrämjande som ut-
fördes av Exportrådet och Invest Sweden. Bakgrunden är att det i 
utskottens uppgifter, enligt 4 kapitlet 8 § regeringsformen, ingår att 
följa upp och utvärdera riksdagsbeslut. Uppföljningen utförs av ut-
skottsavdelningens utvärderings- och forskningssekretariat.3 

Likaså har vi avstått från att gå in på frågan om Business Swedens 
ägarkonstruktion, som innebär att svenska staten och Sveriges All-
männa Utrikeshandelsförening (SAU) samäger Business Sweden med 
hälften vardera. 

1.1.5 Definitioner och begrepp som används 

Olika typer av utländska investeringar  

Som konstateras i utredningens delbetänkande är utländska invester-
ingar ett brett begrepp som innefattar olika typer av investeringar så 
som nyetableringar, fusioner och förvärv, samarbetsavtal och inve-

                                                                                                                                                          
3 Sveriges Riksdag (2017) Uppföljning av Business Sweden och den nya organisationen för export- 
och investeringsfrämjande – En förstudie. 
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steringar i forsknings- och innovationssamarbeten liksom expansions-
investeringar.  

Det svenska investeringsfrämjandet var dock ursprungligen be-
gränsat till nyetableringar och nyinvesteringar. Detta kom senare att 
breddas då även andra former av utländska direktinvesteringar ansågs 
bidra till att vitalisera det svenska näringslivet.4 I dag har Business 
Sweden regeringens uppdrag att leda den svenska investeringsfräm-
jande verksamheten med nyetableringar, expansionsinvesteringar, 
samarbetsavtal, förvärv och fusioner.5 Av de totalt 72 utländska in-
vesteringar som Business Sweden tillsammans med regionala partners 
medverkat till under 2018 utgjordes 68 procent av nyetableringar och 
expansioner, 24 procent av strategiska samarbeten och 8 procent av 
förvärv och kapitalinvesteringar.6 

Utredningen definierar nedan ett antal former av utländska inve-
steringar och andra relevanta begrepp. Ytterligare förkortningar och 
begrepp återfinns samlat före betänkandets sammanfattning. 

• Utländsk direktinvestering (eng. Foreign Direct Investment [FDI]): 
En utländsk direktinvestering innebär att minst 10 procent av 
aktierna eller röstvärdet i ett befintligt bolag förvärvas av en ut-
ländsk investerare.7 Främst sker utländska direktinvesteringar ge-
nom att ett multinationellt företag (MNF) etablerar ett svenskt 
dotterbolag genom förvärv eller nyetablering, men begreppet kan 
även avse fusioner, aktieägartillskott och lån till bolag i ett annat 
land. 

• Fusioner och förvärv (eng. Mergers and Acquisitions [M&A]): 
Sammanslagningar som sker genom att ett företag köper upp eller 
går ihop med ett redan existerande företag eller verksamhet i ut-
landet. I Sverige utgjordes den näst vanligaste etableringsformen 
för utländska bolag under 2017 av förvärv (35 procent), vilket mot-
svarar 3 150 företag.8 

                                                                                                                                                          
4 Ds 2011:29 Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande, 
s. 23. 
5 Utrikesdepartementet (2018) Riktlinjer för budgetåret 2019 för Sveriges export- och investerings-
råd avseende export- och investeringsfrämjande verksamhet, s. 9. 
6 Business Sweden (2019) Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden, Verksamhets-
året 2018, s. 43. 
7 Tillväxtanalys (2018) Utländska företag 2017, s. 10. 
8 Ibid., s. 12. 
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• Nyetableringar (eng. greenfield investment): En s.k. greenfield-
investering innebär att en utländsk investerare bygger upp en ny 
verksamhet eller utökar en befintlig verksamhet.9 Nyetableringar 
var under 2017 den vanligaste etableringsformen för utländska bo-
lag i Sverige (44 procent), motsvarande 4 004 företag.10 

• Samarbetsavtal: Ett avtal mellan två eller flera parter för att sam-
arbeta och dela resurser i ett projekt som gynnar båda parter. Som 
investeringstyp handlar en strategisk allians ofta om ett gemen-
samt forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs i Sverige. 

• Expansionsinvesteringar: En expansionsinvestering sker när ett i 
värdlandet befintligt utlandsägt bolag gör följdinvesteringar som 
leder till ökad produktion eller tillverkning. 

• Portföljinvestering: En portföljinvestering är en ren finansiell pla-
cering där investeringen utgör mindre än 10 procent av aktierna 
eller röstvärdet. 

• Utlandsägda företag: Huvudprincipen för att definiera ett företag 
som utlandsägt är att mer än 50 procent av aktiernas röstvärde 
innehas av en eller flera utländska ägare.11 

1.2 Vikten av utländska investeringar i Sverige 

Det offentliga främjandet av utländska investeringar i Sverige, det så kallade 
investeringsfrämjandet, har ökat i betydelse under senare år. Svenska stor-
företag expanderar främst på utländska marknader, varför nya arbets-
tillfällen behöver skapas i utländska företag som etablerar sig i Sverige. 
(Dir. 2018:3). 

Liksom i utredningens direktiv har investeringsfrämjandets nytta för 
Sverige konstaterats i såväl Sveriges exportstrategi som i ett flertal 
tidigare utredningar. 

Enligt exportstrategin bidrar utländska investeringar till ökad kon-
kurrens vilket tvingar svenska företag att anpassa sig och öka sin pro-
duktivitet. Samtidigt konstaterades att utländska investeringar bidrar 
med idéer, kapital och nätverk som spiller över på svenska företag och 
ökar deras innovationskraft. Genom strategins åtgärd 16 Utländska 
                                                                                                                                                          
9 European Commission (2017) Greenfield Investment Monitor. 
10 Tillväxtanalys (2018) Utländska företag 2017, s. 12. 
11 Ibid., s. 9. 
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företag ska vilja investera i Sverige lanserades fem insatser för att stärka 
investeringsfrämjandet, inklusive ökade resurser till Business Sweden 
i syfte att förstärka dess stöd till det regionala investeringsfrämjandet 
samt Team Sweden-samordning för investeringsfrämjandet.12 

I den översyn som gjordes inför sammanslagningen av Export-
rådet och Invest Sweden till Business Sweden 2013 redogörs för 
framväxten av det svenska investeringsfrämjandet.13 Utvecklingen 
mot ett främjande av utländska investeringar med statliga medel 
skedde mot bakgrund av en insikt att svenska storföretag i ljuset av 
växande internationell konkurrens inte längre kunde förmodas stå 
för en ökad sysselsättning i Sverige. Således framstod det som viktigt 
att kompensera svenska bolags utflyttning med ett inflöde av ut-
ländska företag som etablerade sig, anställde personal och förlade 
produktion, forskning och utveckling (FoU) och annan viktig verk-
samhet i Sverige. Samtidigt konstaterades att ett flertal jämförbara 
länder bedrev statligt investeringsfrämjande, vilket riskerande att ut-
göra en konkurrensnackdel för Sverige.14 

UD-utredningen En utrikesförvaltning i världsklass (SOU 2011:21) 
uppmärksammade liksom departementsskrivelsen Vad kräver krisen 
av främjandet? (Ds 2009:35) att investeringar är en motor för eko-
nomisk utveckling och att det därför är angeläget att Sverige förblir 
ett attraktivt land för utländskt företagande och utländska invester-
ingar.15 16 

I rapporten Oberoende översyn av Sveriges export- och investerings-
främjande åtgärder argumenterade konsultbolaget Arthur D. Little 
för att investeringsfrämjandet utgör en viktig komponent i svenskt 
näringsliv och att svenska kompetenskluster har behov av kapital 
och utländsk kompetens för att behålla sin konkurrenskraft och där-
igenom bidra till ökad tillväxt och sysselsättning.17 

I den senaste statliga utredningen om investeringsfrämjandet som 
gjordes 2001, Statens roll för att främja viktiga utländska investeringar 
i Sverige (SOU 2001:109), framhölls att det är av vikt att det svenska 

                                                                                                                                                          
12 Regeringskansliet (2015) Sveriges Exportstrategi, s. 22. 
13 Ds 2011:29 Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande, 
s. 22–25. 
14 Ibid. 
15 SOU 2011:21 En utrikesförvaltning i världsklass, s. 225. 
16 Ds 2009:35 Vad kräver krisen av främjandet? 
17 Arthur D. Little (2007) Oberoende översyn av Sveriges export- och investeringsfrämjande åt-
gärder., s. 11. 
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företagsklimatet i vid mening är konkurrenskraftigt så att utländska 
investeringar hamnar i Sverige, men även att svenska företag behåller 
och utvecklar sina verksamheter i Sverige. Utredningen argumente-
rade också för att det statliga investeringsfrämjandet bör prioritera 
att attrahera verksamhet med hög kompetens och högt förädlings-
värde.18 

Utländska direktinvesteringar: tillgångar och inflöden i Sverige  

På Riksbankens uppdrag samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in upp-
gifter om flödet av utländska investeringar, som ingår i ett lands be-
talningsbalansstatistik.  

Under 2017 ökade de samlade utländska direktinvesteringarna 
(tillgångarna) i Sverige med 99 miljarder kronor, och uppgick vid 
slutet av året till 2 909 miljarder kronor.19 Motsvarande siffror för 
2015–2016 framgår av tabell 1.1 som även anger andel av brutto-
nationalprodukten (BNP). Direktinvesteringarnas storlek i förhål-
lande till BNP (62 procent 2016) kan ses som ett mått på den höga 
internationaliseringsgraden av svensk ekonomi. 

Källa: Business Sweden. 

 
 
Under 2017 ökade inflödet av utländska direktinvesteringar (FDI-
inflödet) i Sverige från 104 till 132 miljarder kronor.20 Inflöden avser 
nettot av de investeringar som utländska företag gjort i Sverige. 
I tabell 1.2 framgår förändringar i FDI-inflödet i Sverige 2014–2017. 

                                                                                                                                                          
18 SOU 2001:109 Statens roll för att främja viktiga utländska investeringar i Sverige, s. 37–38. 
19 SCB, Direktinvesteringar 2017 – tillgångar och avkastning, www.scb.se/hitta-statistik/statistik-
efter-amne/betalningsbalans-och-utlandsstallning/betalningsbalans-och-utlandsstallning/ 
betalningsbalansen-bop/pong/statistiknyhet/direktinvesteringar-2017tillgangar-och-avkastning/ 
(2019-02-19 17:22). 
20 Kommerskollegium (2018) Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvester-
ingar, Helåret 2017. 
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Källa: Utredningens sammanställning baserat på Kommerskollegium (2018) Sveriges utrikeshandel med 
varor och tjänster samt direktinvesteringar, Helåret 2017. 

 
 
En rapport av Copenhagen Economics för Teknikföretagen visar att 
tio länder stod för cirka 88 procent av FDI-inflödet i Sverige under 
2003–2016.21 Dessa framgår av tabell 1.3, som visar att USA och 
Storbritannien var de två största ursprungsländerna med en kombi-
nerad andel på 36 procent av FDI-inflödena till Sverige under perio-
den. Gemensamt stod Finland, Norge och Danmark för strax över 
en femtedel av FDI-inflödena, medan även Tyskland (11 procent), 
Nederländerna (10 procent) och Frankrike (6 procent) utgjorde be-
tydande källor. 

Anm. (*) 1 EUR = 10,4 SEK (1 april 2019). 
Källa: Utredningens sammanställning baserat på Copenhagen Economics (2017) FDI In and Out of 
Sweden, rapport för Teknikföretagen, s. 11. 

 
 

                                                                                                                                                          
21 Copenhagen Economics (2017) FDI In and Out of Sweden, rapport för Teknikföretagen. 
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Det kan tilläggas att eftersom samtliga transaktioner som ingår i 
statistiken över inflödet av utländska direktinvesteringar i Sverige är 
av rent finansiell karaktär använder sig främjandeaktörer på nationell 
och regional nivå av andra mått så som högkvalitativa investeringar, 
totalt antal investeringar och antal nya kundprospekt. Dessa mått tas 
upp i kapitel 2. 

Utländska investeringar till Sverige  
bidrar till sysselsättning och ökad tillväxt 

Utländska investeringar har stor inverkan på tillväxt och sysselsätt-
ning i Sverige. Under 2017 fanns det 14 388 utlandsägda företag i 
Sverige med totalt 672 420 anställda, vilket motsvarar cirka en femtedel 
av antalet anställda i den privata sektorn. Såväl utlandsägandet som 
antal anställda har under 2017 ökat från föregående år med 277 före-
tag respektive 39 204 personer (motsvarande 6 procent).22  

Flest antal utländska företag i Sverige kontrolleras av ägare från 
Norge (2 267 företag) följt av Danmark (1 410 företag) och USA 
(1 359 företag). Störst antal anställda återfinns i tysklandsägda före-
tag (76 640 anställda) följt av USA och Norge (71 326 respektive 
70 763 anställda).23 

I samband med utländska förvärv ökar sysselsättningseffekterna 
i företag som köps upp (bortsett för större tillverkningsföretag), en-
ligt en ekonometrisk analys genomförd av Tillväxtanalys. Analysen 
visar även på en tydlig positiv effekt på genomsnittslönen i de för-
värvade företagen, bl.a. eftersom mer produktiva företag har möjlig-
het att betala högre löner (eng. rent-sharing) samt genom att andelen 
kvalificerad arbetskraft ökar.24 Liknande slutsatser har även belagts i 
internationella studier som menar att detta beror på att utlandsägda 
företag betalar högre löner för att minska personalomsättningen och 
därigenom risken att företagsspecifik kunskap sprids till inhemska 
konkurrenter.25  

Samtidigt har empiriska studier visat att jobben är osäkrare i utlands-
ägda än inhemskt ägda företag eftersom nedläggningssannolikheten 
                                                                                                                                                          
22 Tillväxtanalys (2018) Utländska företag 2017, s. 7. 
23 Ibid. 
24 Tillväxtanalys (2017) Utländska företag i svenskt näringsliv – hot eller möjlighet?, s. 32. 
25 Beata Javorcik (2012) Does FDI Bring Good Jobs to Host Countries? Background Paper for 
the World Development Report 2013. World Bank, Washington, DC. 
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av arbetsställen i utlandsägda företag är högre än i icke-multinationella 
företag.26 

Utländska företag står för en betydande del av Sveriges export 
och bidrar till ökad internationalisering av svensk ekonomi 

Utländska företag står i dag för ungefär hälften av den svenska varu-
exporten, som samlat bidrar till cirka 45 procent av Sveriges BNP.27 
Enligt OECD bidrar utländska direktinvesteringar även till att öka 
den internationella handelsintegrationen i värdlandets ekonomi ge-
nom bättre tillgång till utländska marknader, utveckling av den lokala 
exportkapaciteten och integration i globala värdekedjor.28 

Utlandsägda företag står för en betydande del  
av näringslivets FoU-investeringar  

I Sverige bedrivs den största andelen av FoU-verksamhet i företags-
sektorn. Under 2015 motsvarade företagssektorns dryga 95 miljarder 
kronor cirka 70 procent av de totala FoU-utgifterna. Cirka 42 pro-
cent av näringslivets FoU (i termer av utgifter för FoU) utfördes 
under 2015 av utlandsägda företag, vilket är en ökning jämfört med 
2013. Under 2015 uppgav de utlandsägda koncernerna att de utfört 
FoU-verksamhet för knappt 32 miljarder kronor i Sverige.29 

Utländska investeringar främjar produktiviteten 

MNF är betydligt mer produktiva (31 procent) än nationella företag, 
enligt en studie från Tillväxtanalys. Detta kan förklaras genom en 
rad ägarspecifika tillgångar som unika produkter eller produktions-
processer, starka varumärken, rykte om god kvalitet eller tillgång till 
internationella produktions- och marknadsföringsnätverk.30  

                                                                                                                                                          
26 Tillväxtanalys (2017) Utländska företag i svenskt näringsliv – hot eller möjlighet?, s. 34. 
27 Business Sweden (2018) När företagen investerar – Sverige i den globala konkurrensen om 
Direktinvesteringar, s. 3. 
28 OECD (2018) Mapping of Investment Promotion Agencies in OECD Countries, s. 13. 
29 Tillväxtanalys (2017) Forskning och utveckling i internationella företag 2015, s. 7. 
30 Tillväxtanalys (2017) Utländska företag i svenskt näringsliv – hot eller möjlighet?, s. 7, 22. 
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Internationella studier har även visat att innovationstakten stiger 
i multinationella dotterbolag eftersom de åtnjuter större förmåner 
från innovation tack vare sin befintliga marknadsskala (eng. market 
scale).31 

Vid utländska förvärv ökar även produktiviteten i det uppköpta 
företaget genom direkta produktivitetseffekter, vilket exempelvis sker 
genom teknologi- och kunskapsöverföringar liksom produktivitets-
höjande omstruktureringar så som investeringar i maskiner och utrust-
ning. Samtidigt är det viktigt att tillägga att det förekommer selektion 
vid utländska förvärv (s.k. russinplockning), dvs. det är vanligtvis re-
dan produktiva företag med en hög andel kvalificerad arbetskraft som 
förvärvas.32 

Som uppmärksammats i exportstrategin ökar utländska invester-
ingar även svenska företags innovationskraft genom s.k. spill-over 
effekter eller indirekta produktivitetseffekter. Detta sker när idéer, 
kapital och nätverk spiller över på omgivande företag, inklusive under-
leverantörer och konkurrerande företag. 

Tillväxtanalys genomför som en del av ett pågående ramprojekt om 
den offentliga sektorns roll för stora kunskapsintensiva investeringar 
en empirisk studie om effekter av kunskapsöverföring från MNF till 
lokala företag. Studien, vars resultat ska publiceras senast i april 2020, 
fokuserar på företagens produktivitet och utrikeshandel.33 

1.3 Förslag på EU-nivå och angränsande utredningar 

Behovet av granskning av utländska direktinvesteringar 

I en omvärld präglad av ett förändrat säkerhetsläge har behovet av 
granskning av utländska direktinvesteringar som kan påverka säker-
het eller allmän ordning kommit att diskuteras allt mer på nationell 
och internationell nivå. Exempelvis konstateras i Regeringsförklar-
ingen 2019 att vaksamheten ökas mot utländska försök att förvärva 

                                                                                                                                                          
31 Maria Guadalupe et al. (2012) Innovation and Foreign Ownership. American Economic 
Review, 102(7), s. 3594–3627. 
32 Ibid. 
33 Tillväxtanalys (2019) Ramprojekt: SKI Vilken roll har den offentliga sektorn för stora kunskaps-
intensiva investeringar? (Dnr 2018/020). 
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känslig infrastruktur.34 I sin årsbok för 2018 konstaterade Säkerhets-
polisen att strategiska uppköp eller investeringar av en annan stat, 
via statsägda eller statskontrollerade företag, används för att påverka 
eller inhämta information.35 

Behovet har även uppmärksammats på EU-nivå, och EU:s minis-
terråd (EU-rådet) godkände i mars 2019 ett lagförslag om gransk-
ning av utländska direktinvesteringar i EU. Detta betyder att de nya 
reglerna började gälla i april 2019.36 Enligt direktivet ska denna ut-
redning beakta pågående arbete inom EU om utländska direktinve-
steringar. Utvecklingen inom EU beskrivs i mer detalj i avsnitt 1.3.1. 

Enligt direktivet ska utredaren även ”beakta att det kan finnas 
skäl för att begränsa vissa utländska investeringar bl.a. när det gäller 
säkerhetskänslig verksamhet eller annan verksamhet av vikt för total-
försvaret”. I delbetänkandet noterade vi att vissa risker avseende russin-
plockning finns i relation till högteknologier som är av betydelse för 
Sverige, inom exempelvis försvarssektorn eller andra samhällsviktiga 
funktioner som infrastruktur och IT.37  

Svenska myndigheter har under en lång tid uppmärksammat säker-
hetsproblem som kan uppstå när utländska aktörer förvärvar verksam-
heter som hanterar kritisk infrastruktur och säkerhetskänsliga upp-
gifter. Mot bakgrund av detta har regeringen gett två utredningar, 
Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (Ju 2017:08) och Kom-
mittén om förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (Fö 2017:02), 
i uppdrag att se över frågor relaterade till denna problematik.38 Dessa 
utredningar beskrivs i avsnitt 1.3.2 respektive 1.3.3.  

Utredningen har även följt Internationaliseringsutredningens 
(U 2017:02) arbete eftersom den har vissa kopplingar till investerings-
främjande. Detta beskrivs i avsnitt 1.3.4. 

                                                                                                                                                          
34 Regeringen (2019) Regeringsförklaringen 21 januari 2019, s. 15. 
35 Säkerhetspolisen (2019) Säkerhetspolisens årsbok 2018, s. 31. 
36 Europeiska kommissionen, Pressmeddelande Utländska investeringar ska granskas: nya EU-regler 
fr.o.m. april 2019, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1532_sv.htm (2019-03-07 15:32). 
37 SOU 2018:56 Bättre kommunikation för fler investeringar, s. 20. 
38 Regeringskansliet (2017) Faktapromemoria 2017/18:FPM9 Förordning som inrättar ett ram-
verk för granskning av utländska direktinvesteringar i EU. 
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1.3.1 EU-förordningen om granskning  
av utländska direktinvesteringar 

Utredningen ska i linje med direktivet beakta pågående arbete inom 
EU om utländska direktinvesteringar såsom: 

• KOM (2017) 487: förslag till Europaparlamentets och Rådets 
förordning ”om inrättande av en ram för granskning av utländska 
direktinvesteringar i Europeiska unionen”. 

• KOM (2017) 494: meddelande från EU-kommissionen till Europa-
parlamentet, Europeiska rådet, Rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén och Regionkommittén ”Att välkomna ut-
ländska direktinvesteringar men samtidigt skydda grundläggande 
intressen”.  

Bakgrund till förslaget  

Att stå öppet för utländska investeringar är och förblir en central princip 
för EU och en av de viktigaste källorna till tillväxt. På senare tid har  
emellertid oro uttryckts angående utländska investerare, bland annat 
statsägda företag, som av strategiska skäl tar över europeiska företag 
med nyckelteknik. Ofta åtnjuter EU:s investerare inte samma rätt att 
investera i det land där investeringen har sitt ursprung. Dessa frågor 
kräver noggrann analys och välavvägda åtgärder.39 

I diskussionsunderlaget Hur vi bemöter globaliseringen från maj 2017 
slog EU-kommissionen fast betydelsen av att EU bibehåller ett öppet 
investeringsklimat. Samtidigt beskrivs en växande oro över utländska 
investerares, inklusive statsägda företags, strategiska köp av euro-
peiska företag med nyckelteknik och det har ifrågasatts om dagens 
regelverk är tillräckligt för att hantera den uppkomna situationen.40 

I september 2017 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till 
förordning som inrättar en ram för granskning av utländska direkt-
investeringar i EU (KOM (2017) 487) av skäl som hänför sig till säker-
het eller allmän ordning.41 Syftet med förslaget var att skapa en ram 

                                                                                                                                                          
39 Europeiska kommissionen (2017) Diskussionsunderlag Hur vi bemöter globaliseringen, s. 15. 
40 Ibid. 
41 Förslaget till förordning baseras på Artikel 207 (2) av Fördraget om Europeiska Unionens 
funktionssätt (EUF) som rör det gemensamma handelspolitiken, vilket är en exklusiv EU-
befogenhet. 
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för granskning av utländska direktinvesteringar i EU för medlems-
staterna, och i vissa fall även EU-kommissionen. Samtidigt bibehöll 
förslaget till förordning medlemsstaternas handlingsutrymme för att 
anpassa sig till nya omständigheter och det egna nationella samman-
hanget. Förslaget innebar att en samarbetsmekanism skapas för ut-
byte av information och synpunkter, särskilt i de fall där den utländska 
direktinvesteringen i en eller flera medlemsstater kan påverka säker-
het eller allmän ordning i en annan medlemsstat.42 

Förslaget till förordning åtföljdes av meddelandet ”Att välkomna 
utländska direktinvesteringar men samtidigt skydda grundläggande 
intressen” (KOM (2017) 494), i vilket EU redogjorde för det strate-
giska behovet av en gemensam ram för granskning av investeringar. 
Meddelandet fastställde att EU kommer att fortsätta stödja liberali-
sering och skydd av investeringar internationellt, men att det i takt 
med att mönstret för utländska investeringar förändras är nödvändigt 
att slå vakt om säkerhet och allmän ordning. Detta mot bakgrund av 
att utländska investerare i allt större utsträckning inriktar sig mot att 
hitta nya marknader och strategiska tillgångar, och att statsägda 
företag spelar en större roll i den globala ekonomin.43 Till följd av 
risken att utländska investerare försöker ta kontroll över eller påverka 
europeiska företag vars verksamhet har koppling till kritisk teknik, 
infrastruktur, insatsvaror eller känslig information behövs enligt med-
delandet ”kraftfulla och lämpliga åtgärder” för att skydda tillgångar 
i EU mot företagsköp som kan skada EU:s eller dess medlemsstaters 
väsentliga intressen.44 

Meddelandet konstaterar vidare att nästan hälften av EU:s med-
lemsstater i dag har mekanismer för granskning av utländska direkt-
investeringar. Sedan förslaget till förordning presenterades har dess-
utom ett flertal reformer rörande FDI-granskning antingen behandlats 
eller genomförts i ett antal medlemsländer (däribland Tyskland, 
Frankrike och Nederländerna) medan Ungern antagit en lag om en ny 
FDI-granskningsmekanism. Som figur 1.1 visar fanns i februari 2019 

                                                                                                                                                          
42 Europeiska kommissionen (2017) Meddelande från EU-kommissionen till Europaparlamentet, 
Europeiska rådet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén 
”Att välkomna utländska direktinvesteringar men samtidigt skydda grundläggande intressen”.  
(KOM (2017) 494), s. 11. 
43 Ibid., s. 5. 
44 Ibid. 
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nationella FDI-granskningsmekanismer på plats i 14 av EU:s med-
lemsstater,45 däribland utredningens tre referensländer Danmark, 
Finland och Nederländerna. 

 
Källa: Gisela Grieger (2019) EU framework for FDI Screening, EPRS, European Parliament, February 2019, 
s. 4. 

 
 
På EU-nivå saknas däremot ett strategiskt samarbete mellan med-
lemsstaterna och en gemensam övergripande strategi. Det finns dess-
utom betydande skillnader mellan medlemsländernas gransknings-
mekanismer sett till bl.a.:  

                                                                                                                                                          
45 De medlemsländer som har nationella regler för investeringsgranskning är Danmark, Fin-
land, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Tyskland, 
Storbritannien, Ungern och Österrike. (Tidpunkten för Storbritanniens utträde ur EU är när 
detta skrivs ännu okänd). 
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• Tillämpning: FDI-granskning inom och utanför EU; olika gransk-
ningströsklar och bredden av sektorer som omfattas utöver för-
svar. 

• Utformning: förhandsgodkännande kontra FDI-granskning i efter-
hand (eng. ex-post).  

Liknande variationer i tillämpning och utformning återfinns även i be-
fintliga granskningsmekanismer i länder utanför EU som Australien, 
Kanada, Kina, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Ryssland och USA.46 

Lagförslagets godkännande och implikationer för Sverige 

Lagförslaget godkändes i mars 2019 av EU-länderna i rådet, kort 
efter att Europaparlamentet i februari 2019 röstat ja. Förslaget har 
tidigare behandlats under interinstitutionella förhandlingar (trilog) 
mellan Europaparlamentet, rådet och EU-kommissionen som resul-
terade i en provisorisk text om förordningen, vilken sedan antogs av 
Ständiga representanternas kommitté (Coreper) följt av Europaparla-
mentets utskott för internationell handel (INTA) i december 2018. 

I och med EU-rådets godkännande är lagstiftningsprocessen av-
slutad och den nya EU-förordningen började gälla i april 2019. Där-
efter har medlemsländerna och kommissionen 18 månader på sig att 
införa de arrangemang som krävs för att tillämpa den nya mekanis-
men för granskning av investeringar.47 

I tabell 1.4 återges ett urval av EU-förordningens artiklar och deras 
innehåll. 

                                                                                                                                                          
46 Gisela Grieger (2019) EU framework for FDI Screening, EPRS, European Parliament, Feb-
ruary 2019, s. 2–4. 
47 Europeiska kommissionen, Pressmeddelande Utländska investeringar ska granskas: nya EU-regler 
fr.o.m. april 2019, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1532_sv.htm (2019-03-07 15:32). 
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Källa: Europeiska unionen, Europaparlamentet, Rådet (2019) Europaparlamentets och rådets förordning 
om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen, 2017/0224 (COD).  
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Förordningens krav på upplysningar behöver utredare närmare 

Sverige har i dag inget nationellt regelverk för granskning av utländska 
direktinvesteringar och EU:s lagförslag innebär inte något krav på med-
lemsländerna att skapa en FDI-granskningsmekanism. I faktaprome-
morian 2017/18:FPM9 från Regeringskansliet (UD) görs dock be-
dömningen att kravet på upplysningar avseende investeringar och 
dess eventuella effekt på gällande svenska regler behöver utredas när-
mare.48 I synnerhet gäller detta i relation till dess förenlighet med 
offentlighets- och sekretessregleringen och säkerhetsskyddslagen. 
Dessutom behöver en analys göras av vilken eller vilka myndigheter 
som ska anförtros de nya arbetsuppgifter som förslaget ger upphov 
till, enligt promemorian. 

Regeringen delar EU:s bedömning i förslaget till förordning att 
de omedelbara kostnaderna för såväl unionen som Sverige främst är 
administrativa, vilket innebär ”ett visst behov av tillskott av förvalt-
ningsresurser”. Regeringen bedömer vidare att följande tre funktioner 
eller system kommer behöva inrättas: 

1. En funktion som ska vara kontaktpunkt för granskning av inve-
steringar. 

2. En funktion för sammanställandet av årliga rapporter för utländska 
investeringar som genomförs i Sverige. 

3. Ett system för att kunna vederbörligen beakta yttranden och kom-
mentarer från EU-kommissionen eller andra medlemsstater.49 

Utredningens bedömning: EU har understrukit vikten av att förbli 
öppet för utländska direktinvesteringar. Samtidigt finns ett behov att 
hantera de säkerhetsproblem som kan uppstå när utländska investe-
rare försöker ta kontroll över eller påverka europeiska företag vars 
verksamhet hanterar kritisk infrastruktur eller säkerhetskänsliga upp-
gifter. I ljuset av detta ser utredningen positivt på att EU:s lagförslag 
godkänts och ska implementeras av medlemsländerna och kommis-
sionen inom 18 månader.  

Regeringen har tidigare identifierat ett behov att vidare utreda för-
slagets implikationer inför dess ikraftträdande. För närvarande finns 

                                                                                                                                                          
48 Regeringskansliet (2017) Faktapromemoria 2017/18:FPM9 Förordning som inrättar ett ram-
verk för granskning av utländska direktinvesteringar i EU, s. 4. 
49 Ibid. 



SOU 2019:21 Inledning 

43 

nationella granskningssystem på plats i 14 av EU:s medlemsstater. 
Sverige ska förbli öppet för utländska investeringar, men möjligheten 
att införa en granskningsmekanism för utländska direktinvesteringar 
bör ses över. I väntan på att detta sker föreslår utredningen ett par 
åtgärder:  

 

Förslag: 
Business Sweden ökar dialogen avseende säkerhetsrisker  
med myndighet som regeringen utser:  
Business Swedens investeringsrådgivare bör öka dialogen med 
myndighet som regeringen utser i syfte att tidigt hantera potentiella 
investeringar som kan innebära risker för kritisk infrastruktur och 
andra säkerhetsrisker. 
 
Business Sweden bistår regionala IFO med bakgrundskontroll 
av potentiella utländska investerare:  
Business Sweden bör bistå regionala IFO i att genomföra en första 
bakgrundskontroll av potentiella utländska investerare. 

1.3.2 Säkerhetskyddsutredningen (Ju 2017:08) 

Säkerhetskyddsutredningen (Ju 2017:08) lämnade i november 2018 
sitt slutbetänkande Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen 
(SOU 2018:82). Utredningen har haft i uppdrag att komplettera 
vissa delar av de förslag som lämnades i betänkandet En ny säkerhets-
skyddslag (SOU 2015:25), som ligger till grund för den nya säker-
hetsskyddslag som trädde i kraft 1 april 2019. Säkerhetsskyddslagen 
skyddar verksamheter som har betydelse för Sveriges säkerhet ur ett 
nationellt perspektiv. 

Säkerhetsskyddsutredningen har haft i uppdrag att kartlägga be-
hovet av att förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet utsätts för risker i samband 
med utkontraktering, upplåtelse och överlåtelse av sådan verksamhet. 

Betänkandet konstaterar att överlåtelser av säkerhetskänslig verk-
samhet och egendom, som har betydelse för Sveriges säkerhet, kan 
medföra sårbarheter för landets säkerhet. Säkerhetsskyddsutredningen 
lämnar bl.a. förslag för att en del av de åtgärder i steg (”kontroll-
stationer”) som föreslås i samband med utkontraktering, upplåtelse 
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och vissa andra förfaranden ska tillämpas även vid vissa överlåtelser 
av säkerhetskänslig verksamhet och egendom. Enligt förslagen ska 
kraven på att genomföra en särskild säkerhetsbedömning och lämp-
lighetsprövning (kontrollstation 1) och därefter samråda med tillsyns-
myndigheten (kontrollstation 2) gälla när en verksamhetsutövare som 
omfattas av säkerhetsskyddslagen avser att överlåta 

• hela eller någon del av den säkerhetskänsliga verksamheten eller 
någon egendom i den säkerhetskänsliga verksamheten som har 
betydelse för Sveriges säkerhet, eller  

• ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhets-
skydd. 

Vidare föreslås bl.a. en ändrad anmälningsplikt och att vissa överlåtel-
ser anses ogiltiga om de genomförts trots förbud av tillsynsmyndig-
heten.50 

Säkerhetsskyddsutredningens betänkande har remitterats av  
Justitiedepartementet och remissvaren ska ha inkommit senast den 
1 april 2019. 

1.3.3 Kommittén om förbättrat skydd  
för totalförsvarsverksamhet (Fö 2017:02)  

Som ett utfall av den nationella säkerhetsstrategin tillsattes 2017 kom-
mittén om förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet51 (Fö 2017:02). 
Den parlamentariskt sammansatta kommittén har haft i uppdrag att 
kartlägga och analysera befintligt regelverk som syftar till att skydda 
totalförsvarsverksamhet mot yttre hot. Därutöver har kommittén haft 
i uppdrag att bl.a. bedöma behovet av författningsåtgärder gällande 
ansvarsförhållandet mellan staten, kommunerna och enskilda för att 
åstadkomma ett ökad skydd för totalförsvaret vid överlåtelse och upp-
låtelse av viktig infrastruktur, som exempelvis hamnar och flygplatser, 
samt att analysera möjligheterna till statlig förköpsrätt av viss fast 
egendom.52 

                                                                                                                                                          
50 SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. 
51 Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret 
består av militärt respektive civilt försvar. 
52 SOU 2018:26 Några frågor i skyddslagstiftningen. 
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I kommitténs delbetänkande Några frågor i skyddslagstiftningen 
(SOU 2018:26) behandlas frågor som rör skyddslagsstiftningen. 
Dessa har inte bäring på investeringar.  

Kommittén beräknas lämna sitt slutbetänkande i juni 2019. Vid 
den tidpunkt detta betänkande gick till tryck hade kommittén inte 
möjlighet att delge några konkreta förslag. Det har dock kommit till 
utredningens kännedom att kommittén avser kortfattat beskriva 
grunddragen i olika länders granskningsmekanismer för utländska 
direktinvesteringar i ett avsnitt med internationella jämförelser. 
Detta bedömer vi är av relevans för en kommande utredning inför 
implementeringen av EU-förordningen om granskning av utländska 
direktinvesteringar i Sverige. 

1.3.4 Internationaliseringsutredningen (U 2017:02) 

Internationaliseringsutredningen (U 2017:02) föreslår i betänkandet 
Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78) 
åtgärder för att öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och 
kunskapsnation. Internationaliseringsutredningen konstaterar att 
andra länder i högre utsträckning än Sverige anstränger sig för att 
attrahera kompetens och investeringar. För att öka kännedomen om 
Sverige som kunskapsnation och studiedestination i omvärlden läm-
nar utredningen ett antal förslag, så som:  

• Utökad omvärldsbevakning vid ett antal myndigheter (som t.ex. 
Vinnova). 

• Ökad närvaro i utlandet för svensk högre utbildning och forskning 
som primärt bygger på de nuvarande innovations- och forsknings-
kontoren. 

• Utökat uppdrag till SI att främja och marknadsföra Sverige som 
studiedestination och ett nytt uppdrag att informera om Sverige 
som kunskapsnation i utlandet.  

• Befintliga Team Sweden grupperingar som arbetar inom ramen 
för det svenska investeringsfrämjandet utomlands får i uppdrag 
att inkludera lärosäten och forskningsfinansiärer i sitt arbete. 
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Utöver detta föreslår Internationaliseringsutredningen ett antal åt-
gärder relaterade till konkurrensen om internationellt mobila studen-
ter. Detta innefattar bl.a. att lärosätena tar ett större ansvar för att öka 
utländska studenters kontakter med arbetslivet genom t.ex. praktik-
möjligheter eller mentorskap.  

I relation till migrationsrättsliga aspekter föreslås dessutom att 
regeringen initierar en utredning om certifiering av universitet och 
högskolor för mer generell hantering av ansökningar om uppehålls-
tillstånd för studier och forskning samt arbetstillstånd. Vidare rekom-
menderas att Migrationsverket förstärker och vidareutvecklar arbetet 
med att förkorta handläggningstiderna för såväl studenter och dokto-
rander som anställda.53 

                                                                                                                                                          
53 SOU 2018:78, Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige. 
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2 Aktörer och samverkan 
i investeringsfrämjandet 

Kapitlet inleds med en kartläggning av aktörer som är involverade i 
det offentliga främjandet av utländska investeringar till Sverige på 
lokal, regional, nationell och internationell nivå, med särskilt fokus 
på Business Sweden, utrikesförvaltningen, regionala investerings-
främjandeorganisationer (IFO) och kommuner. Utredningen analy-
serar dessutom behovet av en långsiktig finansiering av regionernas 
investeringsfrämjande liksom Team Sweden Invest. 

I syfte att stärka Sveriges samlade offentliga investeringsfrämjande 
föreslår vi bl.a. att en strategi för investeringsfrämjande antas som 
del av den fortsatta exportstrategin, att en nationell samordnare (inve-
steringssamordnare) tillsätts med ansvarar att följa upp investerings-
främjandestrategin och att Team Sweden Invest omstruktureras för 
att höja samverkansarbetet till nästa nivå. 

2.1 Bakgrund 

Samverkan mellan olika främjandeaktörer är centralt för att utländska 
potentiellt investerande företag ska kunna få den hjälp de behöver. Arbetet 
kan i dag vara fragmenterat och överlappande. (Dir. 2018:3). 

Utredningens direktiv uppmärksammar att främjandearbetet riktat 
mot utländska potentiella investerare kan vara överlappande och 
fragmenterat. Vi har därför i uppdrag att analysera om och i så fall 
hur myndigheter och andra berörda offentliga aktörer ska involveras 
i investeringsfrämjandet på lokal, regional, nationell och internationell 
nivå. En förutsättning för en sådan analys är en etablerad förståelse 
för det nuvarande systemet för investeringsfrämjande. Detta kapitel 
kartlägger därför aktörer inom det svenska investeringsfrämjandet, 
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med fokus på myndigheter och offentliga aktörer. Dessutom inklu-
deras ett urval privata aktörer med stor betydelse för investerings-
främjandet. 

Varför behövs en kartläggning av aktörerna  
inom investeringsfrämjandet?  

Tidigare utredningar har uppmärksammat att det svenska systemet 
av främjandeaktörer är fragmenterat. I Investeringsfrämjandeutred-
ningen konstaterades att det finns ett antal offentliga och privata 
aktörer som är aktiva inom investeringsfrämjandet och närliggande 
områden på olika sätt.1 UD-utredningen noterade 2011 att främjandes-
strukturens komplexitet riskerade att göra systemet svårgenomträng-
ligt och alltmer oöverskådligt för företagen. Dessutom poängterades 
att bristande samverkan mellan offentliga främjandeaktörer riskerar 
att resultera i mindre verkningsfulla svenska insatser.2 I samma anda 
belyser den översyn som ledde till sammanslagningen av Exportrådet 
och Invest Sweden att Sverige har ett ovanligt stort antal offentliga 
aktörer som hjälper svenska företag med internationalisering.3 Många 
av dessa aktörer är även aktiva inom investeringsfrämjandet. 

Mer nyligen konstaterades i exportstrategin att många svenska 
företag upplever att det i statens stöd gällande export- och inter-
nationaliseringsfrågor finns många aktörer med i vissa fall oklart 
mandat.4 Statskontoret uppdrogs därför att kartlägga överlappningar 
bland aktörer i det statligt stödda exportfrämjandet. Trots att kart-
läggningen innefattar aktörer som även har uppdrag av relevans för 
investeringsfrämjandet (så som Business Sweden, utlandsmyndig-
heterna, Svenska institutet [SI] m.fl.) så fokuserar studien i linje med 
uppdraget inte på investeringsfrämjandet i sig.5 

Övriga kartläggningar av det svenska främjandesystemet och av 
investeringsfrämjandet specifikt6 behöver nu kompletteras då främjar-
familjen förändrats, exempelvis genom bildandet av Business Sweden 
och lanseringen av Team Sweden.  

                                                                                                                                                          
1 SOU 2001:109 Statens roll för att främja viktiga utländska investeringar i Sverige, s. 125. 
2 SOU 2011:21 En utrikesförvaltning i världsklass, s. 207–209. 
3 Ds 2011:29 Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande, 
s. 32–33. 
4 Regeringskansliet (2015) Sveriges Exportstrategi. 
5 Statskontoret (2016) Kartläggning av överlappningar i statligt exportfrämjande. 
6 Se Ds 2011:29, s. 106 och SOU 2001:109, s. 125–138. 
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Vi anser därför att en kartläggning av aktörerna inom investerings-
främjandet kan bidra till att öka förståelsen för roller och mandat 
bland aktörer som arbetar med främjande av investeringar men även 
handels-, innovations- och Sverigefrämjande. Detta har även efter-
frågats av ett flertal aktörer som utredningen kommit i kontakt med, 
inklusive representanter för myndigheter, svenska utlandsmyndig-
heter och regionala IFO. 

2.2 Aktörer i det offentliga investeringsfrämjandet  

I syfte att få en överblick över aktörerna i det offentliga investerings-
främjandet har utredningen gjort en kartläggning som visualiseras i 
figur 2.1. I bilden visas aktörerna i relation till dess roll i investerings-
främjandets fyra huvudsakliga steg:  

1. Utveckla investeringsmöjligheter 

2. Attrahera investeringar  

3. Investeringsprocess  

4. Expandera / bibehålla investeringar. 

Kartläggningen av aktörer i det offentliga investeringsfrämjandet är 
inte fullständig, utan syftar till att öka förståelsen för investerings-
främjandet och investeringsprocessen. Utöver detta spelar ett stort 
antal aktörer dessutom in i det indirekta främjandet av utländska 
investeringar, exempelvis genom att medverka till en positiv Sverige-
bild och ett gynnsamt investeringsklimat genom reformer inom om-
råden som innovation, skattepolitik och regelverk. 

Som framgår av figuren är ett antal aktörer – Business Sweden, 
regionala investeringsfrämjandeorganisationer (IFO) och kommuner 
– involverade under samtliga steg i investeringsprocessen och är så-
ledes mycket centrala för det offentliga investeringsfrämjandet. Utred-
ningen har även inkluderat ett antal aktörer med potential att utnyttjas 
i större utsträckning, däribland den nationella samordnare som utred-
ningen föreslår tillsätts i syfte att stärka Sveriges samlade investerings-
främjande.  
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2.2.1 Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) 

Uppdrag, finansiering och styrning 

Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) ansvarar för 
det statligt finansierade investeringsfrämjandet och ägs till lika delar 
av staten och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening (SAU).7 Busi-
ness Sweden bildades 1 januari 2013 då Exportrådet och Invest Sweden 
slogs samman.  

Enligt avtal mellan svenska staten och SAU är Business Sweden 
ett centralt serviceorgan för export- och investeringsfrämjande, dvs. 
varken en myndighet eller ett bolag.8 Business Sweden styrs och 
rapporterar dock som ett bolag och publicerar årligen en årsredovis-
ning samt en hållbarhetsrapport. Svensk kod för bolagsstyrning tilläm-
pas. Business Swedens uppgift enligt avtalet är att stimulera ekonomisk 
tillväxt och sysselsättning genom att stödja och främja svensk export 
och internationalisering samt utländska företagsinvesteringar i Sverige 
eller samarbeten med svenska företag som tillför kapital, kompetens 
och marknader till det svenska näringslivet.9 

Uppdrag, målformulering och finansiering 

I linje med ett årligt riktlinjebeslut som beslutas av regeringen har 
Business Sweden både ett exportfrämjande uppdrag att hjälpa svenska 
företag öka sin globala försäljning och ett investeringsfrämjande upp-
drag att hjälpa internationella företag att investera och expandera i 
Sverige. Syftet med årsuppdraget till Business Sweden för den invester-
ingsfrämjande verksamheten är att attrahera och underlätta utländska 
investeringar i Sverige och därmed bidra till ökad sysselsättning och 
hållbar tillväxt i hela landet.10 

                                                                                                                                                          
7 SAU är en förening med cirka 150 medlemmar som omfattar bl.a. Svenskt Näringsliv, Lant-
brukarnas Riksförbund, Företagarna, branschförbund och näringslivsorganisationer samt stora 
och små svenska företag. 
8 Svenska staten och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, Avtal om Sveriges export- och 
investeringsråd, 19 december 2012. 
9 Ibid. 
10 Utrikesdepartementet (2018) Riktlinjer för budgetåret 2019 för Sveriges export- och investerings-
råd avseende export- och investeringsfrämjande verksamhet, s. 9. 
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De två statliga årsuppdragen för export- och investeringsfrämjande 
finansieras via separata anslag (anslag 2:3 Exportfrämjande verksam-
het respektive 2:4 Investeringsfrämjande). Under 2019 fördelar sig 
Business Swedens statliga finansiering för årsuppdragen enligt följande 
(motsvarande belopp för 2018 anges inom parentes): 

• investeringsfrämjande: 72,7 (67,7) miljoner kronor 

• exportfrämjande: 286,5 (282,5) miljoner kronor.11 

Som framgår av ovan utgör anslaget för investeringsfrämjande cirka 
en femtedel av Business Swedens medel för de statliga årsuppdragen 
finansierade via anslag 2:3 och 2:4. 

I tabell 2.1 visas utvecklingen i Business Swedens finansiering för 
årsuppdraget avseende investeringsfrämjande under 2013–2019. Av 
sammanställningen framgår att sedan sammanslagningen av Export-
rådet och Invest Sweden till Business Sweden 2013 har det statliga 
anslaget för årsuppdraget avseende investeringsfrämjande ökat från 
48,8 till 72,7 miljoner kronor (2019). 

Anm. Avser medel som betalats ut från statsbudgeten (2013–2018). 
Källa: Utredningens sammanställning baserat på uppgifter från Utrikesdepartementet.  

 
 
I tillägg till de årliga statliga anslagen tillkommer finansiering för sär-
skilda uppdrag (inklusive regeringsuppdrag), intäkter från företags- 
och organisationskunder för Business Swedens marknadsprissatta 
konsultverksamhet och företagsintäkter från statligt delfinansierade 
tjänster i exportfrämjandet samt ett årligt bidrag från Svenskt Närings-
liv. 

Under 2018 ökade Business Swedens totala intäkter med 8 pro-
cent från 687 till 740 miljoner kronor. Andelen av intäkterna för de 
statliga uppdragen utgjorde 55 procent av intäkterna, varav de två års-
                                                                                                                                                          
11 Utrikesdepartementet (2019) Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende ansla-
gen 2:3 och 2:4 Exportfrämjande verksamhet resp. Investeringsfrämjande. 
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uppdragen för export- respektive investeringsfrämjande samlat stod 
för 49 procent och övriga statliga tilläggsuppdrag för 6 procent.12 

Redovisning av det statliga uppdraget och samverkan mellan Busi-
ness Sweden och Utrikesdepartementet sker vid tre årliga dialogmöten 
(s.k. tertialmöten) mellan regeringen (UD) och Business Sweden, samt 
genom Business Swedens årsredovisning av hela verksamheten liksom 
en separat redovisning av statens uppdrag. 

Styrelse och ledning 

Business Sweden utarbetar årligen en verksamhetsbudget och en 
affärsplan där såväl det statliga uppdraget för export- och investerings-
främjande som beräknade externa intäkter från företag och organi-
sationer ingår. Business Swedens affärsplan beslutas av styrelsen, 
som består av minst åtta personer varav UD och SAU utser hälften 
var. Vid utgången av 2018 ingick i styrelsen fem representanter för 
näringslivet, fyra för staten och en för Business Swedens personal.13 

Styrelsen utser en verkställande direktör (vd) med ansvar för att 
leda och utveckla den dagliga verksamheten. Vd leder ledningsgruppen 
som vid slutet av 2018 bestod av totalt nio personer inom följande 
områden:  

1. Vd (ordförande för ledningsgruppen) 

2. Ekonomi och företagsstöd (Finance & Business Support) 

3. Strategi- och verksamhetsutveckling samt government affairs 
(Strategy & Business Development Government Affairs) 

4. Human resources (personalfunktion) 

5. Marknadskommunikation (Marcom) och digitalisering 

6. Investeringsfrämjande och region Sverige 

7. Nord- och Sydamerika  

8. Asien och Stilla Havsområdet (APAC) 

9. Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA).14 

                                                                                                                                                          
12 Business Sweden (2019) Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden. Verksamhets-
året 2018., s. 7.  
13 Business Sweden (2019) Årsredovisning Business Sweden, Verksamhetsåret 2018, s. 15–16.  
14 Ibid., s. 18–19. 



Aktörer och samverkan i investeringsfrämjandet SOU 2019:21 

54 

Business Swedens statliga uppdrag för investeringsfrämjande 

Business Swedens statliga uppdrag är indelat i exportfrämjande 
(grundläggande exportservice, småföretagsprogrammet och riktat 
främjande) samt investeringsfrämjande. Målet med den investerings-
främjande verksamheten är enligt riktlinjebrevet för budgetåret 2019 
att främja och därmed öka antalet utländska investeringar i Sverige 
som skapar sysselsättning eller tillför kapital, kompetens och mark-
nader till det svenska näringslivet i alla delar av landet. I övrigt om-
fattar uppdraget nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbets-
avtal, förvärv och fusioner.15 

Uppdraget för investeringsfrämjande är statligt finansierat och 
tjänsterna till utländska företag och organisationer är avgiftsfria. Inom 
det investeringsfrämjande uppdraget ska Business Sweden enligt rikt-
linjebrevet för 2019 bl.a.: 

• Analysera potentiella investeringsområden utifrån Sveriges och 
svenskt näringslivs komparativa fördelar och även analysera globala 
investeringsflöden och dess orsaker,  

• I samverkan med övriga aktörer inom Sveriges investeringsfräm-
jande system geografiskt och tematiskt kartlägga konkreta affärs- 
och investeringsmöjligheter i Sverige, 

• Öka kunskapen om och intresset för Sverige som destination för 
utländska investeringar genom att aktivt och målgruppsanpassat 
informera om övergripande förutsättningar för investeringar i 
Sverige.16 

Prioriterade investeringar och investeringsområden 

Business Sweden arbetar på regeringens uppdrag för att främja hög-
kvalitativa investeringar (eng. High Quality Investments [HQI]), dvs. 
de investeringar som skapar störst värde för svensk ekonomi och 
som bäst bidrar till ”Sverigenyttan”. Utifrån Sveriges attraktions-
kraft, den samlade investeringspotentialen och de internationella 
företagens behov fokuseras investeringsfrämjandet inom ett antal 
prioriterade industri- och tjänstesektorer samt kompetensområden 
                                                                                                                                                          
15 Utrikesdepartementet (2018) Riktlinjer för budgetåret 2019 för Sveriges export- och investerings-
råd avseende export- och investeringsfrämjande verksamhet, s. 9.  
16 Ibid., s. 10. 
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som är viktiga för Sverige liksom attraktiva för potentiella inter-
nationella investerare. Dessa fokusområden eller nyckelområden för 
investeringsfrämjandet diskuteras i detalj i utredningens delbetän-
kande. Under 2018 har Business Sweden arbetat med följande priori-
terade investeringsområden:  

Källa: Utredningens sammanställning baserat på Business Sweden (2019) Redovisning av statens upp-
drag till Business Sweden. Verksamhetsåret 2018, s. 39. 

 
 
Enligt Business Swedens årsredovisning för verksamhetsåret 2018 
kommer verksamheten under 2019 att fokusera på stärkt investerings-
främjande som ett av tre strategiska initiativ. Särskilt innefattar detta 
att öka antalet HQI till Sverige genom att paketera och marknadsföra 
investeringsmöjligheter på prioriterade marknader samt vidareutveckla 
synergieffekterna mellan export- och investeringsfrämjandet.17 

Potential att stärka arbetet med High Potential Investments (HPI) 

Inom respektive investeringsområde utarbetar Business Sweden till-
sammans med relevanta svenska regioner främjarstrategier. Särskilda 
satsningar riktade mot grupper av högprofilerade internationella 
företag som skulle kunna vara långsiktigt strategiska för Sverige har 
även utarbetats.18 Det finns dock en stor potential att stärka arbetet 
med investeringsmöjligheter av speciellt hög strategisk betydelse, 

                                                                                                                                                          
17 Business Sweden (2019) Årsredovisning Business Sweden, Verksamhetsåret 2018, s. 10. 
18 Business Sweden (2019) Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden. Verksamhets-
året 2018, s. 39. 
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s.k. High Potential Investments (HPI), genom en kraftsamling av 
olika aktörer, inklusive relevanta regeringsrepresentanter. 

Inom ramen för exportstrategin (Insats 7: De största affärerna) 
har Business Sweden i uppdrag att arbeta med High Potential Oppor-
tunities (HPO), dvs. stora affärer av högt strategiskt intresse för 
svenska företag. Detta sker genom att Business Sweden identifierar 
strategiska affärer som kan vara av särskilt svenskt intresse och pro-
jektleder långsiktigt inriktade insatser för att främja svenska företags 
möjligheter att vinna dessa affärer, inte minst på tillväxtmarknader.19  

I exportstrategin identifierades även ett behov av att skapa projekt-
grupper för varje enskild stor affär med medverkan från berörda före-
tag, Regeringskansliet, och relevanta myndigheter i syfte att samordna 
statliga främjandeinsatser som exempelvis högnivå- och delegations-
besök. Dessutom har relevanta sakmyndigheter enligt strategin i upp-
drag att när det är påkallat medverka i främjandesatsningar för att 
beskriva svenska lösningar ur ett främjandeperspektiv.20 

För att stärka arbetet med långsiktigt strategiskt viktiga invester-
ingar för Sverige bör ett liknande fokuserat arbetssätt utformas ge-
nom att Business Sweden ges i uppdrag att tillsammans med svenska 
regioner identifiera och utveckla investeringsmöjligheter av speciellt 
hög strategisk betydelse för Sverige. Detta bör göras utifrån sam-
verkansprogrammen och regeringens övriga näringspolitiska priori-
teringar. Dessutom bör projektgrupper skapas för enskilda HPI, 
inom ramen för vilka relevanta aktörer (inklusive regeringsrepresen-
tanter) kraftsamlar vid aktiviteter så som in- och utgående högnivå-
delegationer.  

Business Sweden och svenska regioner har redan påbörjat arbetet 
med att utarbeta satsningar riktade mot särskilda grupper av hög-
profilerade företag som skulle vara långsiktigt strategiska för Sverige.21 
Dessutom lyfter Business Sweden i sitt budgetunderlag för 2020 fram 
vikten av att inrätta ett HPI-program för att ”strukturerat arbeta med 
att vinna de största utländska investeringarna till svenska styrke-
områden liksom samhällsutmaningar”.22  
 

                                                                                                                                                          
19 Utrikesdepartementet (2018) Riktlinjer för budgetåret 2019 för Sveriges export- och investerings-
råd avseende export- och investeringsfrämjande verksamhet, s. 8. 
20 Regeringskansliet (2015) Sveriges Exportstrategi, s. 16. 
21 Business Sweden (2019) Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden. Verksamhets-
året 2018, s. 39. 
22 Business Sweden (2019) Förslag till budget för export- och investeringsfrämjande 2020, s. 5. 
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Förslag:  
Stärk Business Swedens kapacitet att arbeta med långsiktigt 
strategiskt viktiga investeringar för Sverige (HPI): 

• Business Sweden ges i uppdrag att tillsammans med svenska 
regioner identifiera och utveckla investeringsmöjligheter av 
speciellt hög strategisk betydelse för Sverige och sedermera 
marknadsföra dessa mot ett lämpligt urval av ledande inter-
nationella företag. 

• Projektgrupper skapas för enskilda HPI, inom ramen för vilka 
relevanta aktörer (inklusive regeringsrepresentanter) kraftsamlar 
vid aktiviteter så som in- och utgående högnivådelegationer. 

Kvalitetsbedömning av investeringarna (styr- och utvärderingsprocess)  

Business Sweden har en styr- och utvärderingsprocess för att fokusera 
verksamheten mot HQI genom att utvärdera de investeringar i vilka 
Business Sweden är delaktigt. Processen ger vägledning för priori-
teringar i både det löpande och det långsiktiga arbetet, samt utvärderar 
resultaten av investeringsfrämjarverksamheten. Modellen bidrar till 
att styra verksamheten så att resultatet står i överensstämmelse med 
de strategiska och operativa målen (effektmål), att Business Sweden 
medverkar till strategiskt viktiga investeringar (kvalitet) samt att Busi-
ness Sweden levererar tjänster med högt mervärde (kundnöjdhet). 
Modellen består av tre delar:  

• Strategisk måluppfyllelse: Proaktivt och fokuserat arbete utförs i 
linje med Business Swedens strategi, dvs. inom prioriterade sek-
torer mot prioriterade företag på utvalda marknader.  

• Kvalitet: Investeringarnas kvalitet värderas (hög, medium, låg) 
under investeringsprocessen med stöd av fyra indikatorer: storlek 
på investeringen, direkt nytta av investeringen, kvalitet på inve-
steraren och framtida nytta av investeringen.  

• Kundnöjdhet: Varje enskild investering betygsätts av involverade 
företag. 
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Källa: Utredningens sammanställning baserat på Business Sweden (2019) Redovisning av statens upp-
drag till Business Sweden. Verksamhetsåret 2018, s. 41 och Business Sweden. 

 
 
Under 2018 uppnåddes 44 HQI av totalt 72 investeringar, vilket 
översteg målsättningen på 34 HQI och utgjorde en ökning från 
29 HQI föregående år. Business Sweden har en fortsatt ambition att 
nå 50 HQI 2020.23 Antalet investeringar per typ fördelade sig enligt 
följande: 

• Nyetableringar och expansioner: 49 varav 35 HQI (68 procent). 

• Strategiska samarbeten: 17 varav 3 HQI (24 procent). 

• Förvärv och kapitalinvesteringar: 6 varav 6 HQI (8 procent).24 

Under 2018 fördelade sig investeringarna och HQI enligt tabell 2.4 
per ursprungsland respektive investeringsområden.  

                                                                                                                                                          
23 Business Sweden (2018) Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden. Verksamhets-
året 2018, s. 42. 
24 Ibid., s. 43. 
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Källa: Utredningens sammanställning baserat på Business Sweden  (2018) Redovisning av statens upp-
drag till Business Sweden. Verksamhetsåret 2018, s. 43. 

 
 
Enligt Business Sweden har man sett en uppåtgående trend i antalet 
investeringar från Japan till följd av en ökad internationell förvärvs-
aktivitet hos japanska företag och dess europeiska dotterbolag. Sam-
tidigt har en ökning skett i investeringar från europeiska marknader, 
vilket förklaras av ett ökat fokus på Europa inom några investerings-
områden som letts från Business Swedens Sverigekontor.25 

I ljuset av brexit är det intressant att notera antalet investeringar 
från Storbritannien, som under 2018 uppgick till två, varav ingen 
HQI.26 I rapporten Internationella investeringar efter brexit – möjlig-
heter för Sverige, som gjordes av Business Sweden 2016 på uppdrag 
av regeringen, konstaterades att:  

Sverige utgör en för perifer marknad för att automatiskt vinna nya ut-
ländska investeringar i en omlokalisering av företagens verksamhet mot 
EU-området. 

                                                                                                                                                          
25 Business Sweden (2018) Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden. Verksamhets-
året 2018, s. 44. 
26 Ibid. 
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Utifrån detta rekommenderade Business Sweden bl.a. ett förstärkt 
riktat investeringsfrämjande i sektorer med hög svensk konkurrens-
kraft (informations- och kommunikationsteknik [IKT], datacenter, 
life sciences, fordonsindustri och övrig tillverkande industri samt 
finansiella tjänster) och på marknader där Sverige har störst möjlig-
het att attrahera investeringar till följd av brexit.27 
 
Utredningens bedömning: Business Sweden har en välutvecklad styr- 
och utvärderingsprocess baserad på tre delar (strategisk måluppfyl-
lelse, kvalitet och kundnöjdhet) som syftar till att styra verksamheten 
mot HQI. Processen används också för att utvärdera resultaten av 
investeringsfrämjandeverksamheten.  

Utredningen noterar att Tillväxtanalys som en del av ett pågående 
ramprojekt om den offentliga sektorns roll för stora kunskapsinten-
siva investeringar genomför en studie om offentliga aktörers roll för 
att främja etablerings- och absorberingsprocesser. Studien, som av-
slutas 2020, undersöker bl.a. det nationella och regionala arbetet lik-
som motsvarande policyarbete i några av Sveriges främsta konkurrent-
länder.28 

Även andra länder arbetar i stor utsträckning med centrala resultat-
indikatorer (eng. Key Performance Indicator [KPI]) relaterade till 
bl.a. investeringarnas kvalitet, kundnöjdhet och finansiell stabilitet. 
En nyligen genomförd kartläggning av nationella IFO av Organisa-
tionen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) visar att 
utöver att prioritera särskilda länder och sektorer inom investerings-
främjandeverksamheten fokuserar de flesta IFO (78 procent) på sär-
skilda investeringsprojekt som ofta klassas som högkvalitativa, strate-
giska eller prioriterade projekt. De flesta nationella IFO har liksom 
Business Sweden förbestämda kriterier som en investering måste upp-
fylla, varav de mest vanligt förekommande inom OECD är innova-
tionspåverkan (83 procent), prioriterade sektorer (83 procent), jobb-
skapande (79 procent) och investeringens storlek (75 procent), följt 
av exportpåverkan, hållbarhet och påverkan på bilden av landet.29 

Genom utredningens intervjuer med seniora representanter för 
Invest in Denmark förstår vi att Danmarks nationella IFO som del 
                                                                                                                                                          
27 Business Sweden (2016) Internationella Investeringar Efter Brexit – Möjligheter för Sverige. 
28 Tillväxtanalys (2019) Ramprojekt: SKI Vilken roll har den offentliga sektorn för stora kunskaps-
intensiva investeringar? (Dnr 2018/020). 
29 OECD (2018) Mapping of Investment Promotion Agencies in OECD Countries, s. 64–65. 
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av målsättningen att nå över 50 årliga investeringar har ett internt 
mål att 40 procent av dessa kan klassas som högkvalitativa.30 Som jäm-
förelse har Business Sweden målsättningen att uppnå 50 HQI till 2020. 

Samtidigt försvåras årliga målsättningar för verksamheten av inve-
steringsfrämjandet långvariga affärsprocesser. Detta innebär dels att 
HQI och etableringar kan ta flera år att säkra, dels att initiala be-
dömningar om exempelvis investeringens storlek (satsat kapital och 
antal jobbtillfällen) kan skilja sig från det faktiska resultatet.  

Utredningen anser att det är viktigt att det utöver Business Swedens 
styr- och utvärderingsprocess av den egna verksamheten genomförs 
en extern utvärdering av investeringsfrämjandet och dess effektmål. 
I delbetänkandet förslog utredningen därför att Tillväxtanalys ges i 
uppdrag att utveckla en utvärderingsmodell för investeringsfrämjandet 
på samhällsekonomin. Intressanta exempel på sådana utvärderingar 
har nyligen genomförts i Storbritannien31 och Tyskland.32 

Organisation  

Business Swedens operativa verksamhet för investeringsfrämjandet 
sker främst genom branschexperter och investeringsrådgivare för-
delade på huvudkontoret i Stockholm och utomlands på sju priori-
terade marknader för investeringsfrämjande. Nära samverkan sker 
med regionala och lokala företrädare, investeringsorganisationer samt 
andra relevanta aktörer i Sverige och utlandet.33 

Business Swedens investeringsrådgivare i Sverige och utlandet  

Business Swedens närvaro i utlandet beslutas av styrelsen. Under 2018 
hade Business Sweden i genomsnitt 484 anställda vid 47 kontor på 
42 marknader. Motsvarande antal under föregående år var 480 an-
ställda vid 53 kontor. Nedgången i antal kontor beror på att sex kontor 

                                                                                                                                                          
30 Steen Hommel, Director of Invest in Denmark & Innovation, Danish Ministry for Foreign 
Affairs (MFA), intervju 2018-05-08. 
31 Department for International Trade (2018) Estimating the economic impact of FDI to support 
DIT’s promotion strategy: analytical report. 
32 Achim Hartig, VD, Germany Trade & Invest, intervju 2019-02-05. 
33 Utrikesdepartementet och Business Sweden (2018), Samverkan mellan utrikesförvaltningen 
och Business Sweden inom export- och investeringsfrämjande i utlandet, s. 4. 
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stängts under 2018 (Almaty, Bryssel, Bukarest, Lissabon, Tallinn och 
Vilnius).34 

Under 2018 var 393 anställda i moderbolaget, varav 126 i Sverige 
och resterande 267 i utlandet. Därutöver fanns vid dotterbolag, filialer 
och representationskontor i utlandet 91 anställda.35 

Investeringsrådgivare: Business Swedens årsarbetskrafter (ÅAK) 
inom investeringsfrämjandet uppskattades i slutet av 2018 uppgå till 
totalt cirka 35 ÅAK i Sverige och på prioriterade marknader, vilket 
utgör en minskning med 5 ÅAK jämfört med föregående år.36 Som 
andel av den totala personalstyrkan (som även innefattar stabsfunk-
tioner och administration) utgjordes 7,2 procent av Business Swedens 
484 anställda av ÅAK för investeringsfrämjandet i slutet av 2018, 
vilket motsvarar en minskning med 1,1 procentenheter under 2017. 
Tabell 2.5 visar Business Swedens personalresurser för investerings-
främjande jämfört med totalt antal anställda under 2013–2018.  

Anm. (*) Per 31 december respektive år. 
1 I den första redovisningen efter sammanslagningen av Exportrådet och Invest Sweden 2013 liksom i 
redovisningen för 2018 redovisar Business Sweden inte för antal anställda inom investeringsfrämjandet. 
Källa: Utredningens sammanställning baserat på Business Sweden, Redovisning av statens uppdrag till 
Business Sweden. Verksamhetsåren 2013–2018.  

 
 

                                                                                                                                                          
34 Business Sweden (2019) Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden. Verksamhets-
året 2018, s. 6 och Business Sweden (2018) Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden. 
Verksamhetsåret 2017, s. 7. 
35 Business Sweden (2019) Årsredovisning Business Sweden, Verksamhetsåret 2018, s. 47–48. 
36 Business Sweden. 
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Business Swedens dedikerade personalresurser för investeringsfräm-
jandet per september 2018 framgår av figur 2.2, som visar närvaron i 
Sverige och de sju utlandsmarknader som Business Swedens för när-
varande prioriterar för investeringsfrämjandet: Indien, Japan, Kina, 
Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Utanför Sverige fanns 
i september 2018 störst personalresurser i USA (4 ÅAK) följt av 
Indien och Kina (båda 3 ÅAK) samt Japan (2,7 ÅAK) och Sydkorea 
(2,5 ÅAK). I Europa har Business Sweden sedan september 2018 
två nyanställda investeringsfrämjare vid kontoren i Storbritannien och 
Tyskland. Vid utgången av 2018 var antalet ÅAK för investerings-
främjandet 35, dvs. något lägre än de totalt 36,2 ÅAK som framgår 
av figur 2.2.  

 
Källa: Business Sweden. 

 
 
I utlandet fördelas tjänsterna på flera medarbetare som ibland delar 
sin arbetstid mellan investerings- och exportfrämjande. Som kom-
plement till de egna personalresurserna anlitar Business Sweden vid 
behov underkonsulter med specialistkompetens för investerings-
främjande. 
 
Utredningens bedömning: Under perioden 2014–2018 har antalet 
ÅAK för investeringsfrämjande på Business Sweden totalt sett ökat. 
Detta överensstämmer med en bredare trend bland nationella IFO 
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inom OECD, enligt en nyligen genomförd kartläggning. Studien av 
OECD visar att personaländringar i majoriteten av nationella IFO 
antingen ligger på en stabil nivå (20 procent) eller ökar (45 pro-
cent).37 Efter en markant förstärkning mellan 2016 och 2017 då Busi-
ness Swedens ÅAK för investeringsfrämjande ökade från 30 till 40 
minskade antalet ÅAK för investeringsfrämjande med 5 under 2018. 

Det är dessutom intressant att notera att Business Swedens ut-
landsnärvaro i form av dedikerade investeringsfrämjande ligger långt 
ifrån antalet anställda vid den tidigare myndigheten Invest Swedens 
utlandskontor. Enligt dess årsredovisning hade myndigheten under 
2012 fem utlandskontor med egen personal i New Delhi, New York, 
São Paolo, Shanghai (med filialkontor i Peking och Shenzhen) och 
Tokyo. Dessutom fanns personal i Taiwan och Sydkorea. I slutet av 
2012 arbetade totalt 63 personer i Invest Swedens verksamhet, varav 
30 i Sverige och 33 vid utlandskontoren. Av dessa var 29 anställda 
direkt av Invest Sweden, 18 lokalanställda utomlands och 15 arbetade 
i uppdragsform. Det bör tilläggas att personalstyrkan uppgick till 88 
i slutet av 2010 men minskade till följd av lägre finansiering 2011.38  

Att bedöma utfallet av sammanslagningen av Exportrådet och 
Invest Sweden ligger utom ramen för denna utredning, men vi noterar 
likväl att den översyn som gjordes inför att Business Sweden bildades 
identifierade en risk att nyckelpersonal skulle lämna investerings-
främjandet för att i stället arbeta med exportfrämjande i den sam-
manslagna organisationen.39 Utredningen har inte granskat export-
verksamheten men vår bild från intervjuer är att en stor del av Invest 
Sweden-personalen efter sammanslagningen gick över till att arbeta 
inom exempelvis regionala IFO eller som privata konsulter. 

Utredningen argumenterar i delbetänkandet att det finns en risk 
att Sverige halkar efter i utlandsrepresentationen för investerings-
främjandet. En uppskattning av investeringsfrämjanderesurserna i 
utredningens referensländer visar exempelvis att Sverige i slutet av 
2017 hade cirka en fjärdedel (20) av Nederländernas resurser (80) i 
utlandet.40 

                                                                                                                                                          
37 OECD (2018) Mapping of Investment Promotion Agencies in OECD Countries, s. 29. 
38 Invest Sweden (2013) Årsredovisning 2012, s. 10–15. 
39 Ds 2011:29 Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande, 
s. 44. 
40 Personalresurser för investeringsfrämjande i referensländerna redogörs för i mer detalj i 
kapitel 4 liksom i delbetänkandet. 
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Utredningen föreslog därför i delbetänkandet ökade anslag för att 
utvidga Business Swedens utlandsnärvaro av investeringsfrämjare. Vi 
föreslog vidare en utvärdering av såväl avvägningen mellan resurser i 
Sverige visavi i utlandet och mellan svensk representation i utlandet 
eller lokal representation. Utvärderingen bör ligga till grund för fram-
tida beslut om nya medel för utlandsrepresentation. 

Handelssekreterarnas roll i investeringsfrämjandet  

Handelssekreterare utses av regeringen på förslag av Business Sweden 
för en begränsad tid (vanligtvis två år med möjlighet till förlängning) 
och med en specifik stationeringsort. Handelssekreteraren har diplo-
matstatus och är därmed en officiell representant för Sverige.  

I enlighet med instruktionen (SFS 2012:749) har handelssekrete-
rare till uppgift att främja svensk export och internationalisering samt 
utländska företagsinvesteringar i Sverige. Handelssekreteraren ska sam-
verka med utrikesrepresentationen liksom andra svenska aktörer som 
bedriver export-, investerings- eller Sverigefrämjande i verksamhets-
landet eller verksamhetsländerna.41 I ett samverkansdokument mellan 
Business Sweden och utrikesförvaltningen beskrivs närmare hur sam-
verkan kan ske. 

Enligt de utlandsmyndigheter som utredningen talat med utgör 
handelssekreterarna en viktig länk mellan utlandsmyndigheten och 
Business Sweden, som exempelvis underlättar informationsflöden 
gällande investeringsfrämjande.  

Hos Business Sweden ansvarar kontorschefer och/eller handels-
sekreteraren för kontoren i respektive verksamhetsland och dess 
resultatmässiga prestation utifrån Business Swedens utsatta KPI:er. 
I ett verksamhetsland kan det finnas fler kontor, dock endast en 
handelssekreterare. 

Tabell 2.6 visar de länder eller geografiska områden där Business 
Sweden har närvaro i form av handelssekreterare eller kontorschef. 
Samtliga poster är p.g.a. pågående rekrytering m.m. dock inte besatta.  

                                                                                                                                                          
41 Utrikesdepartementet (2012), Förordning (2012:749) med instruktion för handelssekreterare. 
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Källa: Utredningens sammanställning baserat på uppgifter från Business Sweden. 
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Business Sweden uppger att man genom satsningen Elevate Invest 
bl.a. arbetar med att öka möjligheten att främja investeringar på fler 
marknader genom att i större omfattning använda potentialen i fram-
för allt handelssekreterarnas och kontorschefernas nätverk. Syftet 
med detta är att öka räckvidden och därigenom möjligheterna att nå 
fler intressanta potentiella investerare och identifiera fler leads dvs. 
internationella företag som potentiellt avser att investera i Sverige. 
 
Utredningens bedömning: Vi ser det som positivt att Business Sweden 
avser utöka användandet av handelssekreterarnas nätverk i investerings-
främjandesyfte. Handelssekreterarnas viktiga roll som länk mellan 
utlandsmyndigheter och Business Swedens utlandskontor ska inte 
underskattas, särskilt i relation till informationsutbyte. För att under-
lätta användningen av handelssekreterarna i investeringsfrämjande-
syfte lämnar vi ett antal förslag nedan.  

 

Förslag:  
Intensifiera nyttjandet av handelssekreterarna i investerings-
främjandet genom följande åtgärder:  

• Business Sweden utvecklar i samråd med Utrikesdepartementet 
(UD-FH) dess interna riktlinjer för handelssekreterarnas arbets-
uppgifter i syfte att stärka deras roll inom investeringsfrämjandet. 

• Handelssekreterarna på Business Swedens prioriterade mark-
nader för investeringsfrämjandet erbjuds fördjupad kompetens-
utveckling om:  

– Why Sweden-pitch ur investeringsperspektiv, inklusive vanliga 
frågor och svar från potentiella utländska investerare. 

– Business Swedens prioriterade områden för investerings-
främjandet, inklusive konkreta investeringscase som visar på 
hur handelssekretarens nätverk kan utnyttjas. 

– Regionala styrkeområden i Sverige, inklusive aktuella affärs-
erbjudanden. 
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2.2.2 Utrikesförvaltningen 

Handels- och investeringsfrämjande är en kärnuppgift för utrikes-
förvaltningen – Utrikesdepartementet (UD) och Sveriges utlands-
myndigheter (ambassader, generalkonsulat och representationer). 
Syftet med utrikesförvaltningens handels- och investeringsfrämjande 
är att stärka svenska företags internationalisering, öka exporten och 
utländska investeringar för att bidra till ökad sysselsättning och till-
växt i Sverige.42  

I utredningens delbetänkande beskrivs utrikesförvaltningens främ-
janderoll främst i relation till Sverigefrämjande och offentlig diplo-
mati. Det främjandearbete som bedrivs via UD i Stockholm och vid 
Sveriges cirka 100 utlandsmyndigheter är dock mycket bredare än så.  

Utrikesförvaltningens främjandearbete har skildrats i tidigare 
utredningar och översyner.43 Sedan dess har två större förändringar 
bidragit till att utredningen ser ett behov av att här komplettera de 
beskrivningar som redan gjorts:  
 

1. Sammanslagningen av Exportrådet och Invest Sweden till Business 
Sweden 2013: Sammanslagningen skapade nya förutsättningar för 
den samverkan med Business Sweden i den främjarverksamhet som 
bedrivs från UD i Stockholm och via svenska utlandsmyndigheter. 
Med 47 kontor på 42 marknader, varav sju är prioriterade i inve-
steringsfrämjandet, finns Business Sweden i dagsläget represente-
rat på betydligt fler utlandsmarknader än Invest Swedens tidigare 
fem verksamhetsländer USA, Kina, Indien, Japan och Brasilien 
(år 2012). Att skapa tillgång till fler utlandskontor var också ett 
av skälen när sammanslagningen föreslogs 2011.44 Utredningens 
konstaterar att utrikesförvaltningen genom Business Swedens 
samlade utlandsnärvaro har tillgång till ett större antal partners i 
fält för samverkan i export- och investeringsfrämjandet. 
  

                                                                                                                                                          
42 Utrikesdepartementet och Business Sweden (2018), Samverkan mellan utrikesförvaltningen 
och Business Sweden inom export- och investeringsfrämjande i utlandet.  
43 Bland annat Investeringsfrämjandeutredningen (SOU 2001:109), Arthur D. Little (2007) 
Oberoende översyn av Sveriges export- och investeringsfrämjande åtgärder och UD-utredningen 
(SOU 2011:21). 
44 Ds 2011:29 Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande, 
s. 29. 
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2. Exportstrategin och lanseringen av Team Sweden: När Team 
Sweden lanserades i Sveriges exportstrategi 2015 skapades för 
första gången ett nätverk för allt offentligt arbete för att stödja 
näringslivets export och internationalisering. Detta påverkar struk-
turen för utrikesförvaltningens främjararbete och interaktion med 
relevanta myndigheter och näringslivsrepresentanter. Trots att 
utlandsmyndigheter på många håll länge har samverkat med aktörer 
som nu ingår i den lokala Team Sweden-kretsen i verksamhets-
landet har arbetsformen bidragit till att formalisera nätverket, 
t.ex. vid delegationsresor och framtagande av främjandeplaner. 

Prioriterade länder i handels- och investeringsfrämjandet  

Utrikesförvaltningen prioriterar i linje med Sveriges exportstrategi 
26 länder i handels- och investeringsfrämjandet (topp-26) enligt 
figur 2.3. De fyra grupper som länderna delas in i särskiljer inte på 
länder prioriterade för handelsfrämjande respektive investerings-
främjande.  

1. Stora marknader, hög tillväxt och höga trösklar för företagen:  
Algeriet, Angola, Egypten, Filippinerna, Indien, Indonesien, 
Kazakstan, Kina, Nigeria, Saudiarabien, Thailand och Turkiet. 

2. Ekonomiskt stora, hög tillväxt och medelhöga trösklar:  
Colombia, Förenade Arabemiraten, Israel, Malaysia, Mexiko, 
Sydkorea och Qatar. 

3. Ekonomiskt stora, höga trösklar men blygsam tillväxt:  
Brasilien, Sydafrika och Ukraina.  

4. Volymmarknader vars tillväxt är stor mätt i kronor:  
Japan, Storbritannien, Tyskland och USA. 

Utredningen noterar att topp-26 länderna främst gäller för export-
främjandet. I slutet av detta kapitel lämnar vi förslag om att länder 
särskilt prioriterade för investeringsfrämjande bör identifieras i en 
framtida investeringsfrämjandestrategi. 
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Källa: Utredningens sammanställning baserat på Sveriges exportstrategi.  

Utrikesdepartementets organisation för främjande 

Figur 2.4 ger en överblick över utrikesförvaltningens organisation för 
främjande. 

 
Anm. Inspiration för modell hämtad från SOU  2001:109. 
Källa: Utredningens sammanställning baserat på information från Utrikesdepartementet.  
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UD:s enhet för främjande och hållbart företagande (UD-FH) ansvarar 
för främjandet som policyfråga inom Regeringskansliet. Detta inne-
fattar främjande av export inklusive projektexport, utländska invester-
ingar i Sverige, kultur och Sverigebilden samt hållbart företagande. 
Arbetet sker tillsammans med övriga departement, myndigheter och 
organisationer, andra enheter på UD samt svenska utlandsmyndig-
heter. 

Gruppen för export- och investeringsfrämjande (EI) på UD-FH 
ansvarar för Sveriges exportstrategi och samordningen av det statliga 
främjandet av export och utländska investeringar till Sverige (inklusive 
Team Sweden-samordning). I relation till investeringsfrämjandet an-
svarar gruppen för styrningen av den statliga finansieringen av Business 
Sweden samt för strategiska främjandefrågor som samordningsfrågor, 
inklusive processen avseende utlandsmyndigheternas främjandeplaner, 
och fördelning av medel för främjandesatsningar vid utlandsmyndig-
heterna. 

Gruppen för kulturfrämjande och Sverigebilden i utlandet (KULT) 
på UD-FH är ansvarig för styrningen av SI och har geografiskt an-
svar för Sverigefrämjandet i utlandet samt för fördelning av medel 
till utlandsmyndigheterna. Gruppen ansvarar även för Nämnden för 
Sverigefrämjande i utlandet (NSU). 

Gruppen för projektexport, internationell upphandling och hållbart 
företagande (PIH) på UD-FH ansvarar för främjande av system- och 
projektexport för svenska företag på tillväxtmarknader. 

Regionala näringslivsfrämjare på UD:s geografiska enheter utgörs 
av en person som ansvarar för samordning av främjandet i respektive 
region. Rollen som regional näringslivsfrämjare innebär regelbundna 
kontakter med utlandsmyndigheterna, Business Sweden och andra 
främjandeaktörer. 

Landhandläggare på UD:s geografiska enheter har ett främjande-
uppdrag och engageras exempelvis vid inkommande och utgående 
besöksdelegationer. 

UD:s enhet för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad 
(UD-HI) är Regeringskansliets centrala enhet för frågor rörande 
handelspolitik, internationell handel och investeringar, liksom EU:s 
gemensamma handelspolitiska lagstiftning. Enheten ansvarar även 
för frågor som rör Kommerskollegium.  
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Utlandsmyndigheterna 

Målformulering 

Syftet med utlandsmyndigheternas uppgift inom export- och inve-
steringsfrämjandet är att bidra till främjandet av fri och ökad handel 
och ökade utländska investeringar i Sverige.45 Bestämmelser om inve-
steringsfrämjande utomlands beskrivs i förordningen (2014:115) med 
instruktion för utrikesrepresentationen. Enligt 6 § som rör Sverige-
främjande verksamhet ska beskickningar och konsulat:  

främja Sveriges näringsliv och utrikeshandel och i samverkan med 
Sveriges export- och investeringsråd och dess utlandsorganisation skapa 
intresse för svenska varor och tjänster och projektexport samt attrahera 
utländska investeringar till Sverige och i övrigt stödja svenska företag 
och det svenska näringslivets företrädare. 

Utlandsmyndigheternas roll och mervärde i investeringsfrämjandet  

Diplomatic missions in foreign countries play a key role in investment 
promotion abroad, whether national IPAs have overseas offices or not. 
(OECD 2018).46 

I Sverige har utlandsmyndigheterna en central roll i främjandet, 
främst genom det s.k. vardagsfrämjandet som innefattar att förmedla 
kontakter mellan svenska företag och beslutsfattare i verksamhets-
landet, hantera handelshinder, skriva landrapporter och ekonomisk-
politiska rapporter, briefa om affärsklimatet och ge praktisk hjälp till 
svenska företag, agera samlingspunkt för svenska företag i landet 
samt bevaka projekt. 

De flesta utlandsmyndigheter befattar sig främst med exportfräm-
jande, medan investeringsfrämjande begränsas till utlandsmyndigheter 
där det finns potential att attrahera utländska investeringar till Sverige. 

Enligt utlandsmyndigheternas riktlinjer för export- och invester-
ingsfrämjandet har de en viktig roll att fånga upp för Sverige rele-
vanta investeringsintressen och kontakter som Business Sweden kan 
vidareutveckla. Denna potential belyser Business Swedens även i 

                                                                                                                                                          
45 Utrikesdepartementet (2018) Riktlinjer för export- och investeringsfrämjande vid utlandsmyndig-
heterna.  
46 Investment Promotion Agencies (IPAs) är det engelska begreppet för investeringsfrämjande-
organisation (IFO). 
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Guide for Investment Promotion Activities: What Missions Abroad Can 
Do to Contribute to Inward Investments to Sweden. Guiden beskriver 
utlandsmyndigheternas kompletterande roll för att främja bilden av 
Sverige som en attraktiv destination för utländska investeringar.47 

Genom de intervjuer utredningen genomfört med ett antal utlands-
myndigheter framkommer att de anser sig kunna bidra med störst 
mervärde i investeringsfrämjandet genom:  

• Högnivå-kontakter med potentiella investerare.  

• Dörröppnande hos värdlandets myndigheter eller regerings-
företrädare. 

• Långsiktigt kontaktskapande, inklusive genom lokala nätverk.  

• Förstärkt Team Sweden samverkan, inklusive genom sam-
lokalisering. 

Detta överensstämmer också med utredningens intryck efter med-
verkan under de årliga Handels- och Sverigefrämjardagarna 2018, där 
130 medarbetare från 90 svenska utlandsmyndigheter deltog. 

Samverkan mellan utrikesförvaltningen och Business Sweden  

I utlandsmyndigheternas riktlinjer för export- och investerings-
främjande anges att de ska nära samverka med Business Sweden i 
export- och investeringsfrämjandet. Riktlinjerna konstaterar att ut-
landsmyndigheterna har en viktig roll i att fånga upp relevanta inve-
steringsintressen och kontakter som kan vidareutvecklas av Business 
Sweden.  

Enligt avtalet mellan staten och SAU ska Business Sweden ”sam-
arbeta med andra aktörer, som genom offentliga medel genomför 
eller låter genomföra export- eller investeringsfrämjande insatser”.48 
I riktlinjebrevet för 2019 anges att Business Swedens representanter 
i utlandet ska samverka med utlandsmyndigheterna i analys, kontakt-

                                                                                                                                                          
47 Business Sweden, Guide for Investment Promotion Activities: What Missions Abroad Can Do 
to Contribute to Inward Investments to Sweden, s. 1. 
48 Svenska staten och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, Avtal om Sveriges export- och 
investeringsråd, 19 december 2012. 

 



Aktörer och samverkan i investeringsfrämjandet SOU 2019:21 

74 

skapande, planering och genomförande av investeringsfrämjande in-
satser.49 

Ett särskilt dokument har dessutom tagits fram gemensamt mellan 
UD och Business Sweden under 2018 som beskriver hur samverkan 
bör ske.50 

Goda exempel på investeringsfrämjande vid utlandsmyndigheterna 

För att ytterligare konkretisera utlandsmyndigheternas roll i inve-
steringsfrämjandet presenteras här ett antal gemensamma främjande-
aktiviteter som UD och Business Sweden tillsammans har identifierat. 
Därefter följer utredningens rekommendationer för investerings-
främjandesatsningar vid svenska utlandsmyndigheter, som inspirerats 
av de intervjuer vi genomfört med personal vid ett antal ambassader 
och generalkonsulat under 2018–2019.51 

1. Distribuera kommunikationsmaterial om investeringsfrämjande. 

2. Fånga upp potentiella möjligheter och intresse att investera i 
Sverige (eng. business intelligence). 

3. Delta i Business Swedens möten med potentiella investerare. 

4. Organisera aktiviteter och seminarium om investeringsfrämjande. 

5. Bjud in centrala investeringsföretag och VIP-gäster. 

6. Etablera och underhåll viktiga politiska kontakter. 

7. Aktivera honorärkonsulerna. 

8. Utveckla förbindelser med media. 

9. Gör marknadsanalyser med inverkan på potentiella ingående 
investeringar. 

10. Publicera inspirerande initiativ och goda exempel.52 

                                                                                                                                                          
49 Utrikesdepartementet (2018) Riktlinjer för budgetåret 2019 för Sveriges export- och investerings-
råd avseende export- och investeringsfrämjande verksamhet, s. 10. 
50 Utrikesdepartementet och Business Sweden (2018), Samverkan mellan utrikesförvaltningen 
och Business Sweden inom export- och investeringsfrämjande i utlandet. 
51 Utredningen har särskilt inspirerats av de lärdomar som ambassaden i Tokyo generöst delat 
med sig från utvärderingen av Kungaparets officiella besök till Japan i april 2018. 
52 Business Sweden, Guide for Investment Promotion Activities: What Missions Abroad Can Do 
to Contribute to Inward Investments to Sweden, s. 2–3. 
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Utredningens rekommendationer för investeringsfrämjande-
satsningar vid svenska utlandsmyndigheter  

• Integrera investeringsfrämjandet i bredare främjandesatsningar, 
exempelvis genom förankring i syftes-PM och besöksprogram. 

• Samarbeta inom ramen för det lokala Team Sweden vid stora 
och komplexa evenemang och utarbeta en tydlig arbets- och 
rollfördelning. 

• Nyttja Business Swedens kontakter och kunskap för att arran-
gera möten mellan exempelvis statsråd / statssekreterare och 
potentiella utländska investerare från verksamhetslandet. 

• Bidra till att säkra en hög uppslutning och senior närvaro vid 
näringslivsdelegationer genom mycket god framförhållning. 

• Uppmuntra till uppföljning genom exempelvis inkommande 
delegationsbesök till Sverige. 

• Använd innovations- och forskningsråden för långsiktigt stra-
tegiskt främjande. 

• Aktivera honorärkonsulerna i investeringsfrämjandesyfte. 

• Överväg att ta in extern finansiering från privata företag om 
resurser saknas för större projekt och evenemang, med tydliga 
avtal som grund för samarbetet. 

Utlandsmyndigheterna har varierande personalresurser i främjandet  

Utlandsmyndigheternas storlek och inriktning – och därmed förut-
sättningar för främjandeverksamhet – varierar från ambassader med 
en specifik handels- och främjandeavdelning till att främjandet är en 
av flera arbetsuppgifter för enskilda tjänstemän. 

Ambassadören har potential att spela en central främjanderoll, och 
är som myndighetschef ytterst ansvarig för främjandet på respektive 
utlandsmyndighet. Även generalkonsuler spelar en mycket viktig roll 
i främjandet då generalkonsulat ofta är lokaliserade på för närings-
livet centrala orter.  
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Handelsfrämjare vid utlandsmyndigheterna ansvarar för handels- 
och främjandefrågor. Det finns alltid en ansvarig person för främjande 
på utlandsmyndigheterna som även agerar kontaktperson gentemot 
externa parter.  

Utredningen har kartlagt antalet ÅAK mätt i verksamhetsområdet 
handelsfrämjande under 2017–2018 som går till regioner med prio-
riterade marknader enligt exportstrategin. Detta mått används för 
att ange hur stor andel av antalet ÅAK som arbetar med handel och 
främjande vid utlandsmyndigheterna. Av måttet ÅAK för handels-
främjande urskiljs däremot inte hur stor del av tiden som lagts på 
investeringsfrämjande specifikt. I de intervjuer som utredningen 
genomfört med såväl stora som små ambassader och generalkonsulat 
framgår dock att det är en mycket begränsad del av tiden som läggs 
på investeringsfrämjande.  

Av sammanställningen nedan framgår att 49,7 procent av handels-
främjande ÅAK gick till topp-26 länder under 2018 (motsvararande 
siffra för 2017 var 50,4 procent). Totalt gick den största delen av 
handelsfrämjandets ÅAK (cirka 30 procent vardera) till Asien och 
Oceanien (ASO) och Europeiska unionen (EU) under 2017–2018.53  

Källa: Utredningens sammanställning baserat på Utrikesdepartementet (2017–2018), Basfakta. 

 

                                                                                                                                                          
53 Utredningen vill dock understryka att rapporteringen kan skilja sig något från år till annat 
beroende av vem som rapporterar. 
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De svenska utlandsmyndigheterna har varierande medel för främjande 

Utlandsmyndigheternas medel för främjandeverksamhet faller under 
utgiftsområde 24 Näringsliv och specifikt anslag 2:3 Exportfrämjande 
verksamhet (där även investeringsfrämjande ingår) samt anslag 1:10 
Information om Sverige i utlandet. Medel tilldelas främst i samband 
med den årliga verksamhetsplan (VP)-processen, men kan även i viss 
mån kan medel sökas löpande under året från Utrikesdepartementet 
(UD-FH).54  

En sammanställning som utredningen gjort visar att utlandsmyndig-
heternas medel för export- och investeringsfrämjande under 2018 
(inklusive beviljade extramedel) uppgick till 18,8 miljoner kronor och 
14 miljoner kronor för Sverigeinformation, sammantaget 32,8 miljo-
ner kronor för båda anslagsområdena. 

Utredningen har även tagit del av Utrikesdepartementets beslut 
om utlandsmyndigheternas främjandemedel för 2019. Under 2019 
ökade anslagna medel för export- och investeringsfrämjande jämfört 
med föregående år med totalt 5,9 procent från 12,7 till 13,5 miljoner 
kronor. Samtliga geografiska regioner utom Afrika (AF) såg en ökning 
i tilldelade medel.  

En jämförelse med 2018-års basfördelning för export- och inve-
steringsfrämjande (exklusive beviljade extramedel) visar att regionen 
ASO även fortsatt har störst andel tilldelade medel (3,8 miljoner 
kronor), följt av EU och Nord-, Central- och Sydamerika samt 
Karibien (AME) med 3,6 respektive 2,4 miljoner kronor. Det är dock 
intressant att notera att tilldelade extramedel till ASO under 2018 
bidragit till att mer än dubbla främjandebudgeten för export- och 
investeringsfrämjande med ytterligare 4 miljoner kronor från 3,7 till 
7,7 miljoner kronor. 

Variationer i främjandemedel (basanslag och extramedel) återspeglar 
ett flertal parametrar som särskilda främjandesatsningar och projekt, 
liksom antal utlandsmyndigheter. Exempelvis har ASO 19 utlands-
myndigheter och flest antal länder (8) bland topp-26 länderna som 
prioriteras i exportstrategin, medan det i EU finns 31 utlands-
myndigheter men endast tre topp-26 länder. 
 

                                                                                                                                                          
54 Utrikesdepartementet (2018) Riktlinjer för export- och investeringsfrämjande vid utlandsmyndig-
heterna, s. 4. 
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Trots sex topp-26 länder och 14 utlandsmyndigheter tilldelades 
Mellanöstern och Nordafrika (MENA) under 2019 näst minst grund-
anslag för export- och investeringsfrämjande (1,4 miljoner kronor), 
efter Östeuropa (EC) som tilldelades 750 000 kronor. 

Samtidigt ökade det totala anslaget för Sverigeinformation 2019 
med 0,7 procent jämfört med 2018 till 13,5 miljoner kronor. Resur-
serna för Sverigeinformation till AF, EC och MENA har ökat medan 
AME, ASO och EU fått minskade medel för information om Sverige 
i utlandet. 
 
Utredningens bedömning: Utredningens sammanställning av ÅAK 
för handelsfrämjande och intervjuer med utlandsmyndigheter visar 
att det är mycket vanskligt att få en reell uppfattning av hur mycket 
tid som för närvarande läggs på investeringsfrämjande jämfört med 
exportfrämjande vid svenska utlandsmyndigheter. Våra intervjuer 
tyder dock på att det i nuläget är en mycket liten del av tiden som 
ägnas specifikt åt investeringsfrämjande. Utredningen ser en stor 
potential att öka investeringsfrämjandearbetet på svenska utlands-
myndigheter. Vi lämnar därför nedan ett antal förslag för hur detta i 
första hand bör göras. 

 

Förslag:  
Ge utlandsmyndigheter i prioriterade länder ett tydligare 
proaktivt investeringsfrämjandeuppdrag: 

• Utrikesdepartementet bör ge ett tydligare proaktivt investerings-
främjandeuppdrag till utlandsmyndigheter i prioriterade länder 
(enligt framtida investeringsfrämjandestrategi). Med uppdraget 
ska följa en skyldighet att planera och följa upp genomförda 
aktiviteter. Rollfördelningen gentemot Business Swedens före-
tagsnära verksamhet tydliggörs ytterligare för att undvika över-
lappande ansvarsområden. 

• Utlandsmyndigheter i prioriterade länder bedömer tillsammans 
med Business Sweden vilka branscher/sektorer som gemen-
samt ska prioriteras specifikt för investeringsfrämjandet i det 
aktuella landet. Områdena utgår ifrån Business Swedens prio-
riterade nyckelområden för investeringsmöjligheter i Sverige 
samt branscher och sektorer som prioriteras enligt en framtida 
investeringsfrämjandestrategi. Antalet sektorer begränsas mellan 
tre till fem och det lokala Team Sweden, inklusive innovations- 
och forskningsråd, konsulteras i bedömningen.  
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• Resurssätt utlandsmyndigheterna i prioriterade länder för att 
i nära samverkan med Business Sweden genomföra ett årligt 
brett seminarium / evenemang på ett för investeringsfrämjandet 
relevant tema. Resurser till utlandsmyndigheterna fördelas för-
slagsvis genom befintliga extramedel för export- och invester-
ingsfrämjande under utgiftsområde 24.  

• Fortsätt att särskilt uppmärksamma investeringsfrämjande 
under UD:s årliga chefsvecka och Handels- och Sverigefrämjar-
dagarna i Stockholm. De två tillfällena utgör bra möjligheter 
att förankra politiska prioriteringar för investeringsfrämjandet. 
Utredningen anser att formatet bör utvecklas så att seniora 
investeringsrådgivare från Business Sweden fortsatt medverkar 
liksom representanter för regionala IFO. Utlandsmyndigheter 
bör även ges tillfälle att presentera satsningar som visar på hur 
utrikesförvaltningen konkret kan bidra till investeringsfrämjande 
inom ramen för Team Sweden.  

• Inrätta ett investeringsfrämjarpris för att uppmärksamma be-
tydande insatser för investeringsfrämjararbetet. Insatser genom-
förda av exempelvis utlandsmyndigheter och investerings-
främjandeorganisationer på nationell, regional och lokal nivå 
uppmärksammas genom ett särskilt pris som delas ut årligen 
av ansvarigt statsråd för handel och investeringsfrämjande. Som 
en del av eftervården av gjorda investeringar och etableringar 
bjuds berörda utländska företagsrepresentanter in till prisutdel-
ningen. UD:s enhet för främjande och hållbart företagande bör 
ansvara för investeringsfrämjarpriset.  

Utredningen anser vidare att Utrikesdepartementet besitter bäst kun-
skap för att motivera anslagsfördelningen för export- och investerings-
främjande. Vi noterar dock att fördelningen med fördel bör ta i 
beaktande strategiska inriktningar för Sveriges export- och invester-
ingsfrämjande, så som prioriterade länder i en framtida investerings-
främjandestrategi.  

Regeringen har i regeringsförklaringen 2019 aviserat en fortsätt-
ning på exportstrategin.1 I slutet av detta kapitel lämnar utredningen 
förslag om att en strategi för investeringsfrämjande bör antas som 

                                                                                                                                                          
1 Regeringen (2019) Regeringsförklaringen 21 januari 2019, s. 3. 
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del av den fortsatta exportstrategin. En sådan investeringsfrämjande-
strategi bör identifiera prioriterade länder och branscher / sektorer 
för satsningar inom det offentliga investeringsfrämjandet. Priorite-
rade länder för investeringsfrämjandet bör inkludera länder med hög 
andel inkommande utländska investeringar till Sverige så som Stor-
britannien, Tyskland, USA och de nordiska grannländerna.2 Business 
Sweden bör därför även fortsatt och i större utsträckning fördela 
resurser till dessa länder. Närvaro på marknader i Europa efterfrågas 
särskilt av regionala IFO som utredningen intervjuat. 

Potential att bättre nyttja honorärkonsulerna i investeringsfrämjandet  

Sverige har för närvarande cirka 340 honorärkonsulat runt om i 
världen. Honorärkonsulernas arbete innefattar en rad olika uppgifter 
som beskrivs i 10–23 § i Regeringskansliets föreskrifter (UF 2008:2) 
om honorärkonsulat och honorärkonsuler. Sedan 2003 har honorär-
konsulernas främjandeuppgift formaliserats genom följande paragraf: 

Ett honorärkonsulat ska bistå den överordnade utlandsmyndigheten i dess 
Sverigefrämjande verksamhet enligt 3 kap. 6 § förordningen (2014:115) 
med instruktion för utrikesrepresentationen, i den utsträckning som 
utlandsmyndigheten begär.3 

Trots att det sedan minst 20 år finns en ambition att använda honorär-
konsulerna i större utsträckning i handels- och/eller Sverigefrämjande, 
finns det potential att från utrikesförvaltningen arbeta mer struktu-
rerat och genomgående med främjande via honorärkonsulaten. Detta 
enligt en av Utrikesdepartementet nyligen genomförd översyn av mål-
bilden och styrningen för honorärkonsulaten, som framhåller honorär-
konsulernas ofta värdefulla nätverk i landet/distriktets förvaltning 
och näringsliv samt deras viktiga roll inom vardagsfrämjandet.4 

Översynen menar att honorärkonsulaten även fortsatt bör in-
volveras i såväl export- och investeringsfrämjande som Sverige-
främjande, med fokus på honorärkonsulat i länder där Sverige har 
strategiska intressen. För att uppnå resultat krävs ett ökat stöd och 
strukturer på central nivå för att till 2021 uppnå den av översynen 
uppsatta målbilden. 
                                                                                                                                                          
2 Copenhagen Economics (2017) FDI in and out of Sweden, s. 8. 
3 19 § i Regeringskansliets föreskrifter (UF 2008:2) om honorärkonsulat och honorärkonsuler. 
4 Utrikesdepartementet (2018) Slutrapport – översyn av målbild och styrning av Sveriges honorär-
konsulat. 
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Källa: Utredningens sammanställning baserat på Utrikesdepartementet (2018) Slutrapport – översyn av 
målbild och styrning av Sveriges honorärkonsulat . Listan illustrerar storleksordningen i augusti 2018. 
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En större främjanderoll kräver även en anpassning av honorär-
konsulsorgansationen (t.ex. handböcker, riktlinjer, rutiner för upp-
följning, årsrapportering och inspektion). Vi noterar exempelvis att 
den senaste upplagan av handboken Sveriges honorärkonsuler gavs 
ut 2010, dvs. innan sammanslagningen av Exportrådet och Invest 
Sweden till Business Sweden 2013.5 

Antalet honorärkonsulat har minskat till dagens 340 från 390 
(2003), 420 (1998), vilket motsvarar cirka en femtedel under 20-års-
perioden 1998–2018.6 Enligt den målbild för 2021 som föreslås i över-
synen ska antalet honorärkonsulat totalt sett vara färre än 2018. Dock 
noteras att den översyn av placeringen och antalet honorärkonsulat 
som UD:s planeringsenhet (UD-PLAN) ska genomföra kan resul-
tera i nya honorärkonsulat, framför allt av främjandeskäl. Honorär-
konsulat föreslås prioriteras i bl.a. orter i en region som är utpekad 
som väsentlig för handels- och/eller Sverigefrämjande. 

Översynen hänvisar till tidigare utredningar som uppmärksammat 
att övervikten honorärkonsulat i EU inte är proportionerlig med det 
konsulära uppdraget eller handelsfrämjande. För att bedöma fördel-
ningen i relation till främjande och specifikt investeringsfrämjande 
jämför vi i tabell 2.9 antalet honorärkonsulat i utlandet med Business 
Swedens sju prioriterade marknader i investeringsfrämjandet och med 
exportstrategins 26 prioriterade länder i handels- och investerings-
främjandet (topp-26).  

Utifrån den geografiska placeringen som redovisas i översynen 
för totalt 321 honorärkonsuler framgår att: 

• 113 honorärkonsuler (motsvarande 35 procent) befinner sig på 
marknader prioriterade i både exportstrategin (topp-26) och i 
Business Swedens investeringsverksamhet. 

• Strax över en femtedel (68) av samtliga honorärkonsuler finns på 
de sju marknader som Business Sweden prioriterar i investerings-
främjandet (dessa ingår även i topp-26).  

• 208 honorärkonsuler (motsvarande 65 procent) befinner sig i länder 
som varken prioriteras av exportstrategin eller Business Sweden i 
investeringsfrämjandet.  

                                                                                                                                                          
5 Regeringskansliet (2010) Handbok för Sveriges honorärkonsuler. 
6 Utrikesdepartementet (2018) Slutrapport – översyn av målbild och styrning av Sveriges honorär-
konsulat. 
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• Följande av exportstrategins topp-26 länder saknar honorärkonsu-
lat: Algeriet, Angola, Egypten, Förenade Arabemiraten, Kazakstan 
och Qatar. 

Utredningens bedömning: Översynen lämnar rimliga förslag på 
kriterier för placering av Sveriges honorärkonsulat, där handels- och/ 
eller Sverigefrämjande utgör ett av fyra kriterier. Utredningens jäm-
förelse av honorärkonsulat i utlandet med exportstrategins topp-26 
och Business Swedens prioriterade investeringsmarknader stärker 
uppfattningen om vikten av att ha utrikesförvaltningens prioriter-
ingar för främjandesatsningar i åtanke om främjandeverksamheten 
ska utökas. Detta anser vi bör tas i beaktande av UDs planeringsstab 
(UD-PLAN) i översynen av honorärkonsulatens placering och antal. 

Internationell utblick: Danmarks nätverk av Goodwill Ambassadors 

Danmark har utöver cirka 405 danska honorärkonsuler tillgång till 
nätverket Copenhagen Goodwill Ambassadors. Nätverket består av 
över danska 50 företagsledare, entreprenörer, innovatörer, opinions-
bildare m.fl. som främjar Danmark och Köpenhamn globalt i de över 
25 länder där de bor och arbetar. Varje år träffas Goodwill-ambassa-
dörerna i augusti för ett årligt seminarium med fortbildning och nät-
verkande där även representanter för regeringen, danska företag och 
beslutsfattare deltar.7 

Copenhagen Goodwill Ambassadors grundades redan 1996 av 
Köpenhamnsregionens officiella IFO Copenhagen Capacity tillsam-
mans med Wonderful Copenhagen. Ett sekretariat sköter den dagliga 
administrationen tillsammans med ordförande och den rådgivande 
styrelsen. Kronprins Joachim är sedan 2008 ambassadörsprogrammets 
beskyddare. 

Enligt Copenhagen Capacity finns det en stor potential i att arbeta 
med den danska diasporan, inom exempelvis främjande av Danmark, 
danska företag och styrkeområden, attraktion av utländska företag, 
kapital, talang (inklusive studenter och forskare) och turister samt till-
gång till kunskap om utländska marknader och dialog med utländska 
myndigheter.8 

                                                                                                                                                          
7 Copenhagen Capacity, About Copenhagen Goodwill Ambassadors, www.copcap.com/gwa/about 
(2019-01-10 13:23). 
8 Claus Lönnborg, vd, Copenhagen Capacity, personlig kommunikation 2019-11-27. 
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Seniora representanter för Invest in Denmark på danska Utrikes-
departementet, som är en av Copenhagen Capacitys finansiärer, har 
för utredningen understrukit vikten av användningen av diasporan.  

Även i Sverige finns organisationer för den svenska diasporan i ut-
landet. Den ideella och oberoende organisationen Svenskar i Världen 
som funnits sedan 1938 bedriver påverkansarbete och agerar remiss-
insats för uppskattningsvis 660 000 utlandssvenskar.9 

2.2.3 Regionala investeringsfrämjandeaktörer 

Business Swedens samarbete med svenska regioner 

Eftersom alla utländska investeringar sker i en lokal miljö i Sverige be-
hövs ett nära samspel med relevanta aktörer. Detta uppmärksammas 
i såväl utredningens direktiv som i Business Swedens riktlinjebrev 
för 2019. Det senare ger Business Sweden i uppdrag att nära sam-
verka med berörda nationella, regionala och lokala aktörer med upp-
drag för att verka för att svenska ekonomiska intressen i utlandet 
tillvaratas och för att främja en aktuell bild av Sverige i utlandet som 
gynnar svenska intressen. Inom det investeringsfrämjande uppdraget 
ska Business Sweden: 

1. Koordinera och utveckla samverkan med regionala aktörer och 
andra samarbetspartners i Sverige för att stödja utländska investe-
rare i investeringsprocessen. 

2. Verka för att höja kompetensen hos personer som arbetar med 
investeringsfrämjande i hela landet inom myndigheter, regionala 
aktörer och andra relevanta samarbetsparter, i Sverige samt inom 
utrikesförvaltningen och berörda departement.10 

Uppdraget att koordinera och utveckla samverkan med regionala aktörer  

I linje med uppdraget att koordinera och utveckla samverkan med 
regionala aktörer har Business Sweden under 2018 haft ett nära sam-
arbete med 19 svenska regioner. I tabell 2.10 visas de regioner som per 
december 2018 genom samarbetsavtal utgjorde regionala partners till 
Business Sweden eller genomgick en process att förnya eller ingå avtal. 
                                                                                                                                                          
9 Svenskar i Världen, Om oss, www.sviv.se/om-oss/ (2019-03-04 18:05). 
10 Utrikesdepartementet (2018) Riktlinjer för budgetåret 2019 för Sveriges export- och investerings-
råd avseende export- och investeringsfrämjande verksamhet, s. 10–11. 
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Källa: Utredningens sammanställning baserat på Business Sweden (2019) Redovisning av statens upp-
drag till Business Sweden. Verksamhetsåret 2018, s. 13. 

 
 
Från tabell 2.10 framgår att ett antal av Sveriges 21 regioner för när-
varande saknar samarbetsavtal med Business Sweden. I Halland, 
Kalmar, Västerbotten och Östergötland pågår en process för att 
eventuellt ingå avtal. Utöver dessa regioner saknas avtal med Krono-
berg och Gotland. Ett flertal regioner (Uppsala, Sörmland, Öster-
götland och Västmanland) har i dagsläget inget eget samarbetsavtal 
med Business Sweden men ingår i Stockholm Business Alliance (SBA), 
som är ett partnerskap mellan 55 kommuner i åtta län med fokus på 
att attrahera utländska investeringar till regionen. SBA är medfinansiär 
till Invest Stockholm, som är regional partner i Business Sweden.11 

                                                                                                                                                          
11 I SBA ingår också ett antal kommuner i Dalarna och Gävleborg som även har egna regionala 
IFO med samarbetsavtal med Business Sweden. 
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Mindre regioner har enligt Business Sweden potential att uppnå 
fler investeringar genom förstärkt stöd. Detta är viktigt att beakta 
mot bakgrund av att den övervägande majoriteten av de investeringar 
som Business Sweden tillsammans med regionala partners medver-
kade till under 2018 landade i storstadsregionerna, som även har väl-
etablerade och välfinansierade regionala IFO. Av totalt 72 invester-
ingar landade 62 investeringar 2018 i Stockholm, Skåne eller Västra 
Götalands län. Motsvarande siffror för HQI var 38 av totalt 44 HQI 
i storstadsregionerna. Av dessa stod Stockholm för 52 procent.12  















Anm. (*) Del av Stockholm Business Alliance (SBA) som har samarbetsavtal med Business Sweden. 
Källa: Utredningens sammanställning baserat på Business Sweden (2019) Redovisning av statens upp -
drag till Business Sweden. Verksamhetsåret 2018, s. 43. 

 
 
Eftersom Business Sweden har regeringens uppdrag att leda det svenska 
investeringsfrämjandet finns ett intresse av att samtliga regioner om-
fattas av det offentligt finansierade främjandet av utländska invester-
ingar. Det är utredningens uppfattning att detta underlättas av sam-
arbetsavtal med Business Sweden.  

Sett till vikten av att stärka svenska regioners förutsättningar för 
långsiktigt investeringsfrämjande föreslår vi i detta kapitel dels ökade 
resurser till Business Sweden, dels en förstärkning av det regionala 
investeringsfrämjandet genom statlig basfinansiering. 

                                                                                                                                                          
12 Business Sweden (2019) Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden. Verksamhets-
året 2018, s. 42–43. 
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Regional samverkan i OECD:s kartläggning av nationella IFO 

Enligt en av OECD nyligen genomförd kartläggning av nationella 
IFO fokuseras deras samarbete på regional eller lokal nivå främst på 
tjänster för utländska investerare relaterat till etablering och efter-
vård.13 För majoriteten av OECD:s nationella IFO sker detta i sam-
arbete med regionala utvecklingskontor, lokala handelskammare och 
främjandeorganisationer på regional och lokal nivå. Studien visar dock 
att ett antal utmaningar kan försvåra samarbetet, som exempelvis:  

• Regionala och lokala organisationers olika färdighets- och kunskaps-
nivåer och verksamhetsområden.  

• Mycket varierande attraktionskraft i olika geografiska områden 
p.g.a. ekonomiskt välstånd, konkurrenskraft inom olika branscher, 
arbetskraftens egenskaper m.m.  

• Konkurrens mellan regioner som leder till att nationella IFO med-
vetet utesluts från lokalt identifierade möjligheter.14 

För att hantera dylika utmaningar nämner OECD-studien samord-
ningsverktyg så som den ”marknadsplats” med investeringsprojekt 
som Frankrikes nationella IFO Business France använder för att 
veckovis dela information med 13 regionala partners.15 

OECD uppmärksammar dessutom Business Swedens uppförande-
kod (code of conduct) för all samverkan med regionala partners. 
I överenskommelsen anges målet med samverkan vara att generera 
kvalificerade förfrågningar samt hantera uppkomna förfrågningar så 
att dessa kan förädlas till etableringar.16 Samverkan mellan Business 
Sweden och regionerna omfattar enligt överenskommelsen utländska 
direktinvesteringar (nyetableringar, samarbetsavtal, expansions-
investeringar och förvärv), kompetensutveckling och eftervård inom 
investeringsfrämjande. 

Syftet med samverkan är att stötta regionerna i att bygga upp värde-
erbjudanden (eng. value propositions), samverkan kring särskilda inve-
steringsprocesser samt samordning kring begäran om upplysningar 
(eng. request for information [RFI]) och besök av potentiella utländska 
investerare. Verksamheten och arbetsfördelningen sammanfattas i 
avtalet i fem processteg eller huvudområden enligt tabell 2.12. 
                                                                                                                                                          
13 OECD (2018) Mapping of Investment Promotion Agencies in OECD Countries, s. 98. 
14 Ibid., s. 99–100. 
15 Ibid., s. 100. 
16 Business Sweden (2018) Överenskommelse om samverkan mellan Business Sweden (Invest) 
och Region XXX (avtalsmall), s. 1. 
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Anm. (*) Salesforce är ett Customer Relationship Management (CRM)-system som används av Business 
Sweden och dess regionala partners. 
Källa: Utredningens sammanställning baserat på Business Sweden (2018) Överenskommelse om sam-
verkan mellan Business Sweden (Invest) och Region XXX (avtalsmall)  samt ”Code of conduct” mellan 
Business Sweden och regionerna inom det investeringsfrämjande arbetet , bilaga 1. 

 
Enligt överenskommelsen förutsätter samverkan mellan Business 
Sweden och regionala partners en uttalad politisk vilja, avsatta eko-
nomiska resurser, tillgång till kompetent personal samt väl definie-
rade organisatoriska förutsättningar. Från tabellen ovan framgår att 
regionala partners till Business Sweden har en mycket central roll 
inom investeringsfrämjandet, med huvudansvar för kundvårdande 
aktiviteter och expansionsinvesteringar liksom produktutveckling av 
lokala erbjudanden. Regionala IFO ska dessutom i ett så tidigt skede 
som möjligt involveras i försäljningsaktiviteter och ta ansvar för 
etableringsassistens på regional eller lokal nivå.  
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I linje med utredningens direktiv som konstaterar att alla inve-
steringar sker i en lokal miljö i Sverige så visar arbetsfördelningen 
med Business Sweden att regionala IFO förväntas verka inom en rad 
tidskrävande områden. Sett till investeringsfrämjandets långvariga 
affärsprocesser förutsätter detta varaktiga organisationer som tillvara-
tar uppbyggd kompetens och nätverk. Detta ställer krav på en lång-
siktig resurssättning av regionala IFO, vilket diskuteras i mer detalj 
i avsnitt 2.2.4. 

Uppdraget att höja kompetensen hos personer som arbetar med 
investeringsfrämjande i hela landet inom regionala aktörer  

Business Sweden har även i uppdrag att verka för att höja kompeten-
sen hos personer som arbetar med investeringsfrämjande i hela landet 
inom regionala aktörer och andra relevanta samarbetsparters.17 Inom 
ramen för Sveriges exportstrategi tilldelades Business Sweden ökade 
anslag för investeringsfrämjande, också med syfte att förstärka det 
regionala och lokala samarbetet. 

Samarbetet med svenska regionala IFO genomförs huvudsakligen 
genom seminarier, interaktiva workshops och regionala evenemang 
som syftar till att mobilisera regionala och lokala aktörer. Detta sker 
genom att:  

• Stimulera regioner och kommuner att organisera det investerings-
främjande arbetet.  

• Bedriva kompetenshöjande insatser om vikten av den geografiska 
platsens internationella konkurrenskraft och dess roll i arbetet med 
att skapa förutsättningar för tillväxt på lång sikt. 

• Stödja regioner i framtagandet av kvalificerade och riktade värde-
erbjudanden, i linje med Business Swedens arbete att ständigt pro-
ducera fokuserade säljmaterial till potentiella utländska investerare. 

• Samverka mellan Business Swedens investeringsområden och be-
rörda regioner för att leverera professionell service till potentiella 
investerare som visar intresse för Sverige. 

                                                                                                                                                          
17 Utrikesdepartementet (2018) Riktlinjer för budgetåret 2019 för Sveriges export- och investerings-
råd avseende export- och investeringsfrämjande verksamhet, s. 11. 
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• Tydliggöra hur lokala och regionala ekosystem kan samverka för 
att attrahera investeringar som kan spela en strategisk roll för till-
växten lokalt och regionalt.  

• Stödja insatser med att utforma kvalificerade regionala värde-
erbjudanden.  

Business Swedens uppskattar att det i genomsnitt tar åtta till tolv 
månader för en regional aktör att bygga upp ett investeringserbjudande. 
En central del i arbetet är de seminarier och workshops som ofta 
genomförs som en serie med olika moduler. Figur 2.5 visar ett exempel 
av hur en sådan workshopserie kan se ut.  

 
Källa: Business Sweden. 

 
 
Antalet genomförda kompetensutvecklande aktiviteter av Business 
Sweden ökade totalt sett under 2016–2018, vilket framgår av tabell 2.13. 
Totalt genomfördes under 2018 59 kompetensutvecklande insatser, 
jämfört med 43 föregående år. Antalet möten och seminarier i regio-
nerna för att stödja deras tillväxtarbete ökade stort från åtta (2017) 
till 27 (2018). Likväl ökade seminarier för att utveckla konkurrens-
kraftsområden, större konferenser (Invest Week och temakonferens 
elintensiv industri) samt Team Sweden Invest-möten, medan FDI-
seminarier minskade från 21 (2017) till nio (2018). Utredningen note-
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rar dock att frånräknat kategorin möten / seminarier i regionerna mins-
kade antalet kompetensutvecklande aktiviteter från 35 (2017) till 32 
(2018).  

Anm. (*) Uppgiften redovisas inte i Business Swedens årsredovisning av det statliga uppdraget 2016.  
Källa: Utredningens sammanställning baserat på Business Sweden (2018) Redovisning av statens upp-
drag till Business Sweden, Verksamhetsåret 2017, s. 15 samt Business Sweden (2019) Redovisning av 
statens uppdrag till Business Sweden, Verksamhetsåret 2018 , s. 14. 

Business Swedens kompetenshöjande aktiviteter  
behöver förstärkas ytterligare  

Utredningen har under intervjuer med regionala och lokala invester-
ingsfrämjare noterat en stor variation i den utsträckning som regionala 
IFO använt sig av Business Swedens kunskapshöjande aktiviteter 
och stöd. Medan workshopserien av vissa regionala IFO beskrivs som 
avgörande för det investeringsfrämjande arbetet genomför andra, 
ofta mer erfarna, regionala IFO liknande insatser självständigt och 
utan Business Swedens involvering. Inom Invest in-nätverket där fem 
regionala IFO ingår har man till och med tagit gemensamt initiativ 
till att finansiera en utbildning om investeringsfrämjande från ett 
Londonbaserat konsultbolag. 

Samtliga på Business Swedens huvudkontor arbetar med de svenska 
regionerna, däremot finns i dagsläget endast en heltidsanställd som 
arbetar med att samla det svenska regionala nätverket och erbjuda 
kompetenshöjande aktiviteter. Detta riskerar att Business Swedens 
stöd till regionala partners kompetensutveckling blir personberoende 
och sårbart, liksom på ad hoc-basis och otillräckligt. I likhet med 
Business Sweden och regionala IFO som utredningen talat med delar 
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vi bilden att Business Swedens personalresurser dedikerade till det 
regionala investeringsfrämjandet behöver utökas med en heltidstjänst. 
Detta behöver samtidigt matchas med ökade långsiktiga resurser för det 
regionala investeringsfrämjandet enligt vad som föreslås i avsnitt 2.2.4. 

Utredningen ser dessutom ett behov av att stärka kunskapen om 
och främja användandet av Business Swedens Customer Relationship 
Management (CRM)-system Salesforce. Enligt OECD underlättar 
CRM-system organisationers hantering av relationer med poten-
tiella och existerande kunder samt insamling och analys av relevant 
data. Systemen används dessutom för att mäta och utvärdera resul-
tat. Inom de nationella IFO som ingått i OECD:s genomlysning 
använder 94 procent i dag ett CRM-system.18 

I utredningens delbetänkande konstaterades att ett aktivt använt 
CRM-system är viktigt för en investeringsfrämjandeaktörs komplexa 
verksamhet. Den avgörande faktorn är dock huruvida människor 
inom respektive organisation faktiskt använder systemet.19 

Genom samverkansavtalet får regionala partners bl.a. tillgång till 
Business Swedens konfidentiella utvärderings- och CRM-system. 
Hanteringen av inkomna förfrågningar till Business Sweden eller 
direkt till en region regleras i code of conduct-avtalet mellan parterna. 
Enligt avtalet ska Salesforce användas aktivt genom att samtliga in-
kommande förfrågningar bör registreras omedelbart. Kvalificerade 
förfrågningar som resulterat från samverkan parterna emellan ska dock 
behandlas konfidentiellt, bl.a. med hänsyn till utländska företags 
affärssekretess samt av konkurrensskäl gentemot andra regionala IFO.  

I de fall som endast ett antal regioner bedöms vara aktuella för 
investeringsmöjligheten görs ett första urval av Business Swedens 
investeringsrådgivare. Som OECD noterar i sin genomlysning kräver 
ett sådant arbete tid; dels för att definiera ett gemensamt ramverk 
för informationsdelning, dels för att avgöra vem som har tillgång till 
vilken information.20 

Utredningen har fått en splittrad bild gällande i vilken utsträckning 
Business Swedens CRM-system för närvarande används aktivt av re-
gionala IFO. Utöver en utspridd uppfattning om systemet som kom-
plicerat hämmas användandet även av en oro över aspekter rörande 
sekretess och konkurrens. I de fall systemet används har detta delvis 

                                                                                                                                                          
18 OECD (2018) Mapping of Investment Promotion Agencies in OECD Countries, s. 79. 
19 SOU 2018:56, Bättre kommunikation för fler investeringar, s. 119. 
20 OECD (2018) Mapping of Investment Promotion Agencies in OECD Countries, s. 100. 



Aktörer och samverkan i investeringsfrämjandet SOU 2019:21 

94 

varit tack vare att man i den regionala organisationen haft resurser till 
att genomföra egna utbildningar i Salesforce. Internt använder vissa 
regioner ett eget CRM-system i stället för Business Swedens. 

I dag ges viss utbildning i CRM-systemet bl.a. under Business 
Swedens årliga regionkonferenser. Ett flertal regioner efterfrågar dock 
en mer gedigen utbildning i CRM-systemet. Utredningen anser att 
olika omfattning i användningen av CRM-systemet leder till ett in-
effektivt utnyttjande av dess potential och riskerar att förstärka ojäm-
lika förutsättningar mellan regionala IFO i det investeringsfrämjande 
arbetet. 

Internationell utblick:  
Invest in Hollands gemensamma kompetenshöjande insatser 

Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) är Nederländernas 
officiella IFO och medgrundare till nätverket Invest in Holland.21 

Invest in Holland, som grundades 2015, består av 12 deltagande 
aktörer, däribland byråer för regional ekonomisk utveckling och ett 
flertal stora städer. Samarbetet inom nätverket utgår från en gemen-
samt framtagen strategi, som bl.a. baseras på delade resurser i syfte 
att åstadkomma stordriftsfördelar. Detta gäller exempelvis insatser 
inom eftervård, forskning och marknadsföring, men även i form av 
ett delat CRM-system och gemensamma utbildningstillfällen. 

Invest in Hollands gemensamma CRM-system delas mellan NFIA 
och regionerna inom nätverket. Systemet uppges ha bidragit till att 
stävja konkurrensen mellan regionerna genom ett tydligt informations-
intag som klargör vilka regioner som lever upp till den potentiella 
investerarens behov. För detta är utbildning av dem som arbetar med 
investeringsfrämjande i ”fält” (t.ex. investeringsrådgivare i utlandet) 
viktigt.22 

Även lokala holländska IFO som utredningen talat med menar 
att det gemensamma CRM-systemet används aktivt av regioner inom 
Invest in Holland, vilket skapat ökad transparens och tillit mellan 
regionala och lokala aktörer.23 

                                                                                                                                                          
21 Nederländernas investeringsfrämjande beskrivs i mer detalj i kapitel 4. 
22 Jeroen Nijland, Commissioner, Netherlands Foreign Investment Agency, presentation vid 
Business Swedens investeringskonferens, 2018-09-19. 
23 Ilja van Haaren, Executive Director, The Hague Business Agency, intervju 2018-05-15. 
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Samarbetet underlättas även genom de gemensamma utbildnings-
tillfällen som sedan två år tillbaka arrangeras vid en s.k. FDI-akademi 
för nyanställda investeringsfrämjare inom Invest In Holland och 
regionerna under tre dagar vid fyra tillfällen. Dessutom ordnas intro-
duktionsbesök och årliga träffar mellan samtliga främjare. Nästa steg 
i den gemensamma utbildningssatsningen är fortbildning för seniora 
medarbetare. Man överväger också utbildning för lokala politiska 
beslutsfattare. 
 
Utredningens bedömning: Business Sweden har för närvarande ett 
välfungerande upplägg för samarbete med de regionala IFO som genom 
samverkansavtal är regionala partners. Samtidigt visar erfarenheten 
från Nederländernas investeringsfrämjande att synergier kan utnyttjas 
effektivare genom exempelvis gemensamma utbildningstillfällen. Dess-
utom har Business Swedens CRM-system potential att genom ökad 
transparens bidra till minskad konkurrens mellan regionala IFO, men 
det förutsätter dels ökade utbildningsinsatser från Business Swedens 
sida och dels en större användning av regionala IFO. 

Utredningen lämnar därför ett antal förslag för att stärka sam-
verkan med och kompetenshöjning hos regionala partners. 
 

Förslag: 
Öka Business Swedens kapacitet att stötta regioner  
i investeringsfrämjandet: 
Business Sweden bör tilldelas resurser för ytterligare en heltids-
tjänst dedikerad till det regionala investeringsfrämjandet. Inom 
ramen för de utökade resurserna ska Business Sweden bl.a.:  

• Genomföra minst två årliga gemensamma utbildningstillfällen 
för investeringsfrämjare på IFO som är regionala partners, med 
inspiration från Nederländernas FDI-akademi. 

• Fördjupa utbildningen och öka användningen av CRM-systemet 
Salesforce för att nyttja dess potential samt säkerställa efter-
levnad av code of conduct-avtalet, inklusive regionala partners 
användning av CRM-systemet. 

• Förtydliga riktlinjerna för informationshantering och dess för-
väntningar på regionala partners i code of conduct-avtalet. 
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2.2.4 Skapa förutsättningar för en långsiktig finansiering 
av det regionala investeringsfrämjandet 

Det finns allmänt ett intresse på lokal, regional och nationell nivå av att 
attrahera utländska investeringar. Förutsättningarna varierar dock i landet. 
(Dir. 2018:3). 

Regionala IFO och berörda lokala aktörer har under studieresor, 
seminarium och intervjuer vi genomfört bekräftat bilden från utred-
ningens direktiv. I Business Swedens redovisning av det statliga upp-
draget för verksamhetsåret 2018 poängteras att ett långsiktigt arbete, 
där regionerna satsar resurser som kan säkra verksamheternas långsik-
tiga arbete är avgörande för framgångar i investeringsfrämjandet.24 

Till stor del har de skilda förutsättningarna sitt ursprung i projekt-
finansieringsproblematiken; många regionala IFO drivs i dag i projekt-
form som finansieras antingen helt eller delvis av medel från EU:s 
strukturfonder (EU:s regionala utvecklingsfond [ERUF] beskrivs i 
mer detalj nedan). Den kortsiktiga projektformen på vanligtvis två 
till tre år står i skarp kontrast till de långsiktiga förutsättningar som 
investeringsfrämjandet kräver.  

I Sveriges exportstrategi identifierades redan 2015 under insats 16 
Utländska företag ska vilja investera i Sverige ett behov av att genom-
lysa den långsiktiga finansieringen till regionernas investeringsfräm-
jande, i syfte att göra dem mindre beroende av kortsiktiga projekt-
medel.25 Detta behov uppmärksammas även i utredningens direktiv. 
  

                                                                                                                                                          
24 Ibid., s. 13. 
25 Regeringskansliet (2015) Sveriges Exportstrategi, s. 22. 
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EU:s regionala utvecklingsfond (ERUF) 
EU:s regionala utvecklingsfond (ERUF) är en av fem olika 
struktur- och investeringsfonder som syftar till att stödja ekono-
misk utveckling i alla EU:s medlemsländer.26 I Sverige fördelades 
under programperioden 2014–2020 cirka 8 miljarder kronor till 
åtta NUTS2 regioner27 med programprojekt som leder till inve-
steringar för tillväxt och sysselsättning i hela landet samt till ett 
nationellt regionalfondsprogram.28  

Fördelningen till varje enskild region avgörs av den svenska 
regeringen och EU-kommissionen, men strukturfondspartner-
skapet29 i respektive region väljer själva vilka projekt som ska 
finansieras. 

På regeringens uppdrag förvaltar och fördelar Tillväxtverket 
pengarna ur ERUF. Finansiering kan sökas av offentliga aktörer, 
ideella och ekonomiska föreningar, men kräver 50 procent med-
finansiering från andra offentliga finansiärer. Privata aktörer kan 
också bidra med medfinansiering.30 

 
Regionala IFO som utredningen intervjuat uppger att den kortsiktiga 
projektfinansieringen – av vissa kallat ”projektträsket” – utgör ett hin-
der för investeringsfrämjandet som leder till ett stort antal utmaningar:  

• Kortsiktig finansiering rimmar illa med investeringsfrämjandets 
långvariga affärsprocesser. Ofta löper investeringsprocesser över 
två till tio år medan projektcyklerna är på två till tre år. 

• Förtroendet från det befintliga näringslivet undergrävs av regionala 
IFO:s projektform. 

                                                                                                                                                          
26 European Commission, European Structural and Investment Funds, 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/ (2019-01-11 19:54). 
27 De åtta NUTS2 regionernas är Skåne-Blekinge; Småland och Öarna (Jönköping, Kronoberg, 
Gotland och Öland); Västsverige (Västra Götaland och Halland); Östra Mellansverige (Uppsala, 
Södermanlands, Östergötlands, Örebro, Västmanland); Stockholm (Stockholms län); Norra 
Mellansverige (Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län); Mellersta Norrland (Västernorrlands 
och Jämtlands län) och Övre Norrland (Västerbotten och Norrbottens län). 
28 Ur ERUF finansieras även Interreg, som är territoriella samarbetsprogram med syfte att 
utveckla samarbetet över nationsgränserna. 
29 I partnerskapet ingår regionalt utvecklingsansvariga som region, regionförbund, länsstyrelser 
och kommuner, arbetsmarknadens organisationer liksom representanter för föreningar och 
intresseorganisationer. 
30 Tillväxtverket, EU i Sverige, https://tillvaxtverket.se/eu-program/eu-i-sverige.html och 
Tillväxtverket, Frågor och svar, https://tillvaxtverket.se/eu-program/fragor-och-svar.html 
(2019-01-11 19:35). 
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• Projektanställningar leder till förlorade nätverk och kompetens när 
personal slutar samt försvårar rekrytering av senior arbetskraft. 
Rekrytering av kompetent personal upptar en stor del av uppstarts-
fasen i ett projekt. 

• Projektansökningar och utvärderingar tar en stor mängd tid i anspråk 
(cirka två gånger fyra månader av totalt två till tre år eller mot-
svarande upp till en tredjedel av den totala projekttiden) som inte 
kan läggas på direkt investeringsfrämjande.31 

• Konkurrens om projektfinansiering förkommer mellan regionala 
främjare och andra aktörer som science parks och kluster. 

Några av de konsekvenser som bristen på långsiktig finansiering 
i dag skapar för regionala svenska IFO kan belysas genom Region 
Västerbottens arbete med investeringsfrämjande. Under 2008–2014 
drevs Västerbottens dåvarande regionala IFO, Västerbotten Invest-
ment Agency (VIA), med projektfinansiering i två faser från ERUF, 
Region Västerbotten, Umeå kommun och Skellefteå kommun. VIA 
ansågs länge som en föregångare i det svenska investeringsfrämjande-
arbetet på den globala arenan och ett flertal regionala svenska IFO 
såg VIA som en bra modell. 

Den valda finansieringsmodellen för VIA medförde dock en stor 
osäkerhet kring en framtida långsiktig organisation och regionen sak-
nade huvudmannaskap för investeringsfrämjandet. När VIA stängdes 
2014 startades efter en ny projektansökan 2015 i stället projektet 
Invest in Västerbotten med fokus på internationalisering och främ-
jande av internationella affärer och export hos regionens små och 
medelstora företag (SMF). Detta fick till följd att den kompetens 
som byggts upp inom investeringsfrämjandet försvann.  

I dag finns ingen regional IFO i Västerbotten, men en förstudie 
genomförs nu om det regionala investerings- och etableringsfräm-
jandet. I studien, som finansierats av Tillväxtverket och utgör en del av 
Västerbottens regionala utvecklingsstrategi, ingår frågor som ägarskap, 
associationsform och resurssättning. Bland framgångsfaktorerna för 
en ny organisation har en långsiktig finansieringsstruktur identifierats 
som den enskilt viktigaste frågan att lösa. 
 
                                                                                                                                                          
31 Inom Invest in-nätverket utbyter fem svenska regioner med liknande förutsättningar regelbundet 
information och material inför bl.a. projektansökningar. Nätverket startades 2018 på initiativ av 
Västernorrlands IFO High Coast Invest för att bidra till erfarenhetsutbyte och information.  
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För att påvisa de olika finansiella förutsättningar som svenska 
aktörer inom investeringsfrämjandet på regional och lokal nivå i dags-
läget verkar under har utredningen i tabell 2.14 kategoriserat ett antal 
utvalda svenska regionala IFO utifrån organisationsmodell och finan-
siering. Vi vill understryka att sammanställningen inte innefattar 
samtliga aktörer i det svenska regionala investeringsfrämjandet utan 
syftar till att ge en överblick av ett antal olika verksamhetsformer och 
förutsättningar. Sammanställningen bygger på utredningens intervjuer 
med regionala IFO samt kompletterande uppgifter från Business 
Sweden. 
 
Utredningens bedömning: Projektfinansieringsproblematiken upp-
märksammas i både exportstrategin och utredningens direktiv. Samt-
liga regionala IFO som utredningen talat med, liksom Business Sweden, 
menar att den kortsiktiga finansieringen utgör ett hinder för att be-
driva ett effektivt och långsiktigt regionalt investeringsfrämjande. Det 
påverkar i förlängningen även det nationella investeringsfrämjandet. 

Som framgår från utredningens sammanställning av variationer i 
organisations- och finansieringsmodell hos ett antal svenska regionala 
IFO bidrar den kortsiktiga finansieringen även till att skapa ojämlika 
förutsättningar mellan regionala IFO med en stabil långsiktig finan-
siering och IFO med projektfinansiering.  

Mot bakgrund av behovet av en långsiktig finansiering föreslår 
utredningen att det regionala investeringsfrämjandet stärks genom 
statlig basfinansiering motsvarande en heltidstjänst per region, som 
villkoras mot en lika stor finansiering från regionen. 
 

Förslag: 
Stärk det regionala investeringsfrämjandet 
genom statlig basfinansiering:  
Det regionala investeringsfrämjandet stärks upp genom basanslag 
från staten motsvarande en heltidstjänst per region. Satsningen 
finansieras genom utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Finansier-
ingen villkoras mot en lika stor finansiering från respektive region. 
Utredningens förslag innebär att EU-medel därmed ger en möjlig-
het att ytterligare stärka upp verksamheten. Regionala svenska 
IFO som exempelvis Invest in Norrbotten och Invest in Skåne 
gör redan detta framgångsrikt i dag.  
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Ställ krav i villkorsbeslut på återrapportering, samverkan 
och grundläggande investeringsfrämjandetjänster:  
Krav gentemot regionerna på återrapportering samt samverkan 
med Business Sweden och andra regionala IFO ställs i villkors-
beslut. Dessutom framgår tydliga krav på att grundläggande inve-
steringsfrämjandetjänster som paketering av värde-erbjudanden 
och eftervård av etablerade utländska företag genomförs regel-
bundet av regionerna i nära samarbete med kommunerna. Här 
kan också RISE Research Institutes of Sweden med sin regionala 
spridning i Sverige vara en effektiv kanal in på RISE som nationell 
polyteknisk resurs inom den viktiga tillämpade forskningen. Inve-
steringsfrämjandeverksamhet bör vidare ingå i de regionala utveck-
lingsplanerna. 

Kommuner  

Trots att konkurrensen om utländska investeringar är global sker 
investeringar och etableringar på en geografisk plats och i en lokal 
miljö. Således har kommuner och lokala beslutsfattare en central roll 
inom investeringsfrämjandet, vilket också framgår av utredningens 
kartläggning av aktörer i investeringsfrämjandet i figur 2.1. Nedan 
ges en kortfattad beskrivning av kommuners roll under investerings-
processens olika steg.  

• Utveckla investeringsmöjligheter: Tillsammans med regionala IFO 
och med indirekt stöd av Business Sweden definierar kommuner 
fokusområden och målföretag. Det regionala värdeerbjudandet 
påverkas även av nationella och internationella satsningar som 
exempelvis samverkansprogrammen och smart specialisering.  

• Attrahera investeringar: Kommunen spelar en avgörande roll i det 
reaktiva investeringsfrämjandet genom att besvara inkommande 
förfrågningar eller s.k. requests for information (RFI). RFI:er kan 
komma via Business Sweden, regional IFO eller direkt till berörd 
kommun. Under lokaliseringsprocessen deltar vanligtvis ett stort 
antal kommuner, ofta i flera olika länder, i konkurrensen om 
investeringen. Detta innebär att snabba beslutsvägar och politiskt 
mandat är viktigt för att underlätta förhandlingen. Business Sweden 
bistår i att identifiera och utvärdera lokaliseringsalternativ i Sverige 
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för investerarens verksamhet. En potentiell investerare gör under 
processen en samlad bedömning av det lokala erbjudandet utifrån 
såväl hårda som mjuka faktorer som exempelvis tillgänglig infra-
struktur, tillgång till kompetens och närhet till universitet, en god 
livsmiljö, industritradition, tillgång till mark och kraft samt rådande 
tidsplan.  

• Investeringsprocess: Inför investeringsbeslutet genomförs ofta be-
sök, där lokala aktörer agerar mottagare. Helst bör detta ske med 
stöd från regionala IFO och Business Sweden. När ett investerings-
beslut fattats tillhandahåller lokala aktörer etableringssupport på 
områden som kräver lokal kunskap och kontakter, vilket innefattar 
att överkomma olika typer av hinder som uppkommer under pro-
cessens gång. 

• Expandera och bibehålla befintliga investeringar: Slutligen har lokala 
aktörer en central roll i relation till kundvård av befintliga utländska 
investerare. Vissa kommuner genomför exempelvis besöksresor i 
egen regi till företagens internationella huvudkontor utomlands. 
Detta visar på stor framåtanda i investeringsfrämjararbetet men 
ställer också krav på tillgängliga resurser och politiskt mandat. 

Det framgår av ovan att svenska kommuner har stor potential att bidra 
till investeringsfrämjandet på lokal nivå. Samtidigt har utredningen 
under studieresor till ett antal svenska regioner noterat att det finns 
stora variationer i huruvida och i vilken utsträckning investerings-
främjandet prioriteras på lokal nivå. För att säkerställa lokal uppslut-
ning och bygga förståelse för vikten av investeringsfrämjande har 
regionala IFO en viktig samlande kapacitet som även fortsättningsvis 
bör utgöra centrala noder för det regionala och lokala investerings-
främjandet. På nationell nivå ansvarar Business Sweden för att stimu-
lera regioner och kommuner att organisera det investeringsfrämjande 
arbetet.  



Aktörer och samverkan i investeringsfrämjandet SOU 2019:21 

104 

2.3 Övriga aktörer inom investeringsfrämjandet  

2.3.1 Fler offentliga aktörer inom investeringsfrämjandet  

Regering och riksdag  

Sveriges regering styr landet och påverkar investeringsfrämjandet 
direkt genom satsningar som exportstrategin men också genom 
löpande styrning av statliga myndigheter och bolag via reglerings-
brev och ägardirektiv. Genom det delade huvudmannaskapet, årliga 
riktlinjebrev och särskilda regeringsuppdrag styr staten Business 
Swedens verksamhet.  

Enskilda statsråd och statssekreterare kan bl.a. genom deltagande 
vid in- och utgående delegationsresor och i högnivåkontakter med 
potentiella utländska investerare bidra till operativt främjande av inve-
steringsmöjligheter och etableringar, inklusive expansionsinvesteringar 
(se figur 2.1). Som har betonats av såväl Business Sweden som svenska 
utlandsmyndigheter har sådana högnivåkontakter mycket stor bety-
delse i vissa verksamhetsländer. 

Inom Regeringskansliet ansvarar Utrikesdepartementet för främ-
jandeverksamhet medan Näringsdepartementet har ansvar för områden 
som näringspolitik, innovation och regional tillväxt. Detta beskrivs 
i mer detalj nedan.  

Som högsta beslutande församling tar Sveriges riksdag beslut om 
lagar och om statsbudgeten. Export- och investeringsfrämjande be-
reds i riksdagen inom näringsutskottet.  

Myndigheter och aktörer under Utrikesdepartementet  

• Svenska institutet (SI) 

• Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) 

• Kommerskollegium 
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Svenska institutet (SI) 

Svenska institutet (SI) ligger under Utrikesdepartementet och styrs 
av gruppen för kulturfrämjande och Sverigebilden i utlandet UD-FH 
(KULT). Myndigheten har cirka 140 anställda på kontor i Stockholm 
och Paris. 

SI:s uppgift är enligt instruktionen att sprida information och 
kunskap om Sverige och det svenska språket i utlandet, liksom att 
främja samarbete och långsiktiga relationer med andra länder inom 
områdena kultur, utbildning och forskning samt demokrati och 
samhällsliv i övrigt.1 Regleringsbrevet för 2019 anger som första mål 
och prioritering för myndigheten att i samråd med Regeringskansliet 
(Utrikesdepartementet) bidra till genomförandet av departementets 
prioriteringar i handels- och Sverigefrämjandet.2 

Varumärkesbyggande och främjande av Sverigebilden togs upp i 
utredningens delbetänkande, som föreslog att SI:s roll i samordningen 
och utvecklingen av det generella varumärkesarbetet för Sverige stärks.  

Vidare konstaterade delbetänkandet att internationell talangattrak-
tion har stor betydelse för Sveriges internationella konkurrenskraft 
och inverkar direkt på investeringsklimatet. Vikten av tillgång till 
internationell talang (forskare, studenter och medarbetare) uppmärk-
sammas i exportstrategin och SI har för budgetåret 2019 tilldelats 
särskilda medel (8,5 miljoner kronor) för genomförande av insats 20 
Stärkt talangattraktion.3 

Inom uppdraget ingår bl.a. att SI i samråd med UD och Business 
Sweden ska ta fram besöksprogram för kvalificerade målgrupper av 
beslutsfattare för att kommunicera svenska tekniska lösningar och 
öka kontaktytorna med svenska myndigheter och svenskt näringsliv 
i syfte att främja målen om ökad export och ökade utländska invester-
ingar.4 Under 2019 genomför SI följande besöksprogram för besluts-
fattare från exportstrategins topp-26 länder: kvinnor inom tech, 
den smarta staden, startups och Sveriges innovationsekosystem, life 
sciences samt biobaserad cirkulär ekonomi.5  

                                                                                                                                                          
1 Utrikesdepartementet (2015) Förordning (2015:152) med instruktion för Svenska institutet. 
2 Utrikesdepartementet (2018) Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Svenska institutet. 
3 Utrikesdepartementet (2019) Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Svenska 
institutet. 
4 Utrikesdepartementet (2018) Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Svenska institutet. 
5 Sharing Sweden, Expert visitors’ programmes to Sweden, 
https://sharingsweden.se/toolkits/expert-visitors-programmes/ (2019-01-18 20:29). 
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Dessutom ska SI ge stöd till svenska utlandsmyndigheter för att 
utveckla alumnkontakter och höja kompetensen inom främjandet av 
Sverige som kunskapsnation. Internationaliseringsutredningen före-
slår i sitt slutbetänkande Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen 
Sverige (SOU 2018:78) ett utökat anslag på 10 miljoner kronor till 
SI för att informera om Sverige som kunskapsnation i utlandet samt 
skapa ett program för svenska ambassadörer för forskning och högre 
utbildning. Internationaliseringsutredningen föreslår vidare att SI:s 
uppdrag att främja och marknadsföra Sverige som studiedestination 
förstärks med 10 miljoner kronor. Vi ställer oss positiva till ovan 
nämnda förslag och noterar att en rapport av Tillväxtanalys nyligen 
pekat på en ökande global konkurrens om talang och högkvalificerad 
arbetskraft.6 Talangattraktion och kompetensbrist diskuteras i mer 
detalj i kapitel 3. 

SI har även uppdragits att producera en digital portalsida med 
samlad information till målgruppen utländska arbetstagare, arbets-
givare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige. 
En första version av portalen Working in Sweden lanserades under 2018 
och innehåller samlad information från åtta myndigheter: Migrations-
verket, Tillväxtverket, Arbetsmiljöverket, SI, Försäkringskassan, Skatte-
verket, Kommerskollegium och Arbetsförmedlingen. Working in 
Sweden-uppdraget har hittills fokuserat på samhällsinformation och 
inte innefattat vare sig främjande eller marknadsföring av platt-
formen. SI föreslår i myndighetens budgetunderlag för 2020–2022 
ett utökat främjaruppdrag inom ramen för kommunikationen av 
Sverige som kunskapsnation.7 Utredningen föreslår nedan att SI bör 
få ett särskilt uppdrag att utifrån ett främjarperspektiv marknadsföra 
Sverige i utlandet gentemot målgruppen internationell kompetens och 
talang. Portalen Working in Sweden skulle kunna vidareutvecklas i 
detta syfte. 
  

                                                                                                                                                          
6 Tillväxtanalys (2018) Den globala jakten på kompetens – statens roll, s. 13. 
7 Svenska institutet (2019) Svenska institutets budgetunderlag 2020–2022. 
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Förslag:  
SI ges i uppdrag att marknadsföra Sverige gentemot 
internationell kompetens och talang: 
SI bör få ett särskilt uppdrag att utifrån ett främjarperspektiv mark-
nadsföra Sverige i utlandet gentemot målgruppen internationell 
kompetens och talang. Satsningen bör ske inom ramen för före-
slagen finansiering och genomföras i nära samverkan med Business 
Sweden, regioner och kommuner, svenska utlandsmyndigheter och 
Migrationsverket samt andra berörda myndigheter. 

Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU)  

Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) samråder om den 
gemensamma Sverigebilden i utlandet. NSU inrättades 1995 och i 
gruppen ingår Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet, Kultur-
departementet, SI, Business Sweden och Visit Sweden.  

Utredningen diskuterade i delbetänkandet NSU:s roll i relation 
till främjande av Sverigebilden, nation branding och offentlig diplo-
mati, och förslog bl.a. en förstärkning av NSU:s roll och position för 
att stärka det svenska varumärkesarbetet.  

Kommerskollegium 

Kommerskollegium är en förvaltningsmyndighet under Utrikes-
departementet för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad 
och EU:s handelspolitik. Myndigheten har cirka 90 anställda vid 
huvudkontoret i Stockholm. 

Kommerskollegium ska löpande och långsiktigt bistå regeringen 
med expertstöd inom ramen för dess arbete och prioriteringar. I rela-
tion till investeringsfrämjande har myndigheten enligt instruktionen 
i uppgift att inom området den yttre handelspolitiken verka för fri-
handel i EU:s externa handelspolitik. Kommerskollegium ska även 
följa och analysera EU:s handelspolitik, inklusive internationella 
investeringsavtal. 

Inom området för utrikeshandel ska myndigheten särskilt analy-
sera handelsstatistik och företagsspecifika data i syfte att bl.a. ut-
forska internationella investeringars betydelse för handelsutvecklingen. 
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Kommerskollegium är därutöver Sveriges ombudsman och Solvit-
center8 med uppgift att handlägga hinderfrågor och andra problem 
för den fria rörligheten på EU:s inre marknad.9 

Kommerskollegium har enligt regleringsbrevet för 2019 bl.a. i upp-
drag att analysera frihandelsavtals möjliga effekter på svensk ekonomi, 
som förändringar i sysselsättning eller företagande.10 

Näringsdepartementet  

Som det departement som ansvarar för områden som näringspolitik, 
innovation och regional tillväxt har Näringsdepartementet en central 
roll inom Regeringskansliet för att främja näringslivsutveckling i 
bred mening. Departementet ansvarar även för bolag med statligt 
ägande och stiftelser. En stor del av departementets ansvarsområden 
har även direkt inverkan på investeringsfrämjandet, som exempelvis 
samverkansprogrammen och smart industri. 

Inom ramen för regeringens nyindustrialiseringsstrategi tillde-
lade regeringen 2016 Business Sweden ett treårigt uppdrag på totalt 
11,5 miljoner kronor. Smart industri-uppdraget ger Business Sweden 
i uppgift att främja investeringar inom industriell verksamhet (produk-
tion, test och demonstration samt FoU) till Sverige och öka kunska-
pen om Sverige som ett konkurrenskraftigt land för hållbar industriell 
verksamhet.11 Som utredningen uppmärksammande i delbetänkandet 
förstärker regeringsuppdraget Business Swedens arbetssätt Invest 
Manufacturing Initiative (IMI), som syftar till att främja expansions-
investeringar inom tillverkningsindustrin. 

Näringsdepartementet är även ansvarigt departement för de fem 
samverkansprogrammen som lanserades 2016 av regeringen. Sam-
verkansprogrammen syftar till att stärka Sveriges globala innovations- 
och konkurrenskraft inom följande fem områden:  

                                                                                                                                                          
8 EU-kommissionens nätverk Solvit syftar till att hjälpa företag och privatpersoner som stöter 
på problem med andra länders myndigheter. Under 2017 behandlade Kommerskollegium 
193 Solvit-ärenden, varav majoriteten gällde problem relaterade till EU-medborgare som inte 
kan få svenskt personnummer. (Källa: Kommerskollegium, Solvit hjälper när den fria rörlig-
heten hindras,  
www.kommers.se/nyheter/Forcerade-nyheter/Solvit-hjalper-nar-den-fria-rorligheten-hindras/ 
(2019-01-29 10:20). 
9 Utrikesdepartementet (2012), Förordning (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium. 
10 Utrikesdepartementet (2018) Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Kommerskollegium 
och Utrikesdepartementet (2017) Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Kommerskollegium. 
11 Business Sweden (2018) Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden. Verksamhets-
året 2017, s. 78. 
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1. Nästa generations resor och transporter. 

2. Smarta städer. 

3. Cirkulär och biobaserad ekonomi. 

4. Life sciences. 

5. Uppkopplad industri och nya material. 

Utredningen ser det som positivt att den sakpolitiska överenskom-
melsen (det s.k. januariavtalet) föreslår att de strategiska samverkans-
programmen med näringslivet ska ”byggas vidare”.12 I delbetänkandet 
uppmärksammade vi att det finns tydliga synergier mellan samverkans-
programmen och Business Swedens prioriterade nyckelområden för 
investeringsfrämjandet. Vi förslog bl.a. att samverkansprogrammens 
globala dimension bör förstärkas genom samarbeten med internatio-
nella partners och att Business Sweden vidareutvecklar tre av SI:s 
toolkits om samverkansprogrammen i marknadsföringssyfte.13  

Aktörer med anknytning till Näringsdepartementet  
samt dess myndigheter och bolag 

• Innovations- och forskningsråd 

• Vinnova 

• Tillväxtverket 

• Tillväxtanalys 

• RISE Research Institutes of Sweden AB  

• Visit Sweden 

• Almi Företagspartner AB, inkl. Almi Invest 

• Saminvest AB 

• Swedavia. 

                                                                                                                                                          
12 Socialdemokraterna Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Center-
partiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/ 
utkast-till-sakpolitisk-overenskommelse.pdf (2019-02-14 18:00), s. 3. 
13 SOU 2018:56 Bättre kommunikation för fler investeringar, s. 41. 
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Innovations- och forskningsråd 

Regeringens innovations- och forskningsråd bedriver långsiktigt 
och strategiskt främjande av Sverige som kunskapsnation från sina 
innovations- och forskningskontor (Science and Innovation Offices) 
vid de svenska ambassaderna i:  

1. Brasilia, Brasilien 

2. New Delhi, Indien 

3. Peking, Kina 

4. Seoul, Sydkorea (ska tillsättas under 2019) 

5. Tokyo, Japan 

6. Washington, USA.  

Råden är även en del av den lokala Team Sweden-kretsen i respektive 
land. De finansieras och styrs av Näringsdepartementet, Utbildnings-
departementet samt Miljö- och energidepartementet i samverkan med 
Utrikesdepartementet.14 

Rådens roll har beskrivits som dörröppnare och mäklare, forsk-
nings- och innovationsdiplomater, spanare och kunskapsförmedlare.15 
Mer specifikt har råden till uppgift att stärka det svenska innovations-
systemets kopplingar till strategiskt viktiga innovations-, forsknings- 
och högre utbildningsnivåer. I rådens uppdrag ingår även att bidra till 
att främja Sverige som en attraktiv kunskapsnation för investeringar 
och samarbeten. Genom en kontaktskapande roll kan råden identi-
fiera nyckelaktörer och agera dörröppnare för svenska intressenter 
till samarbeten, samt bidra i besök och delegationsresor. De ska även 
utföra och förmedla relevanta omvärldsanalyser och trendspaningar. 

Samtliga råd träffas två gånger årligen vid s.k. hemmaveckor i 
Stockholm för erfarenhetsutbyte och kunskapsbyggande, vilket in-
kluderar vissa externa möten med exempelvis Business Sweden och SI. 

Sett till den ökande konkurrensen om kunskapsintensiva inve-
steringar anser utredningen att innovations- och forskningsrådens 

                                                                                                                                                          
14 Regeringskansliet, Regeringens innovations- och forskningsråd i utlandet, 
www.regeringen.se/regeringens-politik/innovation/regeringens-innovations--och-
forskningsrad-i-utlandet/ (2018-12-18 12:55). 
15 Näringsdepartementet, Utlandsorganisationen för innovation, forskning och högre utbildning, 
www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/internationellt/forum_for_int/2018/5-juni/innovations--och-
forskningskontoren_forum-180605.pdf (2018-12-18 13:05). 
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strategiskt långsiktiga roll utgör ett viktigt komplement i främjar-
systemet, exempelvis till Business Swedens mer affärsnära verksam-
het. Förväntningarna på råden är högt ställda och uppgiftsbeskriv-
ningen bred. Genom utredningens intervjuer med råden i New Delhi, 
Tokyo och Washington förstår vi att investeringsfrämjandet hittills 
endast integrerats i rådens arbete i begränsad utsträckning. I kombi-
nation med en hög arbetsbelastning har rekryteringen av råden varit 
tidskrävande vilket innebär att deras verksamhetsutövning fortfarande 
är i en inledningsfas. Det är positivt att råden i enlighet med utlands-
myndigheternas riktlinjer för export- och investeringsfrämjande både 
har involverats i lokala Team Sweden-kretsar samt deltagit i utform-
ningen av utlandsmyndigheternas främjandeplaner.  

I dag överlappar samtliga länder med utsända innovations- och 
forskningsråd, bortsett Brasilien, med Business Swedens prioriterade 
marknader för investeringsfrämjandet, enligt tabell 2.15.  











Anm. (*) Innovations- och forskningsrådet i Seoul ska tillsättas under 2019. 
Källa: Utredningens sammanställning baserat på uppgifter från Näringsdepartementet och Business 
Sweden. 

 
 
Utöver den geografiska överlappningen har Business Sweden ett upp-
ställt mål om att nå 50 HQI 2020. Då kvalitetsbedömningen för en 
HQI bl.a. inkluderar forskningsinnehåll bör ett ökat samarbete med 
råden vara en god möjlighet för Business Sweden att bättre nyttja 
deras expertis liksom rollen som ”dörröppnare” på hög nivå i strate-
giskt viktiga miljöer.  

Utredningen noterar att det finns goda exempel på hur innovations- 
och forskningsrådet och näringslivsfrämjaren på ambassaden i New 
Delhi initierat en gemensam Team Sweden-planeringsdag med Busi-
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ness Sweden då man ser en stor potential av att sammanlänka inve-
sterings- och innovationsfrämjande. 

Slutligen har råden redan kommit att spela en viktig roll genom att 
bidra till förhandsgranskning av till Sverige inkommande utländska 
delegationsresor med ett tydligt innovations- och forskningsfokus.  

 

Förslag: 
Dra nytta av innovations- och forskningsråden  
i investeringsfrämjandet:  
Business Swedens samverkan med innovations- och forsknings-
råden bör öka. Business Sweden kan dra nytta av rådens omvärlds-
analyser och trendspaningar liksom råden har nytta av Business 
Swedens företagskontakter.  

Vinnova 

Sveriges innovationsmyndighet Verket för innovationssystem (Vinnova) 
har till uppgift att främja hållbar tillväxt och stärka Sveriges kon-
kurrenskraft. Enligt myndighetens instruktion ska detta ske genom 
nyttiggörande av forskning och främjande av innovation.16 

Myndigheten har ett antal för investeringsfrämjandet relevanta 
pågående uppdrag, däribland att bistå i arbetet med regeringens stra-
tegiska samverkansprogram, lämna stöd till inkubation och etablera 
en funktion för Testbädd Sverige samt bidra med expertis bl.a. till 
regeringens arbete med investeringsfrämjande. Utöver detta har 
Vinnova uppdrag att stärka forskning, innovation och utveckling inom 
exempelvis fordonsstrategi, biologiska läkemedel och flygteknik.17 

Vinnova har även regeringens uppdrag att förstärka arbetet med 
strategiska internationella innovationssamarbeten och innovations-
partnerskap. Enligt uppdraget ska insatserna utformas i syfte att kom-
plettera och förstärka andra främjarinsatser, inklusive bl.a. innovations- 
och forskningsråden.18 

                                                                                                                                                          
16 Näringsdepartementet (2009) Förordning (2009:1101) med instruktion för Verket för inno-
vationssystem. 
17 Näringsdepartementet (2018) Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Verket för innova-
tionssystem inom utgiftsområde 24 Näringsliv, Bilaga 2 till regeringsbeslut.  
18 Näringsdepartementet (2018) Uppdrag att förstärka arbetet med internationella innovations-
samarbeten (N2018/04125/IFK). 
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Baserat på den tidigare satsningen på en innovationsscout i Silicon 
Valley, USA, lanserade regeringen i november 2017 ytterligare en 
satsning på en innovationsscout placerad i Tel Aviv, Israel.19 Innova-
tionsscouterna har till uppgift att hjälpa svenska aktörer hitta rätt i 
det aktuella landets innovationssystem men även stimulera till ökad 
bilateral forsknings- och innovationssamverkan. 

Trots att Vinnova inte har några specifika uppdrag rörande inve-
steringsfrämjande har myndigheten en central roll för att göra Sverige 
mer attraktivt genom forskning och innovation. Redan i dag tar Vinnova 
emot ett stort antal internationella delegationer med intresse för 
Sveriges innovationssystem.  

Vinnova är dessutom en central aktör i utformandet av de strate-
giska samverkansprogrammen. Utredningen bedömer att ökad sam-
ordning mellan Vinnovas och Business Swedens uppdrag kan bidra 
till att förbättra Sveriges internationella ställning som ett ledande 
innovationsland och samtidigt främja utländska investeringar. Som 
konstaterades i delbetänkandet finns det redan synergier mellan sam-
verkansprogrammen och Business Swedens nyckelområden.  

Vikten av detta blir allt mer uppenbar i relation till Sveriges nordiska 
grannländer: i Danmark satsar man stort på innovationscenter i ut-
landet, i Norge är Innovation Norway den centrala främjandeaktören 
och i Finland slogs den statliga innovationsfinansiären TEKES i början 
av 2018 samman med internationaliseringsorganisationen Finpro till 
Business Finland (där även Invest in Finland ingår).  
 

Förslag: 
Se över synergier och samverkan mellan innovations- 
och investeringsfrämjandet:  
Regeringen bör se över synergier och samverkan mellan inno-
vations- och investeringsfrämjandet. Detta gäller bl.a. möjligheter 
till synergier mellan Business Sweden, Vinnova och andra aktörer 
så som RISE och Swedish Incubators and Science Parks (SISP). 
Bland utredningens förslag på områden som bör ses över ingår: 

• Synergier mellan Vinnovas pågående och kommande särskilda 
uppdrag avseende sektorsinriktat stöd för forskning, innovation 
och utveckling och Business Swedens prioriterade områden för 
investeringsfrämjandet. 

                                                                                                                                                          
19 Innovationsscouten i Silicon Valley ingår även i Nordic Innovation House. 
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• Samverkan kring initiativ relaterade till öppen innovation, test-
bäddar och demofaciliteter. 

• Internationell marknadsföring av Sveriges innovationserbju-
dande gentemot potentiella utländska investerare såväl under eta-
bleringsprocessen som genom utvecklingsmöjligheter därefter. 

 
Införliva en skrivning om investeringsfrämjande  
i Vinnovas regleringsbrev:  
En skrivning gällande investeringsfrämjande bör införlivas i re-
gleringsbrevet. 

Tillväxtverket  

Tillväxtverket är en statlig myndighet vars främsta uppgift är att främja 
hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt i hela landet.20 
Tillväxtverket har runt 440 anställda vid huvudkontoret i Stockholm 
och åtta regionala kontor.  

Verksamheten finansieras genom utgiftsområde 24 Näringsliv 
och 19 Regional tillväxt. Majoriteten av Tillväxtverkets uppdrag från 
Näringsdepartementet syftar till näringslivsutveckling som även 
kommer utländska investerare till gagn genom att gynna det över-
gripande företagsklimatet. Som exempel kan nämnas uppdragen att 
stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete, stärka förutsättningarna 
för industrialisering och tillverkning i Sverige samt stödja regionalt 
utvecklingsansvariga i deras arbete med smart specialisering.21 Myn-
digheten har även regeringens uppdrag att förvalta och fördela EU-
medel (ERUF) under perioden 2014–2020. 

Inom ramen för exportstrategin fick Tillväxtverket i uppdrag att 
utveckla företagsportalen verksamt.se med export- och internationa-
liseringsinformation samt att samordna arbetet med att inrätta regio-
nala exportcentra.22 Syftet med regionala exportcentra är att företag 
ska erbjudas stöd i sin internationalisering eller exportsatsning oav-
sett var i landet de är verksamma samt att underlätta för företagen 

                                                                                                                                                          
20 Näringsdepartementet (2009) Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket. 
21 Smart specialisering är ett begrepp som initierats av EU-kommissionen i syfte att inom 
regioner prioritera utvalda sektorer och teknologier. I utredningens delbetänkande (kapitel 2) 
tas initiativet upp i mer detalj. 
22 Utrikesdepartementet (2018) Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslagen 2:3 och 2:4 
Exportfrämjande verksamhet resp. Investeringsfrämjande. 
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att hitta rätt bland de offentliga aktörer som ger stöd till internationa-
lisering och affärsutveckling på olika sätt. De regionala exportcentra 
har inget investeringsfrämjandeuppdrag i dag. 

I Sverige är Tillväxtverket nationell koordinator och huvudfinansiär 
för European Enterprise Network (EEN). Nätverket syftar till att 
genom stöd och service till SMF öka internationaliseringen och där-
med tillväxten liksom företagens utveckling.23 24 

Tillväxtanalys  

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxt-
analys) har regeringens uppdrag att utveckla och tillhandahålla kvali-
ficerade kunskapsunderlag om svensk tillväxtpolitik. Myndigheten har 
cirka 40 anställda vid huvudkontoret i Östersund och i Stockholm. 

Tillväxtanalys ska utifrån olika perspektiv utvärdera, analysera och 
redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional 
tillväxt och näringslivsutveckling. För detta syfte har Tillväxtanalys 
identifierat sex centrala områden för tillväxtpolitiken:  

1. Sveriges innovationsförmåga 

2. Sveriges strukturomvandling 

3. Svensk infrastruktur för innovationsförmåga och näringslivs-
dynamik 

4. Sveriges internationalisering 

5. Näringslivets kapitalförsörjning  

6. Näringslivets gröna omställning.25 

Tillväxtanalys belyser frågeställningar inom dessa sex områden genom 
ramprojekt bestående av flera delprojekt. I relation till investerings-
främjandet pågår under 2019 ett antal relevanta ramprojekt om exem-

                                                                                                                                                          
23 European Enterprise Network, Hur kan vi hjälpa ditt företag, https://enterpriseeurope.se/ 
(2019-01-16 15:21). 
24 I Sverige står utlandsägda företag för ungefär hälften av den svenska varuexporten. Regio-
nala exportcentra och EEN spelar en viktig roll för att stödja internationalisering och export-
satsningar som även kommer dessa företag till gagn. 
25 Tillväxtanalys, Om oss, www.tillvaxtanalys.se/om-oss.html och Studieområden 
www.tillvaxtanalys.se/studieomraden.html (2019-01-29 10:08). 
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pelvis den offentliga sektorns roll i stora kunskapsintensiva invester-
ingar samt statens roll i främjande av privata investeringar i företag.26 

Enligt instruktionen ska Tillväxtanalys identifiera hinder för och 
föreslå åtgärder som kan bidra till näringslivsutveckling och hållbar 
tillväxt i alla delar av landet. Myndigheten ska dessutom bedriva om-
världsanalys i syfte att stärka sitt utvärderings- och analysarbete.27 

I utredningens delbetänkande förslogs två uppdrag för Tillväxt-
analys, dels att utveckla en utvärderingsmodell för investeringsfräm-
jandet på samhällsekonomin, dels att skapa en framtidsorienterad 
analys av potentiella svenska styrkeområden baserat på ekonomiska, 
tekniska och efterfrågedrivna trender. Utifrån analysen föreslogs att 
rapporter var fjärde år bör ligga till grund för en strategi för bl.a. 
svensk forskning, främjande av innovation, investeringar och export 
liksom utbildning, kompetensutveckling- och försörjning samt arbets-
kraftsinvandring. 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

RISE Research Institutes of Sweden AB är ett forskningsinstitut ägt 
av staten som har till uppgift att stärka det svenska näringslivets 
konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till innovativ utveckling 
av samhället.28 Sedan ett par år tillbaka samlar RISE de flesta svenska 
industriforskningsinstituten i en och samma organisation. RISE har 
en samlad omsättning på cirka 2,7 miljarder kronor (2017).  

RISE:s uppdrag formuleras i regeringens forskningsproposition29 
och i ägaranvisningar som fastställs av regeringen. Enligt ägaranvis-
ningen för 2018 ska RISE bl.a. bidra till genomförandet av nationella 
innovationsprogram och till regeringens arbete med Testbädd Sverige.30 

Som en del av visionen att vara en internationellt ledande innova-
tionspartner arbetar RISE med en strategi för internationella affärer. 
Bland RISE:s centrala partners för att generera leads globalt ingår 
bl.a. Vinnovas innovationsscouter i Silicon Valley och Tel Aviv samt 

                                                                                                                                                          
26 Tillväxtanalys, Alla pågående ramprojekt, www.tillvaxtanalys.se/studieomraden/alla-
ramprojekt.html (2019-01-29 10:08). 
27 Näringsdepartementet (2016) Förordning (2016:1048) med instruktion för Myndigheten för 
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. 
28 RISE Research Institutes of Sweden, Vårt uppdrag, www.ri.se/sv/om-rise/vart-uppdrag 
(2019-01-10 21:02). 
29 Regeringen (2016) Regeringens proposition 2016/17:50. 
30 Näringsdepartementet (2017) Ägaranvisning för RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, 
s. 2. 



SOU 2019:21 Aktörer och samverkan i investeringsfrämjandet 

117 

Business Sweden. Konkret innebär detta exempelvis att RISE:s be-
arbetning av internationella marknader sker via Business Swedens 
investeringsrådgivare. Detta anses öka träffsäkerheten och möjlig-
heten för RISE att introduceras för potentiella kunder på rätt nivå.  

Almi Företagspartner AB, inkl. Almi Invest  

Almi Invest är ett dotterbolag inom Almi-koncernen som i sin tur 
ägs av svenska staten. Almi Invest delfinansieras av EU, Almi Före-
tagspartner AB och regionala organisationer. Almi Invest förvaltar 
cirka 3 miljarder kronor och investerar i företag tillsammans med 
affärsänglar och institutionella investerare. Vissa av Almi Invests 
innehav har sedan förvärvats av stora utländska techbolag eller börs-
noterats till miljardbelopp. Portföljen består av cirka 350 bolag i olika 
branscher. Genom åtta regionala riskkapitalfonder täcker Almi Invest 
hela Sverige. 

Saminvest AB 

Saminvest AB är ett riskkapitalbolag ägt av svenska staten som bilda-
des 2016. Bolaget investerar i privat förvaltade venture capital (VC)-
fonder i syfte att utveckla den svenska riskkapitalmarknaden genom 
att ge innovativa och snabbväxande företag tillgång till kapital och 
ägarkompetens. Saminvest förvaltar tillgångar på totalt 5 miljarder 
kronor och dess investeringar ska i framtiden finansieras genom kapi-
tal från dotterbolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation.31  

Visit Sweden 

Kommunikationsbolaget Visit Sweden marknadsför Sverige som 
destination internationellt med målgruppen ”den globala resenären”. 
Visit Sweden ägs sedan 1995 gemensamt av staten (Näringsdeparte-
mentet) och svensk besöksnäring (Svensk Turism AB) till 50 procent 
vardera. 
  

                                                                                                                                                          
31 Saminvest, Om Saminvest, http://saminvest.se/sv/om-saminvest (2019-01-22 15:37). 
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Som Sveriges nationella turistfrämjarorganisation arbetar Visit 
Sweden med att stärka bilden av Sverige generellt och att inspirera om 
Sverige som destination. Detta görs främst genom egna kontor och 
representation på nio utvalda utlandsmarknader: Danmark, Frank-
rike, Indien, Kina, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Tyskland 
och USA.32 Utredningen noterar att fem av marknaderna överlappar 
med Business Swedens för investeringsfrämjandet prioriterade länder, 
vilket skapar möjliga synergieffekter. I Visit Swedens affärsidé ingår 
dessutom att skapa affärsmöjligheter för svenskt näringsliv.  

Swedavia 

Swedavia är ett av staten helägt företag som äger, driver och utvecklar 
tio flygplatser i Sverige. Bolaget bildades 2010 och hade under 2017 
en omsättning på 5,7 miljarder kronor.33  

I exportstrategin konstaterades att tillgänglighet i form av flygplat-
ser med direkta flyglinjer är en av de faktorer som har störst betydelse 
för utländska företag i valet mellan olika alternativ för nyinvesteringar 
och etableringar. Mot bakgrund av detta ska det statliga turist- och 
investeringsfrämjandet stödja arbetet som utförs främst av Swedavia 
med att attrahera fler direkta flyglinjer till Sverige.34 Swedavia sam-
verkar bl.a. med Business Sweden och övriga Team Sweden för att 
attrahera fler internationella direktflyg till Sverige. Detta sker exem-
pelvis genom möten med nyckelaktörer och potentiella flygbolag.35  

Swedavia är initiativtagare till Connect Sweden, ett partnerskap 
som syftar till att stärka Arlandas roll som skandinavisk hubb för 
flygresor och attrahera fler internationella flygförbindelser. Utöver 
Swedavia finansieras Connect Sweden bl.a. av Invest Stockholm Busi-
ness Region AB, Visit Stockholm AB.36 
  

                                                                                                                                                          
32 Visit Sweden, Så här jobbar vi, https://corporate.visitsweden.com/om-oss/sa-har-jobbar-vi/ 
(2019-01-10 16:22). 
33 Swedavia, Om Swedavia, www.swedavia.se/om-swedavia/roll-och-uppdrag/ (2019-01-29 16:17). 
34 Regeringskansliet (2015) Sveriges Exportstrategi, s. 26. 
35 Business Sweden. 
36 Connect Sweden, Our Mission, www.connectsweden.se/en/our-mission/ (2019-01-29 16:55). 
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Myndigheter under Finansdepartementet 

• Skatteverket  

Skatteverket  

Skatteverket ansvarar för att säkerställa finansieringen av den offent-
liga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare 
och näringsliv samt motverka brottslighet. Inom ramen för Skatte-
verkets huvuduppgifter ingår bl.a. att ta in skatter och sköta folkbok-
föringen, vilket innefattar utfärdande av personnummer och identitets-
kort.37 

Myndigheter under Infrastrukturdepartementet38 

• Energimyndigheten  

• Svenska kraftnät 

Energimyndigheten 

Statens energimyndighet är en förvaltningsmyndighet för frågor gäl-
lande tillförsel och användning av energi i samhället. Myndigheten 
ska enligt förordningen verka för en ökad användning av förnybara 
energikällor och bidra i arbetet med omställningen av energisystemet 
som även kan möjliggöra för nya användningsområden av el. Vidare 
ska Energimyndigheten bevaka och analysera energimarknadernas 
och energisystemens utveckling och deras inverkan på och betydelse 
för miljö och klimat samt näringslivets konkurrenskraft och den 
ekonomiska tillväxten.39 

                                                                                                                                                          
37 Skatteverket, Styrning och uppföljning, 
www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet/styrningochuppfoljning.4.76a43be412206334b8
9800052127.html (2019-03-12 15:28). 
38 Infrastrukturdepartementet, som bildades 1 april 2019, ansvarar för infrastruktur-, digitali-
serings- och energifrågor. 
39 Miljö- och energidepartementet (2014) Förordning (2014:520) med instruktion för Statens 
energimyndighet. 
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Energimyndigheten har genom utsända experter utlandsnärvaro i 
New Delhi, Indien och Peking, Kina. Enligt regleringsbrevet ska 
myndigheten i redovisningen av medel för sekondering av personal 
beskriva hur satsningen bidrar till bl.a. export- och investerings-
främjande liksom innovation.40 

I mars 2018 fick Energimyndigheten i uppdrag att stödja utveck-
lingen och främjandet av lösningar för smarta och hållbara städer inom 
ramen för den nationella demonstrationsplattformen Smart City 
Sweden, som invigdes i maj 2017.41 Svenska Miljöinstitutet IVL fick 
i januari 2019 i uppdrag av Energimyndigheten att driva regerings-
uppdraget, vars genomförande bl.a. ska ta hänsyn till andra initiativ 
så som samverkansprogrammet Smarta städer.42 

Energimyndigheten har dessutom andra för investeringsfrämjandet 
relevanta uppdrag, bl.a. för att främja privata investeringar i energi-
teknik. 

Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät är en myndighet under Infrastrukturdepartementet 
som drivs som ett statligt affärsverk. Verksamheten finansieras fram-
för allt av avgifter från kunderna (elproducenter och nätägare) som 
betalar för tjänsten att transportera el på Svenska kraftnäts stamnät.43 

Myndigheten styrs bl.a. av en förordning med instruktioner och 
det årliga regleringsbrevet. Enligt instruktionen har myndigheten till 
uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett 
kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverförings-
system, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter 
som är anknutna till kraftöverföringssystemet.44 45 

                                                                                                                                                          
40 Miljö- och energidepartementet (2018) Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens 
energimyndighet. 
41 Regeringskansliet, Uppdrag ger ny energi till Smart City Sweden, 
www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/uppdrag-ger-ny-energi-till-smart-city-sweden/ 
(2019-03-06 14:39). 
42 Energimyndigheten, Smart City Sweden plattformen är redo att dras igång, 
www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2019/smart-city-sweden-plattformen-ar-redo-att-
dras-igang/ (2019-03-06 14:36). 
43 Svenska kraftnät, Organisation, www.svk.se/om-oss/organisation/ (2019-01-22 17:38). 
44 Miljö- och energidepartementet (2007) Förordning (2007:1119) med instruktion för Affärs-
verket svenska kraftnät. 
45 Tillstånd (koncession) att bygga en elförbindelse utfärdas i sin tur av Energimarknads-
inspektionen (Ei) och i vissa fall av regeringen. 
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Enligt regleringsbrevet för 2019 ska affärsverket verka för att rele-
vanta samhällsekonomiskt motiverade åtgärder vidtas för att säker-
ställa att Sverige har en god effekttillgång och att risken för effektbrist 
minskas. Ansvariga på Svenska kraftnät har dock nyligen uppmärk-
sammat att kapacitetsbrist i elnät blir alltmer begränsande för växande 
städer och nyetableringar med stora industrier som batterifabriker 
och datacenter. Detta beror i sin tur på bristande nätkapacitet i vissa 
regioner. Vidare skulle ökad kapacitet mellan norra och södra Sverige 
också kunna förbättra situationen i vissa områden, t.ex. i Mälardalen. 
Det aktuella läget har på vissa håll i landet resulterat i att Svenska 
kraftnät säger nej till ökat effektuttag fram till dess att nödvändiga 
förstärkningar av stamnätsledningarna eller åtgärder med motsva-
rande effekt gjorts. Enligt Svenska kraftnät riskerar detta att hindra 
nyetablering och då nya kraftledningar tar 10–15 år att bygga under-
söks nu andra lösningar som mer effekttåliga kraftledningar och mer 
effektivt utnyttjande av nätet.46 

Svenska kraftnäts verksamhet är affärsnära och påverkar Sveriges 
förmåga att attrahera nyetableringar av potentiell framtida industri 
som batterifabriker och datacenter. Utredningen anser därför att en 
skrivning gällande investeringsfrämjande bör införlivas i Svenska kraft-
näts regleringsbrev.  
 

Förslag:  
Införliva en skrivning om investeringsfrämjande  
i Svenska kraftnäts regleringsbrev:  
En skrivning gällande investeringsfrämjande bör införlivas i re-
gleringsbrevet. Dessutom bör en representant för Svenska kraft-
nät delta vid Team Sweden Invests större sammankomster. 

  

                                                                                                                                                          
46 SVT, Brist på el hotar delar av Sverige: ”Har kommit väldigt snabbt”, 
www.svt.se/nyheter/inrikes/brist-pa-el-hotar-delar-av-sverige (2019-01-21 08:48). 



Aktörer och samverkan i investeringsfrämjandet SOU 2019:21 

122 

Aktörer under Kulturdepartementet 

Kulturråd i utlandet 

Sverige har för närvarande nio utsända kulturråd vid Sveriges ambas-
sader i Berlin, London, Moskva, Peking, Pretoria och Washington, vid 
Sveriges generalkonsulat i Istanbul samt vid Sveriges ständiga repre-
sentation vid EU i Bryssel. För åtta av kulturråden är Kulturdeparte-
mentet är huvudman, medan kulturrådet i Paris organisatoriskt till-
hör Utrikesdepartementet / SI. Kulturrådens främsta uppgift är att 
främja kulturutbytet och stimulera den kulturella dialogen mellan 
Sverige och verksamhetslandet. De ska även verka för att genom kultu-
ren bidra till satsningar på att främja svenskt näringsliv och handels-
utbyte samt Sverigebilden och dess demokratiska värderingar. Kultur-
råden tar initiativ till projekt, förmedlar kontakter och rapporterar 
om aktuella kultur- och kulturpolitiska frågor.47 

Myndigheter som påverkar investeringsfrämjandet  
genom tillsyn, tillståndsgivning och upphandling 

Ett stort antal myndigheter har en påverkan på investeringsfrämjandet 
genom exempelvis olika former av tillsyn och tillståndsgivning. 

Tabell 2.16 ger ett antal exempel på hur investeringsfrämjandet 
påverkas av verksamhets- och tillsynsutövande av myndigheter vars 
centrala uppdrag inte omfattar främjande av utländska investeringar. 
 

                                                                                                                                                          
47 Kulturrådet, Kulturråd i utlandet, 
www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Internationellt/Kulturrad-i-utlandet/ och Regeringen, 
Pressinbjudan: Sveriges utsända kulturråd på besök i Stockholm, 
www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/11/pressinbjudan-sveriges-utsanda-kulturrad-
pa-besok-i-stockholm/ (2019-01-30 11:04). 
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Utöver tillsyn och tillståndsgivning har ett antal myndigheter som 
t.ex. Trafikverket och Boverket möjlighet att genom offentliga upp-
handlingar påverka främjandet av utländska investeringar. Exempel-
vis upphandlar och beställer Trafikverket årligen produkter, tjänster 
och entreprenader för cirka 40 miljarder kronor för att utveckla och 
förvalta transportsystemet.1  

För att underlätta för utländska aktörer att delta i upphandlingar 
är det av vikt att relevant information finns tillgänglig på engelska. 
I kapitel 3 tas detta upp som ett av exemplen på hinder för utländska 
investeringar i Sverige. 

2.3.2 Andra aktörer  

Branschorganisationer 

Branschorganisationer har en samlande roll i investeringsfrämjandet 
genom att representera sina medlemsföretag inom respektive sektor. 
De bedriver policy- och påverkansarbete, producerar material i 
kunskaps- och marknadsföringssyfte samt organiserar olika typer av 
evenemang som t.ex. seminarier och mässor. 

Entreprenörskapsforum 

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse som 
driver och kommunicerar policyrelevant forskning i syfte att främja 
bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation, småföreta-
gande, förnyelsekraft och tillväxt. Verksamheten sker främst genom 
seminarier och konferenser, publikationer och prisutdelning.2 

Handelskammare 

Privata handelskammare spelar en viktig roll i investeringsfrämjandet. 
Sveriges Handelskamrar består av elva regionala handelskammare som 

                                                                                                                                                          
1 Trafikverket, Upphandling, www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/  
(2019-03-08 17:23). 
2 Entreprenörskapsforum, Om Entreprenörskapsforum, 
https://entreprenorskapsforum.se/om-entreprenorskapsforum/ (2019-01-29 16:06). 
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driver frågor relaterat till bl.a. infrastruktur, internationell handel och 
kompetensförsörjning. På EU-nivå bedrivs påverkansarbete inom 
den europeiska handelskammarorganisationen Eurochambers.3 

I utlandet finns cirka 50 svenska handelskammare, vilka i före-
kommande fall är samlokaliserade med svenska utlandsmyndigheter, 
som i exempelvis London, Tokyo och Washington. Samverkan 
mellan handelskamrarna sker bl.a. genom Swedish Chambers Inter-
national (SCI), som är en kooperativ förening för svenska handels-
kamrar utomlands som samordnas av Stockholms Handelskammare.  

Även de cirka 30 utländska handelskammare som finns i Sverige 
bidrar till att främja den bilaterala handeln. Exempelvis kan nämnas 
Tysk-Svenska Handelskammaren, som är Sveriges största utlands-
handelskammare. Handelskammaren tillhör det globala nätverket av 
tyska utlandshandelskamrar, AHK, och erbjuder tjänster inom bl.a. 
etablering, marknadsföring och juridik.4 

Kluster 

Kluster skapas ofta kring en expertis inom ett särskilt område efter-
som utbildning och forskning attraherar företag med relevant kärn-
verksamhet. Kluster kan därför användas i marknadsföringssyfte gent-
emot inhemska och utländska investerare.5 

Ofta arbetar klustren i nära samverkan med regionala IFO. Som 
exempel kan nämnas Nordens största läkemedelskluster Medicon 
Valley, som ursprungligen lanserades av Köpenhamnsregionens IFO 
Copenhagen Capacity. Andra välkända kluster är teknikklustret Brain-
port Eindhoven samt livsmedelsklustret Foodvalley i Nederländerna. 

I Världsekonomiskt forums Global Competitiveness Index ingår en 
internationell rankning av klusterutveckling i totalt 125 länder. Sverige 
rankades 2018 på plats 14 följt av Finland (15) och Danmark (21), 
medan Nederländerna ligger långt före på plats 4.6 

                                                                                                                                                          
3 Sveriges Handelskamrar, De svenska handelskamrarna, 
www.sverigeshandelskamrar.se/svenska-handelskamrar.htm (2019-01-28 17:15). 
4 Tysk-Svenska Handelskammaren, Medlem och Nätverk, www.handelskammer.se/medlem-
natverk (2019-01-22 17:07). 
5 National Audit Office of Finland (2017) Performance audit report Encouraging business 
investments Overall assessment (3/2017), s. 48. 
6 World Economic Forum (2018) The Global Competitiveness Report 2017–2018.  
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Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående akademi 
med verksamhet över hela Sverige. IVA består av beslutsfattare och 
experter i en triple helix-modell: 1 300 ledamöter från näringsliv, 
akademi och förvaltning inom 12 kompetensområden. Akademien 
har dessutom ett näringslivsråd som representerar cirka 230 företag. 
Som en neutral part har IVA en viktig funktion att samla aktörer för 
policyutveckling.7  

Nationella innovationsrådet 

Det nationella innovationsrådet inrättades 2015 i syfte att stärka 
Sveriges innovationskraft genom ökad samverkan mellan akademi, 
näringsliv och offentlig sektor. I rådet, som leds av statsministern, har 
flera ministrar samt representanter för företag, samhälle och universitet 
ingått.8 Enligt regeringsförklaringen 2019 kommer det nationella 
innovationsrådets arbete att fortsätta. 

Node Pole 

Node Pole är en kommersiell investerings- och utvecklingshubb som 
sedan 2017 samägs av energiföretagen Vattenfall och Skelleftå Kraft. 
Node Pole har som målsättning att attrahera energiintensiva etabler-
ingar till Sverige inom tre huvudområden: datacenter, energilagring 
och energiintensiva industrier (t.ex. silikon och kolfiber).9  

Node Pole har i dag avtal med sex regioner och 12 kommuner med 
vilka man arbetar proaktivt för att attrahera energiintensiva etabler-
ingar. För potentiella kunder erbjuder Node Pole tjänster som mark-
nadsundersökningar, rådgivning, val av plats (eng. site selection) samt 
stöd i relation till tillståndsgivning m.m. 

                                                                                                                                                          
7 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Om IVA, www.iva.se/om-iva/ (2019-01-22 
15:51). 
8 Regeringskansliet (2015) Nationella innovationsrådet 2015–2018. 
9 Node Pole, About, www.nodepole.com/about-us (2019-01-22 17:16). 
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Rådgivare m.fl.  

Olika typer av rådgivare så som konsulter och jurister, liksom före-
tag inom human resources (HR) och redovisning samt privata banker 
spelar en mycket viktig roll under olika delar av investeringsproces-
sen och därmed för främjandet av utländska investeringar.  

Swedish Incubators and Science Parks (SISP) 

Swedish Incubators and Science Parks (SISP) är den svenska bransch-
föreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. Med 65 med-
lemmar nationellt representerar SISP innovationsmiljöer med över 
5 000 företag som har drygt 70 000 anställda. Ett flertal av SISP:s 
medlemmar driver affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för tidiga 
investeringar under tillväxtbolags uppbyggnad.10 

SISP har en nära samverkan med Business Sweden inom ramen för 
Born Globals-uppdraget och dess program Going Global Initiative. 
Uppdraget syftar till att utveckla former för att inkludera innovativa 
och tidigt internationaliserade företag (s.k. Born Globals) vid export- 
och investeringsfrämjande aktiviteter. Genom nätverk och kompetens 
kompletterar SISP Business Swedens erbjudande till dessa företag. 
Inom uppdraget samverkar också innovationsmiljöerna och regionala 
investeringsfrämjare för att utveckla det regionala erbjudandet till 
utländska investerare. Av den årliga finansieringen för uppdraget på 
7,5 miljoner kronor tilldelas SISP 2,5 miljoner kronor.11 Utredningen 
förslog i delbetänkandet att Business Sweden i fortsatt nära samverkan 
med SISP bör förstärka investeringsfrämjandets roll i Going Global 
Initiative. 

Dessutom verkar SISP och Business Sweden gemensamt för att 
skapa attraktiva landningsplatser runt om i landet för utländska före-
tag som väljer att etablera sig i Sverige och samverka med akademi 
och innovationsprojekt.12  

                                                                                                                                                          
10 Swedish Incubators & Science Parks, About Swedish Incubators & Science Parks, 
www.sisp.se/about-swedish-incubators-science-parks (2019-01-29 17:00). 
11 Business Sweden (2019) Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden. Verksamhets-
året 2018, s. 25. 
12 Ibid., s. 14. 
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Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening (SAU)  

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförenings (SAU) vision är att Sverige 
ska ha ett förstklassigt handels- och investeringsfrämjande. De vik-
tigaste uppgifterna är dels att vara det samlade näringslivets tales-
person i handels- och investeringsfrämjandefrågor och dels att som 
huvudman för Business Sweden tillsammans med staten lägga fast 
dess övergripande verksamhetsinriktning och som avtalspart repre-
sentera näringslivet i förhandlingar med staten beträffande Business 
Sweden. Utrikeshandelsföreningen utser hälften av Business Swedens 
styrelse liksom hälften av medlemmarna i representantskapet, det 
högsta styrande organet.  

SAU har cirka 150 medlemmar som omfattar bl.a. Svenskt Närings-
liv, Lantbrukarnas Riksförbund, Företagarna, branschförbund och 
näringslivsorganisationer samt stora och små svenska företag.13 

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA)  

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är 
en intresseorganisation för aktörer inom private equity (PE) och VC. 
Föreningen grundades 1985 och verkar för en välfungerande kapital-
försörjning i Sverige, bl.a. genom att bevaka lagstiftnings- och regler-
ingsförslag. SVCA är remissinstans för de cirka 140 medlemmarna. 
Ordinarie medlemmar är PE- och VC-fonder, rådgivningsbolag till 
fonderna samt institutionella investerare. Associerade medlemmar 
är affärsänglar, affärsängelnätverk samt rådgivare och konsulter till 
PE- och VC-fonderna.14  

2.4 Samverkansinitiativ 

2.4.1 Team Sweden 

Team Sweden är ett gemensamt nätverk för allt offentligt arbete för 
att stödja näringslivets export och internationalisering som lansera-
des 2015 som den första insatsen i exportstrategin. I strategin moti-

                                                                                                                                                          
13 Sveriges allmänna utrikeshandelsförening (SAU), Utrikeshandelsföreningens 
huvuduppgifter, https://utrikeshandelsforeningen.se/ (2019-01-22 16:21).  
14 Swedish Private Equity & Venture Capital Association, Om SVCA, www.svca.se/om-svca/ 
och Medlemmar, www.svca.se/medlemmar/ (2019-01-22 16:57). 
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veras satsningen av en efterfrågan bland svenska företag på en för-
bättrad samordning av statens stöd för export- och internationaliser-
ingsfrågor. De intervjuer som utredningen genomfört stärker bilden 
av att samordningen bör stärkas ytterligare. 

Team Sweden beskrivs ofta som ett forum för samordning, kraft-
samling och diskussion och är således ingen myndighet eller ny orga-
nisation. Inom arbetssättet finns Team Swedens högnivågrupp, som 
leds av statssekreteraren för utrikeshandel med deltagande på GD-/ 
VD-nivå i 19 statliga myndigheter och bolag. Utöver högnivågruppen 
finns cirka tio tematiska och geografiska Team Sweden-undergrupper 
etablerade enligt figur 2.6.  

I utlandet utgörs de lokala Team Sweden-kretsarna vanligtvis av 
Sveriges ambassad och Business Sweden, men även andra relevanta 
aktörer förekommer, så som handelskammare, Visit Sweden m.fl.  

Det ingår inte i utredningens uppdrag att beakta resultatet av 
Team Sweden, utan endast Team Sweden Invest som är en av de cirka 
tio undergrupperna. 

 
Anm. Figuren återger endast ett urval av de Team Sweden undergrupper som bildats och är således inte 
komplett. 
Källa: Utrikesdepartementet. 
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2.4.2 Team Sweden Invest  

Team Sweden-samordning skapas även för investeringsfrämjandet. En av 
dess första insatser blir att ge förslag till strategisk inriktning för inve-
steringsfrämjandet.15  

Redan i exportstrategin identifierades i september 2015 ett behov av 
att skapa Team Sweden-samordning även för investeringsfrämjandet. 
Team Sweden Invest skapades i oktober 2016 i syfte att ”i nära sam-
arbete med nyckelaktörer i det internationella investeringsfrämjandet 
identifiera och föreslå åtgärder som syftar till att Sverige dels ska 
kunna arbeta mer samordnat och effektivt med att attrahera utländska 
investeringar till Sverige, dels ta tillvara synergieffekter mellan de be-
rörda aktörerna”.16 I gruppen, som leds och samordnas av Business 
Sweden, har under 2016–2018 cirka 18 aktörer ingått: 

Källa: Utredningens sammanställning baserat på Business Sweden (2018) Redovisning av statens upp-
drag till Business Sweden. Verksamhetsåret 2017, s. 16.  

 
 
Inom Team Sweden Invest har svenska regioner med ett regionalt 
investeringsfrämjande representerats av Invest in Norrbotten, High 
Coast Invest, Invest Stockholm och Invest in Skåne.17 

Enligt ett förslag till en ny inriktning för Team Sweden Invest från 
och med 2019 ska gruppen öppnas upp för fler deltagande aktörer i 
                                                                                                                                                          
15 Regeringskansliet (2015) Sveriges Exportstrategi, s. 22. 
16 Business Sweden (2017) Åtgärder i samverkan för ett effektivare investeringsfrämjande, s. 1. 
17 Business Sweden (2018) Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden. Verksamhets-
året 2017, s. 16. 
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syfte att möta existerande behov inom det kompetenshöjande området 
samt hos potentiella utländska investerare. Detta innebär en strävan 
mot att säkerställa att alla relevanta myndigheter och organisationer 
medverkar. Således kommer deltagandet i Team Sweden Invest att 
se annorlunda ut framöver. Utredningen är positiv till denna utveck-
ling, som också har efterfrågats från ett flertal av de aktörer som vi 
haft tillfälle att intervjua angående resultatet av Team Sweden Invest, 
inklusive regionala IFO. 

Team Sweden Invests uppgift och resultat 

Enligt direktivet ska utredningen beakta resultatet av arbetet i Team 
Sweden Invest. I exportstrategin gavs Team Sweden Invest i uppgift 
att som en av dess första insatser föreslå en strategisk inriktning till 
investeringsfrämjandet. Exportstrategin ger dock inga mer specifika 
detaljer kring Team Sweden Invests målsättning och mandat.  

Utöver den strategiska inriktningen som var den huvudsakliga upp-
gift som Team Sweden Invest ålades i exportstrategin, har gruppen 
uppnått ett flertal ytterligare resultat sedan starten i oktober 2016. 
Dessa sammanställs i tabell 2.18.  

Källa: Utredningens sammanställning baserat på Business Sweden samt Business Sweden (2018) 
Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden. Verksamhetsåret 2017 , s. 16. 
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För att bedöma resultatet av arbetet i Team Sweden Invest har ut-
redningen genomfört intervjuer med såväl Business Sweden i dess 
kapacitet som sammankallande aktör och med den enhet på Utrikes-
departementet som ansvarar för Team Sweden-samordning (UD-FH). 
Vi har även kontaktat samtliga aktörer i Team Sweden Invest och 
intervjuat 15 av de nuvarande aktörerna samt granskat gruppens två 
skrivelser. Nedan redovisas resultaten i närmare detalj. 

Kompetenshöjande insatser om investeringsfrämjandet  

Enligt Business Sweden har den största insatsen inom Team Sweden 
Invest bestått av kunskapshöjande insatser om investeringsfrämjandet. 
Arbetet beskrivs som ständigt pågående och ska enligt ett förslag till 
inriktning för gruppens arbete under 2019 även fortsätta framöver. 
Från utredningens intervjuer med aktörerna i Team Sweden Invest 
ges en delad bild av värdet av de kunskapshöjande insatserna, vilket 
vi härleder till två huvudsakliga orsaker:  

• Varierande erfarenhet och kunskap om investeringsfrämjande bland 
aktörerna i Team Sweden Invest: Vissa representanter har arbetat 
med investeringsfrämjande i ett par decennier medan andra är nya 
inom området. För vissa deltagare med betydande erfarenhet och 
kunskap har de kunskapshöjande insatserna upplevts som tids-
krävande och ineffektiva, medan de för andra utgjort en lämplig 
introduktion till investeringsfrämjandet. 

• Brist på tydliga mandat och engagemang för investeringsfrämjande 
i den egna organisationen: I de fall som investeringsfrämjande inte 
utgör en del av exempelvis en myndighets uppdrag har detta bl.a. 
resulterat i närvaro av olika handläggare utifrån tillgänglighet vid 
Team Sweden Invest-möten. Detta har försvårat och fördröjt 
kompetenshöjningen inom gruppen.  

Förslag på åtgärder för ett förbättrat investeringsklimat 

Enligt utredningens direktiv är en viktig uppgift för Team Sweden 
Invest att uppmärksamma Regeringskansliet på hinder i investerings-
arbetet. I linje med detta tog gruppen fram en första skrivelse med 
förslag på åtgärder för ett förbättrat investeringsklimat som över-
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lämnades till Team Sweden Invests referensgrupp inom Regerings-
kansliet.18 Skrivelsen och dess förslag diskuteras i mer detalj i kapitel 3.  

Utredningen är av uppfattningen att arbetet med att uppmärk-
samma Regeringskansliet på hinder i investeringsfrämjandet utgör ett 
betydande resultat. Specifikt har det skapat en bred uppslutning kring 
de identifierade hinder som förmedlats till Team Sweden Invests 
referensgrupp. 

Strategisk inriktning för ett stärkt investeringsklimat och samverkan 

I mars 2018 levererade Team Sweden Invest en slutlig version av den 
strategiska inriktningen för investeringsfrämjandet till Regerings-
kansliet. Inriktningen anger även att syftet med Team Sweden Invest 
är att i nära samarbete med nyckelaktörer föreslå åtgärder som stärker 
investeringsklimatet och aktiviteter som ökar antalet utländska inve-
steringar. 

Dokumentet beskriver det framtida arbetet som riktade insatser 
med specifika frågeställningar som stärker investeringsklimatet och 
som resulterar i fler internationella etableringar, samarbeten med och 
expansioner av internationella företag i Sverige.19 Med målsättningen 
att se en positiv utveckling av referensmått och nyckeltal genom det 
investeringsfrämjande arbetet föreslås i den strategiska inriktningen 
åtgärder inom åtta områden för två typer av insatser: insatser som 
förbättrar investeringsklimatet genom att stärka Sveriges konkur-
renskraft samt företagsnära insatser som syftar till att få fler inter-
nationella företag att investera och expandera i Sverige. 

Investeringsklimatet 

Fokus: en attraktiv och konkurrenskraftig miljö för internationella 
företag i Sverige att verka i. 
 
Referensmått: samlade utländska direktinvesteringar, årliga inflöden av 
utländska direktinvesteringar, export från utlandsägda företag, antal 
utlandsägda företag i Sverige, antal sysselsatta i utlandsägda företag i 
Sverige samt FoU i utlandsägda företag.   

                                                                                                                                                          
18 Business Sweden (2017) Åtgärder i samverkan för ett effektivare investeringsfrämjande. 
19 Business Sweden (2018) Strategisk inriktning för investeringsfrämjandet – Team Sweden Invest. 
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Föreslagna insatser:  

• Säkrad kompetensförsörjning 

• Stark innovationskraft 

• Tydliga regelverk och transparens för utländska företag 

• Konkurrenskraftiga incitament för företag och individer. 

Centrala aktörer: politiska beslutsfattare, tjänstemän inom Regerings-
kansliet, myndigheter inom en rad områden, branschorganisationer 
och aktörer i centrala ekosystem, inklusive Team Sweden Invest. 

Företagsnära insatser  

Fokus: områden som är viktiga för Sverige och internationella investe-
rare utifrån regeringens uppdrag till Business Sweden att främja HQI. 
 
Nyckeltal: antalet totala investeringar där Business Sweden varit aktiva, 
antalet HQI, antalet kvalificerade leads. 
 
Föreslagna insatser: 

• Spetsig paketering av investeringsmöjligheter i Sverige. 

• Specialiserad, samordnad utlandsverksamhet och marknadsföring 
i världsklass. 

• Snabbt och professionellt mottagande av potentiella investerare i 
Sverige. 

• Målinriktad bearbetning av befintliga utländska företag. 

Centrala aktörer: Business Sweden, svenska regionala samarbets-
partners, lokala aktörer samt privata och offentliga aktörer, inklusive 
Team Sweden Invest. 

Gemensamma möten med potentiella investerare 

Flera av aktörerna inom Team Sweden Invest har även deltagit tillsam-
mans med Business Sweden vid möten med potentiella investerare. 
Merparten av de aktörer som utredningen talat med uppger sig dock 
inte ha deltagit vid sådana möten, vilket gör att vi drar slutsatsen att 
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mötena med största sannolikhet skulle ha haft en liknande utform-
ning även utan Team Sweden Invest. Detta bl.a. eftersom Business 
Sweden redan har ett etablerat nära samarbete med regionala IFO 
inför möten och besök av potentiella investerare. Dessutom finns 
många skilda kontaktpunkter på myndigheterna, där interaktionen 
inte alltid är samordnad utan begränsas till individnivå. Däremot bi-
drar Team Sweden Invest till förenklade kommunikationsvägar genom 
etablerade kontaktytor mellan exempelvis regionala IFO och myndig-
heter.  

Talangattraktion och energiintensiva investeringar  
– två arbetsområden 

Team Sweden Invest har identifierat två arbetsområden: talangattrak-
tion och energiintensiva investeringar med delgrupper inom respek-
tive område. Inom grupperna ingår även aktörer som inte vanligtvis 
deltar i arbetet inom Team Sweden Invest. 

• Talangattraktion 

I gruppen ingår Almega, Business Region Göteborg, Business Sweden, 
Invest in Skåne, Invest Stockholm, Migrationsverket, IT & Telekom-
företagen, SI, Teknikföretagen, Tillväxtverket och Vinnova. Arbetet 
har fokuserats på att identifiera hinder och möjliga lösningar för 
talangattraktion, liksom informationsutbyte om pågående relevanta 
initiativ som t.ex. SI:s Working in Sweden-uppdrag. Då det är många 
aktörer som ansvarar för frågor relaterade till talangattraktion pågår 
ännu en analys kring hur arbetet ska utformas inom gruppen.  

• Energiintensiva investeringar 

I gruppen ingår Business Sweden, Energimyndigheten, High Coast 
Invest, Invest in Norrbotten, Node Pole och RISE. Syftet med 
gruppen är att förstärka det löpande investeringsfrämjande arbetet 
med att attrahera energiintensiv verksamhet till Sverige genom att:  

– Bidra med ytterligare relevant kunskap och nätverk. 

– Förbättra investeringsklimatet för energiintensiv industri genom 
att identifiera och ”angripa” hinder för marknadspotentialen. 
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Team Sweden Invests plan för det fortsatta arbetet 

Team Sweden Invest har beslutat om en plan för det fortsatta arbetet 
2019 och framåt.20 Planen innebär att insatser kanaliseras genom tre 
olika koncept:  

1. Långsiktiga lösningar (Team Sweden Invest Solution): hinder i inve-
steringsprocessen som påverkar målgruppen nya och befintliga ut-
landsägda företag. 

2. Facilitering (Team Sweden Invest Facilitation): insatser vid större 
investeringar som stöter på hinder.  

3. Kunskapshöjning (Team Sweden Invest Knowledge). 

Utredningens bedömning: Team Sweden Invest har uppfyllt funktio-
nen och de utsatta målen i exportstrategin genom att Team Sweden-
samordning för investeringsfrämjandet skapades och att en strategisk 
inriktning togs fram. 

Därutöver har Team Sweden Invest präglats av begränsade mandat, 
mål och medel. Trots Business Swedens roll som sammankallande 
och ledande aktör inom gruppen saknas referenser till Team Sweden 
Invest i Business Swedens riktlinjebrev för 2016–2019. Det har så-
ledes varit ett begränsat team på Business Sweden som arbetat med 
samordningen av Team Sweden Invest.  

Ett flertal av aktörerna har poängterat vikten av att bygga på existe-
rande organisationers uppdrag, en bedömning som utredningen delar. 
Samtidigt är Team Sweden Invest varken en organisation eller myn-
dighet, utan snarare ett arbetssätt och ett forum för kraftsamling. Där-
emot står det klart att begränsade mål, mandat och medel för Team 
Sweden Invest inneburit att arbetet snarare än att fokusera på sam-
verkan i stor utsträckning inriktats mot kunskapshöjande insatser 
och informationsutbyte.  

Vi noterar vidare att det tog nästan ett och ett halvt år från att 
exportstrategin lanserades tills att gruppen tagit fram den strategiska 
inriktningen. Denna inriktning har dock inte ännu förankrats hos 
politiska beslutsfattare. Däremot kan den strategiska inriktningen ut-
göra ett viktigt bidrag till en framtida investeringsfrämjandestrategi, 
enligt utredningens förslag i detta kapitel.  

                                                                                                                                                          
20 Business Sweden (2019) Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden. Verksamhets-
året 2018, s. 13. 
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Det har dessutom funnits en inbyggd problematik i det faktum att 
endast ett antal aktörer inbjudits att delta i Team Sweden Invest. Det 
är viktigt att Team Sweden Invest organiseras på ett inkluderande sätt, 
i ett format som tillgängliggör samverkanskoncept för samtliga regio-
nala IFO och andra relevanta offentliga aktörer och myndigheter. 
Därför är det viktigt att Team Sweden Invests framöver öppnar upp 
för ett bredare deltagande.  

Sammantaget anser vi att Team Sweden Invest fyller en viktig funk-
tion för att stärka samverkan inom det svenska systemet för inve-
steringsfrämjande, men att dess arbetssätt bör förändras. Vi föreslår 
därför i nästa avsnitt åtgärder för att höja Team Sweden Invest till 
nästa nivå. 

2.4.3 Lärdomar från Team Sweden Livsmedel 

Team Sweden Invest skiljer sig från andra Team Sweden undergrupper 
som är mer exportinriktade. Intressanta paralleller och lärdomar kan 
dras från andra Team Sweden undergrupper, så som Team Sweden 
Livsmedel, vars arbete utgår från den nationella livsmedelsstrategin. 

Den nationella livsmedelsstrategin 

Den nationella livsmedelsstrategin utgörs av en proposition och en 
handlingsplan. Strategin är långsiktig och sträcker sig till 2030. Dess 
övergripande mål är ”en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den 
totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta natio-
nella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra 
till hållbar utveckling i hela landet”.21 Strategin sätter även ut mål inom 
tre strategiska områden: Regler och villkor; Konsument och mark-
nad samt Kunskap och innovation. 

Handlingsplanen omfattar insatser i form av åtgärder och uppdrag 
vilka uppdateras löpande. För närvarande är en ny handlingsplan för 
2020–2022 under framtagande. 

                                                                                                                                                          
21 Regeringskansliet (2017) En livsmedelsstrategi för Sverige, s. 10. 
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Nationell exportsamordnare för livsmedelssektorn 

En ökad livsmedelsexport har beskrivits som en förutsättning för att nå 
målen i livsmedelsstrategin.22 Regeringen tillsatte därför i augusti 2017 
en nationell exportsamordnare för livsmedelssektorn, med placering 
på Näringsdepartementet.  

Den nationella exportsamordnaren har kombinerad erfarenhet, 
tillgängliga nätverk och förståelse för både Regeringskansliet och 
livsmedelsbranschen. Detta innebär att samordnaren har möjlighet 
att vara en mer kompetent beställare av relevanta regeringsuppdrag. 

Team Sweden Livsmedel  

Inom livsmedelsstrategins strategiska område Konsument och mark-
nad finns en målsättning att den svenska livsmedelsexporten ska ges 
förutsättningar att öka för att möta efterfrågan på relevanta markna-
der. Under 2018 satsade regeringen sammanlagt 48 miljoner kronor 
för att stärka den svenska livsmedelsexporten. Som ett led i detta 
lanserades Team Sweden Livsmedel i september 2017.  

Team Sweden Livsmedel är en plattform och ett stöd för företag 
inom livsmedels- och dryckesindustrin som vill ut på export. I skrivel-
sen Team Sweden Livsmedel – Kraftsamling för en ökad livsmedels-
export beskrivs Team Sweden Livsmedel som ”en plattform för alla 
aktörer som är intresserade av att öka svensk livsmedelsexport, myn-
digheter såväl som företag och branschorganisationer”.  

Plattformen är främst tänkt att fungera som en arena för närings-
livet att få stöd i export- och internationaliseringsfrågor.23 Aktörerna 
inom Team Sweden Livsmedel framgår av figur 2.7. 

                                                                                                                                                          
22 Regeringskansliet (2017) Team Sweden Livsmedel – Kraftsamling för en ökad livsmedelsexport. 
23 Ibid. 
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Källa: Regeringskansliet (2017) Team Sweden Livsmedel – Kraftsamling för en ökad livsmedelsexport. 

 
 
Figur 2.7 visar också hur plattformen delats in i tre aktivitetsområden: 
affärsfrämjande, marknadstillträde och måltidsexport. Dessa områden 
beskrivs nedan i mer detalj. 

1. Affärsfrämjande: Det affärsfrämjande programmet för livsmedels-
export leds av en styrgrupp under Business Swedens ordförande-
skap.24 Business Sweden har under 2018–2019 regeringens upp-
drag att genomföra en förstärkt satsning på livsmedelsexport inom 
ramen för livsmedelsstrategin. Totalt har Business Sweden för den 
fortsatta satsningen under 2019 tilldelats 16 miljoner kronor. Ut-
över det nuvarande uppdraget har Business Sweden även tidigare 
haft specialuppdrag för livsmedel (Food from Sweden). Detta inne-
bär att det fanns ett upparbetat branschprogram för livsmedel som 

                                                                                                                                                          
24 Business Sweden har på uppdrag av regeringen under ett antal år arbetat med ett program med 
särskilt fokus på små och medelstora livsmedelsföretag som vill komma ut på exportmarknaden. 
Under 2017–2019 genomför regeringen en årlig satsning på mellan 10 och 11 miljoner kronor 
per år på exportprogrammet. 
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man kunnat bygga vidare på genom det nuvarande uppdraget och 
Team Sweden Livsmedel. Ett uppdrag att analysera exportpoten-
tialen utifrån olika livsmedelssegment fem till tio år framåt har re-
dan avslutats. Analysen ska enligt regeringens beslut ligga till grund 
för inriktningen av det statliga livsmedelsfrämjandet.25 

2. Marknadstillträde: Tillsammans med främst Jordbruksverket, 
Livsmedelsverket och Kommerskollegium samarbetar Närings-
departementet och Utrikesdepartementet på olika vis för att lösa 
problem som svenska exportörer möter i länder utanför EU.  

3. Måltidsexport: Inom landsbygdsprogrammet har regeringen av-
satt över 60 miljoner kronor för samarbetsprojekt som främjar 
svensk måltidsexport (dvs. utländsk konsumtion av mat, dryck och 
måltider i Sverige). Jordbruksverket förvaltar medlen för pro-
grammet.26 

Utöver möten inom de tre aktivitetsområdena har cirka två möten 
per år för hela Team Sweden Livsmedel ägt rum (cirka fyra möten 
totalt sedan starten i september 2017). Mötena sammankallas och leds 
av den nationella exportsamordnaren för livsmedelssektorn och vid 
samtliga möten hittills har även ansvarig minister eller statssekrete-
rare deltagit. Dessutom deltar representanter från livsmedelsföretag, 
myndigheter och organisationer.  

Lärdomar från Team Sweden Livsmedel  
kan appliceras på Team Sweden Invest 

Utredningen är av uppfattningen att Team Sweden Livsmedel är ett 
exempel på bästa praxis för samordning i Team Sweden-anda. Ett 
antal gynnsamma förutsättningar och faktorer bidrar till att möjlig-
göra detta: 

• En nationell långsiktig livsmedelsstrategi ligger till grund för 
arbetet. Överenskommelsen bottnar i en tydlig politisk vilja och 
uppslutning kring frågorna.  

                                                                                                                                                          
25 Näringsdepartementet (2019) Uppdrag att inom ramen för livsmedelsstrategin, genomföra en 
förstärkt satsning på livsmedelsexport (rskr. 2016/17:338) och Medel för uppdrag att, inom ramen 
för livsmedelsstrategin, genomföra en förstärkt satsning på livsmedelsexport. 
26 Regeringskansliet (2017) Team Sweden Livsmedel – Kraftsamling för en ökad livsmedelsexport. 
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• Livsmedelsstrategin implementeras genom en handlingsplan vars 
insatser vilar på regeringsbeslut och kan förändras givet det parla-
mentariska läget. 

• En nationell exportsamordnare för livsmedelssektorn har tillsatts 
av regeringen med placering på Regeringskansliet. 

• Syftet med Team Sweden Livsmedel och formatet för dess tre 
aktivitetsområden (affärsfrämjande, marknadstillträde och mål-
tidsexport) finns fastställt i skrivelsen Team Sweden Livsmedel – 
Kraftsamling för en ökad livsmedelsexport.  

• För respektive aktivitetsområde inom Team Sweden Livsmedel 
finns tydligt utpekade ansvariga aktörer. 

• Hela Team Sweden Livsmedel möts vid stora inkluderande sam-
mankomster cirka två gånger per år. 

• Business Sweden har fått särskilda regeringsuppdrag för satsningar 
på livsmedelsexport. Detta bygger vidare på upparbetade bransch-
program för livsmedel. 

• En analys om exportpotentialen utifrån olika livsmedelssegment 
fem till tio år framåt har genomförts. Analysen syftar till att ligga 
till grund för inriktningen av det statliga främjandet av livsmedels-
export. 

Sammantaget visar Team Sweden Livsmedel på en rad förutsättningar 
och faktorer som delvis särskiljer sig från Team Sweden Invests be-
gränsade mål, mandat och medel. Vi bedömer att en stor del av Team 
Sweden Livsmedels recept för framgång har potential att vara appli-
cerbara på Team Sweden Invest. Vi lämnar därför nedan förslag inte 
bara i syfte att stärka förutsättningarna för Team Sweden Invest, utan 
med en bredare målsättning att förstärka Sveriges samlade offentliga 
investeringsfrämjande.  
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Förslag: 
Anta en strategi för investeringsfrämjande som del av den fortsatta 
exportstrategin: mot bakgrund av att den befintliga exportstrategin 
ska utvecklas i linje med regeringsförklaringen och januariavtalet27 
bör investeringsfrämjandet ges en central plats.28 Detta bör även 
framgå av strategins namn, som föreslås ändras till Internationali-
seringsstrategin eller alternativt Export- och investeringsfrämjande-
strategin. Ett antal områden föreslås ingå i investeringsfrämjande-
strategin:  

• En konkret handlingsplan: Business Sweden ges i uppdrag att 
mot bakgrund av den nya investeringsfrämjandestrategin ta fram 
ett förslag till regeringen på en handlingsplan för investerings-
främjandet med konkreta insatser (åtgärder och uppdrag) för 
de kommande två åren.  

• Identifierade prioriterade branscher/sektorer och länder i inve-
steringsfrämjandet: investeringsfrämjandestrategin bör identi-
fiera branscher/sektorer och länder för särskilda satsningar inom 
det offentliga investeringsfrämjandet. 

– Prioriterade branscher/sektorer bör gå i samklang med reger-
ingens näringspolitiska prioriteringar och samverkansprogram 
för att säkerställa synergieffekter mellan investeringsfrämjandet 
och näringslivspolitiken. 

– Prioriterade länder i investeringsfrämjandet bör inkludera län-
der med hög andel inkommande utländska investeringar till 
Sverige (så som Storbritannien, Tyskland, USA och de nordiska 
grannländerna). 

• Förstärkt arbete med långsiktigt strategiskt viktiga invester-
ingar för Sverige (HPI): investeringsfrämjandestrategin bör 
föreslå hur Sverige genom offentligt investeringsfrämjande på 
bästa sätt kan arbeta för att säkra att fler HPI landar i Sverige. 

                                                                                                                                                          
27 Regeringen (2019) Regeringsförklaringen 21 januari 2019, s. 3 och Socialdemokraterna 
Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna 
och Miljöpartiet de gröna, www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/utkast-till-
sakpolitisk-overenskommelse.pdf (2019-02-14 18:00), s. 3. 
28 Investeringsfrämjandet ingår som insats 16 (Utländska företag ska vilja investera i Sverige) 
i den nuvarande exportstrategin. 
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• Tydliggörande om Team Sweden Invests framtida inriktning: 
som uppföljning på insatserna i den nuvarande exportstrategin 
bör en ny investeringsfrämjandestrategi tydliggöra Team Sweden 
Invests framtida inriktning och uppdrag. 

 
Tillsätt en nationell samordnare som ansvarar för att följa upp inve-
steringsfrämjandestrategin (investeringssamordnare): en nationell 
investeringssamordnare tillsätts med placering på Utrikesdeparte-
mentet (i egenskap av ansvarigt departement för investerings-
främjande). Den nationella investeringssamordnaren ges ansvar 
för att följa upp investeringsfrämjandestrategin och utgöra en länk 
mellan Regeringskansliet, Business Sweden och andra berörda 
aktörer. Samordnaren bör även ges ett administrativt stöd. Ytter-
ligare förslag om den nationella investeringssamordnarens upp-
gifter lämnas i kapitel 3.  

 
Omstrukturera Team Sweden Invest: för att höja Team Sweden 
Invest till nästa nivå föreslås två förändringar i dess organisation 
och arbetssätt:  

• Formatet för Team Sweden Invests möten ändras: den natio-
nella investeringssamordnaren ges ansvar för att sammankalla 
och leda Team Sweden Invest. Vid dessa möten deltar även an-
svarigt statsråd och/eller statssekreterare. Samtliga regionala 
IFO och andra berörda offentliga aktörer (inklusive relevanta 
departement, myndigheter och statliga bolag som i dag inte 
deltar i Team Sweden Invest som exempelvis Finansdeparte-
mentet, Finansinspektionen, Skatteverket, Svenska kraftnät och 
Trafikverket) bjuds in att delta. 

• Team Sweden Invest segmenteras i informella aktivitetsområ-
den: med inspiration från Team Sweden Livsmedel skapas olika 
aktivitetsområden eller undergrupper i Team Sweden Invest. 
Dessa kan t.ex. innefatta nyckelområden så som hinder, pro-
duktutveckling och talangattraktion. En sammankallande aktör 
utses för varje aktivitetsområde. 
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3 Ett samlat system för rapportering 
av investeringshinder 

Med utgångspunkt i det befintliga systemet för rapportering av hinder 
för utländska investeringar konstateras att det finns ett behov att för-
bättra nuvarande rapporteringsflöde. Därför föreslår utredningen att 
en nationell investeringssamordnare tillsätts inom Regeringskansliet 
med ansvar för att agera mottagare av inrapporterade investerings-
hinder då en tydlig ansvarig aktör saknas. Vi tar även upp hur inter-
nationella center har potential att lösa hinder på individnivå och 
attrahera internationell kompetens. Kapitlet inleds med exempel på 
investeringshinder som har identifierats av bl.a. Team Sweden Invest, 
Business Sweden samt i internationella index.  

3.1 Bakgrund 
Investeringsfrämjandet bygger på att information om svenska bestäm-
melser och förhållanden finns lätt tillgängliga och att lagstiftningen och 
dess praxis inte skapar hinder som särskilt och utan anledning försvårar 
utländska investeringar. (Dir. 2018:3). 

Liksom exportstrategin uppmärksammar utredningens direktiv att 
investeringsfrämjandet förutsätter tillgänglig information om svenska 
lagar, regler och förhållanden. Vidare konstateras i direktivet vikten 
av att hinder som särskilt och utan anledning försvårar utländska 
investeringar inte skapas av lagstiftningen och dess praxis.  

Utredaren har därför i uppdrag att ”analysera om, och vid behov 
lämna förslag på hur berörda myndigheter och andra offentliga aktörer 
kan involveras för en samordnad rapportering av hinder för utländska 
direktinvesteringar i Sverige samt inom ramen för sina uppdrag med-
verka i att ta fram möjliga lösningar till hinder som särskilt och utan 
anledning försvårar utländska investeringar”. Enligt direktivet ska 
utredaren dock inte lämna förslag på skatteändringar. 
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Uppdraget innebär att det inte är utredarens uppgift att föreslå 
lösningar på enskilda hinder för utländska investeringar som kommit 
till utredningens kännedom. Snarare är uppdraget fokuserat på att ut-
värdera möjligheterna till ett samlat system för rapportering av hinder 
för utländska investeringar samt att föreslå hur berörda myndigheter 
och andra offentliga aktörer inom ramen för sina uppdrag kan bidra 
till möjliga lösningar. 

3.2 Exempel på hinder för utländska 
direktinvesteringar i Sverige 

Under en investeringsprocess finns ett stort antal potentiella hinder 
för utländska investerare. Utredningen uppmärksammar här ett antal 
exempel på hinder för utländska investeringar i Sverige som identifierats 
av Team Sweden Invest, Business Sweden (genom dels enkätundersök-
ningen som genomfördes i samband med delbetänkandet, dels djup-
intervjuer med ledande representanter för ett tjugotal företag) samt 
internationella index som mäter företagsklimat och talangattraktion. 

Vi vill understryka att de hinder som tas upp här således inte utgör 
en komplett lista utan syftar till att i linje med direktivet visa på hinder 
som särskilt och utan anledning försvårar utländska investeringar. 

Team Sweden Invests identifierade hinder för utländska investeringar 

För att visa exempel på hinder som i linje med utredningens direktiv 
”särskilt och utan anledning försvårar utländska investeringar” utgår 
vi från Team Sweden Invests första skrivelse med identifierade hinder 
och möjligheter som är typiska i investeringsprocessen. Skrivelsen 
överlämnades i maj 2017 till Team Sweden Invests referensgrupp 
inom Regeringskansliet där representanter för Utrikesdepartementet 
och Näringsdepartementet ingår. 

Bland de fem åtgärdsområden som ingår i skrivelsen rör ett avsnitt 
specifikt hinder kopplade till handläggning och regelverk (se tabell 3.1). 
Team Sweden Invest efterfrågar i rapporten att ”regeringen bidrar till 
att undanröja hinder” genom att ”förenkla regelverk och underlätta 
handläggning av ärenden som aktualiseras i investeringsprocesser”.1 

                                                                                                                                                          
1 Business Sweden (2017) Åtgärder i samverkan för ett effektivare investeringsfrämjande, s. 3. 
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Utvecklingen av Team Sweden Invests  
identifierade investeringshinder och iakttagelser  

Vid utredningens intervjuer med företrädare för utländska företag som 
investerat eller etablerat sig i Sverige, relevanta myndigheter, organi-
sationer samt regionala IFO och aktörer på lokal nivå (så som kom-
muner och lokala näringslivschefer) har vi diskuterat Team Sweden 
Invests identifierade hinder i investeringsprocessen. Utifrån dessa 
iakttagelser sammanställer vi nedan utvecklingen rörande de identi-
fierade hindren och framkomna synpunkter för att nyansera bilden. 
Vi har även inkluderat ett antal goda exempel för att visa på hur lik-
nande hinder kan hanteras.  

1. Arbetsvisum och arbetstillstånd 

Exportstrategin liksom nyindustrialiseringsstrategin visar att kompe-
tensattraktion är ett prioriterat område för regeringen.2 Men samtidigt 
som konkurrensen om internationell talang är global kompliceras 
rekrytering av kompetent arbetskraft från utlandet av den långa pro-
cessen relaterat till arbetsvisum och arbetstillstånd.  

För en liten öppen ekonomi som Sverige är tillgång till internatio-
nellt humankapital med rätt kompetens centralt för tillväxten och 
innovationsförmågan. Detta enligt Tillväxtanalys rapport Den globala 
jakten på kompetens – statens roll, som konstaterar att högkvalificerade 
arbetskraftsinvandrare av flera skäl har ett stort värde för tillväxten: 
de är viktiga för företag som söker nischade spetskompetenser, för 
dem som rekryterar till bristyrken och för att underlätta närings-
livets internationalisering.3 I dag utgör högkvalificerade arbetskrafts-
invandrare 10 procent av rekryterade högkvalificerade individer som 
var nya på arbetsmarknaden.4  

Tillväxtanalys rapport lämnar ett antal rekommendationer för 
hur statliga insatser kan stärka Sveriges attraktivitet i konkurrensen 
om högkvalificerad arbetskraft. Regeringen rekommenderas bl.a. att 
ge högkvalificerade arbetskraftsinvandrare längre tillståndstider och 

                                                                                                                                                          
2 Regeringskansliet (2015) Sveriges Exportstrategi, s. 25 och Regeringskansliet (2015) Smart industri 
– en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige, s. 20–21. 
3 Tillväxtanalys (2018) Den globala jakten på kompetens – statens roll, s. 7. 
4 Enligt Tillväxtanalys beräkningar för år 2015 baserat på högkvalificerade individer som var 
nya på arbetsmarknaden (dvs. kom från studier, arbetslöshet eller utlandet) var 5 000 av totalt 
50 000 högkvalificerade arbetskraftsinvandrare. 
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stärka deras rörlighet på arbetsmarknaden. Dessutom bör regeringen 
enligt rapporten överväga ytterligare åtgärder för att snabba på pro-
cessen till svenskt personnummer och folkbokföring. 

Den sakpolitiska överenskommelsen (januariavtalet) uppmärksam-
mar behovet av att få ett slut på kompetensutvisningarna och aviserar 
att en utredning ska tillsättas under 2019 i syfte att införa ett särskilt 
visum för högkvalificerade som vill söka jobb eller starta företag.5 Mot 
bakgrund av detta vill vi uppmärksamma att utredningens intervjuer 
har gett en bild av att det finns ett utbrett stöd för vikten av att stärka 
Sveriges position i den internationella konkurrensen om talang. I rela-
tion till detta ger såväl Tillväxtanalys rapport som Internationaliserings-
utredningens slutbetänkande (SOU 2018:78) relevanta rekommenda-
tioner och förslag. Vi föreslår i avsnitt 3.5 att Business Sweden bör 
få ett särskilt uppdrag och resurssättas för att utifrån ett främjar-
perspektiv marknadsföra Sverige i utlandet gentemot målgruppen 
internationell kompetens och talang. 
 

Goda exempel 
Migrationsverkets certifieringsprocess med privata aktörer 
Genom en certifieringsprocess mellan arbetsgivare och Migra-
tionsverket säkerställs snabbare handläggning av arbetstillstånd 
för tredjelandsmedborgare (individer som kommer från länder 
utanför EU/EES och Schweiz). Certifieringen innebär att kom-
pletta ansökningar ska få beslut inom tio arbetsdagar vid första-
gångsansökan och 20 arbetsdagar vid en förlängningsansökan.6  

Genom avtal kan den certifierade arbetsgivaren även utgöras av 
ett företag som representerar andra företag. Exempelvis är Teknik-
företagen, en arbetsgivarorganisation med 4 000 medlemsföretag, 
sedan augusti 2018 certifierade hos Migrationsverket för att ansöka 
om arbetstillstånd å sina medlemsföretags vägnar.7 Regionala IFO 
som utredningen talat med uppger att Migrationsverkets certifiering 
delvis har bidragit till att förbättra utvecklingen gällande arbets-
tillstånd.  

                                                                                                                                                          
5 Socialdemokraterna Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Center-
partiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/ 
utkast-till-sakpolitisk-overenskommelse.pdf (2019-02-14 18:00). 
6 Migrationsverket, Bli en certifierad arbetsgivare, www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/ 
Arbetsgivare/Anstalla-fran-lander-utanfor-EU/Bli-en-certifierad-arbetsgivare.html (2019-02-14 
18:25). 
7 Teknikföretagen Snabbare väg till arbetstillstånd, www.teknikforetagen.se/i-debatten/nyheter/ 
2018/snabbare-vag-till-arbetstillstand/ (2019-02-14 18:25). 
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Migrationsverkets handlingsplan för kortare handläggningstider 
och Internationaliseringsutredningens rekommendationer 
Ytterligare ett relevant exempel är Migrationsverkets handlingsplan 
med syfte att förkorta handläggningstiderna för ansökningar om 
uppehållstillstånd bl.a. för arbete och studier. Internationaliserings-
utredningen (SOU 2018:78), som bl.a. haft i uppdrag att följa 
myndighetens arbete med handlingsplanen, konstaterar i sitt slut-
betänkande att Migrationsverket gjort ett genomgripande arbete 
för att förbättra processen för inkommande studenter, men att 
motsvarande insatser behöver göras för att förbättra handlägg-
ningstiderna för främst anställda.  

Internationaliseringsutredningen lämnar även förslag på hur 
tillståndsprocessen fortsatt kan effektiviseras.8 

2. Bankkonton 

Utredningens intervjuer visar på hinder för personer och företag 
utanför EES att öppna bankkonton i Sverige. Detta försvårar för 
företag som avser investera och etablera sig i landet.  

Problematiken bottnar i att Sverige och EU som medlemmar i 
Financial Action Task Force (FATF) förbundit sig att följa FATF:s 
standarder, vilka EU implementerar genom penningtvättsdirektivet 
och i Sverige genom lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism (PTL). Mot bakgrund av detta behöver 
svenska banker följa Finansinspektionens föreskrift FFFS 2017:11 
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.9 Kraven 
på kundkännedom (Know Your Customer [KYC]) är omfattande och 
innebär att banken ska:  

• Identifiera kunden och den som eventuellt företräder kunden, 
samt kontrollera identiteten. 

• Utreda om kunden har någon verklig huvudman (gäller främst 
juridiska personer). 

• Kontrollera om kunden eller kundens verkliga huvudman är en 
person i politisk utsatt ställning. 

                                                                                                                                                          
8 SOU 2018:78 Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige, s. 211–217.  
9 Invest in Stockholm Business Region AB (2018) Tjänsteutlåtande. 
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• Kontrollera om kunden eller kundens verkliga huvudman är eta-
blerad i ett land utanför EES som av EU-kommissionen har iden-
tifierats som ett högrisktredjeland. 

• Inhämta information om affärsförbindelsens syfte och art.10 

EU-direktivets implementering innebär att liknande regler finns i 
hela unionen, liksom utanför EU för länder som är medlemmar i 
FATF. Från diskussioner med bl.a. Nederländernas nationella IFO 
Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) har utredningen 
förstått att de omfattande kraven på kundkännedom även i deras 
investeringsfrämjande arbete utgör ett problem.  

Regionala svenska IFO har också vittnat om att även personer 
och företag inom EU (inklusive bl.a. Irland och Danmark) drabbats 
av kraven på kundkännedom i lag 2017:630. Däremot menar vissa att 
Sveriges tolkning av EU-direktivet är mer rigid än i andra EU-länder. 

Enligt Invest Stockholm får de högt ställda kraven på kundkänne-
dom till följd att Sverige och Stockholm riskerar att gå miste om ut-
ländska investeringar och därmed lokala arbetstillfällen och kapital-
inflöden. Man efterfrågar bl.a. en dialog mellan berörda myndigheter 
och banker för att tillgodose tydligare anvisningar kring hur bankerna 
kan säkerställa att de känner sin kund tillräckligt väl. Dessutom efter-
frågas tydligare processer och kravställningar från Finansinspektionen 
om hur bankerna ska tillämpa KYC-kraven.11 

3. Olika typer av prövningstillstånd, såsom miljöprövningar 

Team Sweden Invest lyfter fram olika typer av prövningstillstånd 
som hinder för utländska investeringar i Sverige. Länsstyrelser, kom-
muner, mark- och miljöprövningsdomstolar, Naturvårdsverket och 
Lantmäteriet är exempel på myndigheter som involveras i olika pröv-
ningstillståndsprocesser.  

Av Team Sweden Invest omnämns särskilt miljöprövningar, och 
gruppen uppger att godkännande vid nyetableringar i många fall kan 
ta lång tid (cirka ett till tre år). I rapporten Ledtider vid tillståndspröv-
ning av verksamheter med miljöpåverkan från 2016 konstaterar Svenskt 

                                                                                                                                                          
10 SOU 2018:78 Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige, s. 187. 
11 Invest in Stockholm Business Region AB (2018) Tjänsteutlåtande. 
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Näringsliv att långa handläggningstider kan innebära att företag väljer 
att genomföra investeringar i andra länder i syfte att vinna tid.12  

Inom regeringens arbete med smart industri gavs en utredare i 
januari 2018 i uppdrag att undersöka om utformningen av nuvarande 
system för miljöprövning av miljöfarlig verksamhet är gjord på ett sätt 
som främjar investeringar som driver teknik- och metodutvecklingen 
mot minskad negativ miljöpåverkan. Utredaren skulle dessutom före-
slå hur miljöprövningsprocessen kan bli effektivare och mer ända-
målsenlig.  

Departementsskrivelsen Anpassad miljöprövning för en grön om-
ställning (Ds 2018:38), som publicerades i oktober 2018, presenterar 
förslag för hur skyndsammare handläggning kan uppnås under vissa 
förutsättningar utan att miljöskyddet försämras genom tydliga mål-
sättningar för miljöprövningsdelegationer och mark- och miljödom-
stolar. I utredningen föreslås bl.a. även att en e-tjänst införs för an-
sökan om tillstånd i syfte att underlätta miljötillståndsprövningen.13 

Tillväxtanalys genomför som en del i ett pågående ramprojekt om 
den offentliga sektorns roll för stora kunskapsintensiva investeringar 
en studie om miljölagstiftningens betydelse för stora kunskapsinten-
siva investeringar. Studien utgår från en central frågeställning om 
hur lagstiftning i form av miljötillstånd påverkar stora kunskaps-
intensiva företags investeringsbeslut. I studien ingår fallstudier om 
Facebook, Northvolt och Preem. Resultaten från studien förväntas 
publiceras senast i januari 2020.14 

Utöver tydliga uppdrag till exempelvis mark- och miljöprövnings-
instanser efterfrågar Business Sweden en ökad kunskap om möjlig-
heterna som internationella företagsinvesteringar i Sverige medför. 
Utredningen ser en möjlighet att Team Sweden Invest i första hand 
nyttjas för att stärka kompetensen och förståelsen för potentialen i 
utländska investeringar.  

4. Information på engelska 

I skrivelsen belyser Team Sweden Invest behovet av att tillhandahålla 
information på engelska angående upphandlingar liksom olika typer 
av processer kopplade till bygg, etablering, infrastruktur etc. Kort 
                                                                                                                                                          
12 Svenskt Näringsliv (2016) Ledtider vid tillståndsprövning av verksamheter med miljöpåverkan. 
13 Ds 2018:38, Anpassad miljöprövning för en grön omställning.  
14 Tillväxtanalys (2019) Ramprojekt: SKI Vilken roll har den offentliga sektorn för stora kunskaps-
intensiva investeringar? (Dnr 2018/020). 
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sagt behöver transparensen ökas genom att tillgängliggöra offentlig 
relevant information på engelska. Detta skulle exempelvis bidra till 
att förenkla upphandlingar för utländska aktörer, liksom i exemplet 
med uppdraget för en webbsatsning på engelska till Boverket som 
beskrivs nedan. I Finland har Skatteförvaltningen gått ett steg längre 
och tagit fram riktad information på kinesiska till målgruppen start-
ups och internationella investerare. 

Ett flertal myndigheter skulle genom att tillhandahålla relevant 
information på engelska bidra till ökad transparens. Detta skulle för-
slagsvis kunna ske genom särskilda uppdrag till bl.a. Finansinspek-
tionen, Migrationsverket och Trafikverket. 

 

Goda exempel 
Boverkets webbsatsning Buildinginsweden.se 
Med bättre information på engelska syftar Boverkets webbplats 
Buildinginsweden.se till att förenkla för utländska byggföretag 
och byggherrar som vill bygga bostäder i Sverige. Genom bättre 
information om vad som gäller i Sverige (bl.a. byggregler) ska 
webbsatsningen, som lanserades i juni 2018, bidra till att förbättra 
konkurrenssituationen.15 Detta kan i sin tur främja konkurrensen 
vid offentliga upphandlingar, enligt Konkurrensverket.16 

 
Finska Skatteförvaltningens riktade information på kinesiska 
till målgruppen start-ups och internationella investerare 
För att övervinna eventuella språkbarriärer har finska Skatteförvalt-
ningen har på sin hemsida riktad och uppdaterad information till 
potentiella kinesiska investerare. Finland beskrivs som ”det renaste 
och mest investeringsvänliga landet i Europa och euroområdet”. 
På hemsidan publiceras även en handbok på kinesiska med skatte-
information för start-ups och internationella investerare. Hand-
boken innehåller dessutom information om och länkar till finska 
främjandeaktörer så som Business Finland, Invest in Finland och 
Helsinki Business Hub samt information om Finlands placering 
i internationella index.17 

                                                                                                                                                          
15 Boverket Ny webbplats sänker trösklarna för utländska byggföretag i Sverige, 
www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/ny-webbplats-sanker-
trosklarna-for-utlandska-byggforetag-i-sverige/ (2019-02-14 20:20). 
16 Konkurrensverket (2018) Konkurrensen i Sverige 2018, s. 164. 
17 Skatteförvaltningen, Tax handbook Chinese final, 
www.vero.fi/contentassets/40919e366ae94f29b2d27e6733a3b852/tax-handbook---chinese-
final-1.2.2019.pdf (2019-02-13 20:14). 
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5. Gynnsammare regelverk efterfrågas för datacenter colocation 

Team Sweden Invest efterfrågar ett gynnsammare regelverk för data-
center colocation, vilket är kommersiella datacenterföretag som er-
bjuder plats och infrastruktur för företag och organisationer som 
inte vill eller har tillräckliga förutsättningar för att själva drifta sin IT-
infrastruktur. Som en del av den digitala transformationen har orga-
nisationer tre huvudsakliga alternativ: eget datacenter, colocation 
(outsourcing av drift) eller molntjänster. Eftersom väldigt många 
organisationer för närvarande genomgår denna transformation, så 
växer också colocation-industrin kraftigt. 

Från och med 1 januari 2017 ändrades energiskattelagstiftningen 
i Sverige för att inkludera datacenter i samma skatteklass som hela 
tillverkningsindustrin. Detta innebär att datacenter över en viss stor-
lek ska betala samma energiskatt som övrig storskalig tillverknings- 
och processindustri. Ambitionen var också att minska den admini-
strativa bördan både för branschen som för Skatteverket.  

För närvarande pågår en översyn av hur Skatteverket tolkar energi-
skattelagstiftningen. Representanter för Business Sweden, datacenter 
colocation-företag och regionala IPAs som utredningen intervjuat 
uppger att en administrativ börda har pålagts både den som erbjuder 
colocation-tjänster liksom samtliga av deras kunder. Återbetalning 
av energiskatten har inte skett under en längre tid eftersom många 
företag väntar på besked, med finansiella konsekvenser som följd.18 

Samtidigt har en dom i högsta förvaltningsrätten fastslagit att 
colocation-verksamhet ska klassas som momsbefriad.19 Enligt Busi-
ness Sweden skapar detta finansiella utmaningar för denna typ av 
företag i Sverige då de kan tvingas återbetala moms retroaktivt för 
verksamhet som har bedrivits under de senaste åren.  

Utöver det så har Skatteverket beslutat att utländska företag som 
väljer att placera en server hos ett colocation-företag i Sverige har 
etablerat ett fast driftställe i landet, med påföljd att man blir skatt-
skyldig både för kostnader men också vinst (som annars tas upp till 
beskattning hos moderbolaget).20 

                                                                                                                                                          
18 Skatteverket (2018) Den som förfogar över den utrustning i datorhallen som elen förbrukas i ska 
anses förbruka elen. (Dnr 202 321717-18/111). 
19 Skatteverket, Fastighetsupplåtelsen är överordnad, https://www4.skatteverket.se/ 
rattsligvagledning/edition/2014.14/321532.html#h-Rattsfall-Datorhall (2019-03-31 14:15). 
20 Skatteverket, Server som fast driftställe. (Dnr 202 493137-18/111), 
https://www4.skatteverket.se/ rattsligvagledning/372979.html (2019-03-31 14:23). 
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Utländska investerare kommer således behöva utreda vilka förut-
sättningar som gäller för placering av servrar i Sverige, och vad nya 
lagtolkningar innebär. Branschen är i snabb förändring och enligt 
Business Sweden behövs ett tydligt men också med närområdet har-
moniserat regelverk så att Sveriges konkurrenskraft bibehålls eller 
stärks, och kan attrahera utländska investerare till landet.21 

6. Attrahera fler fonder och fondrådgivare till Sverige 

I skrivelsen från Team Sweden Invest efterfrågas en bättre fungerande 
fondstruktur i Sverige inom vilken de institutionella investerarna kan 
känna igen sig, liksom konkurrenskraftiga och förutsägbara skatte-
regler. Man hänvisar också till förslag från utredningen En hållbar, 
transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45) som 
syftar till att gynna attraktion av fondrådgivare till Sverige.  

Bakgrunden är att private equity (PE) och venture capital (VC)-
fonder investerar i onoterade svenska bolag. Investeringarna, som 
tillför både kapital och kompetens, har en betydande roll för svensk 
ekonomi. 2017 hade svenskanknutna PE och VC-fonder ett förval-
tat kapital på över EUR 41 miljarder. Sverige har under de senaste 
tio åren haft näst högst andel av PE och VC-investeringar i förhål-
lande till bruttonationalprodukt (BNP) i Europa. Dessa aktörer står 
för en betydande del av kapitalimporten till Sverige; över 80 procent 
av svenskanknutna PE och VC-fonder kommer från institutionella 
investerare i utlandet (både från EU och tredje land, som t.ex. 
Kanada och USA). Fonderna hel- eller deläger 1 160 svenska onote-
rade bolag, som 2017 hade cirka 170 000 anställda (motsvarande 
3,38 procent av de anställda i Sverige). Dessa bolag omsatte 537 mil-
jarder kronor globalt under 2017. Vidare bidrog PE:s investeringar 
till uppskattningsvis 6 procent av Sveriges BNP, enligt en makro-
ekonomisk studie av Copenhagen Economics för SVCA. Studien 
visar dessutom att Sveriges betydande PE-aktivitet bidrar till 6 000–
7 000 arbetstillfällen i Stockholmsregionen.22 Vidare bidrar VC-mark-
naden med 0,8 procent till Sveriges BNP och marknaden uppskattas 
kunna växa sig dubbelt så stor om ett antal tillväxtfrämjande åtgärder 
genomförs (se tabell 3.1).23 

                                                                                                                                                          
21 Business Sweden, personlig kommunikation 2019-03-29. 
22 Copenhagen Economics (2017) Swedish Private Equity Market, rapport för SVCA, s. 6. 
23 Copenhagen Economics (2019) Swedish Venture Capital Market, rapport för SVCA. 
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Enligt direktivet för denna utredning ska vi inte lämna förslag på 
skatteändringar. Vi noterar dock att den sakpolitiska överenskommel-
sen (januariavtalet) fastställer att beskattningen av personaloptioner 
ska reformeras genom att bl.a. utvidga storleken och personkretsen så 
att svenska regler är konkurrenskraftiga i ett internationellt perspek-
tiv. Därför ska en utredning med syfte att förenkla 3:12-reglerna24 
genomföras under 2019–2021, med ny lagstiftning från 2022.25 

Svårigheter att hitta rätt kompetens största hindret  
i enkätundersökning genomförd av Business Sweden  
i samarbete med utredningen 

I den enkätundersökning som Business Sweden i samarbete med ut-
redningen genomförde i samband med delbetänkandet ställdes frågan 
om det föreligger några särskilda hinder för att expandera i Sverige. 
Totalt intervjuades 178 företrädare för utländska företag som etable-
rat sig i Sverige de senaste fem åren (2013–2017).26  

Enligt de företagsrepresentanter som svarade i undersökningen 
uppgav majoriteten (41 procent) att det inte gör det, medan svårig-
heter att hitta rätt kompetens utgjorde det viktigaste hindret (30 pro-
cent) enligt företagsrepresentanterna. Dessutom upplevde drygt var 
tionde företag (13 procent) befintliga regler och tillståndsgivning 
som ett problem. Marknadsmässiga faktorer (avstånd till kunder, 
leverantörer eller samarbetspartners och förbindelser) sågs endast av 
mycket få (5,3 procent) som ett problem för att vilja expandera.27 En 
sammanställning av resultaten framgår av figur 3.1. 

                                                                                                                                                          
24 För den som är aktiv och arbetar i ett företag som hen äger aktier i, gäller i normalfallet särskilda 
skatteregler för den utdelning som tas ut ur bolaget. Reglerna ingår i det s.k. 3:12-regelverket. De 
s.k. fåmansreglerna ”3:12” för beskattning av aktiva ägare i fåmansföretag (juridisk term för start-
ups och tillväxtbolag) innebär att utdelning upp till ett särskilt gränsbelopp beskattas med endast 
20 procent, medan utdelning över gränsbeloppet beskattas som löneinkomst. Skatten på löne-
inkomsten kan bli så hög som 60 procent beroende var man bor och vilken lön man har. Regel-
verket är komplext och det är ofta ganska svårt att i förväg veta hur mycket skatt som ska betalas. 
De nuvarande svenska skattereglerna för delägare i fåmansföretag medför att Sverige redan har 
de högsta kapitalskattesatserna och ligger betydligt över de högsta nivåerna i Sveriges konkurrent-
länder. I dagens internationella värld är det mycket enkelt för investerare, svenska liksom ut-
ländska, att prioritera bort investeringar i svenska företag om svenska lagar är för betungande vad 
gäller t.ex. skattebörda, komplexitet och bristande förutsebarhet samt långsiktighet. (Källa: SVCA). 
25 Socialdemokraterna Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Center-
partiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/ 
utkast-till-sakpolitisk-overenskommelse.pdf (2019-02-14 18:00). 
26 Enkätundersökningen genomfördes av företaget Origo Group under slutet av april och början 
av maj 2018. 
27 SOU 2018:56, Bättre kommunikation för fler investeringar, s. 52–53. 
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Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av Origo Group på uppdrag 
av Business Sweden. 

Business Swedens företagsintervjuer visar på stora utmaningar 
och möjligheter för investeringsfrämjandet  

Mellan november 2018 och februari 2019 har Business Sweden genom-
fört djupintervjuer med ledande företrädare för ett tjugotal företag 
som Business Sweden och i vissa fall dess regionala partners varit i kon-
takt med i samband med företagens etablering eller expansion i Sverige. 
De utvalda företagen återfinns inom Business Swedens investerings-
områden inom kompetens-, resurs- och marknadsdrivna investeringar. 
Intervjuerna har genomförts främst med företag inom verkstads-
industri, life sciences och detaljhandel.28 

Djupintervjuerna har delvis genomförts som uppföljning på Busi-
ness Swedens enkätundersökning. Detta i syfte att vidareutveckla 
frågeställningar kring Sveriges attraktionskraft för investeringar och 
företagens investeringsbeslut och etableringsprocess i Sverige.  

                                                                                                                                                          
28 Business Sweden (2019) Business Swedens företagsintervjuer för investeringsfrämjandet 2018/2019. 
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Sverige upplevs generellt som attraktivt för investeringar … 

Från resultaten av djupintervjuerna framgår att företagens etablering 
eller expansion i Sverige drivs av affärsnära motiv:  

• Närhet till kund och marknad i Sverige och Norden styr produkt-
anpassning och försäljning.  

• Förvärv av lämpliga svenska företag och produkter kan bidra till 
att accelerera företagens internationella expansion. 

• Ökad produktionskapacitet för den svenska och europeiska mark-
naden är av vikt för tillverkande företag.  

• Rekrytering av nya kompetenser i Sverige kan stärka företagens 
konkurrenskraft.  

• Tillgången på svenska råvaror är en styrande faktor för vissa företag.  

Ur ett nordiskt perspektiv har Sverige dessutom en fördel med en 
central geografisk placering, den största marknaden i Norden och 
tillgång till EU:s inre marknad. Sveriges företags- och investerings-
klimat upplevs genomgående som bra, dock inte tillräckligt bra för 
att ledande företagsrepresentanter för de utlandsägda företagen aktivt 
ska rekommendera Sverige som lämpligt investeringsland. Detta be-
kräftar bilden från Business Swedens tidigare enkätundersökning om 
Sveriges investeringsklimat 2018 som ingick i delbetänkandet.29 

Men ett flertal faktorer bromsar etableringsprocessen  
och har en negativ inverkan på synen på Sverige som investeringsland 

Resultaten från djupintervjuerna identifierar ett antal faktorer som 
bromsar utländska företags etableringsprocess, med ökade kostnader 
och negativ inverkan på bilden av Sverige som investeringsland som 
följd: 

• Kompetensförsörjningen i Sverige ses av samtliga företag som inter-
vjuats som ett mer eller mindre stort problem, beroende på före-
tagets verksamhet.  

                                                                                                                                                          
29 Ibid. 



SOU 2019:21 Ett samlat system för rapportering av investeringshinder 

159 

– Företagen upplever att det är mycket svårt att rekrytera nöd-
vändig kompetens från utlandet till den svenska verksamheten. 
Detta försvåras ytterligare av svårigheter att hitta attraktiva 
bostäder (främst i Stockholm) och internationella skolor för 
medarbetare och deras familjer. 

– Det svenska regelverket och handläggningen av visum och 
arbetstillstånd åt utländsk arbetskraft med medborgarskap i 
länder utanför EU pekas ut som ett stort hinder av företagen. 
Handläggningsprocessen beskrivs som osäker och långdragen. 

– Specialistkompetens upplevs som svår att hitta och dyr när 
den finns.  

• Svenska tillstånds- och förberedelseprocesser för ny verksamhet upp-
levs som långsamma. Företagen upplever särskilt att miljötillstånd 
har en lång tidshorisont och därigenom bidrar till osäkerhet kring 
etableringsförutsättningarna. Ur ett europeiskt perspektiv anses 
även byggprojekt ta lång tid, dock är företagen nöjda med kvali-
teten vid slutfört arbete. Svenska myndigheter och organisationer 
uppfattas överlag som serviceinriktade, pålitliga och professionella. 

• Sverige är en förhållandevis liten marknad vilket innebär att urvalet 
av relevant detaljplanerad mark för nyetablering och attraktiva 
lokaler inte bedöms vara stort. 

• Sveriges allmänna kostnadsläge uppfattas som högt, vilket innebär 
att vissa företag driver verksamheten med lägre personaltäthet i 
Sverige än på övriga marknader. Trots en ökad automatisering 
framhåller industriföretag att arbetskraftskostnaderna fortfarande 
är av stor betydelse. Kundernas krav på kvalitet kan däremot fort-
satt bidra till att styra produktionen till svenska anläggningar.30 

Faktorer som påverkar företagens investeringsbeslut  
och etableringsprocess i Sverige 

Beslutet om ett företags etablering och expansion i Sverige liksom 
globalt fattas av koncernledningen på huvudkontoret. Ledningen 
beaktar utifrån företagets strategi olika faktaunderlag som hanteras 

                                                                                                                                                          
30 Ibid. 
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internt inom koncernen. Inom företaget har endast ett fåtal personer 
insyn i hela processen.  

Ett flertal av de intervjuade företagen är ursprungligen svenska bo-
lag som förvärvats av utländska ägare. De avgörande skälen till fortsatt 
närvaro i Sverige varierar mellan olika företag.  

Inom verkstadsindustrin är det avgörande skälet till fortsatt svensk 
närvaro att de grundats och växt organiskt över tid i Sverige, vilket 
ofta möjliggjorts genom betydande investeringar. Det krävs starka 
skäl för att verksamheten ska avvecklas eller omlokaliseras utomlands 
eftersom den har god eller åtminstone tillräcklig konkurrenskraft 
liksom en stabil förankring i Sverige. 

För nyare, mindre och potentiellt mer lättrörliga företag (ofta 
tjänsteföretag) baseras den fortsatta närvaron i Sverige efter förvärv av 
utländsk ägare på ett flertal faktorer: upparbetad kompetens och er-
farenhet, befintligt leverantörs- och kundnätverk samt att den svenska 
företagsledningen och andra nyckelpersoner fortsatt är bosatta med 
sina familjer i Sverige. 

Business Sweden drar slutsatsen att genom en löpande dialog och 
kontakter med företagen öppnas möjligheter för följdinvesteringar 
där Business Sweden har stor potential att medverka. Utöver detta är 
företagens behov av en investeringsfrämjande organisation främst i 
form av en tjänsteleverantör som kan åskådliggöra och hjälpa till att 
navigera i den svenska miljön (inklusive myndigheter, stödtjänster 
och nätverk) och som levererar relevant information och sakkunskap 
som företagen själva saknar tillgång till.31 

Internationella index visar på förbättringspotential  
inom företagsklimat och talangattraktion 

Ytterligare en källa som visar på hinder för utländska investeringar i 
Sverige är internationella index som mäter företagsklimat och talang-
attraktion. I utredningens delbetänkande återfinns ytterligare samman-
fattningar av index inom ett flertal områden, inklusive innovation. 

                                                                                                                                                          
31 Ibid. 
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Företagsklimat 

I Världsbankens Ease of Doing Business Index 2019 kom Sverige på 
12:e plats av 190 länder (10:e plats 2018). Sverige rankas högt inom föl-
jande områden (motsvarande resultat från 2018 anges inom parentes): 

• Tillgång till elektricitet (eng. getting electricity): 9 (6). 

• Registrering av egendom (eng. registering property): 10 (9). 

• Konkurslösning (eng. resolving insolvency): 17 (16). 

• Lätthet att starta företag (eng. starting a business): 18 (13). 

• Handel över gränser (eng. trading across borders): 18 (18). 

Samtidigt är resultatet sämre i följande kategorier:  

• Kreditgivning (eng. getting credit): 85 (77). 

• Avtalsefterlevnad (eng. enforcing contracts): 38 (36). 

• Skydd av minoritetsinvesterare (eng. protecting minority investors): 
33 (29). 

• Inbetalning av skatt (eng. paying taxes): 27 (27). 

• Handläggning av bygglov (eng. dealing with construction permits): 
25 (27). 

Utredningens referensländer rankas på följande platser i 2019-års in-
dex: Danmark: 3 (3), Finland: 17 (13) och Nederländerna 36 (32).32 33 

Världsekonomiskt forums Global Competitiveness Index mäter 
konkurrenskraften i 140 länder. Sverige rankades 2018 på plats 9, en 
försämring jämfört med föregående år (plats 7) medan Nederländerna 
rankas på plats 6 (4), Danmark plats 10 (12) och Finland plats 11 (10). 
Sverige rankas mycket högt inom följande områden:  

• Befolkningens digitala kompetens: plats 1 av 140 

• Införande av IKT (eng. ICT-adoption): 5 

• Innovationsförmåga: 5 

• Humankapital (inklusive utbildning och kompetens): 7.34 
                                                                                                                                                          
32 World Bank (2019) Doing Business 2019. Training for Reform, s. 206. 
33 World Bank (2018) Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs, s. 196. 
34 World Economic Forum (2018) The Global Competitiveness Report 2018. 
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Företagsledare som deltagit i Världsekonomiskt forums Executive 
Opinion Survey 2017 rankar följande områden bland de mest proble-
matiska faktorerna för företagande i Sverige: skattenivåerna, restriktiv 
arbetsreglering, skattereglering, otillräckligt utbildad arbetskraft och 
ineffektiv regeringsbyråkrati.35 

Talangattraktion 

Som tidigare nämnts är tillgången på kompetent arbetskraft en 
mycket viktig faktor vid internationella investerings- och etablerings-
beslut. Svårigheter att hitta rätt kompetens var också det investerings-
hinder som flest företagsrepresentanter (30 procent) pekade ut i den 
enkätundersökning Business Sweden genomförde i samarbete med 
utredningen. Likaså visar Business Swedens djupintervjuer att före-
tagen upplever det som svårt att rekrytera nödvändig kompetens från 
utlandet. Vi konstaterade i delbetänkandet att ett effektivt investerings-
främjande förutsätter att företag kan få tag i den kompetens som krävs 
i Sverige, men även få med sig anställda som behöver flytta med i 
etableringen. 

Samtidigt visar en rapport från Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (OECD) om svensk ekonomi att tillväxten 
framöver beräknas ske i något långsammare takt som följd av arbets-
kraftsbrist i många sektorer, däribland IT, databehandling, vård och 
utbildning. Bristen på kvalificerad arbetskraft inom IKT beskrivs av 
OECD som ”akut”. 36 

I 2019 Global Talent Competitiveness Index rankas Sverige på 
7:e plats (en nedgång från placeringen på plats 5 2018), vilket är efter 
både Danmark (5) och Finland (6) men före Nederländerna (8). 
Totalt ingår 125 länder i indexet.37  

Den enda huvudkategorin där Sverige gör mindre bra ifrån sig 
(lägre än plats 10) är Yrkesutbildning och kompetens (Vocational 
and Technical Skills) där Sverige rankas på plats 11. Detta uppges 
delvis bero på att det finns förbättringspotential inom underområdet 
Anställbarhet (Employability) som mäter matchning mellan ekono-
mins behov och tillgänglig talang. Här rankas Sverige på 18:e plats 
medan Finland rankas på plats 3, Nederländerna 5 och Danmark 16.  

                                                                                                                                                          
35 Ibid., s. 276. 
36 OECD (2019) Overview of the Economic Survey of Sweden, s. 41–43. 
37 INSEAD (2019) The Global Talent Competitiveness Index 2019, Fontainebleau, France. 
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Inom underområdet Lätthet att hitta kompetent arbetskraft (Ease 
of finding skilled employees) rankas Sverige på plats 19 vilket är betydligt 
lägre än Finland (3) och Nederländerna (11) men före Danmark (22). 
Således stödjer indexet bilden från Business Swedens enkätunder-
sökning och djupintervjuer av svårigheten att hitta rätt kompetens. 

Det är viktigt att tillägga att Sverige dock generellt gör bra ifrån 
sig inom samtliga sex huvudområden som indexet mäter.38 Ett styrke-
område är Behålla talang (Retaining Talent) där Sverige rankas på 
6:e plats delvis tack vare starka resultat inom underområdet Livsstil. 
Danmark och Finland rankas dock ännu högre på plats 4 respek-
tive 5 medan Nederländerna kommer på 7:e plats.  

Inom området Attrahera (Attract) rankas Sverige på 10:e plats vilket 
är högre än samtliga av utredningens referensländer: Danmark (15), 
Nederländerna (16), Finland (17). Dock gör Sverige sämre ifrån sig 
inom följande underområden:  

• Internationella studenter: plats 30 jämfört med Danmark (14), 
Nederländerna (15) och Finland (26). 

• Brain gain: plats 25. Nederländerna rankas högt (10) medan Dan-
mark och Finland hamnar betydligt lägre (plats 30 respektive 47).  

Hinder på individnivå 

Internationella center har potential att attrahera  
internationell kompetens och lösa hinder på individnivå  

Internationella center, ibland kallade expat centers,39 har potential att 
spela en viktig roll i att attrahera internationell kompetens och talang 
till Sverige. En annan viktig funktion är att lösa hinder på individnivå 
som annars riskerar att negativt påverka utländska företags förutsätt-
ningar att verka i Sverige. I detta avsnitt lyfter vi fram ett antal lokala 
initiativ till att etablera internationella center i Sverige. Exempel på 
internationella center i utredningens referensländer tas upp i kapitel 4. 

                                                                                                                                                          
38 De sex huvudområdena som ingår i 2019 Global Talent Competitiveness Index är: Enable, 
Attract, Grow, Retain, Vocational and Technical Skills samt Global Knowledge Skills.  
39 Begreppet expat kommer från engelskans expatriate som betyder någon som inte bor i sitt 
ursprungsland. 
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Move to Gothenburg  

Satsningen Move to Gothenburg startades 2016 som resultat av en 
gemensam förstudie mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer 
i Västra Götaland vars syfte var att undersöka hur regionen kunde 
bli bättre på att attrahera och ta emot internationell kompetens. 

Move to Gothenburg syftar nu till att underlätta för arbetsgivare 
att attrahera, rekrytera och behålla internationell kompetens samt 
för den kompetens som kommer till Sverige att få en effektiv och 
tydlig process in i arbetet och samhället men även stanna och trivas 
på sikt. Målgruppen för verksamheten är bred och innefattar allt från 
spjutspetskompetens inom forskningsintensiv verksamhet till bredare 
grupper av eftersökt arbetskraft (inom t.ex. mjukvaruutveckling och 
IT samt läkare och sjuksköterskor), men även internationella studen-
ter och forskare liksom medföljande partners och familjer till samt-
liga grupper.  

Initiativet drivs utifrån en gemensam plattform där alla medver-
kande parter bidrar med finansiering samtidigt som beslut om genom-
förande och utveckling tas av en styrelse bestående av representanter 
från tio huvudpartners (Trustees). Dessa är AstraZeneca, Essity, SKF, 
Volvo Cars, Volvo Group, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs 
universitet, Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och 
Västsvenska Handelskammaren. 40 

Alla samarbetspartners (i dagsläget 25 stycken) är med och finan-
sierar, utvecklar och tar del av de verktyg och tjänster som implemen-
teras. Detta innefattar exempelvis smarta sätt att attrahera talanger 
med attraktiva helhetserbjudanden och individanpassad information 
till karriärprogram för medföljande och drop-in rådgivning tillsam-
mans med Eures.41  

Inom ramen för Move to Gothenburg understryks vikten av att 
skapa en effektiv myndighetsprocess vid mottagandet av arbetskrafts-
invandring. Detta mot bakgrund av att arbetet med talangattraktion 
och mottagande av internationell kompetens spänner över många 
ansvarsområden fördelade bland olika myndigheter, departement 
och utskott. Utifrån detta drivs också ett aktivt samverkans- och 
påverkansarbete med relevanta myndigheter på såväl nationell som 

                                                                                                                                                          
40 Move to Gothenburg (2018), Samordnad myndighetsprocess för internationell kompetens 
(sammanställning möte 28-02-2018). 
41 Eures är ett samarbetsnätverk som ska främja fri rörlighet för arbetstagare i EU-länderna 
samt Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge. 
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lokal nivå för att skapa en gemensam utveckling av processen från start 
till mål. Bl.a. drivs utvecklingsgrupper på både operativ och strategisk 
nivå där representanter för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Migrationsverket, Skatteverket och Statens servicecenter ingår. 

Tillsammans med Statens Servicecenter planeras under hösten 2019 
för en pilot av ett nischat servicekontorsupplägg mot internationell 
kompetens. Till det engageras fler offentliga och privata aktörer för 
att kunna erbjuda ett helhetserbjudande för internationell kompetens, 
utifrån vilket man bygger vidare mot nästa steg i ett internationellt 
center.42 

International Citizen Hub Lund 

International Citizen Hub Lund (ICHL) lanserades av Lunds kom-
mun 2015 mot bakgrund av ett behov att rekrytera internationell 
arbetskraft till MAX IV:s synkrotronljusanläggning och European 
Spallation Source (ESS) i Lund. ICHL finansieras och organiseras 
huvudsakligen av Lunds kommun, men över åren har Region Skåne 
och Malmö kommun också stöttat hubben ekonomiskt. 

Målsättningen med ICHL:s verksamhet är att attrahera och behålla 
specialiserad kompetens till södra Sverige. Mer specifikt har ICHL 
i uppdrag att upplysa, koordinera och sammanföra internationella 
arbetstagare och deras medföljande familjer med myndigheter, lokala 
organisationer och utbildningsinstitutioner samt privatsektorn i södra 
Sverige. I detta syfte håller ICHL regelbundna evenemang. Över 
120 event arrangeras varje år, bl.a. ett väletablerat jobbprogram för 
medföljande partners.43 

Invest Stockholms one-stop-shop uppdrag  

Invest Stockholm har under 2019 fått ett nytt uppdrag av Stockholms 
stad att verka för att det etableras en one-stop-shop där internationella 
talanger kan få hjälp med olika ärenden på en fysisk plats. Invest 
Stockholm planerar flera kontakter med myndigheter under 2019 för 
att undersöka möjligheterna till samarbete.  

                                                                                                                                                          
42 Niklas Delersjö, Head of Move to Gothenburg, personlig kommunikation 2019-03-14. 
43 Lunds kommun, About International Citizen Hub Lund, 
https://internationalcitizenhub.com/about-ichl/ (2019-03-12 09:13). 

https://internationalcitizenhub.com/about-ichl/
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Utredningens bedömning: Utredningen välkomnar utvecklingen med 
internationella centers på ett flertal håll i landet med syfte att hantera 
behovet av kompetensförsörjning och bistå med de individuella behov 
som uppstår vid en potentiell flytt (t.ex. bankkonto, personnummer 
och id-handlingar, bostad, ansökan till förskola och skola, skatt och 
deklaration m.m.). 

Utöver detta behövs en samlad nationell kraftansträngning för att 
marknadsföra Sverige internationellt gentemot målgruppen inter-
nationell kompetens och talang. Utredningen föreslår därför i kapi-
tel 2 att Svenska institutet (SI) ges i uppdrag att utifrån ett främjar-
perspektiv marknadsföra Sverige gentemot målgruppen internationell 
kompetens och talang. Man bör även överväga särskilda insatser riktade 
mot den svenska diasporan i utlandet, inklusive svenskar på nyckel-
positioner inom näringsliv och akademi, i syfte att etablera expat-
nätverk. För att uppnå bästa resultat bör satsningen genomföras i nära 
samverkan med Business Sweden, regioner och kommuner, svenska 
utlandsmyndigheter och Migrationsverket samt andra berörda myn-
digheter som t.ex. Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkrings-
kassan. Marknadsföringen bör även i möjligaste mån komplettera 
existerande satsningar på ökad samhällsinformation till liknande 
målgrupper. SI:s plattform Working in Sweden skulle kunna vidare-
utvecklas i detta syfte. 

3.3 Nuvarande system för rapportering av hinder  
för utländska investeringar 

Business Sweden har det huvudsakliga ansvaret  
för rapportering av hinder för utländska investeringar 

I riktlinjebrevet för 2019 ges Business Sweden inom ramen för inve-
steringsfrämjandets verksamhetsområde i uppdrag att:  

sammanfatta de förhållanden och åtgärder som påverkar förutsättningarna 
för såväl unga innovativa tillväxtföretag som för större utländska inve-
steringar i Sverige, inklusive förekomsten av investeringshinder.44 

                                                                                                                                                          
44 Utrikesdepartementet (2018) Riktlinjer för budgetåret 2019 för Sveriges export- och investerings-
råd avseende export- och investeringsfrämjande verksamhet, s. 11. 
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Business Sweden har även inom uppdraget avseende exportfrämjande 
i uppgift att bistå Kommerskollegium45 och utlandsmyndigheterna i 
att identifiera och rapportera hinder som uppmärksammas på Busi-
ness Swedens utlandsmarknader. Business Sweden ska även inom 
rapporteringen för grundläggande exportservice redovisa det antal 
handelshinder som anmälts till Kommerskollegium. Business Sweden 
redovisade exempelvis att det under 2018 rapporterades 58 handels-
hinder (88 under 2017) samt hur dessa fördelade sig på olika utlands-
marknader.46 

Insamling av information om investeringshinder 

Ett sätt som Business Sweden får information om investeringshinder 
som kan återrapporteras till staten är genom eftervårdsaktiviteter 
genomförda tillsammans med regionala partners för att stödja utländska 
tillverkningsenheter i Sverige och möjliggöra expansion eller behålla 
nedläggningshotad verksamhet.47  

Från de djupintervjuer som Business Sweden genomfört under 
2018–2019 med företrädare för ett tjugotal företag dras även slutsatsen 
att ”en löpande dialog och kontakter med företagen öppnar upp för 
följdinvesteringar där Business Sweden har stor potential att bidra”.48 

Team Sweden Invest kompletterar Business Swedens roll 

Team Sweden Invest har en viktig uppgift att uppmärksamma Reger-
ingskansliet på hinder i investeringsarbetet. Detta kompletterar 
Business Swedens roll. De hinder som identifieras rapporteras till en 
referensgrupp inom Regeringskansliet bestående av representanter 
från Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet.  

Fler myndigheter behöver dock ingå eller på annat sätt delta i  
Team Sweden Invest när så är påkallat för att underlätta omedelbar 

                                                                                                                                                          
45 Kommerskollegium har enligt myndighetsinstruktionen (2012:990) bl.a. i uppgift att hjälpa 
enskilda företag och privatpersoner som stöter på handelshinder globalt samt handelshinder 
och andra typer av problem med den fria rörligheten på den inre marknaden, 
46 Business Sweden (2019) Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden. Verksamhets-
året 2018, s. 19. 
47 Business Sweden (2018) Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden. Verksamhets-
året 2017, s. 22. 
48 Business Sweden (2019) Business Swedens företagsintervjuer för investeringsfrämjandet 2018/2019. 
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återföring av rapportering av investeringshinder till den relevanta 
myndigheten. Behovet av fler aktörer inom gruppen är något som 
uppmärksammas redan i Team Sweden Invests strategiska inrikt-
ning.49 Utredningen lämnar förslag för hur fler relevanta myndigheter 
och aktörer kan inkluderas i eller knytas till Team Sweden Invest i 
kapitel 2. 

Utlandsmyndigheterna förmedlar information om investeringshinder 
på ad hoc-basis till Business Swedens utlandskontor  

Utlandsmyndigheternas uppgift inom export- och investerings-
främjande är att bidra till främjandet av fri och ökad handel och 
ökade utländska investeringar till Sverige.50 I utlandsmyndigheternas 
riktlinjer för export- och investeringsfrämjande ingår hantering av 
handelshinder inom ramen för vardagsfrämjandet.  

Handelshinder rapporteras årligen till ansvarig enhet på Utrikes-
departementet (UD-HI), inför vilket en avstämning sker inom det 
lokala Team Sweden i verksamhetslandet, där Business Sweden och 
handelskammare vanligtvis ingår. Hinder för utländska investeringar 
i Sverige innefattas dock inte i vare sig utlandsmyndigheternas rikt-
linjer för export- och investeringsfrämjande eller den årliga rappor-
teringen av handelshinder till Utrikesdepartementet.  

Vi noterar vidare att vikten av gemensamt arbete för att undan-
röja handelshinder uppmärksammas i en uppdaterad version av det 
samverkansdokument för export- och investeringsfrämjande som 
sedan tidigare upprättats mellan Business Sweden och utrikesförvalt-
ningen. Däremot omnämns inte hinder för utländska investeringar i 
Sverige.51 

De utlandsmyndigheter utredningen intervjuat ger bilden av att i 
de fall som hinder för utländska investeringar i Sverige uppmärk-
sammas förmedlas dessa till Business Swedens lokala utlandskontor 
som i sin tur vidarebefordrar informationen till Business Swedens 
Sverigekontor.  

                                                                                                                                                          
49 Business Sweden (2018) Strategisk inriktning för investeringsfrämjandet – Team Sweden Invest, 
s. 2. 
50 Utrikesdepartementet (2018) Riktlinjer för export- och investeringsfrämjande vid utlands-
myndigheterna. 
51 Samverkansdokumentet är inte ett styrande dokument. 
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Slutligen konstaterar vi att det i en tidigare utredning uppmärk-
sammats att det inom Utrikesdepartementets dåvarande enhet för 
exportfrämjande och den inre marknaden (UD-EIM [numera UD-
FH]) tidigare fanns en interdepartemental arbetsgrupp som arbetade 
med hinder för utländska investeringar.52 Gruppen, som leddes av den 
tjänsteman som ansvarade för den dåtida myndigheten Invest Sweden, 
avvecklades dock mot bakgrund av frågornas breda natur som gick 
utanför dess mandat. 

Det nuvarande rapporteringsflödet för investeringshinder 
behöver förbättras  

I syfte att visualisera hur rapporteringen av hinder för utländska inve-
steringar i Sverige i dagsläget kan ske via olika kanaler har utredningen 
baserat på information från Business Sweden och Team Sweden Invest 
gjort nedan visualisering av det nuvarande rapporteringsflödet. 

 
Källa: Utredningens sammanställning baserat på information från Business Sweden och Team Sweden Invest. 

 
Från figur 3.2 framgår att rapportering av investeringshinder i dag sker 
via många olika spår. Business Sweden har en central roll i rappor-
teringsflödet men insamling av information sker från ett flertal olika 
håll:  

                                                                                                                                                          
52 SOU 2001:109 Statens roll för att främja viktiga utländska investeringar i Sverige, s. 117. 

Regeringskansliet /
Team Sweden Invest referensgrupp

Ansvarig relevant myndighet Tydlig ansvarig aktör saknas

Business Sweden Sverige Team Sweden Invest

Business Sweden utlandskontor Regional IPA

Potentiell internationell 
investerare & befintliga 

utlandsägda företag i Sverige

Regeringen

KommunUtlandsmyndighet



Ett samlat system för rapportering av investeringshinder SOU 2019:21 

170 

• Lokal och regional nivå: aktörer som kommuner och regionala IFO. 

• Nationell nivå: Business Sweden och Team Sweden Invest. 

• Internationell nivå: Business Swedens kontor på utlandsmarknader 
och vid vissa tillfällen utlandsmyndigheter.  

Inom Team Sweden Invest försöker man utöver rapportering till re-
ferensgruppen även lösa enskilda frågor direkt med berörda myndig-
heter och Regeringskansliet. Det framgår dock av sammanställningen 
att det finns ett uppenbart problem när hinder saknar en tydlig an-
svarig aktör, vilket riskerar att resultera i att investeringshinder faller 
”mellan stolarna”.  

Därför finns ett behov av att uppdraget för den nationella inve-
steringssamordnaren – som utredningen i föregående kapitel föreslår 
tillsätts – också får i uppdrag att adressera inrapporterade hinder för 
utländska investeringar i Sverige när det saknas en tydlig ansvarig aktör. 
Investeringssamordnaren bör genom sin centrala placering och sitt 
nätverk kunna medverka och bidra till en lösning på frågorna. Utred-
ningen lämnar nedan förslag för att förbättra det befintliga systemet 
för rapportering av hinder för utländska investeringar. 

 

Förslag:  
Säkerställ att alla rapporterade investeringshinder omhändertas 
genom inrättande av en nationell investeringssamordnare:53 

• Investeringssamordnarens uppdrag bör även innefatta att adres-
sera inrapporterade investeringshinder då en tydlig ansvarig 
aktör saknas, samt i kontakt med övriga Regeringskansliet, 
myndigheter och andra relevanta aktörer på nationell, regional 
och lokal nivå verka för lösningar till hinder för utländska 
investeringar i Sverige.  

• Regelbundna statusuppdateringar på hantering av inrapporte-
rade investeringshinder bör delges involverade parter (inklusive 
Business Sweden och regionala IFO) via det nya format för 
Team Sweden Invest som föreslås i föregående kapitel.  

                                                                                                                                                          
53 Utredningen föreslår i föregående kapitel att en nationell samordnare som ansvarar för att 
följa upp investeringsfrämjandestrategin (”investeringssamordnare”) tillsätts. 
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Tydliggör Business Swedens uppdrag i relation till rapportering 
av investeringshinder:  
Business Sweden har enligt riktlinjebrevet ansvar för att samman-
fatta förekomsten av investeringshinder. Vi ser att det finns poten-
tial i att förtydliga Business Swedens roll genom att:  

• Det årliga riktlinjebrevet tydliggör att Business Swedens upp-
drag att ”sammanfatta” förekomsten av investeringshinder även 
innefattar ett ansvar för rapportering till Regeringskansliet. 

• Business Sweden får i uppdrag att årligen sammanställa en 
rapport till Regeringskansliet, som beskriver näringslivs- och 
investeringsklimatet i Sverige. Rapporten ska bygga på data in-
hämtad från utländska företags investeringsprocesser och inne-
hålla konkreta exempel på hinder för utländska investeringar i 
landet. 

• Business Sweden ansvarar för att rapportering av investerings-
hinder och inspel faktagranskas och kontrolleras grundligt med 
berörda myndigheter och regionala IFO innan information del-
ges Regeringskansliet. 

• Business Swedens investeringsrådgivare i Sverige och utlandet 
ges i uppdrag att bistå svenska regionala IFO och utlandsmyn-
digheter i att identifiera och rapportera investeringshinder som 
uppmärksammas i Sverige liksom på Business Swedens priori-
terade utlandsmarknader för investeringsfrämjande. 

• Business Sweden ska i likhet med rapporteringen av handels-
hinder i årsredovisningen av det statliga uppdraget redogöra 
för antalet investeringshinder som rapporteras in. Ytterligare 
detaljer kan inkluderas, så som typ av investeringshinder. 
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Relevanta förslag från delbetänkandet  

I delbetänkandet förslogs en rad relevanta förslag som kan bidra till 
att förbättra systemet för rapportering av hinder för utländska inve-
steringar i Sverige. Ett urval av förslagen återges nedan i korthet: 

• Säkerställ och formalisera en så kallad SPOC-funktion: Business 
Sweden föreslogs tilldelas medel för att inrätta och formalisera en 
Single Point of Contact (SPOC)-funktion för prioriterade invester-
ingar som bistår potentiella investerare med kartläggning av behov 
och myndighetskontakter. 

• Involvera myndigheterna för bra information och etablering: Varje 
myndighet som berör investeringsviljan bör ges en instruktion i 
regleringsbrev att aktivt bistå intresserade företag som Business 
Sweden genom SPOC-funktionen har introducerat för myndig-
heten. 
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4 Internationella jämförelser  

Detta kapitel analyserar investeringsfrämjande i utredningens tre 
referensländer Danmark, Finland och Nederländerna sett till bl.a. 
resurser, prioriterade länder och sektorer i investeringsfrämjandet, 
liksom utrikesrepresentationens roll i främjandet.1 Dessutom analy-
seras observationer från den kartläggning av nationella investerings-
främjandeorganisationer (IFO) som nyligen genomförts av Organi-
sationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), med 
fokus på Sverige och referensländerna. I kapitlet diskuteras även sär-
skilda satsningar i relation till innovation, start-ups, talangattraktion, 
brexit samt eftervård av befintliga investeringar. 

4.1.1 Danmark  

Invest in Denmark – en del av danska Utrikesdepartementet  

Invest in Denmark inom The Trade Council (tidigare Eksportrådet) 
som är en del av danska utrikesdepartementet. Personal vid Invest in 
Denmark har diplomatisk status och är i utlandet stationerade vid 
danska ambassader genom posteringar på vanligtvis fyra år. 

Utöver cirka 26 investeringsfrämjare på danska UD och i regio-
nerna har Invest in Denmark runt 26 investeringsfrämjare fördelade 
på 12 prioriterade marknader i utlandet, vilket framgår av tabell 4.1. 
Totalt har Danmark 103 utlandsmyndigheter, däribland 68 ambassa-
der, 16 generalkonsulat och tre handelskontor (i Bangalore, Barcelona 
och Taipei). 

                                                                                                                                                          
1 Utredningens delbetänkande redogör vidare för överlappningar mellan prioriterande områden 
i investeringsfrämjandet i Sverige och referensländerna. 



Internationella jämförelser SOU 2019:21 

174 

Anm. (*) Närvaron i de danska regionerna innefattar Århus (3), Ålborg (2), Odense (1) och Silkeborg (1).  
Anm. (**) En anställd i Paris täcker utöver Frankrike även Benelux och Italien. 
Källa: Utredningens sammanställning baserat på uppgifter på Invest in Denmark, Contact, 
https://investindk.com/contact (2019-02-28 14:16). 

 
 
Utanför Danmark finns störst personalresurser på Invest in Den-
marks kontor vid danska ambassader i Kina (7), följt av USA (6) och 
Frankrike, Japan och Tyskland (samtliga 2). I jämförelse med Busi-
ness Sweden har Invest in Denmark en påtagligt större närvaro på den 
europeiska marknaden genom sju dedikerade investeringsfrämjande-
resurser vid sammantaget sex kontor i Frankrike, Norge, Spanien, 
Storbritannien och Tyskland.2  

I augusti 2018 anställdes vid Invest in Denmarks Londonkontor 
en tidigare rådgivare vid danska Exportrådet i Storbritannien och 
Irland som investeringsansvarig (Investment Manager) med inriktning 
mot life sciences, cleantech och informations och kommunikations-
teknik (IKT). Denna förstärkning bör ses mot bakgrund av brexit. 

I investeringsfrämjandet arbetar Invest in Denmark dels med ett 
antal prioriterade sektorer, dels med affärsverksamhet (eng. business 
operations). Dessa framgår av tabell 4.2.  

                                                                                                                                                          
2 Business Sweden har i Europa sedan 2018 vid kontoren i London, Storbritannien och Berlin, 
Tyskland två investeringsfrämjanderesurser. 
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Källa: Utredningens sammanställning baserat på Invest in Denmark, Set up business in Denmark, 
https://investindk.com/set-up-a-business (2019-03-04 10:15). 

Innovation Centre Denmark 

Genom Innovation Centre Denmark har landet genomfört en stor 
innovationssatsning. Innovationscentren tillhör den danska utrikes-
representationen och har möjliggjorts genom en gemensam prio-
ritering av Utrikesdepartementet och Departementet för Högre 
Utbildning och Vetenskap. Innovationscentrens uppgift är att bistå 
danska företag och forskningsinstitut med tillgång till utländsk kun-
skap, nätverk, teknik, kapital och marknader.3  

Totalt finns cirka 43 anställda vid danska innovationscenter i nio 
städer i Brasilien, Indien, Israel, Kina, Sydkorea, Tyskland och USA, 
vilket framgår av tabell 4.3. Urvalet av länder görs av utrikesdeparte-
mentet utifrån en genomgripande analys.  

Vid varje innovationscenter finns en innovationsattaché och 
majoriteten av kontoren leds även av en chef (som i ett antal fall även 
är generalkonsul). De flesta centren har därutöver ett flertal inno-
vationsrådgivare, med störst antal vid centren i Silicon Valley (8), 
Shanghai (5) och Indien (4). Rådgivarna har olika inriktning som 
exempelvis life sciences, IKT/fintech, tech, cleantech och mat. 

                                                                                                                                                          
3 Uddannelses- og Forskningsministeriet, Globalt samarbejde, https://ufm.dk/forskning-og-
innovation/internationalt-samarbejde/globale-samarbejder (2019-01-08 20:10). 

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/internationalt-samarbejde/globale-samarbejder
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/internationalt-samarbejde/globale-samarbejder
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Anm. (*) Kontorens lokalisering överlappar med Invest in Denmarks utlandskontor.  
Källa: Utredningens sammanställning baserat på danska exportrådet The Trade Council, Innovation, 
https://thetradecouncil.dk/services/innovation (2019-02-28 17:57). 

 
 
Utredningens sammanställning visar även att innovationscentrens 
lokalisering i överlappar med placeringen av Invest in Denmarks ut-
landsnärvaro i fem av nio fall (Bangalore, München, Seoul, Shanghai 
och Silicon Valley).  

Även i Sverige har utsända innovations- och forskningsråd i upp-
gift att arbeta med långsiktigt främjande (se kapitel 2). Det står dock 
klart att Danmarks satsning på innovationscenter hittills varit betyd-
ligt mer ambitiös sett till utlandsnärvaro.  

Som utredningens direktiv uppmärksammar finns potential att 
attrahera kunskapsintensiva företag att investera och etablera sig i 
landet. I utredningens delbetänkande föreslogs att satsningen på 
svenska innovations- och forskningsråd bör utvärderas för att ta reda 
på om och i så fall hur man på en bredare front skulle kunna bilda 
mindre innovations- och investeringsteam som kan stärka varandra 
i utlandet. Utredningen föreslog också ökade resurser för att för-
stärka Business Swedens utlandsnärvaro, som i största möjliga ut-
sträckning bör samordnas med placeringar av utsända innovations- 
och forskningsråd. 

Start-up Denmark 

Start-up Denmark är ett initiativ som drivs gemensamt av det danska 
Närings- och tillväxtdepartementet och Immigrations-, integrations- 
och boendedepartementet. Initiativets viseringssystem syftar till att 
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locka talangfulla entreprenörer att flytta till och växa sina start-ups i 
Danmark. Arbetstillstånd utfärdas för upp till två år med möjlig för-
längning på tre år i taget.4 

Internationella center för talangattraktion 

International Citizen Service (ICS) startades 2013 genom en satsning 
av den danska regeringen. ICS finns i fyra större städer i Danmark 
(Köpenhamn, Odense, Ålborg och Århus). ICS samlar ett flertal rele-
vanta myndigheter under ett tak som exempelvis Workindenmark 
(en del av Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrytering), danska Skatte-
verket och Myndigheten för vetenskap och högre utbildning samt 
representanter för kommunen.  

ICS erbjuder tjänster för utländska arbetstagare, arbetssökande 
och studenter samt deras partners, liksom för danska företag som an-
ställer utländsk arbetskraft. Bland tjänsterna ingår hjälp med pappers-
arbete (personnummer, id-kort, skattekort m.m.) samt personlig 
rådgivning om exempelvis arbetssökande och skattesystemet liksom 
information om levnads- och arbetsförhållandena i landet, boende 
och skola m.m.5 

International House Copenhagen lanserades också 2013 och är ett 
offentlig-privat partnerskap specialiserat på mottagande och bibehål-
lande av internationell talang. Genom att erbjuda en samlad mottag-
ningspunkt syftar initiativet till att ge utländska medborgare den bästa 
möjliga starten i Köpenhamn.6 

Techambassadör med globalt mandat 

Sedan 2017 har Danmark en techambassadör med ett globalt mandat 
och fysisk närvaro vid kontor i Danmark, Kina och USA. Tech-
ambassadören och dess kontor är en del av det danska utrikesdeparte-
mentet samt av initiativet TechPlomacy, som lanserades av den danska 
regeringen 2017. Enligt regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska 

                                                                                                                                                          
4 Start-up Denmark, About, www.startupdenmark.info/#about-us (2019-03-23 18:00). 
5 Work in Denmark, About International Citizen Service, www.workindenmark.dk/About-
Workindenmark/About-International-Citizen-Service (2019-03-12 10:20). 
6 International House Copenhagen, About, https://ihcph.kk.dk/indhold/about (2019-03-12 
10:25). 

 

https://ihcph.kk.dk/indhold/about


Internationella jämförelser SOU 2019:21 

178 

strategi för 2017–2018 baseras initiativet på en strategisk prioritering 
av digitalisering och teknisk utveckling i dansk utrikespolitik.7 Totalt 
finns vid techambassadörens kontor ett team på cirka 18 personer för-
delat i Silicon Valley (11 personer), Köpenhamn (4) och Peking (3).8 

Sammantaget har Danmark en betydande utlandsnärvaro som har 
potential att arbeta med export- och investeringsfrämjande, också med 
särskilt fokus på innovation och tech, genom The Trade Council, 
Invest in Denmark, Innovation Centre Denmark, Start-up Denmark 
och techambassadören. De flesta av dessa initiativ finns samlade inom 
det danska utrikesdepartementet, vilket enligt seniora representanter 
för Invest in Denmark ger organisationen en stark ställning utifrån 
de synergier som finns mellan export-, investerings- och innovations-
främjande.9  

4.1.2 Finland 

Invest in Finland 

I Finland är innovations-, export-, investerings- och turismfrämjandet 
sammanslaget i en organisation, Business Finland, som skapades i 
början av 2018. Myndigheten ligger under Arbets- och närings-
ministeriet och samlar den tidigare nationella internationaliserings-
organisationen Finpro, den statliga innovationsfinansiären TEKES 
samt den nationella expertorganisationen för turismsektorn, Visit 
Finland. Vid Business Finlands bildande såldes den konsultdrivande 
delen av exportfrämjandeverksamheten i Finpro av. 

Invest in Finland arbetar i likhet med Business Sweden med nyckel-
industrier och gränsöverskridande prioriterade teman i investerings-
främjandet. Dessa framgår av tabell 4.4.  

                                                                                                                                                          
7 Regeringen (2017), Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi 2017–2018, s. 21–22. 
8 Office of Denmark’s Tech Ambassador, Organisation chart, 
http://techamb.um.dk/en/Team/organisation-chart/ (2019-01-08 19:46).  
9 Steen Hommel, Director of Invest in Denmark & Innovation, Danish Ministry for Foreign 
Affairs (MFA), intervju 2018-05-08. 
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Källa: Utredningens sammanställning baserat på Invest in Finland, Business Opportunities, 
www.investinfinland.fi/business-opportunities (2019-03-04 10:00). 

 
 

Anm. (*) Investeringsrådgivaren i Stockholm täcker även Norge. 
Anm. (**) Handelssekreterare. 
Källa: Utredningens sammanställning baserat på Invest in Finland, Contact, 
www.investinfinland.fi/contact (2019-02-28 20:13). 

 
 
På Invest in Finland arbetar totalt 35 anställda, varav cirka 20 per-
soner i Helsingfors och regionerna samt 17 personer vid utlands-
kontor. Målsättningen är att ha en slimmad hemmaorganisation. I de 
flesta fall är kontoren i utlandet samlokaliserade med finska utlands-
myndigheter.  
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Liksom hos Business Sweden utförs en del av investeringsfrämjan-
det av delade resurser i utlandet. Detta skiljer sig från både Danmarks 
och Nederländernas nationella IFO som uteslutande arbetar med in-
vesteringsfrämjande.  

Invest in Finland har störst antal personal vid utlandskontoret i 
Kina (5), följt av Ryssland, Storbritannien och USA (samtliga 2). In-
vest in Finland delar vidare in fokusmarknaderna efter första prioritet: 
DACH (Schweiz, Tyskland och Österrike), Japan, Kina, Skandina-
vien och Storbritannien samt USA respektive andra prioritet: Indien, 
Mellanöstern, Ryssland och Spanien samt Sydkorea.10  

Liksom Invest in Denmark har Invest in Finland en mer bety-
dande närvaro i form av investeringsfrämjarpersonal i Europa (Stor-
britannien, Sverige, Tyskland och Österrike) jämfört med Business 
Sweden. Närvaron på utvalda marknader reflekterar också delvis det 
faktum att Finlands största investerare under 2017 utgjordes av 
Sverige följt av Storbritannien, USA och Danmark.11  

I Storbritannien har Invest in Finland trappat upp närvaron till 
följd av brexit och har vid Londonkontoret för närvarande två inve-
steringsrådgivare med cirka 18 respektive 14 års tidigare erfarenhet 
från Finland Trade Commission respektive från Finpro. 

Även Asien är ett tydligt fokus för investeringsfrämjandet, vilket 
utlandsnärvaron i Kina, Japan och Sydkorea vittnar om. Särskilt stark 
är närvaron vid kontoret i Shanghai, som möjliggjorts genom en 
extrabudgetär projektsatsning av det ansvariga Arbets- och närings-
ministeriet.  

Invest in Finland arbetar både med att attrahera greenfield-invester-
ingar och M&A till Finland. I slutet av 2017 redovisade Invest in Fin-
land 180 nyetableringar av utländska företag och 150 återinvesteringar 
av befintliga utlandsägda företag. Detta uppges ha skapat hundratals 
nya arbetstillfällen som beräknades fortlöpa under 2018. Fördelat per 
industri ägde de största utländska direktinvesteringarna rum inom 
finans- och försäkringssektorn (31 procent av den totala industri-

                                                                                                                                                          
10 Hanna Lankinen, Head of Business Development, Invest in Finland, intervju 2018-04-16. 
11 Business Finland, Invest in Finland 2018 – an overview, presentationsmaterial vid intervju 
2018-04-16. 
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investeringsbasen) och övriga tjänsteföretag (30 procent). Inom till-
verkning gjordes de största investeringarna inom metallindustrin 
(12 procent) samt företag inom kemisk industri (10 procent).12 

Invest in Finland uppger att cirka 90 procent av verksamheten 
fokuserar på nya bolag, men att den nya organisationen kommer att 
lägga mer resurser på befintliga investerare i landet genom eftervårds-
satsningar. För detta kommer ett effektivt och rörligt samarbete 
samt ökad samverkan med regionala utvecklingsorganisationer krävas. 
Dock uppges avsaknaden på ett gemensamt Customer Relationship 
Management (CRM)-system utgöra en faktor som försvårar arbetet 
med regionerna. 13 

Under utredningens intervju med det ansvariga departementet 
Arbets- och näringsministeriet uppgav man att Invest in Finland lik-
som utländska företag direkt tar kontakt med ministeriet för att lyfta 
investeringshinder. I ett tidigt skede utses en Key Account Manager 
(KAM) som agerar central kontaktpunkt gentemot företaget. Ut-
ifrån behov utses KAM-funktionen centralt på ministeriet, inom 
Invest in Finland eller hos lokala främjaraktörer som exempelvis 
Helsinki Business Hub. Denna funktion beskrevs för utredningen 
som den främsta framgångsfaktorn i investeringsfrämjandet, och man 
betonade vikten av att KAM-funktionen innehas av en senior person 
med bred erfarenhet av landet och dess ekosystem. 

Den finska utrikesförvaltningens roll i främjandet 

Den finska utrikesförvaltningens representationsnätverk består av 
totalt 90 beskickningar, däribland 73 ambassader och fem general-
konsulat. Dessutom har Finland cirka 400 honorärkonsuler.14 På det 
finska utrikesdepartementets hemsida beskrivs att representations-
nätverkets skapar mervärde genom sin geografiska omfattning, infor-
mation om affärsmöjligheter och eventuella handelshinder men även 
prestigetjänster för att underlätta kontakter med verksamhetslandets 

                                                                                                                                                          
12 Invest in Finland Further investments of foreign companies create record number of jobs in Finland, 
www.investinfinland.fi/-/further-investments-of-foreign-companies-create-record-number-
of-jobs-in-finland (2019-03-20 11:43). 
13 Hanna Lankinen, Head of Business Development, Invest in Finland, intervju 2018-04-16. 
14 Ministry for Foreign Affairs of Finland, Finnish missions abroad, https://um.fi/missions 
(2019-01-09 11:04).  
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myndigheter, företag m.fl. Finländska beskickningar iakttar och rap-
porterar även om kommersiella hot och möjligheter. 

Utlandsmyndigheternas främjandeuppgifter beskrivs endast i rela-
tion till exportfrämjande och internationalisering för finska företag 
samt offentlig diplomati.15 

Finlands start-up tillstånd: ett effektivt samarbete mellan finska 
Migrationsverket och Business Finland 

Finlands regering lanserade ett särskilt start-up tillstånd i april 2018. 
Målgruppen för satsningen är innovativa grundare till start-ups från 
länder utanför EU som avser etablera ett växande bolag i Finland. 
Tillståndet utfärdas av det finska Migrationsverket men grundaren 
behöver först ansöka om ett behörighetsuttalande (eng. eligibility state-
ment) från Business Finland innan ansökan om uppehållstillstånd in-
lämnas.16 En komplett ansökan ges en första bedömning inom cirka 
tio dagar av Business Finland, som utvärderar företagets affärsmodell, 
team och resurser. Detta med syfte att säkerställa att det finns poten-
tial för snabb internationell tillväxt och att företaget har kapacitet till 
att positivt stärka finska kluster. Tillståndet utfördas för max två år 
och kan därefter förlängas.17 

Internationella center för talangattraktion 

International House Helsinki är en tjänstebyrå som förvaltas gemen-
samt av kommunerna i Helsingfors, Esbo och Vanda, Nylands magi-
strat, Skatteförvaltningen, Folkpensionsanstalten (Kela), Nylands 
Arbets- och näringsbyrå, Helsingfors regionala handelskammare samt 
Pensionsskyddscentralen (ETK). 

International House Helsinki erbjuder information och tjänster från 
offentliga myndigheter till internationella nyanlända i Helsingfors-

                                                                                                                                                          
15 Ibid. 
16 Business Sweden (2018) Talent attraction international benchmark – Finland. 
17 Business Finland, Finnish startup permit, www.businessfinland.fi/en/do-business-with-
finland/work-in-finland/startup-permit/ (2019-03-23 18:30). 
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området (t.ex. personnummer, skattekort, socialförsäkring och bi-
drag m.m.). För arbetsgivare erbjuds även kostnadsfri rådgivning i 
ärenden relaterade till internationell arbetskraft.18 

Rekommendationer för ett stärkt främjande av företagsinvesteringar 

Statens Revisionsverk (VTV) genomförde under 2017 en effektivitets-
revision av främjandet av företagsinvesteringar i Finland. I rapporten 
jämförs investeringsklimatet i landet med Sverige, Danmark och 
Nederländerna. Rapporten lämnar följande tre huvudsakliga rekom-
mendationer:  

1. Arbets- och näringsministeriet bör tilldela mer produktutvecklings-
finansiering för kommersialisering av innovationer och marknads-
föring. 

2. Finansministeriet bör övervaka hur nöjda företag är med tjänster 
tillhandahållna av myndigheter och utveckla centrala aktiviteter på 
regeringsnivå i syfte att företagen ska få en mer positiv upplevelse 
av hur de bemöts av myndigheter.19 

3. Finpro (numera Business Finland, utredningens anm.) bör utöka 
användningen av diplomater och företagsledare för att locka inve-
steringar till Finland, men även ha mer långvariga kontakter med 
företag som etablerat sig i landet.20 

4.1.3 Nederländerna  

Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) 

Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) är sedan starten 
1978 Nederländernas officiella IFO och var alltså tidigt en pionjär 
inom offentligt investeringsfrämjande. NFIA är en operationell en-
het under Ekonomi- och klimatdepartementet.  

                                                                                                                                                          
18 International House Helsinki, International House Helsinki, www.ihhelsinki.fi/ (2019-03-12 
10:57). 
19 I Statens Revisionsverks rapport beskrivs finska myndigheter i positiva ordalag från bl.a. en 
finsk företagsledare som menar att myndigheterna är ”obyråkratiska” och ”öppna för samarbete” 
men som samtidigt uttrycker en önskan att de snabbare ska svara upp mot företagens önskemål. 
20 National Audit Office of Finland (2017) Performance audit report Encouraging business 
investments Overall assessment (3/2017), Conclusion. 
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Totalt har NFIA cirka 120 anställda, varav runt 80 personer vid 
26 utlandskontor. NFIA uppger att man arbetar nära nederländska 
utlandsmyndigheter, och personalen i utlandet arbetar vanligtvis på 
ambassader och konsulat.  

I tabell 4.6 redogörs för NFIA:s personalresurser i Haag och i ut-
landet, enligt vad som redovisas på NFIA:s hemsida. Personalantalet 
som framgår av sammanställningen (88) är dock betydligt lägre än de 
120 anställda som NFIA uppgivit för utredningen och enligt OECD:s 
kartläggning av nationella IFO (100). Detta beror troligtvis på för-
dröjd uppdatering av hemsidan. Sammanställningen har dock ändå ett 
mervärde i att den synliggör Nederländernas geografiska fokus för 
investeringsfrämjandet. Störst antal utsänd personal finns i USA (9), 
följt av Japan och Kina (båda 5).  

Anm. (*) Utöver Singapore täcker kontoret Indonesien, Vietnam, Filippinerna, Australien och Nya Zeeland. 
Källa: Utredningens sammanställning baserat på uppgifter från Invest in Holland, Contact us, 
https://investinholland.com/contact-us/ (2019-02-28 16:34). 
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Noterbart från sammanställningen är det relativt stora antalet an-
ställda i Storbritannien och Irland med placering i London (4), vilket 
är nära sammankopplat med brexit. Seniora representanter för NFIA 
uppger att man mot bakgrund av brexit utökat antalet anställda i 
London men även vid huvudkontoret i Haag samt vid kontor i USA. 
Det är dock svårt att göra en exakt uppskattning av antalet anställda 
som arbetar med brexit eftersom många för närvarande uppges vara 
involverade i brexit-relaterade projekt.21 

Satsningar i relation till brexit har också lett till betydande utdel-
ning för NFIA och det bredare Invest in Holland-nätverket (se nästa 
avsnitt), vars resultat för 2018 redovisar att cirka 42 företag valt att 
etablera sig i Nederländerna till följd av brexit (en ökning från 
18 företag under 2017). Detta innebär 1 923 arbetstillfällen och cirka 
€ 291 miljoner22 i investeringar. NFIA uppger dessutom att man har 
pågående kontakter med över 250 företag som överväger att etablera 
sig i landet efter brexit.23 Närheten till London samt Nederländernas 
skatteincitament för att stimulera utländska investeringar kan också 
antas bidra till framgångarna att attrahera brexit-relaterade etableringar. 

Resultaten för 2018 visar vidare att NFIA bidrog till 8 475 av de 
9 847 arbetstillfällen som skapades. Totalt sett lyckades NFIA med 
att locka 248 utländska investeringsprojekt till Nederländerna, vilket 
sammantaget motsvarar investeringar på € 2,76 miljarder.24 

NFIA prioriterar i likhet med Invest in Denmark dels nyckel-
industrier, dels affärsverksamhet i investeringsfrämjararbetet, vilket 
framgår av tabell 4.7. 

                                                                                                                                                          
21 Nelleke Marrazza, Deputy Director Investment Projects & Business Intelligence, Netherlands 
Foreign Investment Agency, personlig kommunikation 2019-03-13. 
22 1 EUR = 10,4 SEK (1 april 2019). 
23 Invest in Holland, More Foreign Companies Invest in Holland in 2018: 10,000 extra jobs, 
https://uk.investinholland.com/more-foreign-companies-invest-in-holland-in-2018-10000-
extra-jobs/ (2019-02-28 17:09).  
24 Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, NFIA Results 2018, 
www.government.nl/ministries/ministry-of-economic-affairs-and-climate-policy/documents/ 
annual-reports/2019/02/09/nfia-results-2018 (2019-02-28 17:15). 
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Källa: Utredningens sammanställning baserat på Invest in Holland, Key Industries, 
https://investinholland.com/industries/ och Business Operations, https://investinholland.com/business-
operations/ (2019-03-04 10:40). 

Invest in Holland  

Liksom i Sverige finns i Nederländerna ett stort antal aktörer som 
på olika sätt är involverade i investeringsfrämjandet. Detta framgår 
av figur 4.1, som visar aktörerna inom NFIAs nätverk. 

 
Källa: Netherlands Foreign Investment Agency. 
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Ett initiativ som på nationell nivå bedöms ha förbättrat förutsätt-
ningarna för det investeringsfrämjande arbetet är nätverket Invest in 
Holland. Nätverket grundades 2015 av bl.a. NFIA och består av ytter-
ligare 12 deltagande aktörer, däribland byråer för regional ekonomisk 
utveckling och ett flertal stora städer.25 

Samarbetet baseras på en gemensam nationell strategi, Invest in 
Holland Strategy 2015–2020, som utarbetades mot bakgrund av ett 
behov att uppdatera NFIA:s strategi, men även p.g.a. en upplevd ökad 
konkurrens mellan regioner liksom minskade resurser. Strategin togs 
fram på cirka fem månader och bygger på fyra ben:  

1. Främjande av utländska direktinvesteringar och holländska styrkor: 
Stärkande av industrikluster och affärsverksamhet. 

2. Investerarrelationer för att främja expansionsinvesteringar: Gemen-
samma besök hos cirka 1 000 företag per år, frågeformulär till 
befintliga investerare vart tredje år samt återrapportering till det 
ansvariga Ekonomi- och klimatdepartementet. 

3. Policy och påverkansarbete: Dedikerad personal för bevakning av 
investeringsklimatet och återrapportering till politiska besluts-
fattare. Enligt OECD:s kartläggning av IFO lägger NFIA cirka 
5 procent av sin budget på påverkansarbete.26 

4. Förstärkning av nätverkssamarbetet: Delade resurser för att skapa 
stordriftsfördelar för exempelvis gemensam forskning och affärs-
underrättelser (eng. business intelligence), marknadsföring och kom-
munikation, fortbildning vid en s.k. FDI-akademi samt ett gemen-
samt CRM-system som delas mellan NFIA och regionerna inom 
Invest in Holland.27 28 

  

                                                                                                                                                          
25 I Invest in Holland ingår utöver NFIA följande aktörer: amsterdam inbusiness (aib), BOM 
Foreign Investments, East Netherlands Development Agency Oost NL, Holland International 
Distribution Council, InnovationQuarter, Invest in Zeeland, Invest Utrecht, Limburg Develop-
ment and Investment Company (LIOF), NOM Foreign Direct Investment, Rotterdam Partners, 
The Development Agency Noord-Holland Noord (NHN) och The Hague Business Agency. 
26 OECD (2018) Mapping of Investment Promotion Agencies in OECD Countries, s. 39. 
27 Jeroen Nijland, Commissioner, Netherlands Foreign Investment Agency, presentation vid 
Business Swedens investeringskonferens, 2018-09-19. 
28 Fördelarna med ett delat CRM-system och gemensamma utbildningstillfällen diskuteras i mer 
detalj i kapitel 2. 
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I strategin ingår även en skriven överenskommelse rörande hur leads 
behandlas, som utgår från transparens och principen om att ”sälja” hela 
Nederländerna och inte en specifik plats. Seniora NFIA representanter 
uppger att strategin har haft en stor inverkan och att Nederländerna de 
senaste tre åren gjort sina bästa resultat inom investeringsfrämjandet.29 
En ny strategi för 2020–2025 är för närvarande under framtagande, 
som delvis kommer att drivas av det ramverk som Ekonomi- och 
klimatdepartementet sätter för NFIA.30 

De nederländska utlandsmyndigheternas roll i främjandet  

Nederländerna har totalt cirka 150 ambassader och generalkonsulat. 
Utöver detta tillkommer runt 345 honorärkonsuler.31 På holländska 
utrikesdepartementets hemsida uppges att beskickningarna främjar 
handels- och ekonomiska relationer mellan Nederländerna och andra 
länder, bl.a. genom att rapportera om det lokala investeringsklimatet 
och marknadstrender av intresse för holländska exportörer. Invester-
ingsfrämjande omnämns dock inte specifikt.32 

Startup Delta 

Startup Delta är ett ideellt offentligt-privat partnerskap som arbetar 
aktivt på den internationella marknaden med att locka investeringar 
inom techsektorn och internationell kompetens och talang till Neder-
länderna. Partnerskapet verkar även för att förstärka ekosystemet för 
start-ups och företag som vill expandera sin verksamhet till landet. 
Startup Delta fokuserar i första hand på kontaktskapande mellan 
entreprenörer, banker och riskkapitalinvesterare samt stora företag.33 

                                                                                                                                                          
29 Jeroen Nijland, Commissioner, Netherlands Foreign Investment Agency, presentation vid 
Business Swedens investeringskonferens, 2018-09-19. 
30 Nelleke Marrazza, Deputy Director Investment Projects & Business Intelligence, Netherlands 
Foreign Investment Agency, personlig kommunikation 2019-03-13. 
31 Government of the Netherlands, Diplomatic missions of the Kingdom of the Netherlands abroad, 
www.government.nl/topics/embassies-consulates-and-other-representations/missions-of-the-
kingdom-of-the-netherlands-abroad (2019-01-09 10:55). 
32 Ibid. 
33 Startup Delta, About Startup Delta, www.startupdelta.org/about-startupdelta/startupdelta/ 
(2019-03-23 19:00). 
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Internationella center för talangattraktion 

I Nederländerna skapades expat centers genom ett gemensamt initiativ 
av regeringen, kommunerna och motsvarande Migrationsverket (the 
Immigration and Naturalisation Services [IND]). Expat centers finns 
på åtta platser i landet: Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Haag, 
Hengelo, Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Utrecht och Wageningen. 

Vid centren erbjuds tjänster och rådgivning för internationella 
företag och deras anställda samt egenföretagare. Man erbjuder även 
en specifik service för medföljande och studenter.34 

IN Amsterdam (tidigare Expatcenter Amsterdam) erbjuder en one-
stop-shop service för internationella nyanlända i Amsterdamområdet. 
IN Amsterdams tjänster innefattar områden som rör invandring så 
som uppehålls- och arbetstillstånd (inklusive startup-visum) m.m.35 

4.1.4 OECD:s kartläggning av nationella IFO  

OECD publicerade i oktober 2018 rapporten Mapping of Investment 
Promotion Agencies in OECD Countries, som kartlägger nuvarande 
praxis bland 32 nationella IFO inom OECD, däribland Danmark, 
Finland, Nederländerna och Sverige.36 Studien genomfördes under 
2017 och kan enligt rapportens inledning bidra till att underlätta för 
aktörer och beslutsfattare att kartlägga och jämföra nationella IFO:s 
verksamhet gentemot andra länders aktörer (eng. benchmarking).37 

Utredningen noterade i delbetänkandet att det hittills funnits en 
brist på transparens internationellt om nationella IFO:s verksamhet. 
Från OECD:s kartläggning framgår ett antal intressanta observatio-
ner som vi bedömer är av relevans för den framtida utformningen av 
Sveriges offentliga investeringsfrämjande.   

                                                                                                                                                          
34 Invest in Holland (2016) Expat Centers in the Netherlands. 
35 I amsterdam, IN Amsterdam, www.iamsterdam.com/en/our-network/in-amsterdam 
(2019-03-12 11:52). 
36 Business Sweden, Netherlands Foreign Investment Agency och Germany Trade and Invest 
har tillsammans med nationella IFO i Chile och Irland bidragit finansiellt till rapporten. 
37 OECD (2018) Mapping of Investment Promotion Agencies in OECD Countries, s. 3. 
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Fyra kärnfunktioner för IFO 

För skapa bättre förståelse för investeringsfrämjararbetet utgår OECD 
från en klassificering i Wells, L.T. and A.G. Wint (2000) som delar in 
de marknadsförings- och tjänsteverksamheter som genomförs av IFO 
i fyra kärnfunktioner.  

1. Imagebyggande (eng. image building): Syftar till att öka potentiella 
investerares medvetenhet om värdlandets styrkor och marknads-
föra landet som en attraktiv investeringsdestination.  

2. Investeringsgenerering (eng. investment generation): Direktkontakt 
med potentiella investerare i syfte att generera leads och invester-
ingsprojekt i värdlandet. 

3. Facilitering och bibehållande av investeringar (eng. investment facili-
tation and retention): Tjänster utformade för att bistå investeraren 
under projektets gång och etableringen, ytterligare tjänster efter 
projektets genomförande samt främjande av expansion och åter-
investeringar genom eftervård.  

4. Påverkansarbete (eng. policy advocacy): Syftar till att skapa och för-
bättra en investeringspolicy på nationell nivå genom påverkans-
arbete med utgångspunkt i befintliga investerares återkoppling.  

Sett till resursfördelning lägger en genomsnittlig nationell IFO i 
OECD den största delen av sin budget på investeringsgenerering 
(46 procent), följt av facilitering och bibehållande av investeringar 
(30 procent), imagebyggande (18 procent) och påverkansarbete (6 pro-
cent). Motsvarande fördelning för Sverige, Finland och Nederländerna 
visas i tabell 4.8.  
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Anm. Danmark inte ingår i denna sammanställning av OECD. 
Källa: Utredningens sammanställning baserat på OECD (2018) Mapping of Investment Promotion Agencies 
in OECD Countries, s. 38–39. 

 
 
Som framgår av tabell 4.8 lägger samtliga länder mer resurser på att 
generera investeringar än genomsnittet för nationella IFO inom 
OECD. Sverige och Finland lägger minst (10 procent) av resurserna 
på imagebyggande. Sverige lägger störst andel (40 procent) finansiella 
resurser på facilitering och bibehållande av investeringar, följt av 
Finland (30 procent) och Nederländerna (25 procent). Dock framgår 
inte resursfördelningen mellan facilitering av nya investeringar re-
spektive bibehållande av befintliga investeringar. Sverige allokerar inga 
medel för påverkansarbete, vilket både Finland och Nederländerna 
lägger 5 procent av resurserna på. 

Klassificering av nationella IFO i fyra strategiska profiler  

I syfte att bättre förstå olika aktivitetsfokus och val bland nationella 
IFO klassificerar OECD dem efter fyra strategiska profiler utifrån 
fördelning av personalresurser. Detta mot bakgrund att uppskattningar 
av personalfördelning av OECD anses vara mer pålitliga än resurs-
fördelningsmönster.38 

1. Imagebyggande IFO (eng. image builders): 40 procent eller mer av 
personalresurserna läggs på imagebyggande.39 Genomför fler pro-
aktiva kampanjer, inklusive reklam i TV och tryckta medier. Totalt 
två nationella IFO inom OECD (6 procent). 

                                                                                                                                                          
38 OECD (2018) Mapping of Investment Promotion Agencies in OECD Countries, s. 48. 
39 Dessutom är den näst största utgiftsposten för kategorierna imagebyggande, genererande och 
faciliterande nationella IFO minst tio poäng efter respektive huvudaktivitetsområde i OECD:s 
klassificering. 
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2. Genererande IFO (eng. generators): 40 procent eller mer av resur-
serna går till att skapa investeringar, och mindre fokus läggs på 
imagebyggande. Totalt 13 nationella IFO inom OECD (41 pro-
cent), däribland Sverige och Nederländerna. 

3. Faciliterande IFO (eng. facilitators): 40 procent eller mer av re-
surserna läggs på att underlätta investeringar. Erbjuder bredast 
utbud inom eftervårdsservice. Totalt åtta nationella IFO inom 
OECD (25 procent), däribland Danmark. 

4. Balanserade IFO (eng. balanced): Genomgående balanserade natio-
nella IFO vars största del av resurserna delas lika mellan att skapa 
respektive underlätta investeringar.40 Totalt nio nationella IFO 
inom OECD (28 procent), däribland Finland.41 

Klassificeringen av länder efter IFO-kategorier framgår av tabell 4.9, 
som visar en sammanställning gjord av utredningen baserat på två be-
fintliga tabeller i OECD:s studie. Utöver genomsnittlig budget återger 
tabellen även ett genomsnitt för antal anställda samt antal lokala eller 
regionala kontor respektive utlandskontor som arbetar med invester-
ingsfrämjande. 

OECD:s analys visar att kategorin faciliterande IFO (där bl.a. Dan-
mark ingår) har störst resurser i absoluta termer med en genomsnittlig 
investeringsfrämjandebudget på USD 35 miljoner42 och 162 anställda 
jämfört med det totala genomsnittet för nationella IFO inom OECD 
på USD 14 miljoner och 78 anställda. Det genomsnittliga antalet ut-
landskontor som sysslar med investeringsfrämjande uppgår till 27.43 

Som framgår har kategorin genererande IFO (där Nederländerna, 
och Sverige ingår) en lägre genomsnittlig budget (USD 7,7 miljoner), 
lägre antal anställda (46), färre regionala eller lokala kontor (0) samt 
utlandskontor med fokus på investeringsfrämjande (11).  

                                                                                                                                                          
40 OECD (2018) Mapping of Investment Promotion Agencies in OECD Countries, s. 48–49. 
41 Det bör tilläggas att OECD:s undersökning genomfördes under 2017, dvs. före bildandet av 
Business Finland i början av 2018. 
42 1 USD = 9,3 SEK (1 april 2019). 
43 OECD (2018) Mapping of Investment Promotion Agencies in OECD Countries, s. 49. 
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Anm. (*) Uppgift saknas i OECD:s sammanställning. 
Källa: Utredningens sammanställning baserat på OECD (2018) Mapping of Investment Promotion Agencies 
in OECD Countries, s. 49–50. 

 
 
Sett till Business Swedens exportfrämjande verksamhet är det dock 
vanskligt att göra direkta jämförelser p.g.a. exempelvis delade personal-
resurser för export- och investeringsfrämjande, men utredningen gör 
ett antal observationer:  

• Business Swedens nuvarande statliga anslag för årsuppdraget inve-
steringsfrämjande på 72,7 miljoner kronor (2019) ligger strax över 
genomsnittet för kategorin genererande IFO på USD 7,7 miljoner 
(motsvarande cirka 71,6 miljoner kronor).44 Utöver Business 
Swedens grundanslag tillkommer bl.a. finansiering för särskilda 
regeringsuppdrag. 

                                                                                                                                                          
44 1 USD = 9,3 SEK (1 april 2019). 
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• Business Swedens 35 årsarbetskrafter (ÅAK) för investerings-
främjande i slutet av 2018 ligger under genomsnittet på 46 anställda 
för genererande IFO.  

• Business Swedens närvaro i form av dedikerad investerings-
främjarpersonal på sju utlandskontor under 2018 ligger strax under 
genomsnittet på elva kontor. Totalt sett hade Business Sweden 
dock 47 kontor på 42 marknader i slutet av 2018. 

Gällande kategorin balanserade IFO (där bl.a. Finland ingår) visar 
OECD:s analys att dessa nationella IFO i likhet med faciliterande 
IFO (som Invest in Denmark sållar under) i större utsträckning foku-
serar på att underlätta investeringar och insatser för eftervård. Men 
trots likheter i strategi finns stora skillnader avseende finansiella re-
surser och personal.45 

Av tabell 4.10 framgår OECD:s sammanställning av personalresur-
ser och utlandskontor på nationella IPA i Sverige och utredningens 
referensländer. Vi vill understryka att det finns vissa svårigheter i att 
jämföra personalresurser mellan nationella IFO, bl.a. till följd av det 
faktum att NFIA och Invest in Denmark endast arbetar med in-
vesteringsfrämjande medan nationella IFO i Finland och Sverige 
använder sig av delade personalresurser för export- och investerings-
främjande. 

Anm. (*) Utredningens tidigare sammanställning i tabell 2.5 (kapitel 2) av Business Swedens anställda 
visar på 40 ÅAK för investeringsfrämjande den 31 december 2017. OECD:s undersökning gjordes mellan 
maj och september 2017. 
Källa: OECD (2018) Mapping of Investment Promotion Agencies in OECD Countries, s. 35. 

 

                                                                                                                                                          
45 OECD (2018) Mapping of Investment Promotion Agencies in OECD Countries, s. 50. 
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Prioriteringsstrategier för länder och sektorer  
inom OECD:s nationella IFO 

Samtliga nationella IFO inom OECD som deltagit i undersökningen 
uppger att de prioriterar särskilda sektorer och länder i investerings-
främjandearbetet. Tre fjärdedelar inriktar sig mot särskilda invester-
ingsprojekt och över en tredjedel prioriterar särskilda investerare.46 
OECD har fastställt en typologi för nationella IFO baserat på deras 
prioriteringsstrategier enligt tabell 4.11.  

Källa: Utredningens sammanställning baserat på OECD (2018) Mapping of Investment Promotion Agencies 
in OECD Countries, s. 60. 

 
 

                                                                                                                                                          
46 Ibid., s. 59–61. 
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• Grundläggande prioriterande IFO (eng. Basic Prioritisers): 19 pro-
cent av nationella IFO inom OECD klassas enligt typologin som 
”Basic Prioritisers” som prioriterar endast sektorer eller länder. 

• Projektfokuserade prioriterande IFO (eng. Project-Centered Priori-
tisers): Danmark och Nederländerna klassas som ”Project-Centered 
Prioritisers” (totalt 34 procent), vilket innefattar nationella IFO 
som riktar in sig mot sektorer eller länder samt särskilda invester-
ingsprojekt.  

• Investerarfokuserade prioriterande IFO (eng. Investor-Centered 
Prioritisers): Endast Kanada (totalt 3 procent) faller inom kategorin 
”Investor-Centered Prioritisers” som utgörs av nationella IFO som 
endast prioriterar sektorer eller länder samt särskilda investerare. 

• Superprioriterande IFO (eng. Super-Prioritisers): Sverige och Fin-
land klassas enligt typologin som ”Super-Prioritisers” (totalt 41 pro-
cent), vilket innefattar nationella IFO som riktar in sig mot sektorer 
och länder liksom projekt och investerare.47 

OECD:s undersökning visar att fastställandet av prioriteringar för 
nationella IFO är en komplex process med ett stort antal inblandade 
aktörer och informationskällor. Vanligtvis omvandlas politiska hän-
synstaganden till prioriteringsstrategier genom formella beslut eller 
strategier som beslutas av ett departement eller genom nationella 
utvecklingsplaner. Godkännande av målsättningar avseende sektorer 
och länder ges inom OECD:s nationella IFO av det berörda departe-
mentet (41 procent),48 ledningen (35 procent) eller styrelsen (25 pro-
cent) för respektive IFO. Hälften av nationella IFO inom OECD 
omprövar årligen sina områdesspecifika prioriteringar medan en 
tredjedel gör så vartannat eller var tredje år. 

Prioriteringsstrategin fastställs ofta (63 procent) i en övergripande 
strategi hos respektive IFO och/eller i landets nationella utvecklings-
plan eller annan strategi på regeringsnivå (50 procent).49 Bland vissa 
IFO med en strategi på regeringsnivå – däribland Finland och 
Nederländerna – finns ingen dedikerad strategi för respektive IFO:s 

                                                                                                                                                          
47 Ibid., s. 59–60.  
48 I Nederländerna är flera departement inblandade. 
49 OECD (2018) Mapping of Investment Promotion Agencies in OECD Countries, s. 66–67. 
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målinriktning. Danmark förlitar sig tvärtom enbart på Invest in Den-
marks strategi för sin målsättning, vilket ter sig naturligt då organisa-
tionen är en del av danska UD.50 51 

Andelen resurser av den totala personalstyrkan som läggs på prio-
riterade sektorer varierar i Sverige och utredningens referensländer, 
enligt OECD. Sverige lägger betydande resurser på prioriterade om-
råden (84 procent) medan Danmark lägger 60 procent och Neder-
länderna endast 7 procent (Finland ingår inte i denna sammanställ-
ning av OECD). Vidare finns i Sverige och Danmark dedikerade 
enheter för prioriterade sektorer eller länder, medan Finland och 
Nederländerna inte har någon formell enhet för detta syfte. 

Utöver att prioritera särskilda länder eller sektorer prioriterar även 
de flesta (78 procent) av OECD:s nationella IFO särskilda invester-
ingsprojekt som anses vara högkvalitativa och strategiska. Detta be-
döms efter förbestämda kriterier som t.ex. innovationseffekter, prio-
riterade sektorer, jobbskapande och investeringens storlek.52 53 

Satsningar på eftervård varierar bland nationella IFO inom OECD 

Andra faktorer spelar en de facto roll i utformningen av prioriterings-
strategier. Exempelvis fokuserar en tredjedel av nationella IFO inom 
OECD på nya investeringsprojekt (s.k. greenfield FDI) medan en-
dast ett fåtal för närvarande prioriterar expansioner och återinvester-
ingar.54 Inom eftervårdsaktiviteter ingår att exempelvis lösa problem 
som företag stöter på, och hjälpa dem att expandera verksamheten, 
inklusive genom att förankra dem i den lokala ekonomin.  

Totalt sett genomför nationella IFO inom OECD i genomsnitt 
fler tjänster som syftar till att underlätta nya investerares projekt-
genomförande (59 procent) än eftervårdsaktiviteter (36 procent).55 
Den tjänst inom eftervård som oftast erbjuds enskilda investerare är 

                                                                                                                                                          
50 Ibid., s. 108. 
51 I kapitel 2 föreslår utredningen att en strategi för investeringsfrämjande bör antas som del 
av den fortsatta exportstrategin i Sverige. 
52 OECD (2018) Mapping of Investment Promotion Agencies in OECD Countries, s. 64. 
53 Högkvalitativa investeringar (HQI) diskuteras i förhållande till Business Swedens styr- och 
utvärderingsprocess kapitel 2. 
54 Frankrike, Portugal, Storbritannien och Ungern. 
55 OECD (2018) Mapping of Investment Promotion Agencies in OECD Countries, s. 43–45. 
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strukturerad felsökning (81 procent). Strax under hälften av natio-
nella IFO (45 procent) involverar sig i medling i konflikter medan 
endast 26 procent erbjuder en ombudsmanservice.56 57 

Tabell 4.12 återger antalet aktiviteter inom områdena facilitering 
och eftervård i Sverige och utredningens referensländer. För jäm-
förelse inkluderas även fyra av de länder som enligt OECD särskilt 
prioriterar eftervård och expansioner. 

Källa: Utredningens sammanställning baserat på OECD (2018) Mapping of Investment Promotion Agencies 
in OECD Countries, s. 44. 

 
 
Enligt sammanställningen ingår Sverige bland de nationella IFO som 
erbjuder ett stort antal tjänster inom eftervård. Däremot innebär inte 
ett stort antal tjänster nödvändigtvis att eftervård är ett prioriterat 
område, eller vice versa. Exempelvis har Frankrikes IFO, som enligt 
OECD prioriterar återinvesteringar och expansion, endast två typer 
av tjänster inom eftervård. Detta kan delvis förklaras av att i Frankrike 
ansvarar dessutom självständiga lokala aktörer (som regionala och 
lokala utvecklingsaktörer) för facilitering och eftervård.58 

Tabell 4.12 visar även att Danmark och Nederländerna erbjuder två 
respektive tre tjänster inom eftervård. Från utredningens intervjuer 
med företrädare för nationella och lokala IFO i länderna står det 

                                                                                                                                                          
56 Ibid., s. 45. 
57 OECD uppmärksammar att Sydkorea etablerat en ombudsmanservice som del av större 
investeringspolicyreformer. Utöver särskilda klagomål från investerare bidrar ombudsmannen 
även till att förbättra investeringspolicyn genom att förmedla information från observationer 
och erfarenheter i fält. 
58 OECD (2018) Mapping of Investment Promotion Agencies in OECD Countries, s. 43. 
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dock klart att eftervård inte bara utgör en central del av investerings-
främjandet utan också resulterar i ett stort antal nya leads och skapade 
arbetstillfällen. Eftervårdsinsatserna möjliggörs genom ett nära sam-
arbete med regioner och lokala aktörer, som i Nederländernas fall 
formaliserats genom Invest in Holland-nätverket. 

I utredningens delbetänkande konstaterades att Sverige har en 
outvecklad eftervård av de företag som investerat i landet. Delbetän-
kandet föreslog därför att eftervården bör stärkas genom att etablera 
en investor relations-funktion där Business Sweden följer upp gjorda 
investeringar i Sverige genom intervjuer, enkätundersökningar och 
fortsatt stöd vid potentiella nya investeringar. Funktionen ska enligt 
förslaget även utvärdera företagens upplevelser av Sverige och för-
fatta årsrapporter om investeringsklimatet. I kapitel 3 lämnar utred-
ningen förslag för att ytterligare stärka satsningarna på eftervård av 
befintliga investeringar inom det svenska investeringsfrämjandet. 
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5 Konsekvensbeskrivning 

Enligt direktivet ska utredaren bedöma vilka konsekvenser eventuella 
förslag kan ha för företag och det allmänna och vid behov lämna för-
slag på finansiering. Dessa ska redovisas enligt 14–15 §§ kommitté-
förordningen (1998:1474) samt 6–8 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning. 

Utredningen ska också enligt förordningen (2007:1244) om kon-
sekvensutredning vid regelgivning bedöma föreskrifternas kostnads-
mässiga och andra konsekvenser om betänkandet innehåller förslag 
till nya eller ändrade regler. Då utredningen inte föreslår några nya 
eller ändrade regler görs således inte sådana bedömningar. 

Generella konsekvenser av investeringsfrämjande 

Investeringar är centralt för tillväxt och hållbar utveckling. Det ökar 
ekonomins produktionskapacitet och driver skapandet av sysselsättning 
och ökade inkomster. (OECD, 2018).1 

Ett effektivare offentligt främjande av utländska investeringar för-
väntas ha en positiv inverkan på sysselsättning och tillväxt i Sverige. 
Under 2017 fanns i Sverige totalt 672 420 anställda vid 14 388 utlands-
ägda företag, enligt en rapport från Tillväxtanalys. Antalet anställda 
ökade med 39 204 personer eller 6 procent jämfört med föregående 
år. Detta var den största uppmätta ökningen på sex år.2  

Enligt rapporten Nordic Attractiveness Report 2018, som mäter de 
nordiska ländernas prestation när det gäller att attrahera utländska 
direktinvesteringar (FDI), skapades i Sverige 6 000 nya jobb under 

                                                                                                                                                          
1 OECD (2018) Mapping of Investment Promotion Agencies in OECD Countries, förord. 
2 Tillväxtanalys (2018) Utländska företag 2017, s. 7. 
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2017 genom 108 internationella företagsinvesteringar (FDI-projekt).3 
Totalt sett skapades i Norden 12 000 nya jobb genom 411 invester-
ingar under 2017, vilket innebär att hälften av alla nya arbetstillfällen 
skapades genom utländska investeringar i Sverige.4 

Olika fallstudier visar på positiva samhällsekonomiska effekter av 
investeringsfrämjande. En studie av effekterna av Facebooks etabler-
ing i Luleå genomförd 2017 av Sweco på Tillväxtverkets uppdrag 
bedömer att etableringen lett till positiva ekonomiska effekter såväl 
nationellt som regionalt. Detta innefattar betydande sysselsättnings-
effekter, inklusive en samlad effekt under byggnationsfasen som 
beräknas till runt 4 700 årsarbetskrafter (ÅAK), eller motsvarande 
900 sysselsatta i genomsnitt per år. Därutöver beräknas drift av an-
läggningen under 2017 ha bidragit till totalt cirka 400 ÅAK. Utöver 
direkta sysselsättningseffekter uppges investeringen ha bidragit till 
indirekta effekter i närliggande branscher liksom inducerade effekter 
som resultat av de sysselsattas konsumtion. Investeringen har även bi-
dragit till följdetableringar av andra företag, inklusive nyetableringar 
och/eller tillväxt i befintliga företag inom exempelvis datacenterrela-
terade bolag, supportföretag och besöksnäringen.5 

I en studie gjord av Boston Consulting Group (BCG) 2016 på upp-
drag av Business Sweden konstateras att datacenterindustrin under 
2015 bidrog till direkta, indirekta och inducerade ekonomiska effek-
ter motsvarande över 12 miljarder kronor. Antalet arbetstillfällen 
beräknas ha uppgått till 3 700 ÅAK inom drift och byggnation samt 
3 200 ÅAK genom inducerade eller indirekta effekter av drift och 
byggnation. Samma studie uppskattar att datacenterindustrin i ett 
scenario med full potential skulle kunna bidra till 50 miljarder kronor 
i direkta och indirekta samt inducerade ekonomiska effekter, liksom 
27 000 arbetstillfällen. Detta skulle dock förutsätta att Sverige ökar 
ansträngningarna betydligt för att skapa bästa möjliga miljö för in-
dustrin.6 
  

                                                                                                                                                          
3 Nordic Attractiveness Report 2018 mäter endast s.k. greenfield-investeringar (som resulterat 
i nya anläggningar och nya jobb) och utesluter portföljinvesteringar samt fusioner och förvärv.  
4 Ernst & Young (2018) Nordics Attractiveness Report Onward and Upward, s. 7. 
5 Sweco (2017) Effekter av Facebooks etablering i Luleå. En studie av effekter på regional och 
nationell nivå. 
6 Boston Consulting Group (2016) Capturing the Data Center Opportunity – How Sweden Can 
Become a Global Front-Runner in Digital Infrastructure. 
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Vidare visar en analys av regionalekonomiska effekter och sam-
hällsnytta av 53 etableringar och investeringar i Göteborgsregionen 
under 2013–2015 på 2 130 arbetstillfällen i direkta sysselsättnings-
effekter. Enligt analysen, som genomfördes 2017 av Kontigo AB på 
uppdrag av Business Region Göteborg, uppskattas de totala sysselsätt-
ningseffekterna innebära mellan 40 och 67 procent fler arbetstillfällen 
baserat på två olika scenarier. Nettoeffekterna av etableringarna be-
räknas sammantaget uppgå till 365–525 miljoner kronor per år.7 

En studie genomförd på uppdrag av Invest Sweden (som 2013 slogs 
samman med Exportrådet till Business Sweden) visar på positiva sam-
hällsekonomiska effekter av Invest Swedens verksamhet.8 Utvärder-
ingen, en in- och outputanalys, är från 2011 och är den senaste analys 
som gjorts av de samhällsekonomiska effekterna av det offentliga in-
vesteringsfrämjandet. Mot bakgrund av detta föreslog utredningen i 
delbetänkandet att Tillväxtanalys bör ges i uppdrag att utveckla en 
aktuell samhällsekonomisk analysmodell för satsningar inom inve-
steringsfrämjandet. 

Business Sweden ansvarar för det statliga investeringsfrämjandet 
i Sverige och arbetar enligt en av styrelsen beslutad strategi (Strategi 
2020) med ett antal uppsatta kvantitativa strategiska mål för verksam-
heten, däribland antalet högkvalitativa investeringar (HQI). Målsätt-
ningen för 2020 är 50 HQI. Motsvarande antal var 34 HQI 2018 samt 
40 HQI 2019. Ett av återrapporteringskraven i Business Swedens stat-
liga uppdrag för export- och investeringsfrämjande är antalet HQI. 
Under 2018 uppnådde Business Sweden i samverkan med regionala 
partners 44 HQI.9 Business Sweden uppskattar att de har potential att 
tillsammans med regioner, kommuner och andra offentliga aktörer 
öka antalet HQI till 50 per år från 2020 förutsatt att man kan använda 
ökade resurser för marknadsföring, försäljning och eftervård. Utred-
ningen menar att de förslag som presenteras i slutbetänkande och 
delbetänkande bidrar till att möjliggöra en sådan positiv utveckling.   

                                                                                                                                                          
7 Kontigo AB (2017), Analys av nytta av näringslivsinsatser i BRG samt indikatoruppföljning, 
s. 19. 
8 Bengt Roström (2011) Samhällsekonomiska effekter av Invest in Swedens verksamhet per affärs-
område. 
9 Business Sweden (2019) Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden. Verksamhets-
året 2018, s. 44. 
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Konsekvenser för staten  

Utredningen ska i enlighet med 14 § kommittéförordningen föreslå 
finansiering för kostnadsökande förslag. Vi föreslår att förslagen i 
första hand finansieras med ökade anslag i den kommande budget-
beredningen. Om reformutrymmet inte medger detta bör förslagen 
i andra hand finansieras genom omfördelning av sakanslag för myn-
digheter eller medel för regeringsuppdrag till andra organisationer 
som bidrar till främjande av svensk ekonomisk tillväxt och av Sverige-
bilden. 

I såväl slutbetänkande som delbetänkande lämnar utredningen ett 
flertal förslag på åtgärder för ett effektivare investeringsfrämjande. 
Några av de mest centrala förslagen är en strategi för investerings-
främjande som del av den fortsatta exportstrategin. Denna föreslås 
innefatta bl.a. en nationell investeringssamordnare, långsiktig bas-
finansiering av det regionala investeringsfrämjandet samt förstärkt 
utlandsnärvaro för investeringsfrämjandet. Totalt sett föreslår utred-
ningen i slutbetänkandet insatser som finansieras av statliga medel 
motsvarande 37 miljoner kronor. Fördelningen av dessa medel fram-
går av tabell 5.1.  

Det är utredningens bedömning att de föreslagna åtgärderna har 
en positiv effekt på statsfinanserna eftersom ett effektivt offentligt 
investeringsfrämjande förväntas bidra till fler investeringar och där-
med tillväxt, högre sysselsättning och ökade skatteintäkter.  

Konsekvenser för kommuner och regioner 

Varje statlig offentlig utredning har att redovisa konsekvenser för 
den kommunala självstyrelsen samt föreslå finansiering för kost-
nadsökningar och intäktsminskningar för kommuner eller regioner. 
I utredningen föreslås att alla regionala aktörer i samverkan med 
kommuner bör arbeta med investeringsfrämjande. Därför föreslås en 
förstärkning av det regionala investeringsfrämjandet genom statlig 
basfinansiering som villkoras mot en lika stor finansiering från respek-
tive region. Satsningen finansieras genom utgiftsområde 19 Regional 
tillväxt. Dessutom bör alla regionala investeringsfrämjandeorganisa-
tioner (IFO) ingå samverkansavtal med Business Sweden. Utred-
ningen föreslår också att investeringsfrämjande bör utgöra en del av 
de regionala utvecklingsplanerna.  
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Vi bedömer att detta inte innebär några bindande krav för regio-
ner eller kommuner eftersom förslagen ska betraktas som ett statligt 
erbjudande om långsiktigt samarbete inom investeringsfrämjandet.  

Den regionala kostnaden som medfinansieringen innebär bör re-
gioner kunna bära genom omprioriteringar inom nuvarande verk-
samhet. Flera regioner och kommuner avsätter redan i dag medel för 
investeringsfrämjande verksamhet och ges genom förslaget möjlighet 
till ett förstärkt och långsiktigt främjande av utländska investeringar.  

Konsekvenser för företag  

Vi bedömer att utredningens förslag för ett effektivare investerings-
främjande kommer att gynna såväl stora som små och medelstora 
företag. Främst förväntas detta ske genom att ett ökat stöd till Busi-
ness Sweden och regionala IFO skapar en förstärkt förmåga för råd-
givning och stöd under investeringsprocessen och i samband med 
expansion och återinvesteringar. En annan effekt av utredningens 
förslag för ett förstärkt långsiktigt regionalt investeringsfrämjande 
och en effektivare eftervård torde vara en utökad förmåga att stötta 
företag som hotas av omlokalisering eller nedläggning. 

Konsekvenser för sysselsättning  
och offentlig service i olika delar av landet 

Majoriteten av det utländska företagsägandet är koncentrerat till stor-
stadsregionerna.10 Samtidigt har ett antal uppmärksammade etabler-
ingar skett de senaste åren utanför storstadsregionerna, som exempel-
vis Northvolts batterifabrik i Skellefteå, Kingspans fabrik i Jönköping 
och Facebooks etablering i Luleå. Utredningens förslag till förstärkt 
regionalt investeringsfrämjande genom statlig basfinansiering och ökat 
samarbete mellan Business Sweden och regionerna borde underlätta ett 
effektivt och långsiktigt främjande av utländska investeringar. Detta 
kan i sin tur bidra till positiva sysselsättningseffekter och förbättrat 
underlag för offentlig service utanför storstadsområdena.  

                                                                                                                                                          
10 Tillväxtanalys (2018) Utländska företag 2017, s. 14. 
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Enligt Tillväxtanalys är arbetsställen i utlandsägda företag osäk-
rare än i icke-multinationella företag till följd av högre nedläggnings-
sannolikhet.11 Regioner med färre arbetstillfällen är mer känsliga för 
sådana nedläggningar än storstadsregioner med ett mer diversifierat 
näringsliv. Utredningens förslag om förbättrad eftervård kan bidra 
till att regionerna har större möjligheter att motverka negativa kon-
sekvenser. Dessutom kan utredningens förslag till ett förbättrat system 
för rapportering av hinder för utländska investeringar underlätta eta-
bleringar i alla delar av Sverige. 

Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män 

Utredningens förslag har inga direkta konsekvenser för jämställdheten 
mellan kvinnor och män. Indirekt gynnas såväl kvinnor som män av 
ett effektivare investeringsfrämjande, förutsatt att det leder till till-
växt, högre sysselsättning och ökade skatteintäkter. 

Konsekvenser för möjligheterna  
att nå de integrationspolitiska målen 

Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. En växande 
och breddad arbetsmarknad gynnar generellt sett individer som ännu 
inte fått fotfäste på densamma. Erfarenheter från regionernas arbete 
med investeringsfrämjande visar dessutom att tillgång till mångkulturell 
arbetskraft är en viktig lokaliseringsfaktor för utländska företag.12 

Övriga konsekvenser 

Utredningen bedömer vidare att förslagen inte medför konsekvenser 
för den personliga integriteten eller brottsligheten och det brotts-
förebyggande arbetet. 

                                                                                                                                                          
11 Tillväxtanalys (2017) Utländska företag i svenskt näringsliv – hot eller möjlighet?, s. 32–34. 
12 Källa: Region Skåne och Västerbotten. 
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Statliga kostnader  

I tabellen nedan ges en översikt av de förslag med kostnadspåverkan 
som presenteras i slutbetänkandet. 
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Kommittédirektiv 2018:3 

Ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar 

Beslut vid regeringssammanträde den 8 februari 2018 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska genomföra en översyn av det offentliga främ-
jandet av utländska investeringar i Sverige, det så kallade investerings-
främjandet. Utredaren ska bl.a. ta fram underlag och förslag på hur 
regeringen och andra relevanta aktörer kan arbeta för att förbättra 
den samlade strategiska marknadsföringen av Sverige som destination 
för utländska investeringar. Utredaren ska dessutom analysera och 
vid behov föreslå förbättringar i fråga om bl.a. ansvarsfördelning och 
samverkan mellan de olika aktörerna inom investeringsfrämjandet. 
Utredaren kan även identifiera hinder som särskilt och utan anled-
ning försvårar för utländska investeringar och vid behov lämna för-
slag på hur hinder ska rapporteras. 

Utredaren ska lämna ett delbetänkande senast den 1 juni 2018. 
Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 december 2018. 

Det svenska investeringsfrämjandet 

Det offentliga främjandet av utländska investeringar i Sverige, det så 
kallade investeringsfrämjandet, har ökat i betydelse under senare år. 
Svenska storföretag expanderar främst på utländska marknader, varför 
nya arbetstillfällen behöver skapas i utländska företag som etablerar 
sig i Sverige.  
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Utländska investeringar som tillför kapital, kunskap, kompeten-
ser och nya marknader till svenskt näringsliv har stor betydelse för 
svensk sysselsättning och tillväxt. I dag finns drygt 14 000 utlands-
ägda dotterbolag i Sverige som sysselsätter 600 000–700 000 personer. 
Ungefär hälften av den svenska exporten kommer från utlandsägda 
bolag. Utländska investeringar till Sverige ökar konkurrensen, vilket 
skapar ökad produktivitet. De bidrar även med idéer, kapital och nät-
verk som spiller över på svenska företag och leder till stärkt innova-
tionskraft.  

Sverige ses internationellt som ett framstående innovationsland. 
Det finns potential att attrahera kunskapsintensiva företag att inves-
tera och förlägga verksamhet här. Många svenska företag letar aktivt 
efter strategiska partnerskap, samarbete inom forskning och utveck-
ling samt internationella investeringar. För utländska företag erbjuder 
Sverige en tillgång till kompetens, resurser och marknader som kan 
stärka företagens innovationskraft och affärer. 

Uppdraget att göra en översyn av investeringsfrämjandet 

Förbättrad marknadsföring av Sverige som destination  
för utländska investeringar 

Arbetet med att främja utländska investeringar i Sverige sker på inter-
nationell, nationell, regional och lokal nivå och involverar myndig-
heter och organisationer i Sverige och utomlands. Aktörerna har som 
regel skilda huvudmän, uppdrag, arbetssätt och finansiering och har 
skilda kanaler, budskap och metoder för strategisk marknadsföring 
och kommunikation. 

Många länder arbetar strategiskt med investeringsfrämjande och 
marknadsför sig gentemot internationella företag och andra investe-
rare för att attrahera direktinvesteringar och portföljinvesteringar. 
I detta sammanhang kan Sverige inspireras och ta lärdom av fram-
gångsrika exempel. Jämförbara länder är exempelvis Nederländerna, 
Danmark och Finland.  
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Utredaren ska därför 

• med utgångspunkt i de nyckelområden som prioriteras av Sveriges 
export- och investeringsråd (Business Sweden), identifiera och 
analysera framgångsfaktorer för Sverige som destination för ut-
ländska investeringar, inklusive lokala och regionala styrkeområden, 
t.ex. faktorer kopplade till samverkansprogrammen och Sveriges 
testbäddar,  

• analysera strategisk marknadsföring av och kommunikation om 
Sverige och dess regioner som destination för utländska invester-
ingar, inklusive kommunikationskanaler, samt analysera samord-
ning kring varumärkesbyggande och vid behov föreslå förbättringar, 
och 

• analysera hur jämförbara länder såsom Nederländerna, Danmark 
och Finland, arbetar med investeringsfrämjande och belysa model-
ler, samarbeten, strategisk kommunikation och andra lösningar 
som Sverige kan inspireras av. 

Ett samlat system för rapportering av investeringshinder 

Investeringsfrämjandet bygger på att information om svenska be-
stämmelser och förhållanden finns lätt tillgängliga och att lagstift-
ningen och dess praxis inte skapar hinder som särskilt och utan 
anledning försvårar utländska investeringar. Utredaren ska beakta 
pågående arbete inom EU om utländska direktinvesteringar såsom 
förslaget till förordning (COM (2017) 487) att inrätta en ram för 
granskning av utländska direktinvesteringar liksom meddelandet 
(COM (2017) 494) att välkomna utländska direktinvesteringar och 
samtidigt skydda grundläggande intressen. 

Utredaren ska därför 

• analysera om, och vid behov lämna förslag på hur berörda myndig-
heter och andra offentliga aktörer kan involveras för en samordnad 
rapportering av hinder för utländska direktinvesteringar i Sverige 
samt inom ramen för sina uppdrag medverka i att ta fram möjliga 
lösningar till hinder som särskilt och utan anledning försvårar ut-
ländska investeringar. Utredaren ska dock inte lämna förslag på 
skatteändringar.  
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Tydlig målformulering, ansvarsfördelning och samverkan mellan aktörer 

Eftersom alla utländska investeringar sker i en lokal miljö i Sverige 
behövs det ett nära samspel mellan relevanta aktörer för att skapa 
och presentera lokala och regionala erbjudanden av bl.a. kompetenser, 
finansiering, företags- och innovationsmiljöer, kommunikationer och 
utbildning. Det behöver också finnas en ändamålsenlig styrning, finan-
siering och ansvarsfördelning så att investeringsfrämjandet bedrivs 
effektivt och långsiktigt. Synergier mellan aktörerna ska tillvaratas 
och överlappningar undvikas. Det finns allmänt ett intresse på lokal, 
regional och nationell nivå av att attrahera utländska investeringar. 
Förutsättningarna varierar dock i landet.  

Business Sweden har regeringens uppdrag att samordna och driva 
investeringsfrämjandet i Sverige och utomlands. Inom ramen för 
Sveriges exportstrategi har regeringen gett Business Sweden ökade 
anslag för investeringsfrämjande, inte minst för att förstärka sam-
arbetet med svenska regioner och kommuner. Regeringen har även 
tillsatt innovations- och forskningsråd i fem för Sverige strategiskt 
viktiga länder. Samverkansgruppen Team Sweden invest skapades i 
oktober 2016 för att kraftsamla och öka samordningen mellan berörda 
myndigheter för att attrahera utländska investeringar. Gruppen leds 
av Business Sweden. En viktig uppgift för gruppen är att uppmärk-
samma Regeringskansliet på hinder i investeringsarbetet. 

Samverkan mellan olika främjandeaktörer är centralt för att ut-
ländska potentiellt investerande företag ska kunna få den hjälp de 
behöver. Arbetet kan i dag vara fragmenterat och överlappande. Det 
är viktigt att samverkan fungerar så att de resurser som finns avsatta 
för det investeringsfrämjande arbetet används effektivt och ändamåls-
enligt. I Sveriges exportstrategi uppmärksammades ett behov av att 
genomlysa den långsiktiga finansieringen till regionernas investerings-
främjande, i syfte att göra dem mindre beroende av kortsiktiga projekt-
medel. 

Utredaren ska därför 

• analysera och vid behov föreslå förbättringar i fråga om mål-
formulering, ansvarsfördelning, resurssättning och samverkan. 
Analysen ska beröra om, och i så fall hur, myndigheter och andra 
berörda offentliga aktörer ska involveras i investeringsfrämjandet 
på lokal, regional, nationell och internationell nivå. 
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Konsekvensutredning, samråd och redovisning 

Utredaren ska bedöma vilka ekonomiska och andra konsekvenser even-
tuella förslag kan ha för företag och det allmänna och vid behov lämna 
förslag på finansiering. Dessa ska redovisas enligt 14–15 a §§ kommitté-
förordningen (1998:1474) samt 6–8 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning. 

Utredaren ska samråda med relevanta myndigheter, företag och 
organisationer, inklusive lokala och regionala investeringsorganisa-
tioner. Utredaren ska beakta tidigare utredningar och analyser inom 
investeringsfrämjandet och närliggande områden liksom system och 
lösningar för investeringsfrämjandet i jämförbara länder. Utredaren 
ska även beakta resultatet av arbetet i samverkansgruppen Team 
Sweden invest. Utredaren ska därutöver beakta att det kan finnas 
skäl för att begränsa vissa utländska investeringar bl.a. när det gäller 
säkerhetskänslig verksamhet eller annan verksamhet av vikt för total-
försvaret. Utredaren ska därför hålla sig informerad om och beakta 
arbetet i utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (Ju 2017:08) 
och kommittén om förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet 
(Fö 2017:02). 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2018. Dock ska 
följande frågor redovisas i ett delbetänkande senast den 1 juni 2018: 

• uppdraget att identifiera och analysera framgångsfaktorer för 
Sverige som destination för utländska investeringar, inklusive re-
gionala och lokala styrkeområden, och 

• uppdraget att analysera strategisk marknadsföring och kommu-
nikation om Sverige och dess regioner som destination för utländska 
investeringar, inklusive kommunikationskanaler, samt analysera 
samordning kring varumärkesbyggande, och vid behov föreslå för-
bättringar. 

 
(Utrikesdepartementet) 
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Kommittédirektiv 2018:113 

Tilläggsdirektiv till  
Utredningen för ett effektivt offentligt främjande 
av utländska investeringar (UD 2018:01) 

Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2018 

Förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 8 februari 2018 kommittédirektiv om ett 
effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (dir. 2018:3). 
Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 31 de-
cember 2018. 

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast 
den 30 april 2019. 
 

(Utrikesdepartementet) 
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Utredningens experter 

Följande personer har varit förordnade experter till utredningen. 
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Intervjuade 

I tabellen framgår vilka personer utöver experterna som formellt har 
intervjuats eller på annat sätt har framfört synpunkter till utred-
ningen under 2018–2019. Utöver dem har ett antal företrädare för 
företag, rådgivare och andra delar av samhället delgivit utredningen 
synpunkter, men av olika skäl önskat vara anonyma.  
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Förslag 

Förslag i kapitel 1 Inledning 

Business Sweden ökar dialogen avseende säkerhetsrisker med myndig-
het som regeringen utser: Business Swedens investeringsrådgivare bör 
öka dialogen med myndighet som regeringen utser i syfte att tidigt 
hantera potentiella investeringar som kan innebära risker för kritisk 
infrastruktur och andra säkerhetsrisker. 
 
Business Sweden bistår regionala investeringsfrämjandeorganisationer 
(IFO) med bakgrundskontroll av potentiella utländska investerare: 
Business Sweden bör bistå regionala IFO i att genomföra en första 
bakgrundskontroll av potentiella utländska investerare. 

Förslag i kapitel 2 Aktörer och samverkan i investeringsfrämjandet 

Stärk Business Swedens kapacitet att arbeta med långsiktigt strategiskt 
viktiga investeringar för Sverige (High Potential Investments [HPI]):  

• Business Sweden ges i uppdrag att tillsammans med svenska regio-
ner identifiera och utveckla investeringsmöjligheter av speciellt 
hög strategisk betydelse för Sverige och sedermera marknadsföra 
dessa mot ett lämpligt urval av ledande internationella företag. 

• Projektgrupper skapas för enskilda HPI, inom ramen för vilka 
relevanta aktörer (inklusive regeringsrepresentanter) kraftsamlar 
vid aktiviteter så som in- och utgående högnivådelegationer.  
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Intensifiera nyttjandet av handelssekreterarna i investeringsfrämjandet 
genom följande åtgärder:  

• Business Sweden utvecklar i samråd med Utrikesdepartementet 
(UD-FH) dess interna riktlinjer för handelssekreterarnas arbets-
uppgifter i syfte att stärka deras roll inom investeringsfrämjandet. 

• Handelssekreterarna på Business Swedens prioriterade marknader 
för investeringsfrämjandet erbjuds fördjupad kompetensutveck-
ling om:  

– Why Sweden-pitch ur investeringsperspektiv, inklusive vanliga 
frågor och svar från potentiella utländska investerare. 

– Business Swedens prioriterade områden för investeringsfrämjan-
det, inklusive konkreta investeringscase som visar på hur handels-
sekretarens nätverk kan utnyttjas. 

– Regionala styrkeområden i Sverige, inklusive aktuella affärs-
erbjudanden. 

Ge utlandsmyndigheter i prioriterade länder ett tydligare proaktivt 
investeringsfrämjandeuppdrag: 

• Utrikesdepartementet bör ge ett tydligare proaktivt investerings-
främjandeuppdrag till utlandsmyndigheter i prioriterade länder 
(enligt framtida investeringsfrämjandestrategi). Med uppdraget ska 
följa en skyldighet att planera och följa upp genomförda aktiviteter. 
Rollfördelningen gentemot Business Swedens företagsnära verk-
samhet tydliggörs ytterligare för att undvika överlappande ansvars-
områden. 

• Utlandsmyndigheter i prioriterade länder bedömer tillsammans 
med Business Sweden vilka branscher/sektorer som gemensamt 
ska prioriteras specifikt för investeringsfrämjandet i det aktuella 
landet. Områdena utgår ifrån Business Swedens prioriterade nyckel-
områden för investeringsmöjligheter i Sverige samt branscher och 
sektorer som prioriteras enligt en framtida investeringsfrämjande-
strategi. Antalet sektorer begränsas mellan tre till fem och det 
lokala Team Sweden, inklusive innovations- och forskningsråd, 
konsulteras i bedömningen.   
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• Resurssätt utlandsmyndigheterna i prioriterade länder för att i 
nära samverkan med Business Sweden genomföra ett årligt brett 
seminarium / evenemang på ett för investeringsfrämjandet rele-
vant tema. Resurser till utlandsmyndigheterna fördelas förslags-
vis genom befintliga extra-medel för export- och investerings-
främjande under utgiftsområde 24.  

• Fortsätt att särskilt uppmärksamma investeringsfrämjande under 
UD:s årliga chefsvecka och Handels- och Sverigefrämjardagarna 
i Stockholm. De två tillfällena utgör bra möjligheter att förankra 
politiska prioriteringar för investeringsfrämjandet. Utredningen 
anser att formatet bör utvecklas så att seniora investeringsrådgivare 
från Business Sweden fortsatt medverkar liksom representanter 
för regionala IFO. Utlandsmyndigheter bör även ges tillfälle att 
presentera satsningar som visar på hur utrikesförvaltningen kon-
kret kan bidra till investeringsfrämjande inom ramen för Team 
Sweden.  

• Inrätta ett investeringsfrämjarpris för att uppmärksamma be-
tydande insatser för investeringsfrämjararbetet. Insatser genom-
förda av exempelvis utlandsmyndigheter och investeringsfrämjande-
organisationer på nationell, regional och lokal nivå uppmärksammas 
genom ett särskilt pris som delas ut årligen av ansvarigt statsråd 
för handel och investeringsfrämjande. Som en del av eftervården 
av gjorda investeringar och etableringar bjuds berörda utländska 
företagsrepresentanter in till prisutdelningen. UD:s enhet för 
främjande och hållbart företagande bör ansvara för investerings-
främjarpriset. 

Öka Business Swedens kapacitet att stötta regioner i investerings-
främjandet: Business Sweden bör tilldelas resurser för ytterligare en 
heltidstjänst dedikerad till det regionala investeringsfrämjandet. 
Inom ramen för de utökade resurserna ska Business Sweden bl.a.:  

• Genomföra minst två årliga gemensamma utbildningstillfällen för 
investeringsfrämjare på IFO som är regionala partners, med in-
spiration från Nederländernas FDI-akademi.  
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• Fördjupa utbildningen och öka användningen av CRM-systemet 
Salesforce för att nyttja dess potential samt säkerställa efterlevnad 
av code of conduct-avtalet, inklusive regionala partners använd-
ning av CRM-systemet. 

• Förtydliga riktlinjerna för informationshantering och dess för-
väntningar på regionala partners i code of conduct-avtalet. 

Stärk det regionala investeringsfrämjandet genom statlig basfinansiering: 
Det regionala investeringsfrämjandet stärks upp genom basanslag från 
staten motsvarande en heltidstjänst per region. Satsningen finansieras 
genom utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Finansieringen villkoras 
mot en lika stor finansiering från respektive region. Utredningens 
förslag innebär att EU-medel därmed ger en möjlighet att ytterligare 
stärka upp verksamheten. Regionala svenska IFO som exempelvis 
Invest in Norrbotten och Invest in Skåne gör redan detta framgångs-
rikt i dag. 
 
Ställ krav i villkorsbeslut på återrapportering, samverkan och grund-
läggande investeringsfrämjandetjänster: Krav gentemot regionerna på 
återrapportering samt samverkan med Business Sweden och andra 
regionala IFO ställs i villkorsbeslut. Dessutom framgår tydliga krav 
på att grundläggande investeringsfrämjandetjänster som paketering 
av värde-erbjudanden och eftervård av etablerade utländska företag 
genomförs regelbundet av regionerna i nära samarbete med kommu-
nerna Här kan också RISE Research Institutes of Sweden med sin 
regionala spridning i Sverige vara en effektiv kanal in på RISE som 
nationell polyteknisk resurs inom den viktiga tillämpade forskningen. 
Investeringsfrämjandeverksamhet bör vidare ingå i de regionala ut-
vecklingsplanerna. 

 
Svenska institutet (SI) ges i uppdrag att marknadsföra Sverige gentemot 
internationell kompetens och talang: SI bör få ett särskilt uppdrag att 
utifrån ett främjarperspektiv marknadsföra Sverige i utlandet gent-
emot målgruppen internationell kompetens och talang. Satsningen 
bör ske inom ramen för föreslagen finansiering och genomföras i 
nära samverkan med Business Sweden, regioner och kommuner, 
svenska utlandsmyndigheter och Migrationsverket samt andra be-
rörda myndigheter. 
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Dra nytta av innovations- och forskningsråden i investeringsfrämjandet: 
Business Swedens samverkan med innovations- och forskningsråden 
bör öka. Business Sweden kan dra nytta av rådens omvärldsanalyser 
och trendspaningar liksom råden har nytta av Business Swedens före-
tagskontakter. 

 
Se över synergier och samverkan mellan innovations- och investerings-
främjandet: Regeringen bör se över synergier och samverkan mellan 
innovations- och investeringsfrämjandet. Detta gäller bl.a. möjligheter 
till synergier mellan Business Sweden, Vinnova och andra aktörer så 
som RISE och Swedish Incubators and Science Parks (SISP). Bland 
utredningens förslag på områden som bör ses över ingår: 

• Synergier mellan Vinnovas pågående och kommande särskilda 
uppdrag avseende sektorsinriktat stöd för forskning, innovation 
och utveckling och Business Swedens prioriterade områden för 
investeringsfrämjandet. 

• Samverkan kring initiativ relaterade till öppen innovation, test-
bäddar och demofaciliteter. 

• Internationell marknadsföring av Sveriges innovationserbjudande 
gentemot potentiella utländska investerare såväl under etablerings-
processen som genom utvecklingsmöjligheter därefter. 

Införliva en skrivning om investeringsfrämjande i Vinnovas reglerings-
brev: En skrivning gällande investeringsfrämjande bör införlivas i 
regleringsbrevet. 

 
Införliva en skrivning om investeringsfrämjande i Svenska kraftnäts 
regleringsbrev: En skrivning gällande investeringsfrämjande bör inför-
livas i regleringsbrevet. Dessutom bör en representant för Svenska 
kraftnät delta vid Team Sweden Invests större sammankomster. 

 
Anta en strategi för investeringsfrämjande som del av den fortsatta 
exportstrategin: mot bakgrund av att den befintliga exportstrategin 
ska utvecklas i linje med regeringsförklaringen och januariavtalet bör 
investeringsfrämjandet ges en central plats. Detta bör även framgå av 
strategins namn, som föreslås ändras till Internationaliseringsstrategin 
eller alternativt Export- och investeringsfrämjandestrategin. Ett antal 
områden föreslås ingå i investeringsfrämjandestrategin:  
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• En konkret handlingsplan: Business Sweden ges i uppdrag att mot 
bakgrund av den nya investeringsfrämjandestrategin ta fram ett för-
slag till regeringen på en handlingsplan för investeringsfrämjandet 
med konkreta insatser (åtgärder och uppdrag) för de kommande 
två åren.  

• Identifierade prioriterade branscher/sektorer och länder i in-
vesteringsfrämjandet: investeringsfrämjandestrategin bör identi-
fiera branscher/sektorer och länder för särskilda satsningar inom 
det offentliga investeringsfrämjandet. 

– Prioriterade branscher/sektorer bör gå i samklang med reger-
ingens näringspolitiska prioriteringar och samverkansprogram 
för att säkerställa synergieffekter mellan investeringsfrämjandet 
och näringslivspolitiken. 

– Prioriterade länder i investeringsfrämjandet bör inkludera länder 
med hög andel inkommande utländska investeringar till Sverige 
(så som Storbritannien, Tyskland, USA och de nordiska grann-
länderna). 

• Förstärkt arbete med långsiktigt strategiskt viktiga investeringar 
för Sverige (HPI): investeringsfrämjandestrategin bör föreslå hur 
Sverige genom offentligt investeringsfrämjande på bästa sätt kan 
arbeta för att säkra att fler HPI landar i Sverige. 

• Tydliggörande om Team Sweden Invests framtida inriktning: som 
uppföljning på insatserna i den nuvarande exportstrategin bör en 
ny investeringsfrämjandestrategi tydliggöra Team Sweden Invests 
framtida inriktning och uppdrag. 

Tillsätt en nationell samordnare som ansvarar för att följa upp inve-
steringsfrämjandestrategin (investeringssamordnare): en nationell inve-
steringssamordnare tillsätts med placering på Utrikesdepartementet 
(i egenskap av ansvarigt departement för investeringsfrämjande). Den 
nationella investeringssamordnaren ges ansvar för att följa upp in-
vesteringsfrämjandestrategin och utgöra en länk mellan Regerings-
kansliet, Business Sweden och andra berörda aktörer. Samordnaren 
bör även ges ett administrativt stöd. Ytterligare förslag om den 
nationella investeringssamordnarens uppgifter lämnas i kapitel 3.  
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Omstrukturera Team Sweden Invest: för att höja Team Sweden Invest 
till nästa nivå föreslås två förändringar i dess organisation och arbets-
sätt:  

• Formatet för Team Sweden Invests möten ändras: den nationella 
investeringssamordnaren ges ansvar för att sammankalla och leda 
Team Sweden Invest. Vid dessa möten deltar även ansvarigt stats-
råd och/eller statssekreterare. Samtliga regionala IFO och andra 
berörda offentliga aktörer (inklusive relevanta departement, myn-
digheter och statliga bolag som i dag inte deltar i Team Sweden 
Invest som exempelvis Finansdepartementet, Finansinspektionen, 
Skatteverket, Svenska kraftnät och Trafikverket) bjuds in att delta. 

• Team Sweden Invest segmenteras i informella aktivitetsområden: 
med inspiration från Team Sweden Livsmedel skapas olika aktivi-
tetsområden eller undergrupper i Team Sweden Invest. Dessa kan 
t.ex. innefatta nyckelområden så som hinder, produktutveckling 
och talangattraktion. En sammankallande aktör utses för varje 
aktivitetsområde. 

Förslag i kapitel 3  
Ett samlat system för rapportering av investeringshinder 

Säkerställ att alla rapporterade investeringshinder omhändertas genom 
inrättande av en nationell investeringssamordnare:  

• Investeringssamordnarens uppdrag bör även innefatta att adressera 
inrapporterade investeringshinder då en tydlig ansvarig aktör sak-
nas, samt i kontakt med övriga Regeringskansliet, myndigheter 
och andra relevanta aktörer på nationell, regional och lokal nivå 
verka för lösningar till hinder för utländska investeringar i Sverige.  

• Regelbundna statusuppdateringar på hantering av inrapporterade 
investeringshinder bör delges involverade parter (inklusive Busi-
ness Sweden och regionala IFO) via det nya format för Team 
Sweden Invest som föreslås i föregående kapitel.  
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Tydliggör Business Swedens uppdrag i relation till rapportering av inve-
steringshinder: Business Sweden har enligt riktlinjebrevet ansvar för att 
sammanfatta förekomsten av investeringshinder. Vi ser att det finns 
potential i att förtydliga Business Swedens roll genom att:  

• Det årliga riktlinjebrevet tydliggör att Business Swedens uppdrag 
att ”sammanfatta” förekomsten av investeringshinder även inne-
fattar ett ansvar för rapportering till Regeringskansliet. 

• Business Sweden får i uppdrag att årligen sammanställa en rapport 
till Regeringskansliet, som beskriver näringslivs- och investerings-
klimatet i Sverige. Rapporten ska bygga på data inhämtad från 
utländska företags investeringsprocesser och innehålla konkreta 
exempel på hinder för utländska investeringar i landet. 

• Business Sweden ansvarar för att rapportering av investerings-
hinder och inspel faktagranskas och kontrolleras grundligt med 
berörda myndigheter och regionala IFO innan information del-
ges Regeringskansliet. 

• Business Swedens investeringsrådgivare i Sverige och utlandet ges 
i uppdrag att bistå svenska regionala IFO och utlandsmyndig-
heter i att identifiera och rapportera investeringshinder som upp-
märksammas i Sverige liksom på Business Swedens prioriterade 
utlandsmarknader för investeringsfrämjande. 

• Business Sweden ska i likhet med rapporteringen av handels-
hinder i årsredovisningen av det statliga uppdraget redogöra för 
antalet investeringshinder som rapporteras in. Ytterligare detaljer 
kan inkluderas, så som typ av investeringshinder. 
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Till statsrådet Ann Linde 
Utrikesdepartementet 

Det offentliga främjandet av utländska investeringar i Sverige har ökat 
i betydelse under senare år. Svenska storföretag expanderar på ut-
ländska marknader. En snabb omställning i arbetslivet drivs på av 
globalisering. Tekniska framsteg och nya behov av både varor och 
tjänster utvecklas. Utländska investeringar bidrar till att bygga upp ny 
produktionskapacitet, skapa nya jobb och driva på produktivitet och 
innovation i Sverige. Därför har utländska investeringar en stigande 
betydelse för Sveriges välstånd, tillväxt och sysselsättning.  

Regeringen beslutade den 8 februari 2018 om direktiv till en offent-
lig utredning för att genomföra en översyn av investeringsfrämjandet. 
I beslutet framgick att regeringen i juni 2018 ville ha ett delbetänkande 
som  

1. identifierade och analyserade framgångsfaktorer för Sverige samt 
lokala och regionala styrkeområden, och 

2. analyserade den strategiska marknadsföringen av och kommuni-
kation om Sverige och dess regioner som destination för utländska 
investeringar, samt samordningen kring varumärkesbyggandet.  

Statsrådet Ann Linde förordnade verkställande direktören Jan Larsson 
som särskild utredare fr.o.m. den 1 mars 2018. Samma dag anställdes 
Susanna Silversol som sekreterare i kommittén. 

Som experter förordnades den 1 mars 2018 kanslirådet i Utrikes-
departementet Pia Roed, ämnesrådet i Näringsdepartementet Johan 
Norin, departementsrådet i Miljö- och energidepartementet Bengt 
Toresson, militärsakkunniga i Försvarsdepartementet Björn Wollentz, 
vice verkställande direktören Ulrika Cederskog Sundling, professorn 
och verkställande direktören Johan Eklund, chefsekonomen Andreas 
Hatzigeorgiou, verkställande direktörerna Isabella de Feudis och Stefan 



Johansson, affärsutvecklaren Torbjörn Bengtsson och head of inter-
national business Peter Alberius samt national economic developer 
Ann-Christine Schmidt. Experterna har sammanträtt vid två tillfällen 
för att behandla uppdraget för delbetänkandet.  

Delbetänkandet är formulerat i vi-form, men det är utredaren 
ensam som är ansvarig för såväl fakta och analys som förslag och 
bedömningar.  

Under arbetet med delbetänkandet har intervjuer med över 70 myn-
dighets-, organisations-, och näringslivsföreträdare och ett antal inves-
teringsfrämjandeaktörer på nationell och regional nivå genomförts. 
Studiebesök på plats har gjorts i utredningens tre referensländer 
Nederländerna, Danmark och Finland. Utredningen har även deltagit 
vid ett antal för delbetänkandet relevanta möten och konferenser, bl.a. 
med Team Sweden och Team Sweden Invest samt vid Business 
Swedens regionmöte för investeringsfrämjande.  

I samarbete med utredningen har Sveriges export- och investerings-
råd (Business Sweden) genomfört en enkätundersökning med ut-
ländska företag som investerat i Sverige under de senaste fem åren. 
Resultaten från undersökningen redovisas i delbetänkandet. 

Utredningen får härmed överlämna delbetänkandet Bättre kom-
munikation för fler investeringar (SOU 2018:56), i vilket redovisas 
uppdraget om en förbättrad kommunikation och marknadsföring av 
Sverige som destination för utländska investeringar. De ytterligare 
frågor som uppdraget omfattar – ansvarsfördelning, samverkan mel-
lan de aktörer som finns inom investeringsfrämjandet, former för en 
långsiktig finansiering till regionernas investeringsfrämjande samt 
hinder som försvårar utländska investeringar och förslag på en sam-
ordnad rapportering – kommer att behandlas i utredningens slut-
betänkande som ska lämnas senast den 31 december 2018. 

Stockholm den 15 juni 2018 

Jan Larsson 
/ Susanna Silversol 
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Sammanfattning 

Utländska investeringar1 bidrar till ökad tillväxt, sysselsättning, pro-
duktivitet och innovation samt internationalisering av svensk eko-
nomi. På en internationell marknad med globala värdekedjor ökar 
betydelsen av strategisk marknadsföring av och kommunikation om 
Sverige som destination för utländska investeringar.  

Denna utrednings uppdrag är att göra en översyn av det offentliga 
främjandet av utländska investeringar i Sverige. Delbetänkandet be-
handlar uppdraget om en förbättring av den samlade strategiska mark-
nadsföringen av Sverige som destination för utländska investeringar.  

Det finns många aktörer som är involverade i investeringsfräm-
jandet i Sverige. Sveriges export- och investeringsråd (Business 
Sweden) ansvarar för det statligt finansierade investeringsfrämjandet. 
Även regionala och lokala investeringsfrämjandeaktörer har en central 
roll då alla investeringar sker i ett lokalt sammanhang. Till detta till-
kommer berörda myndigheter och andra offentliga och privata aktö-
rer. Utredningen ska i slutbetänkandet analysera och föreslå för-
bättringar i fråga om målformulering, ansvarsfördelning och sam-
verkan mellan aktörer. Uppdraget innefattar även att identifiera 
hinder för investeringar och lämna förslag på hur berörda myn-
digheter och andra offentliga aktörer kan involveras för en samordnad 
rapportering av sådana investeringshinder. Dessa frågor berörs inte i 
delbetänkandet.  

1 Utländska investeringar är ett brett begrepp med vilket utredningen syftar på direktinvester-
ingar i form av nyetableringar, förvärv och fusioner, liksom samarbetsavtal och investeringar i 
forsknings- och innovationssamarbeten samt expansionsinvesteringar. 
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Slutsatser 

Utredningen drar ett antal övergripande slutsatser: 

1. Arbetet med såväl nationella framgångsfaktorer som lokala och
regionala styrkeområden bedrivs med kraft och framgång runt de
behov som uppstår och efterfrågas. Det innebär att relativt många
regioner har identifierat samma eller liknande styrkeområden och
att Sveriges framgångsfaktorer och styrkeområden ofta är relativt
lika andra länders. Inom de områden som valts är därför konkur-
rensen stor både mellan regioner i Sverige och mellan regioner i
norra Europa.

2. Framgångsfaktorer och styrkeområden skulle kunna bli skarpare
genom en mer framåtblickande analys av de kommande investe-
ringsbehoven och på vilket sätt Sverige skulle kunna positionera
sig för att marknadsföra sig mot den typen av investeringar. Det
tar tid att etablera en upplevelse av ett land, och genom ett mer
proaktivt förhållningssätt till positionering skulle Sverige kunna
finna mer unika styrkeområden och arbeta upp en förståelse för
svenska framtida framgångsfaktorer.

3. Svenska institutet (SI) bör ha det övergripande generella ansvaret
för att samordna varumärkesbyggandet för Sverige, och i det
arbetet lägga en bas som fungerar för såväl bistånd och demokrati
som export och investeringar i Sverige. I det ingår att arbeta med
och genom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) och
göra NSU och framför allt dess arbete mer känt hos de många
olika intressenterna inom svenskt varumärkesbyggande.

4. Det saknas i dag en strategi och kommunikationsplan specifikt
för att öka de utländska investeringarna i Sverige. En sådan bör
utvecklas av Business Sweden, i nära samarbete med Utrikes-
departementet (UD) som uppdragsgivare. Strategin, den strate-
giska planen och framför allt innehållet i kommunikationen bör
vidare förankras med deltagarna i samverkansgruppen Team
Sweden Invest för att säkra att alla som har intresse kan förstärka
kommunikationen och undvika suboptimering och motverkande
kommunikation.
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5. De svenska insatserna för att finna, bearbeta och utveckla kund-
relationer med potentiella investerare är väl utvecklade. Ett pro-
gram för att öka digitala stöd i processen och integrera säljverk-
samhet med kommunikation genomförs av Business Sweden 
under 2018. Såväl intervjuer med svenska främjandeaktörer och 
utländska främjandeorganisationer som jämförelser av resurser 
visar tydligt att Sverige riskerar att halka efter i utlandsrepresen-
tationen för investeringsfrämjandet. Därför föreslås ökade anslag 
för att Sverige ska kunna företrädas nära de potentiella investe-
rarnas hemmamarknad, gärna i kombination med svenska inno-
vations- och forskningsråd. 

6. Sverige har en outvecklad eftervård av de företag som har investerat 
i landet. Jämförbara länder har en betydligt effektivare kontakt 
med företagen genom uppföljande intervjuer, enkätundersök-
ningar och olika former av nätverkande. Andra länder har också 
mer utvecklade metoder för att välkomna personal och med-
följande när nya företag etablerar sig i landet. I de länder där efter-
vården prioriteras utgör också investeringar av nyetablerade före-
tag en betydande andel av de utländska investeringarna. Utländsk 
personal som etablerat sig i Sverige är också ofta viktiga påverkare 
inför nya beslut både i sina egna företag och gentemot andra 
företag i hemlandet. Därför bör Sverige utveckla en mer aktiv 
organisation både nationellt och regionalt för att följa upp hur 
företagen upplever sin etablering, vilket stöd man behöver för att 
göra tilläggsinvesteringar och säkerställa att personal och med-
följande trivs i Sverige.  

7. Det finns en i huvudsak starkt positiv upplevelse av Sverige bland 
de utländska företag som har etablerat sig här. I en enkätunder-
sökning som Business Sweden har genomfört i nära samarbete med 
utredningen uppger 72 procent av företagen som har investerat i 
Sverige de senaste fem åren att de planerar att expandera sin verk-
samhet i landet inom de närmaste åren. I ett s.k. lojalitetstest, eller 
en mätning av Net Promoter Score (NPS), får Sverige ett index på 
5 procent, vilket antyder att respondenterna generellt sett har en 
benägenhet att tala väl om Sverige. Svårigheter att hitta rätt kom-
petens är det viktigaste hindret för att expandera i Sverige. Kompe-
tensbristen upplevs som speciellt allvarlig inom branscherna efter-
marknad, produktutveckling och affärstjänster. 
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8. En rangordning av olika styrke- och svaghetsområden visar att
företagens representanter upplever att faktorer som berör mark-
nad och effektivitet talar mycket starkt för att investera i Sverige,
medan tillgång till prisvärd energi och andra insatsvaror och till-
gången på bostäder rangordnas lågt:

– Marknad och effektivitet. De tillfrågade företagen upplever att
närheten till kunder, bra flygförbindelser och närhet till sam-
arbetspartners talar mycket starkt för att investera i Sverige.

– Arbetsmarknad. Även arbetsmarknadsrelaterade faktorer som
tillgång till kompetens, låg nivå av arbetsmarknadskonflikter
och svensk ledarskapskultur ses generellt som relevanta styrke-
områden för Sverige.

– Innovationsinsatser. De svenska insatserna för att främja sam-
arbete och innovation – samverkan om forskning och utveck-
ling samt svenska testmarknader hamnar i mitten av de testade
potentiella styrkeområdena.

– Att leva i Sverige. Att leva i landet upplevs som ett starkt talande
skäl för att investera i Sverige vad beträffar livskvaliteten för
medföljande och Sveriges väl utvecklade jämställdhet och jäm-
likhet. En mycket negativ uppfattning om tillgången till bostä-
der drar dock ned snittvärdet inom kategorin.

– Att verka i Sverige. De företag som svarade i undersökningen
upplever inte möjligheterna att rekrytera kompetens från utlan-
det som en faktor som talar till Sveriges fördel. Inte heller priset
på energi och insatsvaror eller möjligheterna att bedriva hållbar
produktion och få tillgång till grön el upplevs som några starka
skäl till att etablera sig i Sverige. 
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Kostnader 

I tabellen nedan ges en översikt av de förslag med kostnadspåverkan 
som presenteras i utredningen.  
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Det är utredningens bedömning att de föreslagna åtgärderna inom 
fyra år kommer att ha en avsevärt positiv effekt på statsfinanserna 
eftersom de bidrar till ökad ekonomisk aktivitet och därmed högre 
sysselsättning och större skatteintäkter. 

Business Sweden uppskattar att de har en potential att i det när-
maste fördubbla antalet högkvalitativa investeringar (så kallade HQI) 
till 50 stycken per år från och med 2020 – förutsatt att man kan 
använda större resurser för marknadsföring, försäljning och eftervård. 
Utredningen menar att de förslag som presenteras i detta delbetän-
kande bör kunna räcka för en sådan positiv utveckling. 

De samhällsekonomiska effekterna av 20 fler HQI per år torde vida 
överstiga de förslag till kostnadsökningar som utredningen föreslår. 
Tidigare analyser som är gjorda på uppdrag av Invest Sweden visar på 
stora positiva samhällseffekter av investeringsfrämjande. Den senaste 
analysen som kommit till utredningens kännedom är dock från 2011. 

Därför bör de satsningar som här föreslås utvärderas efter fyra år, 
dvs. under 2023, för att säkerställa att de insatser som möjliggjorts 
genom satsningarna netto har bidragit positivt till den svenska 
samhällsekonomin.  

Tillväxtanalys bör få i uppdrag att utveckla en utvärderingsmodell 
för investeringsfrämjandet på samhällsekonomin och utvärdera de 
satsningar som här föreslås.  Om åtgärderna inte bidrar positivt till 
statens finanser och ekonomiska utveckling bör de omprövas eller 
avskaffas. 

Under de förutsättningarna bör finansieringen av förslagen i första 
hand ske genom ökade anslag i den kommande budgetberedningen. 

I andra hand bör förslagen finansieras genom omfördelning av 
sakanslagen för myndigheter eller medel för regeringsuppdrag till 
andra organisationer som är inblandade i svenskt tillväxtfrämjande 
och arbetet med Sverigebilden.  
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1 Inledning 

1.1 Utredningens uppdrag 

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av det offentliga 
främjandet av utländska investeringar i Sverige. I utredningens direk-
tiv (Dir. 2018:3) konstateras att betydelsen av investeringsfrämjandet 
i Sverige har ökat under senare år. Som en följd av att svenska stor-
företag expanderar på främst utländska marknader behöver nya 
arbetstillfällen skapas i utländska företag som etablerar sig i Sverige.  

Direktiven pekar på att utländska företag redan i dag har en stor 
betydelse för svensk sysselsättning och tillväxt. 600 000–700 000 
personer är i dagsläget sysselsatta i drygt 14 000 utlandsägda dotter-
bolag i Sverige. Det noteras att utöver att tillföra kapital, kunskap, 
kompetenser och nya marknader bidrar utländska investeringar till 
ökad konkurrens och produktivitet. Samtidigt står utlandsägda bolag 
för ungefär hälften av den svenska varuexporten, som samlat bidrar 
till cirka 45 procent av Sveriges bruttonationalprodukt. 

Sverige kan i sin tur bidra till att stärka företagens innovationskraft 
och affärer. Strategiska partnerskap, samarbete inom forskning och 
utveckling och internationella investeringar eftersöks aktivt av både 
större etablerade svenska företag och mindre startup-företag, varför 
det finns potential att attrahera kunskap och innovationskraft genom 
utländska investeringar i Sverige.   

I dag arbetar många länder med att strategiskt marknadsföra sig 
gentemot internationella företag och andra internationella investerare. 
Mot bakgrund av detta har utredaren inom ramen för delbetänkandet 
i uppdrag att:  

• med utgångspunkt i de nyckelområden som prioriteras av Sveriges
export- och investeringsråd (Business Sweden), identifiera och
analysera framgångsfaktorer för Sverige som destination för ut-
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ländska investeringar, inklusive lokala och regionala styrkeom-
råden, t.ex. faktorer kopplade till samverkansprogrammen och 
Sveriges testbäddar,  

• analysera strategisk marknadsföring av och kommunikation om
Sverige och dess regioner som destination för utländska investe-
ringar, inklusive kommunikationskanaler, samt analysera samord-
ning kring varumärkesbyggande och vid behov föreslå förbätt-
ringar, och

• analysera hur jämförbara länder såsom Nederländerna, Danmark
och Finland, arbetar med investeringsfrämjande och belysa model-
ler, samarbeten, strategisk kommunikation och andra lösningar
som Sverige kan inspireras av.

Utredningens ambition är att genom de förslag som ges bidra till en 
effektivare marknadsföring av Sverige som destination för utländska 
investeringar.  

1.1.1 Kostnader och uppföljning 

I delbetänkandet föreslås årliga utgiftsökningar om drygt 44 miljoner 
kronor för att stärka arbetet med framgångsfaktorer, varumärkes-
byggande för Sverige, förbättrad marknadsföring och kommunikation 
för investeringar, förbättrade säljverktyg och ökad representation i 
utlandet samt en helt ny verksamhet för att underlätta för personal 
och medföljande i utländska bolag att etablera sig i Sverige och 
beslutsfattare i utländska bolag som nyligen etablerat sig i Sverige att 
motivera fler investeringar. 

Den allra största delen av de resurserna föreslås tilldelas Business 
Sweden. Det är behäftat med några speciella omständigheter. Business 
Sweden är nämligen inte en myndighet, utan bedriver en omfattande 
konkurrensutsatt konsultverksamhet vid sidan av de båda statliga 
uppdragen att främja export och investeringar. Under 2017 uppgick 
det statliga uppdraget för investeringsfrämjande till 64 miljoner kro-
nor, dvs. mindre än en tredjedel av de intäkter Business Sweden fick 
från externa kunder genom exportrelaterade konsulttjänster. Totalt 
sett uppgick investeringsfrämjandet till cirka 10 procent av Business 
Swedens totala verksamhet. 
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Sedan 2015 har Business Sweden genererat ett positivt resultat, på 
i genomsnitt 20 miljoner kronor. Dessförinnan var resultatet negativt 
sedan sammanslagningen 2013. Svenska staten och regeringskansliet 
är således både delägare och en stor kund – bland många fler mindre 
kunder – till Business Sweden. 

I remissrundan till förslaget om att slå samman Exportrådet och 
Invest Sweden 2013, och i riksdagsbehandlingen restes farhågor om 
att investeringsfrämjandet riskerade att urholkas vid en samman-
slagning och att statens inflytande över investeringsfrämjandet efter 
en sammanslagning inte var tillräckligt kartlagt. 

För att säkerställa en effektiv kontroll styrs Business Sweden på ett 
sätt som är snarlikt styrningen av myndigheter, genom riktlinjebrev, 
regelbunden dialog, revision och årsrapportering.  

I riktlinjebrevet bestäms hur Business Sweden ska återrapportera 
sin verksamhet till uppdragsgivaren, UD. För verksamhetsåret 2018 
ska återrapporteringen ske genom bl.a. ”uppföljning av intäkter samt 
kostnader i förhållande till budgeten”, redovisning av ”prestationer 
och effekter, med hänsyn till utfallet av de specifika resultatindika-
torer som anges” samt redogörelse kring den mer långsiktiga, strate-
giska inriktningen för verksamheten i relation till målen för verksam-
heten.” 

Därtill ges Business Sweden i uppdrag att redovisa verksamhet och 
uppnådda resultat inom ett antal mer konkreta områden, så som möj-
ligtvis de prioriterade områdena, marknadsföring, pågående investe-
ringsprocesser, antal förfrågningar, antal genomförda informations-
insatser och antal högkvalitativa utländska investeringar ”till vilka 
Business Sweden på ett betydande sätt medverkat”. 

I riktlinjebrevet för 2018 anges också att ”på särskild begäran från 
den statliga ägaren ska Business Sweden kunna redovisa sina intäkter 
för enskilda program eller aktiviteter fördelat på olika intäktskällor”. 

Under en utvecklingsfas är det naturligt för både en ägare och en 
kund att vilja intensifiera sin delaktighet och öka sin insyn i arbetet 
som bedrivs. Därför bör UD under 2018 och 2019 öka sitt fokus på 
att samarbeta med Business Sweden i uppbyggnaden av den nya kom-
munikationsstrategin för investeringsfrämjandet. 

Inom ramen för de medel som avsätts till Business Sweden för att 
utveckla sin kommunikationsplan samt sina kommunikativa verktyg 
och innehållet i kampanjerna bör Business Sweden arbeta fram och 
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presentera för UD en detaljerad utvecklingsplan utifrån de kom-
munikativa delarna i Team Sweden Invests strategiska inriktnings-
dokument, det pågående utvecklingsarbetet av marknadsföring och 
kommunikation inom Business Sweden samt de i utredningen före-
slagna åtgärderna. 

Efter det att UD som beställare och Business Sweden som utförare 
är överens om inriktning, budget och kostnadsfördelning gentemot 
andra delar av Business Swedens verksamhet där samverkan kan ske, 
bör resurser tilldelas. 

En liknande process bör upprättas mellan UD och Business Sweden 
för årliga kommunikationsplaner och budgetförslag runt kampanjer, 
utveckling av verktyg och andra kommunikationsrelaterade utgifter 
för att UD och regeringen ska involveras i de operativa avvägningarna 
under uppbyggnaden av ett nytt arbetssätt. Innan kampanjer eller 
andra större kommunikationsinsatser sjösätts bör de dessutom för-
ankras inom samverkansgruppen Team Sweden Invest för att säker-
ställa kunskap och delaktighet i de kommunikationsinsatser som 
genomförs. 

Utredningen föreslår vidare att Tillväxtanalys ges i uppdrag att ut-
veckla en utvärderingsmodell och under 2023 utvärdera de samhälls-
ekonomiska effekterna av de nya åtgärderna samt de totala resurserna 
som läggs på investeringsfrämjande. 

1.2 Definitioner 

Begreppet utländska investeringar 

Utländska investeringar är ett brett begrepp som innefattar olika typer 
av investeringar som nyetableringar, förvärv och fusioner, sam-
arbetsavtal och investeringar i forsknings- och innovationssamarbeten 
samt expansionsinvesteringar.  

En utländsk direktinvestering (eng. Foreign Direct Investment 
(FDI)) uppstår när en utländsk aktör investerar kapital i ett företag 
i ett annat land. Då aktierna eller röstvärdet utgör minst 10 procent 
räknas investeringen som en direktinvestering, medan investeringar 
med mindre ägarandelar klassas som en portföljinvestering och är en 
ren finansiell placering. Syftet vid en direktinvestering är att påverka 
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verksamheten genom att skapa ett bestående inflytande i det ut-
ländska företagets ledning.1 

Direktinvesteringar sker främst genom då företag gör en ny-
etablering från grunden (en s.k. greenfield-investering) och genom 
förvärv och fusioner (sammanslagningar) där ett företag köper upp 
eller går ihop med ett redan existerande företag eller verksamhet i ut-
landet (e.g Mergers and Acquisitions (M&A)).2 I Sverige är nyetablering 
den vanligaste etableringsformen för utländska bolag (44 procent under 
2015) följt av förvärv (34 procent) och fusion (1.7 procent).3 

Utländska investeringar – flöden och tillgångar 

Flödet av utländska investeringar ingår i ett lands betalningsbalans-
statistik och samlas in av Statistiska centralbyrån (SCB) på Riks-
bankens uppdrag.  

Under 2016 uppgick det globala inflödet av utländska direkt-
investeringar till 1,75 biljoner USD.4 5 I Sverige uppgick inflödet av 
utländska direktinvesteringar 2016 till 104 miljarder kronor, vilket är 
i nivå med det genomsnittliga inflödet under perioden 2000–2016.6 
Under 2016 uppgick de utländska direktinvesteringstillgångarna i 
Sverige till 2 725 miljarder kronor, motsvarande 62 procent av BNP.7 
Svensk ekonomi är alltså starkt internationaliserad, även jämfört med 
andra OECD-länder.  

Det utländska ägandet i Sverige är främst koncentrerat till företag 
från Norden och andra europeiska länder. Under de senaste åren har 
asiatiska företag, främst från Kina och Indien, ökat sin närvaro på den 

                                                                                                                                                          
1 OECD definierar FDI som “a category of cross-border investment made by a resident in 
one economy (the direct investor) with the objective of establishing a lasting interest in an 
enterprise (the direct investment enterprise) that is resident in an economy other than that of 
the direct investor.” (OECD (2008) OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Invest-
ment, 4th Edition, s. 17.) 
2 OECD (2008) OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 4th Edition, s.17. 
3 Tillväxtanalys (2017) Utländska företag i svenskt näringsliv – hot eller möjlighet?, s. 20. 
4 UNCTAD (2017) UNCTAD Handbook of Statistics 2017 – Economic trends, Fact sheet #9: 
Foreign direct investment. 
5 1 USD = 8,64 SEK (juni 2018). 
6 Business Sweden (2018) När företagen investerar – Sverige i den globala konkurrensen om 
direktinvesteringar. 
7 Ibid. 
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svenska marknaden. Små länder med förmånlig skattelagstiftning8  
som Luxemburg och Guernsey har även fått en mer framträdande 
roll.9 Företag från Nederländerna och Luxemburg är genom holding-
bolag stora investerare i Sverige, även om moderbolaget ofta finns på 
annan ort.10 Det kan noteras att samtliga transaktioner som ingår i 
statistiken över inflödet av utländska direktinvesteringar i Sverige är 
av rent finansiella karaktär. För att bedöma resultatet av investerings-
främjande verksamhet använder sig främjandeaktörer därför ofta av 
referensmått som också fångar upp i vilket utsträckning investeringar 
omvandlas i utländsk operativ verksamhet. En del av referensmåtten 
tas upp i nästa avsnitt.  

1.3 Varför utländska investeringar? 

Investeringsfrämjandets nytta för Sveriges ekonomi har lyfts fram i 
Sveriges exportstrategi (skr. 2015/16:48) och ett flertal tidigare utred-
ningar och rapporter.11 Utländska investeringar till Sverige bidrar till 
ökad tillväxt och sysselsättning. I Sverige ökade det utländska ägandet 
kraftigt efter en rad förvärv och fusioner under det sena 1990-talet12 
och år 2016 fanns cirka 630 000 anställda vid drygt 14 000 utlandsägda 
företag i Sverige.13  

Totalt sett av alla anställda i utländska företag 2016 var 62 procent 
(393 073 personer) anställda i tjänstesektorn, 32 procent inom till-
verkningsindustrin (200 525 personer) och 5 procent inom bygg-
sektorn. Fördelat per bransch inom tjänstesektorn hade de utlands-

                                                                                                                                                          
8 Utredningen ska enligt direktiven inte lämna skatteförslag men betänkandet SOU 2016:46 
En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad har behandlat de skatteskillnader 
mellan länder som föreligger. 
9 Tillväxtanalys (2017) Utländska företag i svenskt näringsliv – hot eller möjlighet?. 
10 Business Sweden (2018) När företagen investerar – Sverige i den globala konkurrensen om 
direktinvesteringar. 
11 Utrikesdepartementet (2015) Sveriges Exportstrategi, s. 22; SOU 2011:21 En utrikesförvaltning i 
världsklass, s. 225-6; Ds 2011:29 Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och 
investeringsfrämjande, s. 24-25; Arthur D. Little (2007) Oberoende översyn av Sveriges export- och 
investeringsfrämjande åtgärder., s. 11-12; SOU 2001:109 Statens roll för att främja viktiga utländska 
investeringar i Sverige, s. 35-9. 
12 Ökningen följde utländska uppköp av ett antal svenska multinationella företag som 
Nobel/Akzo 1994, Pharmacia/Upjohn 1995, Saab Automobile/General Motors 1998, Stora/ 
Enso 1998, Enator/Tieto 1999, Volvo Personvagnar/Ford 1999, Astra/Zeneca 1999, Aga/ 
Linde 2000 samt Arla/MD Foods 2000. 
13 Tillväxtanalys (2017) Utländska företag 2016. 
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ägda företagen flest anställda inom partihandeln (71 650); detalj-
handeln (51 727); och transport och magasinering (43 641). Inom 
tillverkningsindustrin fanns flest anställda inom transportmedels-
industrin (47 549) och dator och elektroindustrin (42 830).14 

Över tid har företagsstrukturerna förändrats och i dag uppvisar 
mindre bolag med aktiva ägare högre tillväxt och skapar fler jobb än 
passivt ägda företag. Detta ställer högre krav på förbättrade villkor för 
entreprenörer men även för att kapital attraheras till Sverige.15 

Utlandsägda bolag bidrar till en ökad internationalisering av svensk 
ekonomi, bl.a. genom att exportens andel av produktionen stiger. 
I dag står utlandsägda bolag för ungefär hälften av den svenska varu-
exporten, som samlat bidrar till cirka 45 procent av Sveriges BNP. 

Multinationella företag (eng. Multinational Enterprises (MNEs)) är 
mer produktiva än nationella företag. Skillnaden i produktivitet i 
utlandsägda MNE jämfört med nationella företag är betydande 
(31 procent) enligt en rapport av Tillväxtanalys. Ofta har de multi-
nationella företagen ägarspecifika tillgångar så som en unik produkt 
eller produktionsprocess och starka varumärken. Svenska företag som 
förvärvas av utländska bolag är dessutom ofta redan produktiva med 
en hög andel kvalificerad arbetskraft (russinplockning).16  

Utländska uppköp av inhemska bolag har också positiva pro-
duktivitetseffekter efter förvärvet genom bl.a. teknologi- och kun-
skapsöverföringar och produktivitetshöjdande investeringar i t.ex. 
maskiner (direkta produktivitetseffekter). Omgivande företag gynnas 
också av att kunskap och teknologi ’spiller över’ från utlandsägda 
bolag (indirekta produktivitetseffekter).17 I Sverige är den s.k. spill-
over-effekten påtaglig bland start-up bolagen.18  

Utlandsägda bolag har även stor betydelse inom forskning och 
utveckling (FoU). År 2015 investerade utländska företag 32 miljarder 
kronor i FoU i Sverige, vilket motsvarar 42 procent av näringslivets 
FoU-utgifter.19 Utländska investeringar i forsknings- och innova-

14 Ibid. 
15 Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) & McKinsey & Company 
(2015) Aktiva Ägare Skapar Fler Jobb. 
16 Tillväxtanalys (2017) Utländska företag i svenskt näringsliv – hot eller möjlighet?. 
17 Ibid. 
18 Business Sweden (2018) När företagen investerar – Sverige i den globala konkurrensen om 
direktinvesteringar. 
19 Ibid. 
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tionssamarbeten är mycket viktiga för att bibehålla Sveriges attrak-
tivitetposition som en ledande kunskapsnation med ett av världens 
främsta innovationssystem.20 För att främja de investeringarna på sikt 
krävs att Sverige utvecklar strategiska relationer med både ledande och 
framväxande kunskapsekonomier, inom ramen för internationella 
innovationssamarbeten. 

Sveriges attraktionskraft för utländska investeringar i forskning- 
och innovationssamarbeten bygger bl.a. på förmågan till system-
tänkande och kapacitet att lösa globala samhällsutmaningar genom 
samskapande eller co-creation mellan näringsliv, akademi och offentlig 
sektor. Framstående forskningsinfrastruktur som European Spallation 
Source (ESS), MAX IV-laboratoriet i Lund och annan infrastruktur 
för innovation som attraktiva test- och demonstrationsmiljöer 
(initiativet Testbädd Sverige) bidrar också till att locka kapital och 
kompetens till landet. Målsättningen med Testbädd Sverige är att det 
ska bli mer attraktivt att investera i svenska forsknings- och innova-
tionsmiljöer. 

När mindre innovativa företag köps upp av internationella företag 
är syftet i majoriteten av fallen att komma åt immateriella rättigheter 
och kompetens, snarare än marknad. Det gör att det köpande före-
taget inte nödvändigtvis väljer att fortsätta utveckla företaget i Sverige, 
utan ofta väljer att flytta kompetensen till andra länder. Det är därför 
av vikt att svenskt investeringsfrämjande redan då ett företags köps 
upp börjar bearbeta köparna för att få dem att behålla sin investering 
i Sverige och helst gärna öka investeringen i forskning och innovation 
i dessa företag.  

Utredningen noterar att vissa risker avseende russinplockning 
finns i relation till högteknologier som är av betydelse för Sverige, 
inom bl.a. försvarssektorn eller andra samhällsviktiga funktioner som 
infrastruktur och IT. Till dessa frågor avser utredningen att åter-
komma i slutbetänkandet. 

20 Internationaliseringsutredningens delbetänkande SOU 2018:3 En strategisk agenda för inter-
nationalisering behandlar främjarfrågor och högre utbildning. I delbetänkandet föreslås bl.a. 
ett tätt samarbete mellan regering, myndigheter och lärosäten för att skapa intresse och 
möjligheter för utländsk etablering av utbildnings- eller forskningsverksamhet vid svenska 
lärosäten och annan kunskapsintensiv verksamhet i Sverige. 
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Ökad global protektionism och granskning av direktinvesteringar 

Utländska direktinvesteringar regleras inte på global nivå eller av 
Världshandelsorganisationen WTO. Samtidigt finns en obalans i 
globala flöden av direktinvesteringar. Under de senaste åren har fokus 
till stor del riktats mot Kina som begränsar utländska investerares 
tillgång till den inhemska marknaden genom att klassa investeringar 
enligt en Foreign Investment Catalogue efter om de tillhör upp-
muntrade, tillåtna, begränsade eller förbjudna industrier.21 Samtidigt 
har Kinas investeringar i Europa och Nordamerika ökat mer än dubbelt 
mellan 2015–2016 från 41 miljarder USD till 94,2 miljarder USD.22  

Det är värt att notera Kinas utgående investeringar under 2017 
minskade för första gången på ett årtionde. Delvis härrör detta från 
inhemska regleringar i Kina som begränsar utgående investeringar, 
bl.a. inom sektorer som fastigheter, hotell och restaurang samt sport 
och underhållning. I Sverige steg investeringarna från Kina dock 
betydligt under 2017 genom två stora affärer: Wandas förvärv av 
Nordic Cinemas och Shanyings förvärv av Nordic Paper. Mot den 
bakgrunden har nya initiativ tagits till ökad granskning av direkt-
investeringar i USA och Europa, både på EU-nivå och i enskilda 
medlemsstater som bl.a. Tyskland och Storbritannien.23 Utredningen 
ska i slutbetänkandet beakta pågående arbete inom EU om utländska 
direktinvesteringar, inklusive förslaget att inrätta en ram för gransk-
ning av utländska direktinvesteringar. Utredningen ska även beakta 
arbetet i utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (Ju 2017:08) 
och kommittén om förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet 
(Fö 2017:02).  

I ett alltmer protektionistiskt geopolitiskt klimat är det viktigt att 
Sverige fortsätter arbetet för att underlätta en öppen global världs-
handel som främjar ekonomisk utveckling. Samtidigt finns ett behov 
att skydda grundläggande intressen vid utländska direktinvesteringar. 

21 Copenhagen Economics (2017) FDI In and Out of Sweden. 
22 1 USD = 8,64 SEK (juni 2018). 
23 Baker McKenzie (2018) Rising Tension. Assessing China’s FDI drop in Europe and North 
America. 





23 

2 Sveriges framgångsfaktorer 
och styrkeområden 

Med utgångspunkt i Sveriges export- och investeringsråd (Business 
Swedens) prioriterade nyckelområden för investeringsfrämjandet ger 
detta kapitel ger en översikt över olika initiativ som syftar till att bygga 
upp nationella och regionala styrkeområden. Vi drar också paralleller 
till utredningens tre referensländer Finland, Nederländerna och 
Danmark samt går igenom Sveriges rankning i ett antal internatio-
nella index med betydelse för investeringsfrämjandet. Slutligen 
presenteras resultaten från en undersökning om Sveriges investe-
ringsklimat genomförd av Business Sweden i nära samarbete med 
utredningen. 

2.1 Bakgrund 

Varför styrkeområden? 

Utländska investeringar sker i global konkurrens men i en lokal 
miljö. Många länder arbetar med strategisk kommunikation och 
marknadsföring för att vässa det nationella erbjudandet till utländska 
investerare. Som tabellen visar använder nationella investerings-
främjandeaktörer i jämförbara länder som Finland, Nederländerna 
och Danmark liknande argument som Sverige för att locka till sig 
utländska investeringar. För att vässa det investeringsfrämjande er-
bjudandet är det därför viktigt att identifiera och kraftsamla kring 
Sveriges framgångsfaktorer och styrkeområden på nationell och 
regional nivå.  

Business Swedens prioriterade nyckelområden inom kompetens-, 
resurs- och marknadsdrivna investeringar utgör en viktig grund för 
att bygga ett nära samarbete med regionala investeringsfrämjande 
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aktörer inom styrkeområden. Alla kan inte vara bra på ”allt” – 
snarare finns det en styrka i att nischa sig och bygga upp spets-
kompetens. På så sätt bidrar nationella och regionala styrkeområden 
till att stärka Sveriges globala konkurrenskraft. 

Källor: Business Sweden, Invest in Finland, Invest in Holland och Invest in Denmark. 

Business Sweden  

Business Sweden ansvarar för det statligt finansierade investerings-
främjandet. Business Sweden ägs av svenska staten och Sveriges 
Allmänna Utrikeshandelsförening (SAU) och bildades 1 januari 
2013 då Exportrådet och Invest Sweden slogs samman. 

Anslagen för Business Swedens verksamhet beslutas av Riks-
dagen. För 2018 uppgår den statliga finansieringen för den investe-
ringsfrämjande verksamheten till 67,3 miljoner kronor. Av denna 
summa kommer 10 miljoner kronor från regeringens exportstrategi 
genom ett årligt tillskott under åren 2016–2019.  
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Anställda inom investeringsfrämjandet i internationell jämförelse 

Business Sweden fanns den 31 december 2017 representerat på 53 egna 
kontor med totalt 480 anställda, varav 363 i utlandet och 117 i Sverige. 
De för investeringsfrämjandet prioriterade utlandsmarknaderna är 
USA, Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Tyskland och Storbritannien.  

Antalet anställda inom investeringsfrämjandet uppskattades i 
slutet av 2017 uppgå till totalt cirka 40 årsarbetskrafter, varav hälften 
i Sverige och hälften i utlandet. Detta motsvarar cirka 8 procent av 
den totala personalstyrkan. I utlandet fördelas tjänsterna på flera 
medarbetare som ibland delar sin arbetstid mellan investerings- och 
exportfrämjande. Som komplement till de egna personalresurserna 
anlitar Business Sweden underkonsulter med specialistkompetens.  

I Business Swedens uppdrag ingår att samverka med Sveriges 
regioner i syfte att skapa förutsättningar för internationella investe-
ringar regionalt och lokalt. Samverkan sker med svenska offentliga 
regionala och lokala samarbetspartners i hela landet.  

Liksom i Sverige konstaterar utredningen att det finns en mängd 
relevanta aktörer inom investeringsfrämjandet i referensländerna 
Finland, Danmark och Nederländerna. I detta avsnitt ligger fokus 
främst på centrala investeringsfrämjare med ett nationellt investe-
ringsfrämjaruppdrag motsvarande Business Swedens. En del andra 
investeringsfrämjaraktörer presenteras endast mycket kortfattat här. 

Invest in Finland är en del av den nybildade organisationen 
Business Finland. Förutom investeringsfrämjande ingår i den nya 
centraliserade organisationen även aktörer inom export-, innova-
tions-, och turismfrämjande. På Invest in Finland arbetar totalt cirka 
35 personer med investeringsfrämjande, varav runt 20 personer i 
Helsingfors och regionerna samt 15 personer utomlands. Liksom på 
Business Sweden utgörs en del av personalen av delade resurser, 
vilket inte anses vara optimalt. Genom en extraordinär satsning från 
Arbets- och näringsministeriet har närvaron på den prioriterade 
geografiska marknaden Kina utökats från en till fyra personer i en 
temporär satsning som man hoppas kunna permanentera.  

Invest in Denmark är organisatoriskt en del av Exportrådet, som 
i sin tur är en del av det danska Utrikesdepartementet sedan 2001. 
Totalt arbetar på Invest in Denmark runt 50 investeringsfrämjare, 
varav cirka 29 på 12 utlandsmarknader, 10 på UD och 10 i regionerna. 
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Danmark har även sedan 2006 satsat stort på innovation som en 
del i främjandearbetet. Genom ett samarbete mellan UD och Depar-
tementet för Forskning och Högre Utbildning finns danska innova-
tionscenter Innovation Centre Denmark i dag i åtta städer.1 På de 
flesta kontoren finns runt 6–7 experter, men Silicon Valley har flest 
(21 anställda) och Sao Paolo har minst (tre anställda). Ett nytt kon-
tor med särskilt fokus på life science kommer att öppnas i Boston 
under 2018.  

Det finns ett nära etablerat samarbete med regionala investerings-
främjandeorganisationer som Copenhagen Capacity. I nuläget disku-
teras dock en förenklingsprocess inom investeringsfrämjandet för 
att minska antalet aktörer genom att skapa en nationell investerings-
främjandestyrelse. Det finns en uppfattning hos Invest in Denmark om 
att de regionala aktörerna skapar för mycket duplikation i investerings-
främjandet.  

Den centrala investeringsfrämjandeaktören i Nederländerna är 
Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). NFIA är en opera-
tionell enhet under det nederländska Ekonomi- och klimatdeparte-
mentet. NFIA har totalt 115 anställda, varav 35 på huvudkontoret i 
Haag och 80 utomlands. NFIA har ingen egen regional personal. 
I utlandet arbetar NFIA:s personal vanligtvis på ambassader och 
konsulat.  

Nätverket Invest in Holland lanserades under 2015 och har i dag 
12 deltagande aktörer. En gemensam strategi utgör basen för sam-
arbetet. Relationer med existerande investerare (eng. Investor 
Relations) står för en betydande del av Invest in Hollands verksamhet 
och genererar en stor andel nya leads.  

I Nederländerna finns även StartupDelta, ett ideellt offentligt-
privat partnerskap som arbetar aktivt på den internationella markna-
den med att locka investeringar inom techsektorn och kompetens 
samt förstärka ekosystemet för start-ups. StartupDelta fokuserar 
främst på kontaktskapande mellan entreprenörer, banker, riskkapital-
investerare och stora företag. 

Utredningen noterar att det i dag saknas transparens om olika 
nationella investeringsfrämjandeaktörer. Inom Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) pågår dock ett arbete 

1 Innovation Centre Denmark finns i Brasilien (São Paulo), Indien (New Delhi och 
Bangalore), Israel (Tel Aviv), Kina (Shanghai), Sydkorea (Seoul), Tyskland (München) och 
USA (Silicon Valley och Boston, som öppnar under 2018). 
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för ökad kunskap om internationell investeringsfrämjandeverksam-
het, där Business Sweden deltar.  

Källor: Business Sweden, Invest in Finland, Invest in Denmark och Invest in Holland. 

Som framgår av tabellen finns det i dag stora variationer i antalet 
främjare. Sverige har i dagsläget en fjärdedel (20) av Nederländernas 
resurser (80) i utlandet. Nederländerna har även störst antal anställda 
totalt sett (115) och Finland lägst (35). Samtidigt vittnar samtliga av 
de nationella investeringsfrämjandeaktörerna i utredningens referens-
länder om vikten av närvaro och nätverkande för att stimulera genere-
ring av leads. Fysisk närvaro anses vara en avgörande konkurrens-
fördel och ett komplement till digitala kanaler. Regionala investe-
ringsfrämjare i Sverige efterfrågar också en förstärkning av Business 
Swedens utlandsorganisation, med fokus på tillväxtländer i Asien men 
även i viktiga europeiska handelspartners som Tyskland.  

För att stå sig i den internationella konkurrensen om utländska 
investeringar behöver Sverige öka sin utlandsnärvaro av investerings-
främjare stort. Utredningen gör därför bedömningen att den inter-
nationella representationen som bedriver investeringsfrämjande verk-
samhet bör utvidgas. Resursfördelningen bör utgå ifrån Business 
Swedens prioriterade geografiska utlandsmarknader. 

Ökade satsningar i Storbritannien till följd av brexit 

Inför brexit, Storbritanniens utträde ur EU, har Business Sweden i 
likhet med de nationella investeringsfrämjandeaktörerna i Finland, 
Danmark och Nederländerna tagit beslut om en ökad satsning på 
verksamheten i Storbritannien. Noterbart är att Nederländerna ökat 
personalstyrkan i Haag såväl som i Storbritannien. En del av för-
stärkningen har redan gett utdelning – Nederländerna vann i början 
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av 2018 kampanjen om EU:s läkemedelsmyndighet EMA. Det kan 
noteras att Sverige, Finland och Danmark också hade kampanjer för 
EMA. 

En rapport av Business Sweden på uppdrag av regeringen konsta-
terade bl.a. att cirka en femtedel av svenska företag i Storbritannien 
eventuellt kan omlokalisera investeringar från den brittiska mark-
naden till följd av brexit. Rapporten rekommenderade bl.a. förstärkt 
marknadsföring mot utvalda utländska företag och investerare med 
särskilt fokus på IT och telekom (ICT), datacenter, life science, 
fordonsindustri och övrig tillverkande industri samt finansiella 
tjänster.2  

Business Swedens prioriterade nyckelområden  

Business Sweden ansvarar för Sveriges statliga investeringsfrämjande. 
Regeringen beslutar om inriktningen för den statliga investerings-
främjandeverksamheten i ett gemensamt riktlinjebrev till Business 
Sweden med två separata avsnitt för export- respektive investerings-
främjande. Enligt årsuppdraget för 2018 ska Business Sweden främja 
och öka antalet utländska investeringar i Sverige som skapar syssel-
sättning eller tillför kapital, kompetens och marknader till det svenska 
näringslivet i alla delar av landet. Utländska investeringar som leder 
till ny produktion i och export från Sverige och som bidrar till att 
stärka strategiska kluster och innovationsmiljöer ska ges särskild upp-
märksamhet. I övrigt omfattar Business Swedens uppdrag nyetable-
ringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal, förvärv och fusioner.3 

Business Swedens strategiska inriktning för det företagsnära 
investeringsfrämjandet fokuserar på tre huvudsakliga drivkrafter 
bakom internationella företags investeringar: tillgång till kompetens, 
resurser och marknader. Företagens behov under investerings-
processen skiljer sig beroende på de tre drivkrafterna, som påverkar 
alla investeringsområden men i varierande utsträckning. Genom att 
utgå från kompetens (eng. Science & Technology), resurser (eng. 
Resources) och marknader (eng. Market) har Business Sweden identi-
fierat ett antal prioriterade nyckelområden för investeringsfrämjandet 
enligt figuren. 

                                                                                                                                                          
2 Business Sweden (2016) Internationella Investeringar Efter Brexit – Möjligheter för Sverige. 
3 Utrikesdepartementet (2017) Riktlinjer för budgetåret 2018 för Sveriges export- och 
investeringsråd avseende export- och investeringsfrämjande verksamhet. 
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Not: Utredningen använder sig genomgående av Business Swedens terminologi för investeringsfrämjandets 
prioriterade nyckelområden, som också används i kommunikation med regeringen. Flertalet engelska 
benämningar som ICT och life science är i dag vedertagna. 
Källa: Business Sweden. 

Inom majoriteten av de nyckelområdena har Business Sweden även 
identifierat profilområden för investeringsfrämjandet. Tabellen ger en 
översikt av utvecklingen av dessa områden mellan 2015–2018 baserat 
på Business Swedens redovisningar av det statliga uppdraget från 
2015–2017. Det framgår att det skett få större förändringar inom de 
prioriterade nyckelområdena under de senaste åren. Life science, ICT, 
Datacenter, Materials, Manufacturing, Infrastructure & Construction 
samt Retail återfinns bland de områden som förblivit prioriterade. 
Däremot finns inte längre Logistics, Travel & Tourism eller Contact 
Centers bland nyckelområdena. Under 2016 togs ett beslut att 
upphöra med det proaktiva arbetet med Cleantech till följd av en 
relativ ökning inom området Automotive. I detta skede överfördes 
även allokerade resurser för Cleantech till Automotive.  

Samtidigt har förändringar skett inom profilområden med nytt 
fokus på bl.a. Health Tech, Fintech och New Materials sedan 2018. 
Under 2017 tillkom Electromobility (e-mobility) som innefattar bl.a. 
batterier, elbilar, hybridbussar och laddstolpar.  

Smart industri-uppdraget för 2016–2019 inom ramen för reger-
ingens nyindustrialiseringsstrategi tillkom 2017 under området Manu-
facturing. Uppdraget har synergier med och förstärker Business 
Swedens Invest Manufacturing Initiative (IMI).4 

4 Invest Manufacturing Initiative (IMI) är ett arbetssätt som tillämpas av Business Sweden och 
ett antal regionala investeringsfrämjandeaktörer inom ramen för investeringsområdet Manu-
facturing och regeringsuppdraget Smart Industri. IMI verkar för att internationella företag 
med industriell verksamhet i Sverige expanderar sin verksamhet. 

SCIENCE & 
TECHNOLOGY DRIVEN
• ICT
• Life Science
• Tech scale-ups &

Venture Capital

RESOURCE DRIVEN
• Data Centers
• Automotive / e-mobility
• Materials
• Manufacturing

MARKET DRIVEN
• Infrastructure & 

Construction
• Retail

Intersecting opportunities:
• Health Tech
• Smart & Autonomous Vehicles
• New Materials
• Smart Industry
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Utredningen kan konstatera att de flesta förändringar som gjorts 
inom Business Swedens nyckelområden för investeringsfrämjandet 
har skett genom variationer av profilområden. Vi ser en potential för 
en tydligare redovisning av övergripande nyckelområden och speci-
fika profilområden i Business Swedens årsredovisning till regeringen.  
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Källa: Business Swedens årsredovisningar av det statliga uppdraget 2015, 2016, 2017 samt Business Sweden. 

Business Swedens prioriterade nyckelområden i internationell jämförelse  

Det finns stora överlappningar i Business Swedens prioriterade nyckel-
områden jämfört med målsektorer (eng. target sectors) för den natio-
nella investeringsfrämjande verksamheten i utredningens referens-
länder Finland, Nederländerna och Danmark.  

Som tabellen nedan illustrerar är investeringsområdena life science, 
ICT och datacenter prioriterade i samtliga länder. Jämförelsen är in-
tressant som illustration av de stora likheter och därmed konkurrens som 
finns inom de för investeringsfrämjandet identifierade nyckelområdena.  

Tabellen visar att Danmark, som framgångsrikt attraherat data-
centeretableringar under de senaste åren, marknadsför investerings-
området som en del av cleantech vilket framhäver hållbarhetsaspekten 
i investeringserbjudandet. En mer detaljerad jämförelse av mål-
sektorerna och profilområden i Sverige och referensländerna visar att 
bl.a. logistik, cleantech och turism, områden som tidigare prioriterats i 
Business Swedens investeringsfrämjande verksamhet, fortfarande ingår 
bland Nederländerna, Danmark och Finlands målsektorer. Investe-
ringsmöjligheter inom affärsverksamhet som huvudkontor och service-
center, liksom innovation och olika typer av testmiljöer, marknadsförs 
av både Danmark och Nederländerna.    
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Källor: Business Sweden, Invest in Finland, Invest in Holland och Invest in Denmark. 

Sverige har naturligtvis en konkurrensfördel inom de områden som 
inte prioriteras av jämförbara länder. Inom Materials, där endast 
Finland också marknadsför Bioeconomy och Mining, har Sverige en 

5 Invest in Finlands målsektorer: Health & Well-being, ICT & Digitalisation, Cleantech, 
Bioeconomy, Travel & Tourism, Growth Capital samt Other Industries. 
6 Invest in Hollands målsektorer: Life Science & Health, Information Technology, High Tech 
Systems, Energy, Creative, Aerospace, Agrifood samt Business Operations. 
7 Invest in Denmarks målsektorer: Life Science, Tech, Cleantech, Design & Innovation, 
Maritime, Food samt Business Operations. 
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stark position. Genom innovations- och forskningssamarbeten mellan 
akademi och industri kring nya material samt vidareutveckling av 
klustersamarbeten kan Sveriges särställning förstärkas ytterligare. Det 
är därför bra att New Materials ingår bland Business Swedens profil-
områden för investeringsfrämjandet.  

Det ingår inte i utredningens uppdrag att göra en bedömning av 
Business Swedens prioriterade nyckelområden för investerings-
främjandet. Vi kan dock konstatera att det finns många överlapp-
ningar i de utvalda målssektorer som nationella främjandeaktörer i 
Sverige och utredningens referensländer prioriterar i den investe-
ringsfrämjande verksamheten. Detta stärker behovet av en vass 
marknadsföring av Sveriges styrkeområden avpassad till konkurren-
terna och gentemot utländska investerares behov. 

Högkvalitativa investeringar inom prioriterade nyckelområden 

Business Sweden fokuserar i den strategiska inriktningen för investe-
ringsfrämjandet på att främja högkvalitativa investeringar (eng. High 
Quality Investments (HQI)). Syftet är att säkra de internationella 
investeringar som bäst bidrar till Sverigenyttan genom t.ex. ökad 
sysselsättning, förstärkning av forskning- och utvecklingsmiljöer 
(FoU-miljöer) eller den svenska marknaden med ny kompetens och 
teknologi. 

Business Sweden använder en styr- och utvärderingsmodell för att 
kvalitetsbedöma investeringarna med hjälp av fyra indikatorer för:  

1. Investeringens storlek (satsat kapital och planerat antal arbets-
tillfällen)

2. Investeringens direkta nytta (bidrag till ny teknologi, innova-
tioner, FoU, marknadsutveckling och internationalisering)

3. Investerarens kvalitet (varumärke och historik av internationella
investeringar)

4. Investeringens framtida nytta (potential för jobbskapande och
expansionsinvesteringar).

Under 2017 definierades 29 av totalt 55 investeringar som högkvali-
tativa, varav 90 procent av HQI:erna var inom Business Swedens prio-
riterade investeringsområden, jämfört med 75 procent av samtliga 
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investeringar. Business Sweden har som mål att uppnå 50 HQI:er per 
år 2020.  

Utländska investerare som valt att förlägga verksamhet eller kapital 
i Sverige är ur marknadsföringshänseende de främsta internationella 
ambassadörerna i Sveriges investeringsfrämjande. Andelen investe-
ringar inom prioriterade investeringsområden är dessutom högre 
bland HQI:erna. Mot bakgrund av detta kan målsättningen på 
50 HQI:er per år 2020 p.g.a. kriterier som investeringens storlek och 
varumärke förväntas bidra till förstärkt marknadsföring av Sverige 
som destination för utländska investeringar. För att kunna utnyttja 
den potential som därigenom skapas för eventuella följdinvesteringar 
behöver Business Sweden ha tillräcklig marknadsföringskapacitet. 

Investeringsfrämjande för innovativa mindre företag  

Parallellt med högkvalitativa investeringar finns ett behov av ett effek-
tivt investeringsfrämjande för att attrahera mindre innovativa företag 
till Sverige. Beslut och internationella etableringar i dessa företag sker 
inte nödvändigtvis på samma sätt som i de större företagen och initialt 
så handlar det oftare om några enstaka anställda. Dock kan dessa 
investeringar vara strategiskt viktiga för ekosystemet samt leda till 
snabb expansion och tillväxt och därför vara minst lika viktiga på sikt.  

Investeringsfrämjandet mot de mindre innovativa företagen behö-
ver organiseras på andra sätt än investeringsfrämjandet mot HQI:er. 
Målgruppen är bredare, det är svårare att identifiera vilka företag att 
fokusera på och investeringarna är initialt väldigt små. Besluten fattas 
dessutom oftare utifrån personliga preferenser än företagsekono-
miska.  

Inom ramen för Exportstrategin har Business Sweden ett särskilt 
uppdrag att stödja innovativa företag i tidiga faser, s.k. Born Globals. 
Genom en årlig finansiering på 7,5 miljoner kronor driver Business 
Sweden i nära samarbete med Swedish Incubators and Science Parks 
(SISP) programmet Going Global. Bland Going Globals huvud-
områden ingår bl.a. deltagande i internationella techmässor för nät-
verksbyggande och möten med investerare och riskkapitalbolag. Busi-
ness Sweden har även ansvar för att inspirera utländska start-ups att 
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etablera sig i Sverige samt att koppla ihop stora globala företag med 
små innovativa bolag.8 

Utredningen bedömer att Business Sweden genom Born Globals-
uppdraget stärkt sitt erbjudande mot mindre innovativa företag i 
exportfrämjandet, men att det finns fortfarande behov av att i nära 
samarbete med SISP se över hur investeringsfrämjandet kan organi-
seras för att attrahera målgruppen.   

2.2 Sveriges framgångsfaktorer  

2.2.1 Regionala och lokala styrkeområden 

Nyckelområden samt regionala och lokala styrkeområden 

Mot bakgrund av den internationella konkurrensen om investeringar 
spelar en nära samverkan mellan investeringsfrämjandeaktörer på 
nationell, regional och lokal nivå inom de prioriterade investerings-
områdena en mycket viktig roll i att stärka Sveriges erbjudande till 
utländska investerare.  

Business Sweden samverkar utifrån det proaktiva arbetet med 
kompetens-, resurs- och marknadsdrivna investeringar inom priorite-
rade investeringsområden med regionala investeringsfrämjare och 
andra nyckelaktörer som bl.a. samverkansgruppen Team Sweden 
Invest och branschorganisationer. Under 2017 hade Business Sweden 
ett nära samarbete med 17 svenska regioner genom samarbetsavtal.9 
Tabellen ger en översikt över samtliga regioner som Business Sweden 
samarbetade med i slutet av 2017. Punkterna anger prioriterade 
investeringsområden där en aktiv samverkan finns med respektive 
region. Exempelvis samarbetar Business Sweden inom det riktade 
operativa investeringsfrämjandet för life science med de regionala 
investeringsfrämjandeaktörerna Invest Stockholm, Invest in Skåne 
och Business Region Göteborg.  

8 Business Sweden (2018) Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden. Verksamhetsåret 
2017, s. 39. 
9 Sedan årsredovisningen har Business Sweden under 2018 slutit ett nytt samarbetsavtal med 
Borås (Business Region Borås).  



Sveriges framgångsfaktorer och styrkeområden SOU 2018:56 

36 

Källa: Business Sweden (2017) Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden 
Verksamhetsåret 2017, s. 69. 
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Tabellen visar att de sektorer inom vilka Business Sweden samarbetar 
med flest antal regioner är Datacenter och Manufacturing (båda 
8 regioner), Materials (7 regioner) samt ICT och Automotive (båda 
5 regioner).  

Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Skåne särskiljer sig 
med flest antal etablerade sektorsamarbeten inom mellan 6–8 av samt-
liga 8 områden. Det är även i storstadsregionerna som det utländska 
ägandet är koncentrerat; en undersökning av Tillväxtanalys visar att 
under 2016 fanns 33 procent av alla utländska arbetsställen i Sverige i 
Stockholms län, 17 procent i Västra Götalands län och 15 procent i 
Skåne län.10  

Vi bedömer att arbetet med prioriterade investeringsområden 
underlättar för investeringsfrämjare på regional och lokal nivå att med 
Business Swedens stöd kartlägga styrkeområden, vilket stärker 
Sveriges erbjudande till potentiella internationella investerare.11 

Det finns dock en målkonflikt mellan att å ena sida behöva göra 
prioriteringar för att kunna vara skarp i budskapen från ett nationellt 
perspektiv och å andra sidan fånga upp de ambitioner och speciella 
förutsättningar som olika regioner eller städer har.  Vissa regioner12 
saknar, enligt Business Swedens årsredovisning, ett nära samarbete 
med Business Sweden, Sveriges nationella investeringsfrämjande-
aktör. Regioner vars styrkeområden faller utanför Business Swedens 
nyckelområden och proaktiva investeringsfrämjandearbete riskerar 
därför att missgynnas. Utredningens uppdrag är dock begränsat till 
att kartlägga och utvärdera styrkeområden och framgångsfaktorer 
inom de av Business Sweden prioriterade nyckelområdena för 
investeringsfrämjandet – inte att utvärdera dem. Så här konstateras 
bara att det finns regionala styrkeområden som faller utanför de 
nationella nyckelområdena. 

                                                                                                                                                          
10 Tillväxtanalys (2017) Utländska företag 2016, s. 14.  
11 Business Sweden organiserar seminarier bl.a. för att höja kunskapen om investerings-
främjandet i syfte att mobilisera den lokala och regionala nivån samt utveckla specifika 
värdeerbjudanden (s.k. value propositions) hos regionala samarbetspartners. Under intervjuer 
med utredningen har regionala investeringsfrämjare uttryckt att seminarierna varit av stor 
hjälp för att definiera och enas om regionala och lokala styrkeområden.  
12 Per december 2017: Halland, Kalmar, Sjuhärad, Skaraborg och Östergötland. 
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Källa: Tillväxtverket. 

 
 
Utredningen noterar även att den ofta kortsiktiga projektfinansieringen 
av regionala investeringsfrämjandeaktörer utgör ett problem som för-
svårar ett nationellt sammanhängande arbete med utgångspunkt i 
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styrkeområden. Utredningen kommer i slutbetänkandet se över 
frågan om den långsiktiga finansieringen av det regionala investe-
ringsfrämjandet. 

Smart specialisering 

Smart specialisering är ett begrepp som initierats av EU-kommis-
sionen i syfte att inom regioner prioritera utvalda sektorer och 
teknologier. I Sverige har Tillväxtverket i uppdrag att samordna smart 
specialisering på nationell nivå i 21 regioner fram till 2020. För detta 
syfte har Sverige över fem miljarder kronor i strukturfondsmedel 
under programperioden.  

Tabellen ger en översikt av de områden som identifierats för smart 
specialisering i Sveriges regioner. Utredningen noterar att arbetet i 
svenska regioner har kommit olika långt och att trots viss över-
lappning med Business Swedens prioriterade nyckelområden för 
investeringsfrämjandet så skiljer sig styrkeområdena åt till stor del. Vi 
ser därför en potential i att skapa större samordning mellan Business 
Swedens nyckelområden och regionernas arbete med smart speciali-
sering. 

Samtidigt utgör smart specialisering en möjlighet till förstärkt 
samarbete över regionsgränser och till klusteruppbyggnad, också mel-
lan olika medlemsstater i EU.  

Samverkan mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå är 
en grundläggande förutsättning för investeringsfrämjandet. En god 
och effektiv samverkan utgör en framgångsfaktor i den internationella 
konkurrensen om utländska investeringar. Samverkan har också en 
central roll i regeringens exportstrategi.  

Inom ramen för slutbetänkandet har utredningen i uppdrag att 
föreslå förbättringar i relation till målformulering, ansvarsfördelning, 
resurssättning och samverkan inom investeringsfrämjandet. Därför 
ges här endast en begränsad översikt av initiativ till förbättrad sam-
verkan inom investeringsfrämjandet. Utredningen bedömer att dessa 
initiativ utgör framgångsfaktorer för Sverige som destination för 
utländska investeringar.  
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Team Sweden  

Team Sweden är ett gemensamt nätverk för allt offentligt arbete för 
att stödja näringslivets export och internationalisering som lanserades 
genom regeringens exportstrategi 2015.13 

Utöver Team Sweden högnivågruppen finns tematiska och geogra-
fiska Team Sweden-kretsar etablerade. De lokala Team Sweden-
kretsarna i utlandet utgörs vanligtvis av Sveriges ambassad och 
Business Sweden, men även andra relevanta aktörer förekommer. 

Samverkansgruppen Team Sweden Invest skapades i oktober 2016 
i syfte att kraftsamla och öka samordningen mellan berörda myndig-
heter för att attrahera utländska investeringar. Gruppen leds och 
samordnas av Business Sweden och har 17 deltagande organisatio-
ner.14 Gruppen har identifierat två konkreta arbetsområden: talang-
attraktion och energiintensiva investeringar. Utredningen ska beakta 
resultatet av Team Sweden Invest inom ramen för slutbetänkandet.  

Samverkansprogrammen  

Fem samverkansprogram lanserades av regeringen under 2016 i syfte 
att stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft för att 
lösa globala utmaningar. Samverkansprogrammen är:  

• Nästa generations resor och transporter 

• Smarta städer 

• Cirkulär och biobaserad ekonomi 

• Life science 

• Uppkopplad industri och nya material. 

Genom satsningen på samverkansprogrammen har regeringen identi-
fierat fem svenska styrkeområden för förstärkt samarbete mellan 

                                                                                                                                                          
13 Utrikesdepartementet (2015) Sveriges Exportstrategi. 
14 Följande organisationer deltar Team Sweden Invest per januari 2018: ALMI Invest, Business 
Sweden (sammankallande), Energimyndigheten, High Coast Invest, Invest in Norrbotten, 
Invest Stockholm, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Migrationsverket, Research 
Institutes of Sweden (RISE), Saminvest, Svenska institutet (SI), Swedish Incubators and 
Science Parks (SISP), Swedish Venture Capital Association (SVCA), Swedavia, Tillväxtanalys, 
Tillväxtverket och Vinnova.  
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offentliga aktörer, näringsliv och universitet, högskola och institut. 
Förhoppningen är att genom samverkan få ut mer av de investeringar 
som görs men även bidra till att förstärka näringslivets innovations-
kraft efter en tid av minskad FoU-intensitet i Sverige jämfört med de 
flesta konkurrerande länder.15 

Utredningen bedömer att det finns en potential i att marknadsföra 
samverkansprogrammen ur ett investeringsfrämjandeperspektiv för 
att stärka Sveriges erbjudande till internationella investerare.  

Ett framgångsrikt exempel på samverkansprogrammens roll i den 
investeringsfrämjande verksamheten är användningen av life science 
kontoret och samordnaren som mottagningspunkt där potentiella 
investerare kan möta Regeringskansliet. Såväl den tidigare life science-
samordnaren Anders Lönnberg som den nuvarande Jenni Nordborg 
har bidragit aktivt till investeringsfrämjandet genom att sammanföra 
offentliga och privata partners.  

Samverkansprogrammen bör också utnyttjas ur marknadsförings-
synpunkt i syfte att stärka Sveriges nationsvarumärke genom nation 
branding och offentlig diplomati. Det finns likväl potential att 
förstärka samverkansprogrammens internationella aspekt genom 
samarbeten med utvalda globala partners inom ramen för co-creation. 

Detta bör accelereras genom ökat fokus, förslagsvis genom ett 
uppdrag till Business Sweden att bygga vidare på de toolkits om de 
fem samverkansprogrammen som Svenska institutet har i uppdrag att 
utveckla. Arbetet bör fokusera på de tre samverkansprogrammen 
Nästa generations resor och transporter, Life science samt Upp-
kopplad industri och nya material som har tydliga synergier med 
Business Swedens prioriterade nyckelområden. Även det material om 
startupföretag som SI ska ta fram bör kunna ligga till grund för en 
kommunikationskampanj riktad mot de prioriterade målgrupperna. 

Testbädd Sverige – ett svenskt styrkeområde 

Sverige är ett av världens mest innovativa länder och investerar i dag 
över 3 procent av BNP i FoU, vilket är över genomsnittet i OECD.16 
Svenskar är dessutom tidiga användare (eng. early adopters) av 
produkter och tjänster. Samtidigt ökar den globala konkurrensen för 

15 Näringsdepartementet (2017) Faktablad. Regeringens strategiska samverkansprogram. 
16 OECD (2016) Gross domestic spending on R&D. 
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att attrahera internationella kunskapsintensiva företag och utveck-
lingen av produkter och tjänster sker allt snabbare i komplexa globala 
värdekedjor. Därför har test- och demonstrationsmiljöer, så kallade 
testbäddar, en viktig roll i att stärka Sveriges erbjudande inom forsk-
ning och innovation till utländska företag.  

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova definierar testbäddar som 
”en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organi-
sationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya pro-
dukter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom ut-
valda områden.”17 Testbäddar delas ofta upp i tre nivåer: laboratorie-, 
simulerad- och verklig miljö.18 

Med målsättningen att göra det mer attraktivt att investera i 
svenska forsknings- och innovationsmiljöer lanserade regeringen där-
för initiativet Testbädd Sverige under 2016. Syftet med initiativet är 
att kraftsamla för innovation för att öka Sveriges konkurrenskraft och 
för att bättre möta samhällsutmaningar inom hållbar utveckling. 

Trots att det finns det över 100 testbäddar i Sverige är kunskapen 
om dem låg. Vinnova har därför i uppdrag att ansvara för en nationell 
samordnande funktion för att stärka test- och demonstrationsverk-
samheten i Sverige och marknadsföra dem till företag och investerare. 
I linje med detta samarbetar Vinnova nära med bl.a. Research 
Institutes of Sweden AB (RISE AB) och Business Sweden för att 
stärka den internationella marknadsföringen av relevanta industriella 
testbäddar i Sverige.   

Business Sweden fick 2016 i uppdrag av regeringen att öka kun-
skapen om Sverige som ett attraktivt land för hållbar industriell 
produktion och FoU. Inom ramen för det treåriga smart industri-
uppdraget ska Business Sweden bidra till att bl.a. svenska och 
utländska investerare väljer att förlägga eller expandera produktion, 
FoU och testverksamhet i Sverige. Business Sweden ska även använda 
Testbädd Sverige i det samlade investeringsfrämjandet.  

Utredningen bedömer att testbäddar utgör ett styrkeområde i den 
investeringsfrämjande verksamheten. Samverkan mellan Vinnova, 
RISE och Business Sweden bör därför fortsätta för att stärka mark-
nadsföringen globalt av Sveriges testbäddar, och det bör utgöra en 

17 Vinnovas hemsida, underrubriken Testbädd Sverige. 
18 Exempel på de tre nivåerna är MAX IV-laboratoriet i Lund – en testbädd i laboratoriemiljö, 
Asta Zero i Borås – en testbädd i kontrollerad miljö, och den nationella testbädden för inno-
vativ strålterapi, en testbädd i verklig miljö som är ett samarbete mellan Sveriges sju universi-
tetssjukhus. 
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självklar del av en strategisk kommunikationsplan för investerings-
främjandet. 

2.2.2 Sveriges position i index, och hur de kan och ska tolkas 

Sverige gör generellt mycket bra ifrån sig i internationellt jämförande 
index och rankningar. Investeringar sker i global konkurrens, vilket 
innebär att Sveriges placering i relation till jämförbara länder i 
internationella rankningar kan ge en indikation av hur landets investe-
ringsklimat uppfattas av internationella investerare.  

I en genomgripande analys19 av de olika internationella bedöm-
ningarna av länders konkurrenskraft konstaterar Christian Ketels och 
Entreprenörskapsforum att svensk konkurrenskraft är relativt god 
vad beträffar flera ekonomiska faktorer som inkomstjämlikhet, 
medianinkomst och miljömässig uthållighet. Till stor del drivs detta 
av en god arbetskraftsproduktivitet kombinerat med en hög syssel-
sättningsandel. Däremot höjs ett varningens finger för dels bostads-
marknaden, dels för svårigheter att integrera nyanlända i samhället. 

Studien konstaterar även att Sverige intar en topplacering avseende 
FoU-investeringar samt presterar mycket bra vad gäller möjlighets-
drivet entreprenörskap. Sämre är resultaten dock inom investeringar 
och internationell handel där Sverige påverkas av vikande ingående 
direktinvesteringar och trendmässigt minskande exportmarknads-
andelar. 

I genomgången av grunderna för framtida konkurrenskraft fram-
hålls tillgång till kapital, fysisk infrastruktur, öppenhet, innovations-
förmåga, och kvaliteten på företagsledningar och institutioner som 
styrkeområden där Sverige ligger i framkant. Samtidigt konstateras att 
Sverige placerar sig i bottenskiktet vad beträffar skattekvot och 
marginalskatt. Gällande omfattningen av arbetsmarknadsregleringar 
kommer Sverige långt bakom andra länder, vilket även är fallet för den 
generella komplexiteten i den administrativa bördan. Studien presen-
terar ett antal områden som är avgörande för framtida produktivitet 
och konkurrenskraft där författaren menar att Sverige riskerar att 
underinvestera jämfört med andra länder: 

19 Christian Ketels (2017) The Swedish Competitiveness Scorecard 2017, Swedish Economic 
Forum Report 2017: Svensk konkurrenskraft. Har vi problem med den ekonomiska förnyelse-
förmågan? Entreprenörskapsforum. 
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1. Utbildnings och kompetensutveckling. Mer fokus på det indivi-
duella lärandet och den kompetensomställning som krävs i ekono-
min för att möta en föränderlig arbetsmarknad efterfrågas i 
studien. 

2. Innovationssystemet. Studien ger uttryck för en oro över att större 
fokus ligger på en breddad grundforskningsbas än på ökad kvalitet 
i forskningsbasen. Samtidigt uppmärksammas de förbättringar 
som sker i att överföra forskningsresultat till näringslivet även om 
studien menar att många operationella problem kvarstår. 

3. Arbetsmarknad, entreprenörskap och incitament. Studien efter-
lyser politiska åtgärder för att förbättra marknadens funktionssätt, 
skapa incitament och utrusta människor för att framgångsrikt 
kunna möta de förändringar som sker. 

I en sammanfattande kommentar efter att ha värderat de olika jäm-
förelserna av länders konkurrenskraft och bedömt Sveriges relativa 
position slår studien fast: ”Givet den robusta grunden för kon-
kurrenskraft som en rad svenska regeringar har skapat sedan krisen i 
börja av 1990-talet, finns det ingen nära förestående risk för ett snabbt 
fall i ekonomins underliggande styrkor.” 

Liknande jämförande studier och internationella index görs i dag 
inom ett flertal olika områden och indikatorer av en mängd institu-
tioner och organisationer. Vissa jämförelser påverkar bilden av Sverige 
som land att investera och bo i. Sveriges starka placering i inter-
nationella rankningar bör därför ses som en framgångsfaktor för 
investeringsfrämjandet som bör fortsätta användas i marknads-
föringssyfte.  

Index och internationella mätningar är dessutom bra verktyg för 
att identifiera existerande investeringshinder och hur svensk kon-
kurrenskraft och investeringsattraktivitet skulle kunna förbättras. En 
studie av Jesper Strömbäck och Futurion av runt 40 internationellt 
jämförande index menar att tillgänglig och välgrundad kunskap och 
fakta är viktigt inte minst för att Sverige ur ett framtidsperspektiv ska 
kunna hantera olika utmaningar på ett framgångsrikt sätt.20 

                                                                                                                                                          
20 Strömbeck, J. (2017) Mellan skönmålning och svartmålning – Sverige i en internationell jäm-
förelse.  
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Nedan följer en genomgång av ett urval av centrala internationella 
index inom områdena demokrati, mänsklig och social rättvisa, miljö 
och hållbar utveckling samt företagsklimat.  

Demokrati 

I index som mäter demokrati och mänskliga rättigheter, korruption 
och rättssäkerhet placerar sig Sverige ofta högt. Sverige rankas bl.a. på 
3:e plats i Democracy Index som mäter fem områden inom demokrati 
som styrelseskick i 167 länder och territorier,21 delad 2:a av 199 länder 
i Freedom of the Press som mäter pressfriheten22 och på delad 6:e plats 
i Corruptions Perceptions Index, som mäter graden av korruption i 180 
länder och territorier.23 Sveriges starka positionering bidrar till upp-
fattningen om Sverige som ett stabilt, demokratiskt och rättssäkert 
samhälle. 

Mänsklig och social rättvisa 

Sverige gör även bra ifrån sig inom internationella index över mänsklig 
och social rättvisa. I Human Development Index som mäter mänsklig 
utveckling rankas Sverige på 14:e plats av 188 länder. När resultaten 
justeras för graden av ojämlikhet ligger Sverige på 11:e plats.24 I två 
index som mäter jämlikhet mellan kvinnor och män, Gender Inequality 
Index och Gender Gap Index rankas Sverige på 4:e respektive 5:e 
plats.25 Global Human Capital Index mäter hur bra länder är på att 
investera och ta vara på humankapitalet i ett land. I 2017-års index 
rankas Sverige på 8:e plats av 130 länder.26 I Inclusive Development 
Index, som mäter graden av inkluderande och hållbar ekonomisk till-
växt i 103 länder, rankas Sverige på 6:e plats.27 Genom höga placeringar 
i index över mänsklig och social rättvisa förstärks bilden av Sverige 
som ett modernt, öppet, inkluderande och bra land att leva i. 

21 The Economist Intelligence Unit (2017) Democracy Index 2017 Free Speech Under Attack. 
22 Freedom House (2017) Freedom of the Press 2017.  
23 Transparency International (2018) Corruption Perceptions Index 2017. 
24 United Nations Development Programme (2016) Human Development Report 2016, Human 
Development Index. 
25 United Nations Development Programme (2016) Human Development Report 2016, Gender 
Inequality Index och World Economic Forum (2017) The Global Gender Gap Report 2017. 
26 World Economic Forum (2017) The Global Human Capital Report 2017. 
27 World Economic Forum (2018) The Inclusive Development Index 2018. 
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Miljö och hållbar utveckling 

Inom index över miljö och hållbar utveckling tar Sverige också en 
ledande placering. I Sustainable Development Goals Index som jämför 
hur långt olika länder kommit i att leva upp mot FN:s hållbarhetsmål 
kommer Sverige på 1:a plats av 157 länder.28 Environmental Perfor-
mance Index syftar till att jämföra olika länder gällande skyddet för 
den mänskliga hälsan och naturens ekosystem. I indexet rankas 
Sverige på 5:e plats av totalt 180 länder.29 Sveriges starka positionering 
globalt i dessa index talar för att hållbarhet kan och bör lyftas fram 
som ett prioriterat område också i främjararbetet. 

Företagsklimat 

Det finns ett flertal internationella index som mäter företagsklimatet. 
Här ingår bl.a. index som mäter faktorer med direkt och indirekt 
inverkan på företagsklimatet, som konkurrenskraft och innovation. 
Dessa index har naturligtvis en särskild betydelse för hur attraktivt 
Sveriges investeringsklimat framstår. 

Doing Business tas fram av Världsbanken och mäter företags-
klimatet i runt 190 länder. I det senaste indexet från 2018 kom Sverige 
på 10:e plats. Sverige rankas högt när det gäller tillgång till elektricitet 
(plats 6), fastighetsregistrering (9) och lätthet att starta företag (13). 
Sverige gör dock sämre ifrån sig i kategorierna kreditgivning (77), 
verkställande av avtal (36) och skydd av minoritetsinvesterare (29) 
samt inbetalning av skatt (27) respektive handläggning av bygglov 
(27). Utredningens referensländer rankades på följande plats i 
indexet: Danmark (3), Finland (13), Nederländerna (32).30 

Global Competitiveness Index tas fram av Världsekonomiskt forum 
och mäter konkurrenskraften i 140 länder. Sverige placerade sig i den 
senaste mätningen på 7:e plats. På 4:e plats rankas Nederländerna, 
medan Finland och Danmark intar 10:e respektive 12:e plats. Medan 
Sveriges makroekonomiska klimat (plats 4) fortsätter att förbättras 
genom fallande budgetunderskott och statsskuld under 2016 visar 

28 Bertelsmann Stiftung och Sustainable Development Solutions Network (2017) SDG Index 
and Dashboards Report 2017. Global Responsibilities - International spillovers in achieving the 
goals. 
29 Yale Center for Environmental Law & Policy, Yale University och Center for International 
Earth Science Information Network, Columbia University (2018) 2018 Environmental 
Performance Index. 
30 The World Bank (2018) Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs. 
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data på en försämring i uppfattningen av både den offentliga och 
privata institutionella miljön. Däremot är Sverige i god position att 
bidra till och gynnas av tekniska framsteg och rankas inom topp-10 
för bl.a. teknisk beredskap, grad av förfining i affärsverksamhet, och 
innovationskapacitet.  

I indexet ingår en undersökning med företagsledare, Executive 
Opinion Survey 2017, där skattenivåerna rankas som den mest 
problematiska faktorn för företagande i Sverige, följt av bl.a. restriktiv 
arbetsreglering, skattereglering, otillräckligt utbildad arbetskraft och 
ineffektiv regeringsbyråkrati.31 

FDI Attractiveness Scoreboard har utvecklats för EU-kom-
missionen och mäter investeringsklimatet i 44 länder. I 2014-års index 
rankades Sverige på 6:e plats, Finland på 3:e plats, Nederländerna på 
5:e plats och Danmark på 15:e plats. Inom de fyra delindexen gör 
Sverige bäst ifrån sig inom infrastruktur och marknadstillträde 
(4:e plats) och politisk-, reglerings- och lagstiftningsmiljö (7:e plats). 
Sverige kommer dock på 12:e plats för kostnadskonkurrenskraft och 
på 28:e plats för kompetens- och innovationskapacitet.32  

En analys av Copenhagen Economics för Teknikföretagen visar att 
Sverige sedan 2009 förlorat i drivkraft inom bl.a. indikatorer som 
utbildningssystemets kvalitet, klusterutveckling och statlig reglering. 
Förändringar med inverkan på investeringsklimatet har även skett i 
utredningens referensländer. Nederländerna har minskat bördan av 
statlig reglering medan Finland under 2014 sänkte företagsbeskatt-
ningen från 24.5 till 20 procent. Danmarks rankning inom de flesta 
indikatorerna föll dock mellan 2009–2014.33  

I Global Innovation Index senaste mätning från 2017 ingår 
127 länder. Sverige placerade sig på 2:a plats efter Schweiz och 
Nederländerna följer på 3:e plats medan Danmark och Finland rankas 
på 6:e respektive 8:e plats. Sverige rankas inom topp-10 i samtliga av 
indexets grundpelare förutom kreativa outputs. På indikatornivå har de 
främsta förbättringarna skett inom offentliga tjänster på nätet, ”e-del-
tagande” (eng. e-participation) och strategiska allianser mellan sam-
risksföretag (eng. Joint Ventures strategic alliance deals). Svaga områden 

                                                                                                                                                          
31 World Economic Forum (2018) The Global Competitiveness Report 2017–2018. 
32 Copenhagen Economics (2016) Towards a Foreign Direct Investment (FDI) Attractiveness 
Scoreboard.  
33 Copenhagen Economics (2017) FDI In and Out of Sweden. 
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identifieras som bl.a. andelen lärare-elever, BNP per enhet energi-
användning, kreditgivning och nettoinflöden av utländska direkt-
investeringar.34 

European Innovation Scoreboard tas fram av EU-kommissionen 
med syfte att jämföra forsknings- och innovationsförmåga bland EU:s 
medlemsländer och närliggande länder. Bland EU:s medlemsstater 
kommer Sverige på 1:a plats i den senaste rankningen från 2017 där 36 
länder ingår. Bland samtliga länder kommer Schweiz på 1:a plats följt 
av Sverige (2:a), Danmark (3:a), Finland (4:a) och Nederländerna 
(5:a). Sverige och samtliga av utredningens referensländer klassas som 
innovationsledare som ligger högt över EU:s genomsnitt. Relativa 
styrkor inom Sveriges innovationssystem är personalresurser, innova-
tionsvänlig miljö och attraktiva forskningssystem, medan relativa 
svagheter är det som kallas försäljningseffekter (eng. sales impacts), 
innovatörer och kopplingar (eng. linkages).35 

Bloomberg Innovation Index rankar världens mest innovativa län-
der. I 2018-års index kommer Sverige på 2:a plats efter Sydkorea. Två 
av utredningens referensländer, Finland och Danmark, rankas också 
inom topp-10 på 7:e respektive 8:e plats, medan Nederländerna rankas 
på 16:e plats.36 Sverige gynnas av höga satsningar på FoU relativt till 
BNP på 3.3 procent under 2016, vilket kan jämföras med 2.8 procent i 
Danmark, 2.7 procent i Finland och 2 procent i Nederländerna.37 

Network Readiness Index bedömer hur 139 länder drar fördel av 
olika informations- och kommunikationstekniker för att skapa ökad 
konkurrenskraft och välmående. I den senaste mätningen från 2016 
rankas Sverige på delad 3:e plats med Norge, Nederländerna, Schweiz 
och USA medan Finland och Singapore rankas på delad 1:a plats. 
Danmark kommer på 11:e plats.38    

34 Cornell University, INSEAD & WIPO (2017) The Global Innovation Index 2017: Innovation 
Feeding the World. 
35 European Commission (2017) European Innovation Scoreboard 2017. 
36 Bloomberg (2018) The Bloomberg Innovation Index. 
37 OECD (2016) Gross domestic spending on R&D.  
38 World Economic Forum (2016) The Global Information Technology Report 2016. 
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Kompetens 

Tillgången på kompetent arbetskraft är en mycket viktig parameter 
vid beslut som rör internationella investeringar. Sverige rankas på 5:e 
plats i The Global Talent Competitiveness Index 2018, vilket är ett gott 
betyg för den kompetens som i dag finns i Sverige. Den totala 
mängden tillgänglig kompetens är dock en stor utmaning både för 
företag i Sverige och dem som överväger en etablering i landet.39 

Utbildningsinsatser kan lösa en del av denna brist men långt ifrån 
hela behovet. Sverige är svagt på att attrahera kompetens och placerar 
sig på position 28 i indexets indikator brain gain, vilket är en för-
sämring jämfört med tidigare år. Attraktivitet för internationella 
talanger som kan fylla kompetensgapet är således en kritisk faktor för 
ett effektivt investeringsfrämjande. Bilden av Sverige som attraktivt 
land att leva och bo i för den enskilde individen spelar även en stor roll 
för ett företags beslut att etablera sig i Sverige.  

Ett effektivt investeringsfrämjande förutsätter att företag kan få 
tag i den kompetens som krävs i Sverige, samt att de kan få med sig de 
anställda de behöver flytta med sig i etableringen.  

2.2.3 Sammanfattning och slutsatser 

Styrkeområden bidrar till att förstärka Sveriges erbjudande till 
utländska investerare. Det finns många likheter i de argument och 
målsektorer som Sverige och jämförbara länder använder sig av i den 
investeringsfrämjande verksamheten. Detta stärker behovet av en vass 
marknadsföring av Sveriges styrkeområden gentemot internationella 
företag och andra investerare.  

En nära samverkan mellan investeringsfrämjandeaktörer på natio-
nell, regional och lokal nivå spelar en viktig roll i att stärka marknads-
föringen av Sverige som destination för utländska investeringar. Det 
finns ett nära samarbete mellan Business Sweden, regionala investe-
ringsfrämjare och andra centrala aktörer med prioriterade nyckel-
områden inom kompetens-, resurs- och marknadsdrivna investe-
ringar. Alla kan inte vara bäst på allt – därför bidrar nyckelområdena 
till att identifiera och stärka regionernas erbjudande.  

                                                                                                                                                          
39 INSEAD, The Adecco Group & Tata Communications (2018) The Global Talent Compe-
titiveness Index 2018. 
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Däremot visar en sammanställning av regionernas samarbete med 
Business Sweden en ganska hög grad av överlappning mellan olika 
regioner i synen på styrkeområden, särskilt inom Datacenter, Manu-
facturing och Materials. Visserligen är det naturligt och från ett 
svenskt varumärkesperspektiv en positiv sak att svenska regioner i 
stor utsträckning reflekterar Business Swedens prioriterade nyckel-
områden. Från ett lokalt och regionalt perspektiv ökar dock möjlig-
heten att vara framgångsrik om man kan hitta det unika i regionen, det 
som inom marknadsföring ofta kallas unique selling point (USP). 
Samtidigt konstaterar vi att det finns regionala styrkeområden som 
faller utanför Business Swedens prioriterade nyckelområden. 

Utredningen anser att en effektiv samverkan utgör en framgångs-
faktor i den investeringsfrämjande verksamheten. Här har satsningar 
som Team Sweden och dess undergrupper en viktig roll för att ytter-
ligare bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft inom investe-
ringsfrämjandet. Inom ramen för slutbetänkandet kommer utred-
ningen att behandla bl.a. samverkan och ansvarsfördelning mellan 
investeringsfrämjandets aktörer.  

Vidare anser utredningen att utöver Business Swedens prioriterade 
nyckelområden för investeringsfrämjandet bidrar regeringens sats-
ningar på samverkansprogram och testbäddar samt EU-kom-
missionens initiativ smart specialisering till att bygga styrkeområden 
regionalt och lokalt. Det finns en potential i att marknadsföra sam-
verkansprogrammen på internationell nivå till företag och investerare. 
Det är utredningens bedömning att Business Sweden bör accelerera 
den internationella marknadsföringen av tre av samverkansprogram-
men som har tydliga synergier med Business Swedens prioriterade 
nyckelområden: Nästa generations resor och transporter, Life science 
samt Uppkopplad industri och nya material. 

Slutligen utgör Sveriges position i internationella index en fram-
gångsfaktor i investeringsfrämjandet som utredningen anser bör fort-
sätta användas i marknadsföringssyfte av relevanta aktörer som 
Business Sweden, Svenska institutet, Utrikesförvaltningen, m.fl. för 
att positionera Sverige globalt.  

Index kan även utgöra ett verktyg för att identifiera investerings-
hinder i syfte att förstärka Sveriges konkurrenskraft. Ett sådant 
exempel är kompetensförsörjning, där index vittnar om behov att 
förstärka Sveriges kapacitet inom talangattraktion. Det svenska 
investeringsfrämjandet förutsätter att Sverige även är framgångsrika 



SOU 2018:56 Sveriges framgångsfaktorer och styrkeområden 

51 

när det gäller internationell kompetensattraktion. Svenska institutet 
arbetar med att attrahera studenter till Sverige. Det saknas dock en 
aktör i det svenska systemet som ansvarar för att stärka Sveriges att-
raktivitet mot yrkesverksam kompetens. Gruppen som arbetar speci-
fikt med området talangattraktion inom Team Sweden Invest bör ges 
i uppdrag att utarbeta ett förslag till en effektiv organisation för 
internationell kompetensattraktion. 

2.3 Resultat av enkätundersökningen 

Under slutet av april och början av maj 2018 utförde Business Sweden i 
nära samarbete med utredningen en enkätundersökning baserad på 
telefonintervjuer med företrädare för utländska företag som etablerat 
sig i Sverige de senaste fem åren (2013–2017). Undersökningen genom-
fördes av företaget Origo Group som totalt intervjuade 178 företag 
om deras syn på Sverige som investeringsland.40 

2.3.1 Planer på nya investeringar 

Av de intervjuade företagen hade en majoritet, 72 procent, planer på 
att expandera sin verksamhet i Sverige inom de närmaste åren. Mellan 
branscherna var fördelningen relativt jämn, med störst sannolikhet för 
expansion hos försäljningsföretag och minst hos produktutvecklings-
företag, konsultföretag och företag inom annan verksamhet.  

40 Origo Group (2018) Business Sweden Företagsundersökning 2018. 
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Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av Origo Group på uppdrag 
av Business Sweden. 

På frågan om det föreligger några särskilda hinder för att expandera i 
Sverige svarar det största antalet företagsreprentanter att det inte gör 
det. Svårigheter att hitta rätt kompetens är det viktigaste hindret enlig 
de företag som svarade i undersökningen. Kompetensbristen är 
speciellt allvarlig inom eftermarknad, produktutveckling och affärs-
tjänster. Även inom konsumenttjänster och försäljning är dock kom-
petensbristen det i särklass allvarligaste hindret.  

Befintliga regler och tillståndsgivning upplever drygt var tionde 
företag som ett problem, medan mycket få upplever de mer marknads-
mässiga faktorerna – avstånd till kunder, leverantörer eller samarbets-
partners och förbindelser – som ett problem för att vilja expandera. 
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Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av Origo Group på uppdrag 
av Business Sweden. 

2.3.2 Lojalitetsindex – Net Promoter Score (NPS) 

I undersökningen gjordes ett så kallat lojalitetstest, eller en mätning 
av Net Promoter Score (NPS). Testet uppskattar andelen investerare 
som kommer att tala väl om Sverige som investeringsland. Eftersom 
enkätsrespondenter ofta har en tendens att inte vilja sätta låga betyg, 
har testen en ganska hård bedömning. Normalt sägs att endast de som 
sätter 9 eller 10 kommer att aktivt förespråka landet som man har 
investerat i – eller den vara eller tjänst som konsumerats. 

P.g.a. det faktum att många undviker låga betyg räknas alla betyg 
upp till sex som kritiker, eller detracters. För att beräkna lojalitetsindex 
summeras andelen respondenter som har satt 9 eller 10 (förespråkarna) 
varefter man subtraherar andelen som har satt ett betyg 1–6 (kriti-
kerna). 

Sverige får i undersökningen ett lojalitetsindex på 5 procent. Med 
metodiken är ett positivt index normalt sett ett positivt betyg för 
varan – eller i detta fall landets investeringsklimat – och man kan kon-
kludera att fler respondenter kommer att prata väl om Sverige än illa.  
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Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av Origo Group på uppdrag 
av Business Sweden. 

Fördelat per bransch dominerar kritikerna tre branscher: affärs-
utveckling, eftermarknad och support samt affärstjänster och konsul-
ting. Inom konsument- och personliga tjänster är NPS mycket högt, 
men där är också antalet svarande litet (endast 8 respondenter).  

Sett till helheten kan det konstateras att närmare hälften av de 
intervjuade sätter 7 eller 8 i betyg. Det är ett bra resultat, men för-
väntas inte leda till något aktivt och oprovocerat berömmande av 
Sverige som investeringsland. Det går därför att säga att bakom 
resultatet 5 i NPS står en i grunden nöjd och positiv skara företags-
företrädare som trots sin positiva grundsyn inte är entusiastiska. 
Kunde hälften av dem som satt 8 förmås att i stället sätta 9 skulle NPS 
öka fyrfalt från 5 som är ett OK resultat till 20 som är bra. 

Det är utredningens uppfattning att med en bättre eftervård av 
gjorda investeringar, vilket diskuteras i kapitel 3, så skulle möjligheten 
vara god att lyckas gå från positiv till entusiastisk i lojalitetsindex över 
Sverige som investeringsland.  

2.3.3 Rangordning av olika styrke- och svaghetsområden 

För att få en indikation från de företag som nyligen har etablerat sig i 
Sverige om deras syn på styrkor och svagheter i landets investerings-
klimat, ställdes i telefonundersökningen frågan ”Jag kommer nu att 
läsa upp ett antal faktorer som i olika grad kan tala för eller emot att 
etablera sig i Sverige. Svara på en skala från 1–10 där 1 innebär ”talar 
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starkt emot” att etablera sig i Sverige och 10 innebär ”talar starkt för” 
att etablera sig i Sverige.” Därefter lästes ett antal faktorer upp.  

I redovisningen nedan av de olika hypotetiska styrkeområdena för 
Sverige har ett enkelt balansmått räknats fram, där andelen lägre betyg 
än skalans mittpunkt (5,5) har subtraherats från andelen högre betyg. 
Ett positivt balanstal betyder alltså att fler respondenter har svarat 
mellan 6–10 för hur denna faktor talar för Sverige än de som svarat 
5 eller lägre. 

Med syfte att även fånga upp kraften bakom styrkeområdena 
jämför vi också andelen svar som är 9 eller 10. Liksom i NPS-mät-
ningen går det att utgå från att de som sätter ett så högt betyg känner 
starkt för frågan och skulle både argumentera för och fatta nästa 
investeringsbeslut med faktorn i åtanke. För att rangordna de olika 
områdena har genomsnittet av de båda mätesätten – balans och 
entusiasm – fått ligga till grund för rankingen. 

Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av Origo Group på uppdrag 
av Business Sweden. 

Faktorerna kan delas in i fem generella kategorier. Den första driver 
en effektiv närvaro på marknaden. Här ingår närhet till kunder, bra 
flygförbindelser och närhet till samarbetspartners – faktorer som av 
respondenterna rankas högt som styrkor för Sverige, utifrån deras 
perspektiv. 
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En grupp faktorer som berör arbetsmarknaden – tillgång till kom-
petens, sannolikheten att kunna undvika strejker samt svensk ledar-
skapskultur upplevs också generellt som relevanta styrkeområden för 
Sverige. 

De insatser som görs i samhället för att främja ökad innovation i 
Sverige – att etablera Sverige som testmarknad, upprätta testbäddar 
och samarbetsmöjligheter med bl.a. institut och universitet runt 
forskning och utveckling – hamnar i mitten av de testade potentiella 
styrkeområdena. Här finns stora skäl att gå vidare i undersökningen 
och djupintervjua företagen i utredningens fortsatta arbete. De rela-
tivt låga siffrorna skulle kunna förklaras av att satsningarna inte är 
breda insatser med alla företag som målgrupp, utan mer riktade mot 
utvecklings- och tillverkningsbolag. De senare branscherna rankar 
också dessa faktorer högre. 

Faktorer gällande hur livsstilen i Sverige påverkar investerings-
viljan hos utländska företag antyder att medföljande och familjens 
livskvalitet och Sveriges väl utvecklade jämställdhet och jämlikhet är 
viktiga styrkeområden. Samtidigt upplevs tillgången till internatio-
nella skolor som acceptabel medan bostadsmarknaden är en starkt 
negativ faktor.  

Bland faktorerna som rör företagens generella förmåga att verka 
allmänt i Sverige upplevs inte möjligheterna att rekrytera kompetens 
från utlandet som en faktor som talar till Sveriges fördel. Inte heller 
priset på el och insatsvaror eller möjligheterna att bedriva hållbar pro-
duktion och få tillgång till grön el upplevs av respondenterna som 
några starka skäl till att etablera sig i Sverige – trots att Sverige relativt 
sett har mycket låga elpriser och en långt gången omställning mot håll-
bar tillväxt. Utredningen noterar dock att flertalet investeringsfräm-
jandeaktörer vittnar om grön och billig el som en avgörande fram-
gångsfaktor för att attrahera elintensiva aktörer. 

Inför slutbetänkandet kommer resultaten från undersökningen att 
följas upp och en mer detaljerad analys göras för att både förstå vilka 
av de olika faktorerna som utgör hinder för investeringar i Sverige 
(och inte endast är irrelevanta för företagen) och där politiska åtgärder 
skulle kunna påverka investeringsbenägenheten. 
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2.3.4 Resultatet för enskilda frågeställningar 

Svaren i enkätundersökningen har brutits ned på branschnivå, där ett 
enkelt genomsnittsbetyg har räknats fram för att jämföra hur fakto-
rerna har rankats av olika branscher. Detta innebär att urvalet blir 
såpass litet att det inte finns någon statistik möjlighet att dra slutsat-
ser. Skillnaderna mellan branscher kan dock ändå ge en indikation och 
bidra till en hypotes, som utredningen i slutbetänkandet (där invester-
ingshinder och metoder för att säkerställa att de kan åtgärdas ska 
undersökas) kan fördjupa sig i och testa genom exempelvis djup-
intervjuer. 

I stapeldiagrammen med de genomsnittliga viktighetsbedöm-
ningarna finns dessutom ett snitt för alla svar. Inom varje bransch jäm-
förs också snittet för respektive fråga med det snitt på alla påståenden 
som företagen har graderat. Det innebär att diagrammet visar om den 
aktuella faktorn upplevs som starkare eller mindre stark än genom-
snittet av de undersökta potentiella styrkeområdena. 

Marknad och effektivitet 

För att förstå hur företagen upplever effektiviteten och närheten till 
marknaden ställdes under telefonundersökningen tre frågor till före-
tagsrepresentanterna. 

Närheten till kunder och marknader 

Ett ofta förekommande skäl att investera i ett annat land är att få tillgång 
till en ny marknad, där kunderna finns. Det är därför inte förvånande att 
denna faktor också bedöms som mycket stark av de bolag som ingår i 
undersökningen. Så många som 80 procent sätter betyg 7–10 i betydelse 
på faktorn. 
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Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av Origo Group på uppdrag 
av Business Sweden. 

I kommunikationen om Sverige som destination för utländska 
investeringar innebär det att man bör vara speciellt uppmärksam på 
hur marknaden i och runt Sverige beskrivs. Är den marknad som 
marknadsförs på lokal, regional eller nationell nivå – eller bör snarare 
fokus ligga på Skandinavien, Norden eller rent av norra Europa som 
Sveriges hemmamarknad? Svaret skiljer sig åt beroende på produkter, 
distribution, bransch och enskilt företag.  

Sveriges styrka när det gäller närhet till marknaden bedöms som 
större än de andra testade faktorerna i alla branscher förutom inom 
tillverkning, där den låg på samma nivå som snittet av alla frågor. 
Speciellt stark verkar faktorn – föga förvånande – vara i branscher med 
direkt närhet till kund i sin verksamhetsutövning – som inom person-
liga tjänster, försäljning och konsultverksamhet.  

Närhet till leverantörer och samarbetspartners 

Närheten till leverantörer och samarbetspartners bedöms som en 
betydligt mindre stark faktor för Sverige än närheten till kunder och 
marknad. Resultatet är dock fortfarande relativt högt: ungefär hälften 
som nivå  7 eller högre som svar på frågan. Snittbetyget 6,7 ligger på 
samma nivå som snittet av alla testade styrkeområden. 
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Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av Origo Group på uppdrag 
av Business Sweden. 

 
 

För företag inom produktutveckling, konsumenttjänster och person-
liga tjänster är faktorn tydligt starkare jämfört med snittet av andra 
faktorer. Det ligger i linje med förväntningarna för produktutveck-
lingsbolag där hypotesen är att man vill vara del av kreativa miljöer och 
skapa ett nära samarbete med olika typer av kluster- eller ekosystem-
baserade samarbetspartners. Men även om de bolagen bedömer denna 
faktor som starkare än andra så är snittbetyget förhållandevist lågt – 
under 7. 

Kommunikativt kan den något lägre poängsättningen för Sverige 
som bolagen lägger vid närheten till leverantörer och samarbets-
partners vara en indikation på att Sverige behöver säkerställa att det 
kommuniceras även när bolaget väl är i landet. Ett lägre än förväntat 
resultat kan vara frukten av en viss besvikelse eller okunskap om hur 
och var man drar nytta av de många offentliga och privata initiativ som 
finns för att premiera mötesplatser och samverkan eller co-creation. 
Här kan en mer aktiv eftervård spela en stor roll, särskilt för nya 
innovativa företag.  
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Flygförbindelserna 

Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av Origo Group på uppdrag 
av Business Sweden. 

Respondenterna har fått svara på en direkt fråga om hur man upplever 
att flygförbindelserna fungerar, dvs. inte som i de flesta andra fall om 
faktorn anses tala för eller emot en etablering. Även om svaren därmed 
inte är direkt jämförbara kan det konstateras att flygförbindelserna 
upplevs som mycket positiva. Över en tredjedel av de tillfrågade 
(38 procent) svarar 9 eller 10 – och bara 15 procent svarar 1–5. 

Arbetsmarknad 

Sverige skiljer ut sig på arbetsmarknaden genom såväl hög förvärvs-
frekvens och små löneskillnader som platta organisationer och en 
inkluderande ledarskapskultur. De områdena uppleves generellt sett 
som starka skäl att investera och etablera sig i Sverige.   
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Tillgången till rätt kompetens 

Ett litet land som Sverige måste vara attraktivt för internationell 
kompetens och talang. Tillgången till rätt kompetens rankas som en 
starkare faktor än genomsnittet. Med ett balansmått på +43 procent-
enheter och en genomsnittlig bedömning på över 7 är det en av de 
starkaste faktorerna. Även på denna fråga rankar företag inom pro-
duktutveckling faktorn högre än genomsnittsfaktorn. Inom affärs-
tjänster/konsulting och försäljning bedöms faktorn också vara ett 
viktigt styrkeområde för Sverige. 

Kompetenstillgången blir speciellt viktig eftersom samma företag 
sätter relativt låga betyg på hur lätt det är att rekrytera personal från 
utlandet.  

 
Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av Origo Group på uppdrag 
av Business Sweden. 

 
 

Kommunikativt finns fortsatta skäl att lyfta fram tillgången på såväl 
teknisk kompetens som kreativa miljöer för att understryka det som 
ett styrkeområde där både flertalet internationella index och före-
tagens upplevda verklighet visar på betydelsen. 
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Antal förväntade strejkdagar  

Starka fackföreningar ses inte sällan som en utmaning för investe-
ringsklimatet. Grundtanken i resonemanget tycks vara att utländska 
investerare skulle dra sig för att etablera verksamhet i ett land med 
relativt hög facklig organiseringsgrad, starka kollektivavtal och stor 
facklig närvaro både i styrelser och på lokala produktionsplatser. Som 
en rationell förklaring anges inte sällan risken för strejker och produk-
tionsstörningar när facken är starka. 

Men tvärtemot den föreställningen svarar nästan en tredjedel att 
antal förväntade strejkdagar och andra fackligt relaterade produk-
tionsstörningar talar starkt för (9–10) en etablering i Sverige. 

Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av Origo Group på uppdrag 
av Business Sweden. 

 
 
Kommunikativt innebär det att det är en fördel för Sverige att de 
faktiska förhållandena och upplevelsen av kontakt med svenska fack-
föreningar framgår i kommunikationen om Sverige som investerings-
land. Berättelsen kompliceras dock eftersom man måste leda i bevis 
att starka fackföreningar snarare kan leda till större ansvarstagande 
och färre strejktimmar än föreställningen att fackens och företagens 
intressen är varandras motsatser. 
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Sveriges främjande av jämställdhet och små inkomstskillnader 

Små inkomstklyftor och jämställdhet mellan könen är en fråga som har 
en positiv balans, och inte avskräcker företag från investeringsbeslut. 

Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av Origo Group på uppdrag 
av Business Sweden. 

Den långt gångna jämlikheten och jämställdheten i Sverige är därmed 
en fråga som från ett investeringsperspektiv kan vara en uppbyggande 
del av Sverigebilden, och för vissa speciella företag kan vara bety-
delsefull i direktkommunikationen.  

Sveriges ledarskapskultur 

Frågan om Sveriges platta organisationer, förmåga att lyssna på talang 
oavsett position eller ålder, samt erfarenhet av att arbeta problem-
lösande i grupp lyfts ofta fram som avgörande för Sveriges position 
inom tekniska innovativa branscher. Inom produktutveckling och 
tillverkning verkar det resonemanget ha sin riktighet. För dessa före-
tag ses Sveriges ledarskapskultur som en betydligt starkare faktor än 
exempelvis Sverige som testmarknad.  

Generellt sett mäter frågan på genomsnittlig nivå, vilket gör att den 
kan användas i samband både med utveckling och framtid. Den kan 
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även ses som en indikator för hur det är att leva i Sverige, med liten 
auktoritetstro och starkt konsensustänk. 

Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av Origo Group på uppdrag 
av Business Sweden. 

Insatser för innovation 

Utredningens direktiv pekar speciellt på Sveriges ambition att etablera 
sig som testmarknad och skapa samverkan mellan näringsliv och 
offentlig sektor inom forskning och utveckling (FoU). Framför allt 
upplever företagen inom produktutveckling och tillverkning dessa 
faktorer som starka. 
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Möjligheterna till samarbete kring forskning och utveckling  

Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av Origo Group på uppdrag 
av Business Sweden. 

 
 
Den svenska satsningen på co-creation (samverkan) och samarbeten 
runt FoU verkar inte påverka bilden av att investera i Sverige brett. 
Bland de företag som ingår i satsningens målgrupp, dvs. inom 
produktutveckling och tillverkning, uppskattas dock möjligheterna, 
om än en aning försiktigt.  

Resultatet understryker på nytt behovet av en klar målgrupps-
analys för olika argument och fakta samt behovet av att konkret 
diskutera bl.a. samarbeten med enskilda branscher och företag snarare 
än en bred kommunikation av narrativet runt innovation och FoU. 

Däremot upplever mycket få aktörer att samarbetet talar emot att 
investera i Sverige. Det finns därför mycket liten anledning att tro att 
kommunikation om samarbete runt innovation och FoU skulle skada 
bilden av Sverige eller försvåra planerade investeringar. Tvärtom finns 
det ett underliggande narrativ om samarbete, gemensamma mål och 
ömsesidig respekt som diskussionen om co-creation och innovativt 
samarbete som genom SI och aktörer inom innovation som bl.a. 
Vinnova, RISE och SISP kan hjälpa till att bygga bilden av Sverige som 
ett modernt, spännande och mänskligt land att leva och verka i. 
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Sverige som testmarknad för nya produkter och tjänster 

Sveriges roll som testmarknad för investeringsbeslut är – ur företagens 
perspektiv – en relativt svag faktor generellt sett. Det är bara inom 
produktutveckling och support/eftermarknad som faktorn anges vara 
starkare än genomsnittsfaktorn, och då endast med mycket liten 
marginal.  

Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av Origo Group på uppdrag 
av Business Sweden. 

Eftersom särskilda satsningar och resurser har lagts på att utveckla 
testbäddar och andra metoder för att erbjuda attraktiva test-, demo- 
och utvecklingsmiljöer inte minst till utländska företag bör för-
ståelsen för svaren på denna fråga utvecklas i djupintervjuer. Kanske 
bör även utvärderingar göras med bolag som nyttjar några av Sveriges 
över 100 testbäddar. 13 procent av respondenterna anger att test-
marknadsresonemanget starkt talade för etableringen just i Sverige 
(9 eller 10), och drygt 20 procent satte en 8. Ett lågt snittbetyg kan 
därför bero på att testmarknader är en nischad fördel endast för en 
viss typ av investeringar. 

I så fall bör den faktorn lyftas kommunikativt främst i samman-
hang där budskapsmottagaren kan tänkas ha ett speciellt intresse i att 
vilja bedriva FoU eller har ett behov av att testa specifika produkter 
som passar Sveriges testbäddar. 
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Leva i Sverige 

Sverige som land för familj och medföljande att bo i 

Livskvaliteten som Sverige kan erbjuda värdesätts av många företag 
som en faktor som starkt talar för en etablering. Nästan 4 av 10 upp-
lever livskvaliteten som en faktor som starkt talar för Sverige. I samt-
liga branscher rankas den faktorn långt högre än snittet av faktorer 
som testas i undersökningen, speciellt inom tillverkning och efter-
marknad. 

Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av Origo Group på uppdrag 
av Business Sweden. 

Kommunikativt bekräftar resultatet bilden av att varumärket Sverige 
spelar roll vid investeringsbeslut. Med en så stor andel av respon-
denterna som framhåller betydelsen av att medföljande och familj kan 
trivas i landet är det en nyckel till att få personal att vilja flytta med vid 
en utlandsetablering och skapa en positiv känsla runt investeringen. 
Faktorn bör vara med som en kommunikativ målsättning både i varu-
märkesstrategin och arbetet med den grundläggande kommuni-
kationen om Sverige.  

Faktorn kan också i allt högre detalj och konkretionsgrad vara en 
betydelsefull del i kommunikationen om Sverige som destination för 
utländska investeringar samt i säljprocessen. Här kan bilden att det är 
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enkelt och attraktivt att flytta till, bo i och arbeta eller studera i Sverige 
förstärkas ytterligare. 

Tillgången till engelskspråkiga och andra internationella skolor 

En nära relaterad faktor och underfråga till Sverige som land för med-
följande att bo i är tillgången på internationella skolor.  

 
Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av Origo Group på uppdrag 
av Business Sweden. 

 
 

Den faktorn poängsätts lägre än snittet av frågor totalt sett samt i alla 
branscher utom eftermarknad. Fler engelskspråkiga skolor kommer 
inte ensamt att påverka bilden av Sverige men som en pusselbit kan 
det vara värt att ha med både i planeringen av skolor och i diskussionen 
om vad man från kommunens och näringslivets sida kan bidra med vid 
större personalintensiva investeringar av utländska företag. 

Tillgången till bostäder

Nästan 6 av 10 företrädare anger att tillgången på bostäder talar emot 
en etablering i Sverige. Bostadsbristen är känd även för de bolag som 
nyligen har etablerat sig i Sverige.  

Kommunikativt betyder det att bostadsfrågan är en negativ fråga 
som behöver hanteras på det viset. I nuläget bör kommunikationen 
fokusera på att ge exempel på hur företag och andra går tillväga för att 
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lösa de anställdas behov av boende snarare än att försöka påskina att 
bostadsmarknaden skulle vara en konkurrensfördel för Sverige. Det 
kan kortsiktigt fungera men underminerar varumärket Sveriges tro-
värdighet på sikt. Däremot är investeringsfrämjandet ytterligare ett 
skäl för att säkerställa att det finns kvar eller återskapas en hyresmark-
nad för bostäder i hela Sverige. Få människor som blir utstationerade 
är villiga att ta den risk som det innebär att investera i en lägenhet som 
man vet att man kan komma att behöva lämna utan att själv kunna 
påverka tidpunkten.  

Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av Origo Group på uppdrag 
av Business Sweden. 

Långsiktigt och politiskt är detta ytterligare ett skäl för att både öka 
byggtakten och återupprätta en fungerande hyresmarknad för bostäder 
i Sverige. 

Verka i Sverige 

För att få en indikation på styrkan i de mer generella faktorer som 
allmänt anses påverka investeringsbeslut frågar undersökningen också 
om hur företagen ser på satsningarna att uppnå en hållbar tillväxt, 
möjligheten att rekrytera nödvändig kompetens från utlandet och till-
gången på energi och insatsvaror. Dessa faktorer hamnar alla långt ned 
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i företagens poängsättning. Vad gäller tillgången på prisvärd energi 
och insatsvaror, så är det till och med fler respondenter som uppger 
att det talar emot snarare än för en etablering. Det indikerar att en 
majoritet av företrädarna upplever att frågans grundförutsättning om 
en prisvärd energi inte stämmer. 

Sveriges främjande av hållbar tillväxt och tillgång till grön energi 

Frågan om hållbar tillväxt och tillgång till grön energi ses som en 
starkare faktor än genomsnittsfaktorn bland produktutvecklings- och 
tillverkningsbolag. Generellt är det betydligt fler som anger att det 
starkt talar för än starkt talar emot att investera i Sverige.  

Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av Origo Group på uppdrag 
av Business Sweden. 

 
 
Den faktorn är alltså viktig för ett specifikt segment av företag, men 
kommer inte att avskräcka investerare. Den är också del av det större 
svenska narrativet om samarbete, teknisk utveckling och ansvars-
tagande. Det finns dessutom potential att bidragandet till ett hållbart 
samhälle kan ha ett marknadsföringsvärde också för icke-elintensiva 
verksamheter. Därför bör frågan användas brett i kommunikationen 
om Sverige även om den inte sticker ut som ett särskilt starkt styrke-
område i denna undersökning.  
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Processen för att rekrytera från utlandet 

Frågan gällande processen för att rekrytera personal från utlandet är 
ställd annorlunda än de flesta andra frågor som avser potentiella 
styrkefaktorer. Här ställs i stället frågan ”Hur fungerar processen i 
Sverige för att rekrytera medarbetare från utlandet till ditt företag?”. 

Majoriteten av de tillfrågade företagen hade inte rekryterat från 
utlandet och kunde därför inte uttala sig. Detta innebär att färre 
respondenter har svarat än i det övriga urvalet. Av de som svarade satte 
framför allt företagen inom produktutveckling, eftermarknad/support 
och affärstjänster/konsulting negativa poäng mellan 4,7–5 i snitt, dvs. 
mer negativt än positivt. Det är branscher som kan förväntas ha behov 
av specifika kompetenser och som normalt fungerar globalt och är 
vana att rekrytera internationellt. 

Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av Origo Group på uppdrag 
av Business Sweden. 

Processen för arbetskraftsinvandring är en möjlig minusfråga för 
Sverige och ett hinder för investeringar. De fall då utländska med-
borgare med arbete har blivit tvingade att lämna Sverige på grund av 
någon mindre förseelse i relation till exempelvis ett kollektivavtal har 
fått uppmärksamhet i både traditionell och sociala medier i Sverige 
och internationellt. Det finns dessutom många vittnesmål om hur 
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svårt det kan vara för medarbetare eller medföljande att få uppe-
hållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige. 

I detta delbetänkande ligger inte fokus på investeringshinder, men 
i arbetet med utredningens slutbetänkande bör denna fråga följas upp. 

Tillgången till prisvärd energi och andra insatsvaror 

Tillgången till prisvärd energi och andra insatsvaror poängsätts lågt 
bland respondenterna i telefonundersökningen.  

Källa: Utredningens sammanställning av resultat från undersökning utförd av Origo Group på uppdrag 
av Business Sweden. 

 
 

Det kan bero på att de företag som svarar inte är speciellt beroende 
av vare sig energi eller insatsvaror. För företag inom produkt-
utveckling och affärstjänster/konsulting är man beroende av andra 
faktorer, varför det är naturligt inom branschen att den tillgången 
inte är avgörande för en etablering. 

Även företagen inom tillverkning sätter dock relativt låga poäng 
på hur stark faktorn är vid ett etableringsbeslut. Kommunikativt 
innebär det att budskap om elpriser och insatsvaror behöver riktas 
faktabaserat till relevanta bolag och branscher som är beroende av 
just det, men inte lämpas för en bredare kommunikation. 
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2.4 Slutsatser: utredningens bedömning 

Utvecklingen och användandet av framgångsfaktorer och styrke-
områden för Sverige är utvecklat och snabbt anpassligt till nya trender 
och förfrågningar som dyker upp. Aktörer som Svenska institutet och 
Business Swedens följer regelbundet internationella index som visar 
på Sveriges styrkor. Business Sweden ställer samman informationen i 
en faktasamling som kallas Hard Facts och uppdateras en gång per år 
eller vid behov. Utvecklingen kommuniceras frekvent till bl.a. utlands-
myndigheter och Business Swedens personal i utlandet samt publice-
ras i sociala medier och andra kanaler. 

Förslag 
Tre områden inom ramen för arbetet med styrkeområden bör 
utvecklas: 

1. Återkoppling och analys
Inom ramen för det förslag som presenteras under avdelningen
eftervård i utredningens förslag till en ny kommunikationsstrategi
för investeringsfrämjandet bör Business Sweden ges i uppdrag att
utveckla en mer systematisk metod för att utvärdera och vidare-
utveckla de definierade styrkeområdena och framgångsfaktorerna
på grundval av vad företagen faktiskt tycker om Sverige genom en
regelbunden enkätundersökning och årliga djupintervjuer.

2. Framförhållning och smart planering
Trots den snabba tekniska utvecklingen så finns det makrotrender
och djup kunskap om utvecklingen som skulle kunna användas för
att göra investeringsfrämjandet mer proaktivt i positioneringen av
Sverige som destination för utländska investeringar.

• Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
(Tillväxtanalys) bör ges ett särskilt regeringsuppdrag att analy-
sera de ekonomiska, tekniska och efterfrågedrivna trender som
finns och som kan påverka såväl efterfrågan på svenska varor
och tjänster som viljan att investera i Sverige. Uppdraget bör
omfatta analyser av både utvecklingstrenderna och de speciella
förutsättningar som Sverige besitter som investeringsland och
som produktionsland.



Sveriges framgångsfaktorer och styrkeområden SOU 2018:56 

74 

• Särskild samordning av den bakomliggande trendanalysen bör
ske med berörda myndigheter och intressenter som exempelvis
Tillväxtverket, Vinnova, RISE, SISP, SVCA41 och Business
Sweden.

• Analysen bör resultera i en sammanhållen rapport var fjärde år
om de trender som påverkar Sveriges ekonomiska förutsätt-
ningar, samt utvärderingar och uppföljningar i årliga rapporter.
Rapporterna bör ligga till grund för en strategi för bland annat
svensk forskning, främjande av innovation, investeringar och
export samt utbildning, kompetensutveckling- och försörjning
samt arbetskraftsinvandring. Strategin bör diskuteras, förank-
ras och beslutas i det nätverk som Team Sweden utgör – med
frivilligt deltagande av såväl svenska som utländska företag,
fondaktörer och institutionella investerare.

• En årlig framtids- och tillväxtkonferens bör arrangeras av Till-
växtanalys – i samarbete med Team Sweden – med en bred in-
bjudan till såväl svenska och utländska företag och fonder som
svenska myndigheter och politiska företrädare nationellt,
regionalt och lokalt.

För att säkerställa möjligheterna att klara av uppdraget bör Till-
växtanalys tillföras ytterligare medel. 

3. Samordning och fokusering
Specialiseringen av regionala och kommunala framgångsfaktorer
kan och bör öka i syfte att skapa en tydlig och faktabaserad kart-
läggning av de olika relativa styrkor som finns runtom i Sverige. En
sådan kartläggning skulle underlätta för det enskilda företaget att
upprätta en kortlista över potentiella lokaliseringar. Samtidigt
bidrar det till att minska sannolikheten att företag dras till de
områden som är kända eller har aktivast marknadsföring och där-
igenom riskerar att jämföra de regioner i Sverige som inte är de
mest lämpade med de mest lämpade i andra länder. Smart specia-
lisering är ett steg i rätt riktning men bör koordineras bättre med
Business Swedens prioriterade nyckelområden för investe-
ringsfrämjandet för att stärka regionernas erbjudande.

41 Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är intresseorganisationen 
för aktörer inom private equity och venture capital som investerar i svenska onoterade bolag. 
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Utredningen kommer i sitt slutbetänkande analysera mer av 
organisation och samordning mellan centralt och regionalt investe-
ringsfrämjande. I samverkan med Tillväxtanalys framtidsorien-
terade analys som förslås ovan samt i anslutning till de nu före-
slagna marknadsförings- och kommunikationsåtgärderna bör 
Business Sweden därför: 

• Använda analysen för att finna områden som både har en stor 
potential och möjlighet att särskilja Sverige från jämförbara 
länder i sin marknadsföring och profilering. 

• Tillsammans med regioner och kommuner sträva efter att kunna 
definiera mer specifika och unika styrkeområden och adressera 
de investeringar som kan förväntas ha potential att bli intressanta 
inom cirka 5 år. Detta i syfte att kunna kommunicera om dem 
vid sidan av de mer handgripliga kontakterna och leads-upp-
följningen som sker med de potentiella investeringar som i 
nuläget är mest aktuella och intressanta. 

• Färdigställa en plan för kommunikationen runt samverkans-
programmen i samband med utvecklandet av en större kom-
munikationsstrategi för investeringsfrämjande (se kapitel 3). 
Därefter bör Business Sweden inom ramen för de ökade resur-
ser som föreslås överväga att utforma och genomföra inter-
nationella kampanjer om tre av samverkansprogrammen: Nästa 
generations resor och transporter, Life science samt Upp-
kopplad industri och nya material. De verktygslådor som SI har 
i uppdrag att utveckla för samverkansprogrammen bör kunna 
användas och ligga till grund för kommunikationskampanjer i 
syfte att öka kunskapen om och intresset för programmen. 
Även det material om startupföretag som SI ska ta fram bör 
kunna ligga till grund för en kommunikationskampanj riktad 
mot de prioriterade investeringsmålgrupperna. 

• Gruppen som arbetar specifikt med området talangattraktion 
inom Team Sweden Invest, som samordnas av Business Sweden, 
bör ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till en effektiv organi-
sation för internationell kompetensattraktion. 
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3 Strategisk kommunikation 
och marknadsföring 

I detta kapitel diskuteras strategisk kommunikation och marknads-
föring på två nivåer: dels nationellt varumärkesarbete genom nation 
branding och offentlig diplomati, dels syftesbaserad kommunikation 
om Sverige som destination för utländska investeringar. Jämförelser 
med utredningens referensländer Finland, Nederländerna och 
Danmark görs löpande genom kapitlet. Förslag presenteras för att 
stärka det svenska varumärkesarbetet, den investeringsfrämjande kom-
munikationen, investeringsrelationerna samt eftervården av investe-
ringar i Sverige.  

3.1 Direktivens frågeställning 

Utredningens övergripande uppdrag avseende strategisk kommuni-
kation och marknadsföring är att ”analysera strategisk marknads-
föring av och kommunikation om Sverige och dess regioner som 
destination för utländska investeringar, inklusive kommunikations-
kanaler, samt analysera samordning kring varumärkesbyggande och 
vid behov föreslå förbättringar”.  

I utredningens direktiv (Dir. 2018:3) motiveras uppdraget såväl ut-
ifrån utländska investeringars betydelse för svensk innovationskraft, 
sysselsättning och tillväxt som av kommunikationens komplexitet 
och den hårdnande internationella konkurrensen om utländska 
investeringar. 

Om komplexiteten skrivs i direktiven bl.a. att arbetet ”sker på 
internationell, nationell, regional och lokal nivå och involverar 
myndigheter och organisationer i Sverige och utomlands. Aktörerna 
har som regel skilda huvudmän, uppdrag, arbetssätt och finansiering 
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och har skilda kanaler, budskap och metoder för strategisk marknads-
föring och kommunikation.” 

Den internationella konkurrensen beskrivs som att ”[m]ånga 
länder arbetar strategiskt med investeringsfrämjande och marknads-
för sig gentemot internationella företag och andra investerare för att 
attrahera direktinvesteringar och portföljinvesteringar. I detta sam-
manhang kan Sverige inspireras och ta lärdom av framgångsrika 
exempel.” 

3.2 Vad är och varför behövs strategisk 
kommunikation? 

3.2.1 Allmän teori 

Utrikesförvaltningen har definierat strategisk kommunikation som 
att ”med hjälp av kommunikation nå uppsatta mål.”1 

En så bred och allmänt hållen definition behöver preciseras för att 
uppdraget ska vara möjligt att utföra. I allmänhet brukar det i defini-
tion av strategisk kommunikation understrykas att kommunikationen 
ska syfta till att få den egna organisationen att nå sina strategiska mål 
och sin strategiska positionering.  

För Sverige och investeringsfrämjandet innebär det att kommuni-
kationen och marknadsföringen ska bidra till att Sverige som land blir 
mer innovativt, folkhushållet blir rikare och fler människor blir 
sysselsatta på svensk arbetsmarknad. Vägen dit går via att fler företag 
och privatpersoner ska finna det intressant att investera sitt kapital i 
Sverige. Det är ett beslut som ytterst beror på huruvida investeraren 
tror att pengar som investeras i Sverige kommer att generera en högre 
avkastning till lägre risk än pengar som investeras någon annan stans i 
världen. 

Investeringsbeslut tillhör de mer komplexa beslut som fattas inom 
näringslivet eftersom de per definition handlar om hur framtiden 
kommer att utspelas. En investering i dag genererar avkastning först 
om en tid, och den avkastningen beror på ett antal saker som man mer 
eller mindre kvalificerat måste gissa sig till kommer att ske.  

Det är i denna komplexitet som en strategisk kommunikation om 
och marknadsföring av Sverige som investeringsland ska verka. Det 

1 Utrikesdepartementet (2014) Bilaga till beslut 2014-08-19, Vägledning för strategisk kom-
munikation. 



SOU 2018:56 Strategisk kommunikation och marknadsföring  

79 

innebär att kommunikationen måste klara av att adressera såväl fram-
tida avkastningsmöjligheter som risker, måste kunna förmedla hur 
läget är i dag och hur de möjliga framtidsscenarierna ser ut och dess-
utom ge svar på en lång rad frågor som ställs för att försöka lösa ett 
omöjligt uppdrag: att förutse framtiden. Den måste också göra det på 
ett sätt som är sanningsenligt, faktabaserat och ger en rättvisande bild 
av hur Sverige är som land. Att skönmåla är inget alternativ i en verk-
samhet som både är långsiktig och genomförs med hjälp av allmänna 
medel. 

Ofta brukar den övergripande och allmänna definitionen av strate-
gisk kommunikation kompletteras med ett antal delar som bör finnas 
på plats för att kommunikationen ska anses vara strategisk. Kom-
munikationen bör vara en del av organisationens större strategiska 
plan och utgå från de grundläggande strategiska frågorna ”vilka är våra 
styrkor och möjligheter?” samt ”vilka är våra svagheter och hot?”. Det 
bör även finnas en ambition att transformera organisationens mål till 
kommunikativa mål och skapa en bred, genomarbetad och i organi-
sationen allmänt accepterad syn på intressenter, budskap/narrativ, 
målgrupper och kommunikationskanaler för att kommunikationen 
ska kallas strategisk.  

På senare år är det också allt vanligare att dra slutsatsen att strate-
gisk kommunikation måste utgå från en organisations kärnvärden och 
dess förmåga att leva upp till dessa i hela sin verksamhet. Att försöka 
framstå som något annat än det man faktiskt är som företag eller 
organisation blir allt svårare när konsumenterna får egen kommuni-
kativ makt i sociala medier med olika möjligheter att sätta betyg och 
sprida omdömen. Varje kundmöte och varje anställds upplevelse blir 
en möjlig källa till beröm och positiv marknadsföring – men också 
kritik eller kris, beroende på vad som upplevs och läggs ut om varor, 
tjänster, produktionsmetoder eller värderingar var som helst i organi-
sationen. Därför handlar kommunikationen allt mer om ärlighet, 
tydliga syften och bra funktioner för uppföljning och kontroll av att 
kärnvärdena i organisationen efterlevs.  

För Sverige som land innebär det att man i vissa fall måste hantera 
målkonflikter på ett klokt sätt. Den snäva tolkningen kring hur man 
ska se på villkoren för att uppfylla kraven för arbetskraftsinvandring 
som Migrationsverket gjort har å ena sidan lett till ett förtydligande 
av hur lagstiftningen ska uttolkas. Det är en inte ovanlig metod för 
myndigheter att forcera fram tydlighet i lagstiftning. Å andra sidan 



Strategisk kommunikation och marknadsföring SOU 2018:56 

80 

riskerar den uppmärksamhet som fallen med tillbakadragna arbets-
tillstånd p.g.a. mindre felaktigheter i lön eller pensionsavsättningar att 
menligt påverka bilden av Sverige som öppet och välkomnande för 
investeringar och etableringar av verksamhet. 

Många olika frågor spelar en roll för viljan att investera i landet. Vi 
ser i den enkät om Sveriges investeringsklimat som gjorts av Business 
Sweden i samarbete med utredningen att Sveriges familjepolitik, 
arbetsmarknadssituation och jämställdhet uppskattas av företag som 
investerat i Sverige. Lika tydligt framkommer att arbetskrafts-
invandring, bostadstillgång och energipriser av många ses som fakto-
rer som talar emot att investera i Sverige. 

På så sätt begränsas också kommunikationens möjligheter. I dagens 
öppna och globaliserade värld kan man aldrig framgångsrikt kom-
municera, marknadsföra eller sälja någonting som inte är sant. Hur bra 
kommunikationen än är måste den underliggande verkligheten vara 
attraktiv för att målen om innovation, tillväxt och sysselsättning 
genom investeringar ska kunna uppfyllas. 

3.2.2 Nationellt varumärkesarbete 

I allt större utsträckning har länder börjat använda kommersiella 
metoder och företagsekonomiska verktyg för att medvetet försöka 
påverka bilden av det egna landet utomlands. Ofta kallas metoden för 
nationellt varumärkesarbete, eller nation branding. 

Inom utrikesförvaltningarna används ofta begreppet offentlig 
diplomati (eng. Public Diplomacy) i samband med främjande av bilden 
av ett land i utlandet. De flesta forskare är överens om att nation 
branding och offentlig diplomati är nära besläktade och ibland om-
nämns begreppen synonymt.2  

Utredningen En utrikesförvaltning i världsklass (SOU 2011:21, den 
s.k. UD-utredningen) konstaterade att de flesta länder samorgani-
serar den offentliga diplomatin med uppdraget att förmedla en positiv 
bild av det egna landet.3 Den huvudsakliga skillnaden anses vara att 
offentlig diplomati har en särskild politisk agenda i åtanke, medan 

2 Cassinger et al. (2016) Translating public diplomacy and nation branding in Scandinavia: An 
institutional approach to the cartoon crises, Placebranding and Public Diplomacy, Vol 12, 2–3, 
s. 172-186. 
3 SOU 2011:21, En utrikesförvaltning i världsklass, s. 147. 
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nation branding underbyggs av en företagslogik med fokus på att 
främja bilden av landet utomlands.4  

Medvetet nationsbyggande går lika långt bak i tiden som själva 
nationalstaten,5 medan moderna nation branding metoder har sitt 
ursprung under New Labour i Storbritannien under mitten av 1990-
talet med lanseringen av fenomenet Cool Britannia som slogan för de 
kreativa industrierna.6  

Begreppet nation branding anses ha myntats av den brittiska 
politiska rådgivaren Simon Anholt 1996 med syfte att beskriva ett 
lands medvetna och systematiska arbete med att förbättra sitt rykte 
eller varumärke.7 Nation branding bygger på uppfattningen av världen 
som en globaliserad marknad där varje land, stad och region kon-
kurrerar med varandra om konsumenter, turister, investerare, studen-
ter, entreprenörer, stora internationella evenemang samt över upp-
märksamhet och respekt från internationell media, andra regeringar 
och andra länders befolkningar.8  

Ofta används likande metoder inom nation branding av olika 
länder: samma pool med gränsöverskridande konsulter och policy-
rådgivare, samma koncept och färgskalor samt liknande fonter och 
logotyper.9  

Sverige anses vara ett land som tidigt anammade en sammanhållen 
strategi för att styra bilden av landet, i linje med samtida rekom-
mendationer inom nation branding. Det har inom forskning påpekats 
att Sverige tidigt strävat mot en integrerad strategi för offentlig 
diplomati och nation branding.10  

                                                                                                                                                          
4 Melissen, J. (2005) The New Public Diplomacy Soft Power in International Relations. Palgrave 
Macmillan. 
5 Anderson, B. (1983/1991) Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism. London: Verso. 
6 Valaskivi, K. (2016) Cool Nations. Media and the Social Imaginary of the Branded Country. 
London: Routledge, s. 10. 
7 Anholt, S. (2007) Competitive Identity. The New Brand Management for Nations, Cities and 
Regions. New York: Palgrave Macmillan. 
8 Ibid. 
9 Valaskivi, K. (2016) Circulating a fashion: Performance of nation branding in Finland and 
Sweden, Placebranding and Public Diplomacy, Vol 12, 2-3, s. 139-151. 
10 Cassinger et al. (2016) Translating public diplomacy and nation branding in Scandinavia: An 
institutional approach to the cartoon crises, Placebranding and Public Diplomacy, Vol 12, 2–3, 
s. 172-186. 
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3.2.3 Aktörer inom nation branding och offentlig diplomati 

Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) 

Basen för varumärkesbyggandet för landet Sverige finns i Nämnden 
för Sverigefrämjande i utlandet (NSU), som samråder om den gemen-
samma Sverigebilden i utlandet. NSU inrättades 1995 och i gruppen 
ingår Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet, Kulturdeparte-
mentet, Svenska institutet (SI), Business Sweden och Visit Sweden. 
NSU träffas cirka 4 gånger per år och däremellan hålls möten där 
ärenden bereds. Det är värt att notera att NSU samordnade olika 
aktörer och myndigheter innan det blev vanligt förekommande inom 
nation branding i andra länder.11 

UD-utredningen föreslog 2011 ett nytt och bredare mandat för 
NSU för samordning av Sverigebilden i utlandet, organisatoriska 
frågor och administrativ samverkan med utrikesrepresentationen. 
Samtidigt poängterades vikten av att näringslivsfrämjande aktörer del-
tar i NSU:s arbete.12  

2012 utvecklade NSU den tidigare kommunikationsplattformen 
om Sverigebilden från 2007 till en strategi för arbetet med Sverige-
bilden i utlandet. Syftet med Sverigebildsstrategin är att främja handel, 
attrahera investeringar, turister och talanger samt stimulera kulturellt 
utbyte. För att uppnå detta krävs ett systematiskt arbete med att 
stärka nationsvarumärket.  

Efter en omvärldsanalys genomförd av NSU som visade på för-
ändrade förutsättningar för Sverigefrämjandet utomlands till följd av 
ökad polarisering och minskat mellanstatligt förtroende lanserades 
under 2017 en uppdaterad 2.0-version av strategin. NSU drar slut-
satsen att strategins etablerade byggstenar förblir relevanta. Strategin 
utgår fortsatt från en progressiv position kännetecknad av samma 
kärnvärden som i den tidigare kommunikationsplattformen: Ny-
tänkande, Öppenhet, Omtänksamhet och Äkthet.13 

Vägledningen för arbetet med Sverigebildsstrategin betonar att en 
gemensam strategi för svenska främjandeaktörer bidrar till enhetlig-
het och starkare genomslag för den samlade kommunikationen. 
Utredningen har dock funnit att NSU:s grundläggande strategi för 

11 Ibid. 
12 SOU 2011:21, En utrikesförvaltning i världsklass, s. 211. 
13 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (2017) 2.0 Strategi för arbetet med Sverigebilden i 
utlandet – en vägledning.  
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Sverigebilden i utlandet är för okänd bland svenska främjandeaktörer 
för att kunna få det genomslag den förtjänar. För att uppnå synergi-
effekter är det av vikt att alla målgrupper nås av samma underliggande 
grundbudskap. För de delar av Sverigebildsstrategin som ska verka 
investeringsfrämjande krävs en uppdatering och förstärkning.  

Utrikesdepartementet 

Den offentliga diplomati som består i att arbeta med Sverigebilden i 
utlandet har beskrivits som ett långsiktigt arbete som främst bedrivs 
av utrikesrepresentationen och SI.14  

Inom Utrikesdepartementet (UD) är arbetet med offentlig 
diplomati15 och ansvaret för att främja Sverigebilden sedan 2006 upp-
delat mellan kommunikationsavdelningen (UD-KOM, tidigare UD-
PIK) och enheten för främjande och hållbart företagande (UD-FH, 
tidigare UD-FIM). Medan UD-FH ligger under EU- och handels-
ministern är UD-KOM en stabsfunktion som stöder UD:s ledning, 
enheter och utlandsmyndigheter i medie- och strategiska kommuni-
kationsfrågor.16 

Inom ramen för främjararbetet ansvarar UD-KOM för kom-
munikation av politiska prioriteringar gällande Sveriges ståndpunkt i 
olika frågor och vad den svenska politiken syftar till, medan UD-FH 
ansvarar för export- och investeringsfrämjande samt det breda och 
långsiktiga Sverigefrämjandet. UD-FH har även huvudmannaskapet 
för NSU samt myndighetsansvar för SI. UD-FH representerar 
dessutom staten som en av Business Swedens huvudmän. 

Som tidigare utredningar poängterat utgör det Sverigefrämjande 
arbetet även en central del av Utrikesförvaltningens verksamhet, sär-
skilt inom ramen för den offentliga diplomatin. Tidigare fanns ett krav 
att samtliga ambassader skulle upprätta 3-årsplaner för främjande-
verksamheten i samråd med andra lokala främjaraktörer i landet. Detta 
har nu ersatts av en årlig verksamhetsplanering. Ofta sker främjandet 

14 Ds 2011:29, Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investerings-
främjande”, s. 117. 
15 Svenska institutet definierar offentlig diplomati som att ”förstå, informera, bygga upp och 
påverka relationer med människor i andra länder för att skapa inflytande, starkare relationer 
eller förändringar.” (SI:s hemsida, underrubriken Vår strategi.) 
16 UD-KOM har bl.a. tagit fram en vägledning för strategisk kommunikation för UD:s 
enheter och utlandsmyndigheter som finns tillgänglig på regeringens intranät. 
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i nära samverkan med den lokala Team Sweden-kretsen. Dock varierar 
tillgängliga resurser för utlandsmyndigheternas främjandearbete.  

I främjararbetet har utlandsmyndigheterna bl.a. tillgång till UD 
Portalen på regeringens intranät, Klaranätet, och den årliga främjar-
kalendern. UD-FH och UD-KOM har delat ansvar för UD Portalen, 
som redogör för prioriterade teman i den offentliga diplomatin och 
det Sverigefrämjande arbetet. Syftet med portalen är att underlätta 
arbetet med att få genomslag för regeringens politik. Teman för 
Sverigefrämjandet under 2018 är17: 

• Talangattraktion

• Det innovativa Sverige

• Kreativitet

• Hållbart företagande

• Resmål Sverige.

Utlandsmyndigheterna prioriterar beroende av lokal kontext vilka 
teman som används och uppmanas att i allt Sverigefrämjande och 
offentlig diplomati utgå från Sverigebildsstrategin, Sveriges export-
strategi och gemensamt arbete i Team Sweden. 

UD-KOM har även tagit fram konceptet co-diplomacy för kom-
munikationsinsatser på utlandsmyndigheterna. Arbetssättet sum-
merar de senaste årens kampanjer inom ramen för den offentliga 
diplomatin. Co-diplomacy syftar till att skapa nya relationer, under-
lätta kontakter och samtal genom en samarbetsinriktad strategi som 
utgår från fyra teman:  

• Conversation (samtal)

• Cooperation (samarbete)

• Connectors (ung. ’kontaktskapare’)

• Context (sammanhang).18

UD-utredningen understryker utmaningarna som de olika intressen-
terna skapar i det strategiska varumärkesbyggandet. Där slås bl.a.  fast 
att en sammanhållen strategisk planering för arbetet med offentlig 

17 Regeringskansliets intranät, UD Portalen.  
18 Regeringskansliets intranät, Vägledning för kommunikation. Co-diplomacy. 
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diplomati försvåras p.g.a. att det på UD saknas ett enhetligt ansvar för 
Sverigefrämjande och offentlig diplomati. Utredningen rekommen-
derade därför ett samlat ansvar för nation branding och offentlig 
diplomati horisontellt placerat i organisationen.19 

Svenska institutet 

Svenska institutet (SI) är en myndighet med uppdrag att öka om-
världens förtroende och intresse för Sverige. SI grundades som en 
förening 1945 för att sprida kunskap om Sverige och utveckla det 
internationella samarbetet. SI anses ofta vara en organisatorisk före-
bild i länders varumärkesbyggnad, med sin målsättning att bygga lång-
siktiga relationer mellan Sverige och andra länder samt att öka Sveriges 
attraktionskraft. 

I dag omfattar SI:s uppdrag bl.a. att följa, analysera och främja 
Sverigebilden utomlands och bidra till genomförandet av departe-
mentens prioriteringar för offentlig diplomati. SI har cirka 140 anställda 
på kontor i Stockholm och Paris. 

I SI:s strategiska inriktning för 2018–2020 beskriver sig myndig-
heten som en expertorganisation för offentlig diplomati som bidrar 
till förtroende för och samverkan för Sverige i världen. Detta sker 
genom SI:s fyra expertroller:  

1. Att följa och analysera Sveriges relevans i andra länder

2. Att dela med sig av berättelser om Sverige, svenska kompetenser
och erfarenheter

3. Att stärka talanger, opinionsbildare och beslutsfattare i andra länder

4. Att utveckla och underhålla nätverk för långsiktiga mellanfolkliga
relationer.20

19 SOU 2011:21, En utrikesförvaltning i världsklass, s. 151. 
20 Svenska institutets hemsida, underrubriken Vår strategi. 
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Omvärldsbevakning och analys av Sverigebilden 

En viktig del av SI:s arbete består i omvärldsbevakning och analys av 
hur bilden av Sverige uppfattas utomlands. Enligt SI är det som brukar 
kallas ”Sverigebilden” eller snarare ”Sverigebilder” en bild/bilder som 
är sammansatta av en stor mängd associationer som människor i andra 
länder förknippar med Sverige.21  

För att komplettera den egna bedömningen av Sverigebilden följer 
SI och andra NSU-aktörer ett antal internationella rankningar och 
index, däribland Nation Brands Index (NBI) och Good Country 
Index (GCI). Konceptet för NBI utvecklades 2005 av Simon Anholt, 
en ofta anlitad konsult vid uppbyggande av nationella varumärkes-
strategier. NBI rankar totalt 50 länder genom en stor opinionsmät-
ning med över 20 000 svarande vars synpunkter inom sex olika 
områden ställs samman till ett index. Sverige hamnade både 2016 och 
2017 på tionde plats i världen i indexet och placerar sig över de övriga 
nordiska länderna.22 Ett av områdena som mäts är landets förmåga att 
locka till sig investeringar och talang, där Sverige hamnar på 7:e plats. 

2017 toppades indexet av Tyskland, följt av Frankrike och 
Storbritannien. Frankrike och Japan steg snabbast och USA föll till-
baka mellan 2016 och 2017.23 

Anholt har även utvecklat Good Country Index (GCI) som mäter 
i vilken utsträckning världens länder bidrar till mänsklighetens och 
planetens gemensamma bästa. Efter en tidigare topplacering 2015 var 
Sverige tillbaka på 6:e plats i GCI 2017.24 

Enligt Anholt är det mer sannolikt att man bl.a. investerar i ett land 
som betraktas som en tillförlitlig internationell aktör. Även index som 
mäter mjuka värden som GCI har således stor betydelse för hur 
Sverige kan uppfattas av internationella investerare.  

Den underliggande ansatsen bakom att mäta nationer som varu-
märken är att det spelar ekonomisk roll. Den övergripande Sverige-
bilden skulle enligt den teorin inverka på hur intressant Sverige är då 
multinationella bolag beslutar om var de vill förlägga verksamhet, 

21 Svenska institutet (2017) Bilden av Sverige efter flyktingkrisen – En studie i sju europeiska 
länder. 
22 Det kan noteras att Sverige kom på 1:a plats när Nation Brands Index lanserades 2005. 
23 Anholt-GfK Roper (2017, 2016) Nation Brands Index 2017 Report och Nation Brands 
Index 2016 Report. 
24 The Good Country Index (2017) version 1.2 och version 1.1. 
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kontor eller fabriker.25 Index som NBI kan också ses som ett verktyg 
för att mäta resultatet av myndigheters och andra offentligt finan-
sierade organisationers arbete med nation branding och offentlig 
diplomati.26 

Sverige ligger alltså långt fram i den generella ambitionen att bygga 
varumärket Sverige, vilket kan vara en av flera förklaringar till att 
landet trots sin relativa litenhet hamnar bland de tio mest väl ansedda 
länderna i världen i NBI och GCI.  

Talangattraktion 

Tillgång till rätt kompetens är en central faktor vid investeringsbeslut. 
Sverige hamnar på 5:e plats globalt i INSEAD:s index för konkur-
renskraft inom talangattraktivitet. Tillgång till kompetens i Sverige är 
således stark. Samma studie indikerar dock att Sverige är svagt på att 
attrahera internationell kompetens till landet. I dag hamnar Sverige på 
28:e plats inom indikatorn ”brain gain”, vilket är en försämring 
jämfört med tidigare år.27 Almega har redovisat studier som visar att 
internationella studenter i Sverige i hög grad åker tillbaka till sina 
hemländer trots att de önskar stanna och arbeta i Sverige.28 I den 
undersökning som presenterades i föregående kapitel framgår också 
att tillgången till kompetens är ett avgörande styrkeområde för 
Sverige vid investeringsbeslut. 

Inom ramen för Sveriges exportstrategi har SI uppdraget för insats-
området stärkt talangattraktion, med finansiering på 12,3 miljoner 
kronor för att bl.a.: 

• ta fram besöksprogram för kvalificerade målgrupper av besluts-
fattare för att kommunicera svenska tekniska lösningar och öka
kontaktytorna med svenska myndigheter och svenskt näringsliv i
syfte att främja målen om ökad export och ökade utländska
investeringar

25 Anholt, S. (2007) Competitive Identity. The New Brand Management for Nations, Cities and 
Regions. New York: Palgrave Macmillan.  
26 Merkelsen H. och Rasmussen R. (2016) Nation branding as an emerging field – An 
institutionalist perspective, Placebranding and Public Diplomacy, Vol 12, 2-3, s. 99-109. 
27 INSEAD, The Adecco Group & Tata Communications (2018) The Global Talent Com-
petitiveness Index 2018. 
28 Almega (2016) Attrahera och behålla – fler internationella studenter för minskade kompetens-
brister.  
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• stöd till utlandsmyndigheterna för att ta fram metoder och verktyg
för att utveckla sina alumnikontakter

• stödja utlandsmyndigheterna för att höja kompetensen inom
främjandet av Sverige som kunskapsnation.

Att attrahera internationell kompetens och talang är av stor betydelse 
för Sveriges internationella konkurrenskraft med direkt inverkan på 
investeringsklimatet. SI har därför en för investeringsfrämjandet 
mycket viktig roll. Däremot begränsas SI:s möjligheter att arbeta 
effektivt med frågan av att de främst arbetar mot studenter och endast 
har möjlighet att arbeta med digitala kanaler. Utredningen konstaterar 
därför att andra aktörer behöver ta en aktiv roll på fältet. Business 
Sweden kan genom sin utlandsetablering, samt närvaro på inter-
nationella mässor och event spela en central roll. 

Team Sweden Invest, där SI ingår, har identifierat talangattraktion 
som ett av två konkreta arbetsområden för 2018. I gruppens förslag 
till strategisk inriktning för investeringsfrämjandet från mars 2018 
föreslås ett antal åtgärder för säkrad kompetensförsörjning: 

• Matcha investeringsfrämjandets strategiska inriktning och kom-
petensrelaterade utbud/incitament kopplade till nationella och
regionala aktörer inom det svenska utbildnings- och kompetens-
systemet

• Samordna erbjudanden till utländska talanger (studenter och
arbetskraft)

• Förenkla processer och öka transparensen hos Migrationsverket,
för att eliminera osäkerhet för investeringsfrämjandets målgrupper

• Kartlägga konkurrerande länders processer och digitala verktyg
kopplat till talangattraktion.29

Utredningen bedömer att det finns ett behov att förstärka Sveriges 
kapacitet inom talangattraktion. I föregående kapitel föreslås att grup-
pen som arbetar specifikt med talangattraktion inom Team Sweden 
Invest bör ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till en effektiv orga-
nisation för internationell kompetensattraktion.  

29 Business Sweden (2018) Strategisk inriktning för investeringsfrämjandet – Team Sweden Invest. 
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3.2.4 Internationella jämförelser inom nation branding 
och offentlig diplomati 

Finland 

I Finland har Enheten för Finlandsbilden på finska Utrikesministe-
riets kommunikationsavdelning det operativa ansvaret för att koordi-
nera Finlandsbilden. I Sverige finns motsvarande funktion hos 
Svenska institutet.  

Efter en omorganisering fungerar UD också som generalsekre-
tariat för Finland Promotion Board (FPB). Ansvaret för FPB låg 
tidigare hos statsministern tillsammans med nätverket Team Finland. 
Inom ramen för FPB träffas representanter för olika departement, 
Business Finland och Helsingfors stad samt representanter för 
näringslivet m.fl. 5–6 gånger per år för strategiska diskussioner.  

Finland har utarbetat en Finlandsstrategi som utgår från olika 
grundvärden: pålitlig, ovanlig, problemlösande, jämlik och inklude-
rande. Under 2015–2016 tog Finland fram en enhetlig visuell profil 
med logon Suomi Finland och det egna typsnittet Finlandica. 

En jämförande studie av Finlands och Sveriges nation branding 
strategier under åren 2005–2013 fann stora likheter mellan dokumen-
ten, bl.a. fokusområden och värdeord som innovation och äkthet. Det 
noteras att båda länderna rådfrågat bl.a. Simon Anholt under nation 
branding-processen, men att även flertalet inhemska marknads-
förings-, kommunikations- och PR-byråer samt tankesmedjor varit 
inblandade i arbetet. Dessutom utbyter svenska och finska UD infor-
mation regelbundet.30 

Även i Finland är många statligt finansierade aktörer involverade i 
främjandet av Finlandsbilden. Mycket kan förbättras gällande sam-
ordning, effektivitet och resultat i den operativa verksamheten, note-
ras i en översikt om Finlandsbilden. Man anser vidare att trots stora 
framsteg sedan Team Finland inrättades har aktörerna inte tillräckligt 
effektivt tagit till sig av de riktlinjer som fastställts av FPB för den 
strategiska samordningen av Finlandsbilden, eller genomfört nöd-
vändiga åtgärder. Därför har ledningsgruppen för FPB föreslagit en 
omfattande reform av verksamhetsmodellen genom en Promote 
Finland-aktör för att samla de i dag splittrade aktörerna.  

30 Valaskivi, K. (2016) Circulating a fashion: Performance of nation branding in Finland and 
Sweden, Placebranding and Public Diplomacy, Vol 12, 2-3, s. 139-151. 
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Den huvudsakliga kanalen för att främja Finlandsbilden 
ThisIsFINLAND (TiF) finns i verktygslådan på webbplatsen Finland.fi 
(motsvarande SharingSweden.se). TiF publiceras av Utrikesministe-
riets enhet för offentlig diplomati på 8 språk.  Webbplatsen riktar sig 
mot alla målgrupper men den typiska besökaren som webbplatsen 
designats för är en 25–35-årig urban, välutbildad person. TiF har där-
utöver 9 egna kanaler i sociala medier, däribland Twitter, Facebook, 
Instagram och YouTube. 

På Finland.fi publiceras en årsbaserad temakalender motsvarande 
Sveriges främjarkalender. Kalendern utgår från tematiska priorite-
ringar som återger Finlands starka sidor. 

Danmark 

Vikten av offentlig diplomati i Danmark har som tidigare utredningar 
visat uppgraderats till följd av krisen med Mohammed-karikatyrerna 
2005.31 Vid sidan av de allvarliga ekonomiska och säkerhetsmässiga 
konsekvenserna påverkade krisen Danmarks internationella tro-
värdighet och anseende. Detta föranledde att den dåvarande regeringen 
för första gången antog en handlingsplan för global marknadsföring av 
Danmark med målet att skapa en tydlig och positiv Danmarksbild 
utomlands. Inom danska Utrikesdepartementet skapades även för 
första gången en enhet för offentlig diplomati.32 Den arbetsgrupp 
(eng. task force) för nation branding som skapats i samband med 
krisen avslutades vid regeringsskiftet 2012 och enheten för offentlig 
diplomati minskades i storlek.33  

I dag ansvarar avdelningen för offentlig diplomati, kommunikation 
och press på danska UD för främjande av den samlade bilden av 
Danmark och nation branding. Det finns inget övergripande Team 
Denmark-nätverk som i Sverige, Finland och Nederländerna utan 
samarbetet med olika partners organiseras ad hoc på sektorsbasis. 

Avdelningens kommunikation fokuserar på inrikespolitiska priori-
teringar inom fyra budskapsområden:  

31 Se exempelvis SOU 2011:21 (s. 147–148; 396) samt Ds 2011:29 (s. 117–118; 123).  
32 Cassinger et al. (2016) Translating public diplomacy and nation branding in Scandinavia: An 
institutional approach to the cartoon crises, Placebranding and Public Diplomacy, Vol 12, 2-3, 
s. 172-186. 
33 Ibid. 
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1. Global responsibility (Globalt ansvar)

2. Competitive economy (Konkurrenskraftig ekonomi)

3. Competence & solutions (Kompetens och lösningar)

4. Well-functioning society (Välfungerande samhälle).

Avdelningen producerar webbplatsen Denmark.dk (motsvarande 
Sharing Sweden och TiF), olika verktyg och nyhetsbrev samt ansvarar 
för kulturell diplomati i samarbete med Kulturdepartementet. Ny-
ligen har även en verktygslåda för nordisk varumärkesmarknadsföring 
lanserats. Enheten organiserar dessutom seminarium på temat offent-
lig diplomati, i år med fokus på FN:s globala hållbarhetsmål. 

I arbetet med offentlig diplomati har Danmarks 102 utlandsmyn-
digheter tillgång till en intern hemsida och databas. Utlandsmyndig-
heterna får även nyhetsbrevet Denmark Daily dagligen, där bl.a. 
exempel på innehåll för sociala mediekanaler ingår. Materialet pro-
duceras endast på engelska men anpassas till lokala språk av utlands-
myndigheterna. 

En i Danmark uppmärksammad rapport har visat på Danmarks 
fallande diplomatiska attraktionskraft från 11:e plats under 1960- och 
1970-talen till 46:e plats 2017.34 Samtidigt har Sverige behållit en 
central placering. Författaren menar att detta riskerar att påverka 
Danmarks internationella inflytande negativt och föreslår tre åtgärder 
för att motverka en ytterligare försämring. 

Nederländerna 

I Nederländerna är enheten för offentlig diplomati en del av kom-
munikationsavdelningen på Utrikesdepartementet (Minbuza).  

Arbetet med en rådgivande nation branding strategi ”Strategy for 
managing the international standing of the Netherlands” har nyligen 
initierats och befinner sig nu i en pilotfas. Syftet med strategin är att 
skapa mer enighet och en mer enhetlig presentation som anses saknas 
i dagsläget. Detta uppnås exempelvis genom en färgkodad varu-
märkesprofilering (eng. colour branding) i orange för export, investe-
ringar och utlandsmyndigheter.  

34 Marcussen, M. (2018) Er Danmark på vej ud i den globale periferi?, Puzzle Piece Nr. 3. 
Københavns Universitet, Institut for Statskundskab. 
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Minbuza är sekretariat för strategin, under ansvar av en projekt-
ledare. En offentlig och halvoffentlig styrelse samt en rådgivande 
styrelse med deltagare från privatsektorn är också involverade i fram-
tagandet av strategin. Både stora och mindre nederländska företag 
betecknas som pådrivande i arbetet. Företagen vill se en tydligare 
samordning mellan politik, myndigheter och näringsliv eftersom det 
skulle gynna landets konkurrenskraft och i slutändan även holländska 
företag. Det faktum att företagen varit involverade från början med 
framtagandet av strategin ses som en fördel. Ett antal större holländska 
företag marknadsför sig dock hellre som internationella bolag än just 
nederländska. Upplevelsen bland nederländska främjare är att stora 
bolag som Ikea och Volvo sedan länge använder sitt svenska ursprung 
i marknadsföringssyfte (eng. country of origin effect). Det bidrar till en 
uppfattning om att Sverige har kommit långt i sin samordning. 

I arbetet med nation branding-strategin har Minbuza tillfrågat 
experter som den politiske rådgivaren Simon Anholt men även tagit 
särskild inspiration från Sverige och Danmark.  

Från att tidigare ha fokuserats på ekonomiska aspekter är de teman 
som strategin nu utformas kring inriktade på sociala konsekvenser 
och Nederländernas bidrag till att skapa en bättre värld (eng. social 
impact). De värdeord som strategin utgår ifrån är öppet, innovativt, 
inkluderande.35 Från Minbuzas sida betonar man dock att det är 
exemplen som är avgörande då många länder kan använda liknande 
värdeord. Organisationer som StartupDelta har här en viktig funktion 
för att bidra till bilden av Nederländerna som ett dynamiskt och 
samverkande ekosystem för start-ups. 

Kampanjen för den Europeiska läkemedelsorganisationen, EMA, 
som p.g.a. brexit nu flyttar till Amsterdam är ett exempel på lyckad 
internationell marknadsföring och nation branding av Nederländerna. 

3.2.5 Desinformation 

Desinformation riktad mot Sverige som nation har blivit allt vanligare, 
inte minst i anslutning till politiska händelser i andra länder, där 
Sverige används både som en positiv förebild och ett avskräckande 
exempel, som ett av världens mest sekulariserade och postmoderna 

35 De engelska värdeord som används är: ’open’, ’innovative’ och ’inclusive’. 
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länder. När desinformation36 riktas mot Sverige kan den skada bilden 
av Sverige i utlandet, och undergräva förtroendet för staten, skrivs det 
i UD:s vägledning för hantering av desinformation och ryktes-
spridning.37 Både UD och SI arbetar i dag med omvärldsbevakning 
och hantering av desinformation.  

Inom utrikesförvaltningen är UD-KOM fokalpunkt för arbetet 
med desinformation, i nära samarbete med andra enheter. Inom 
Regeringskansliet finns ett krishanteringskansli sedan slutet av 2014 
samlat på Justitiedepartementet.  

UD-KOM ansvarar även för omvärldsbevakning och finns till stöd 
för utlandsmyndigheter i bedömningen om desinformation ska 
bemötas eller inte. Även utlandsmyndigheternas samhällspolitiska 
bevakning har naturligtvis en viktig funktion i omvärldsbevakningen. 
Det finns dock ett behov av att förstärka det proaktiva stödet centralt 
från UD-KOM till utlandsmyndigheterna vid riktad desinformation 
mot Sverige. Vid särskilda händelser bör det finnas en utvecklad och 
upptränad förmåga att följa, kommentera och bemöta kampanjer eller 
annan uppgiftsspridning som på osanna grunder smutskastar Sverige.  

I arbetet med desinformation har Nederländerna utvecklat strate-
gier på kort-, medellång- och lång sikt som utgår från idén om att ha 
en positiv landsbild att falla tillbaka på vid en eventuell kris. I likhet 
med svenska utlandsmyndigheter har nederländska ambassader allt 
oftare fått bemöta desinformation på internet. Dock finns det ingen 
officiell policy att utlandsmyndigheterna själva kan respondera utan 
tillstånd från Haag. Som ett led i att kunna reagera snabbare får därför 
diplomater utbildning i offentlig diplomati.  

Svenska institutets arbete med att identifiera och motverka des-
information omnämns i myndighetens regleringsbrev som en viktig 
del av genomförandet av den offentliga diplomatin.38  

Genom en nystartad metod för Sverigebildsanalys med hjälp av 
stora mängder data (eng. Big Data) på det öppna internet får SI 
regelbundet (en gång per vecka) en rapport om hur Sverige omskrivs 
i sociala medier. I normala sammanhang är en veckas mellanrum 
mellan rapporterna en rimlig frekvens, men SI har också möjlighet att 
följa och analysera innehållet i realtid.  

                                                                                                                                                          
36 NE definierar desinformation som ’spridning av (särskilt avsiktligt) felaktig information.’ 
37 Utrikesdepartementet (2016) PM 2016-06-20, Vägledning för att hantera desinformation och 
ryktesspridning. 
38 Utrikesdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Svenska institutet, 2018. 
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Exempelvis visar studien att området ”migration” under 2017 var 
det klart tydligaste av fem diskussionsämnen om Sverige. Resultaten 
från SI:s studie av Sverigebilden i sju europeiska länder efter flyk-
tingkrisen 2015 tyder dock på att rapporteringen om flyktingkrisen i 
Sverige och omställningen i svensk migrationspolitik haft ett visst 
men långt ifrån omfattande genomslag hos de tillfrågade respon-
denterna, med undantag för Danmark och Norge.39 

Vi bedömer att det finns ett stort behov av att öka förmågan att 
upptäcka och agera när desinformation som riskerar att skada Sverige-
bilden sprids. I nästa avsnitt presenteras därför ett flertal förslag för 
att stärka det svenska varumärkesarbetet. 

3.3 Strategisk kommunikation från intresse 
till investering 

Sverige har haft en framstående roll som föregångare i att utveckla 
stödet för potentiella investerare. I de intervjuer som utredningen har 
gjort med nationella och regionala investeringsfrämjare i utlandet ses 
ofta den svenska organisationen och strukturen för investerings-
främjande som ett föredöme. 

Organisationen World Association of Investment Promotion Agen-
cies (WAIPA) har medlemmar från över 100 länder (dock inte 
Sverige),40 vilket visar på betydelsen av investeringsfrämjande aktiviteter. 

Enligt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD) har de flesta investeringsfrämjandeorganisationer (eng. 
Investment Promotion Agency (IPA)) fyra distinkta roller: 

1. Intern påverkan. Att föra talan inom det offentliga beslutsfattandet
och gentemot regeringen för investeringar och åtgärder som
behövs för att underlätta för utländska investeringar.

2. Imagebyggande. Kommunikation och/eller marknadsföring för att
öka intresset för investeringar i landet.

3. Investerarstöd. Specifik investeringsrelaterad kommunikation och
proaktivt stöd till potentiella investerare från utlandet.

39 Svenska institutet (2017) Bilden av Sverige efter flyktingkrisen – En studie i sju europeiska 
länder. 
40 World Association of Investment Promotion Agencies, Members List. 
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4. Investeringsgenerering. Åtgärder för att proaktivt söka upp möjliga
investerare med utgångspunkt i en nationell strategi, plan eller
andra kriterier.41

5. Utöver de fyra områdena som OECD pekar på framhålls ofta
eftervård som en femte central funktion för en IPA.

De fem stegen kan sägas utgöra stegen i en s.k. försäljningstratt (eng. 
Sales Funnel), som ofta används i vetenskap och konsultverksamhet 
för att beskriva och kartlägga processen från kännedom till intresse 
och vidare till köp och köparens kommunikation runt köpet. Syftet 
med processen är att förstå de komplicerade psykologiska och 
sociologiska skeenden som marknadsföring berör.   

I linje med utredningens uppdrag att analysera strategisk mark-
nadsföring av och kommunikation om Sverige utgår vi från de fem 
stegen, som anpassas något till svenska omständigheter. Modellen 
illustreras som en investeringstratt, där man först skapar medvetenhet 
om Sverige hos många aktörer för att sedan steg för steg gå via 
intresse, attraktion, konkret undersökning av både affärsmöjligheter 
och investeringskostnader till personkontakter och slutligen inves-
teringsbeslut, följt av eftervård.  

41 OECD (2011) Policy Framework for Investment, User’s Toolkit. Chapter 2. Investment 
Promotion and Facilitation. 
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Källa: Utredningens egen sammanställning av olika tillämpade strategiska kommunikationsplaner 
i näringsliv och större organisationer. 

3.3.1 Varumärket Sverige 

Sverige har länge gynnats av en positiv Sverigebild och rankas högt i 
internationella index över länders varumärke. Sverigebilden har stor 
betydelse för Sveriges anseende, som i sin tur påverkar Sveriges 
chanser att attrahera internationella investerare, talanger och kunder 
till svenska varor.  

För att Sverige ska kunna hävda sitt goda varumärkesvärde i 
utlandet krävs såväl en tydlig organisation och ansvarsfördelning som 
ett skickligt handlag vid utformning och genomförande av kom-
munikationen om Sverige.  

Den kommunikativa kontexten har förändrats dramatiskt de 
senaste tio åren, och kraven ökar på alla delar av kommunikationen 
och identitetsbygget: 

• Från att kommunikation till stor del handlade om att köpa ut-
rymme och marknadsföra, handlar det i dag till en betydligt större
del om att övertyga budbärare och få dem att kommunicera.

• Från att ha handlat till stor del om en envägskommunikation med
förutbestämda budskap är kommunikation i dag betydligt mer
relationsorienterad, där land eller företag engagerar sig i dialoger
och diskussioner kring olika teman.
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• Från att ha varit långsiktig och möjlig att kontrollera är fram-
gångsrik strategisk kommunikation i dag mer beroende av att
kunna agera agilt, reaktivt och improviserat med en förståelse för
syfte och mål snarare än instruktionsbaserat.

• Från att ha varit sakorienterad blir kommunikationen allt mer
värderingsbaserad, där framgångsrika varumärkesbyggande organi-
sationer mer fokuserar på varför än på vad, och där identiteten
skapas runt kärnvärden och organisatoriska beteenden.

• Från att ha separerat intern och extern kommunikation måste
narrativ, berättelse och budskap i dagens värld hänga ihop i alla
olika typer av kommunikation. Interna budskap blir snart publice-
rade på Twitter och Facebook – och externa artiklar eller annonser
läses mest intensivt av de anställda eller medlemmarna, dvs. de som
är närmast organisationen.

För Sverigefrämjandet ställer det ett antal krav: 

1. Att nå balans mellan positivt och trovärdigt. Ambitionen att ”få ut
allt positivt” om Sverige kan stå i motsats till förmågan att koppla
in på de samtal som förs globalt om olika teman där Sverige före-
kommer eller borde förekomma. Även om Sverigebilden är över-
vägande positiv är synen på Sverige enligt exempelvis Svenska
institutet mer mångfacetterad och komplex i dag än för 5–10 år
sedan. En grundpelare i kommunikation är att man måste utgå från
den föreställning människor har om verkligheten för att bli tro-
värdig. Om svenska kommunikatörer, diplomater och officiella
organ påstår saker om Sveriges förträfflighet i relation till väldigt
negativa bilder av landet, så framstår Sverige snarare som världs-
frånvända ”Bagdad Bob” än som trovärdiga bärare av fakta och
sanning – oavsett om det som sägs är faktabaserat och sant. Man
kan i all enkelhet inte bemöta bilder av segregation och skjutningar
i svenska förorter med att Sverige ligger högt i rankning över
demokrati, även om så är fallet.

2. Att nära följa bilden av Sverige på internet. Trollfabriker, kom-
municerande botar och andra krafter kan ha många olika syften för
att svartmåla Sverige. Det finns flera exempel på hur kommentarer
till inrikespolitiska skeenden i andra länder leder till plötslig och
mycket intensiv svartmålning av svenska förhållanden, framför allt
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gällande invandring och brottslighet. SI:s Big Data-studie är ett 
verktyg som bör kunna utvecklas för att kartlägga hur Sverige om-
skrivs i sociala medier och snabbt få en indikation om en negativ 
kampanj har initierats. 

3. Att snabbt kunna reagera på felaktigheter som sprids massivt på inter-
net. Det räcker inte med att övervaka, utan det krävs också hand-
ling. Avstämningar, bedömningar och beredskap för att börja
sprida fakta genom beprövade kanaler, till kända talespersoner och
förespråkare, till inflytelserika journalister och krönikörer, samt
via egna kanaler på Twitter, Facebook och Instagram m.fl. måste
utvecklas. UD-KOM:s nyhetsbrev till utlandsmyndigheterna är en
existerande kanal för att snabbt kunna bemöta negativa och ibland
falska påståenden om Sverige. UD-utredningen understryker
behovet av en aktiv strategisk offentlig diplomati och utökad kom-
munikation av Sverigebilden.42 Samtidigt krävs en intern kom-
munikation både i Sverige och i internationella organisationer som
härrör från Sverige, såväl bland myndigheter som bland NGO:s
och företag. Intresserade svenskar i utlandet bör snabbt kunna få
faktaunderlag för att underlätta att de bidrar till att sätta en mer
rättvisande och riktig bild och inte råkar delta i svartmålning p.g.a.
felaktig information. Detta kan exempelvis ske genom UD:s och
utlandsmyndigheternas officiella kanaler på sociala medier. En
analys av lämpliga kanaler bör dock göras för att utvärdera hur den
typen av information bäst och snabbast når sina intressenter.

4. Att identifiera gemensamma intressen. Effektiv kommunikation är
sådan där alla olika intressenter håller sig till samma kärna av
värderingar, fakta och argument, men själva formulerar dem och i
de kanaler där man har publik och trovärdighet. För att nå ditt
krävs en detaljerad kartläggning av intressenter. Detta för att skapa
en tydlig bild av primära (direkt påverkansbara, exempelvis andra
myndigheter, egna anställda och statsråd), sekundära (personer/
organisationer som har skäl att vilja bidra till en gemensam, positiv
Sverigebild men inga skyldigheter och därför inte kan beordras),
tertiära (dvs. intressenter som inte har någon beroendeställning
eller på annat sätt kan påverkas ens indirekt, men ändå bedöms ha
en välvillig inställning och ett intresse att bidra. Här ingår exem-
pelvis svenska företag och utlandsanställda, enskilda svenskar med

42 SOU 2011:21, En utrikesförvaltning i världsklass, s. 151. 
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breda internationella kontaktnät i exempelvis sociala medier, 
tidigare internationella utbytesstudenter i Sverige, samt andra som 
av något skäl har en tendens att tala gott om Sverige på internet). 
Självklart finns motsvarande behov att känna till och följa dem som 
talar illa om Sverige. Normalt sett görs det för att hitta budskap 
som sprids och kunna agera innan de har blivit virala. Syftet är 
däremot inte att påverka dem, vilket är svårt och leder inte sällan 
till att påverkansförsöket i sig blir en nyhet. 

5. Att involvera ett stort antal intressenter. Ingen strategi är så bra att den
kommer att kunna genomföras om ingen känner till den. NSU:s
arbete med att förmedla Sverigebildsstrategin till svenska främjande-
aktörer behöver därför förstärkas, förslagsvis i ett första skede
genom högnivågruppen för Team Sweden och Team Sweden Invest.

Förslag för att stärka det svenska varumärkesarbetet: 

Stärk det svenska varumärkesbygget. Svenska Institutet bör organi-
sera upp en effektiv strategisamordning för varumärket Sverige 
inom allt från turism och demokratiska frågor till export och 
investeringar, med följande element: 

• Stärk NSU. För att NSU:s arbete fullt ut ska kunna utgöra en
grund för det svenska kommunikationsarbetet, bör nämnden
ges en tydligare roll och mer framskjuten position.

• Öka insikten om det svenska varumärkesbygget. Svenska Institutet
bör ges i uppdrag att stärka kommunikationsinsatserna kring
arbetet med Sverige som varumärke bland de olika intressen-
terna. Bland annat bör insatser riktas på att förankra varu-
märkesarbetet och Sverigebildsstrategin brett så att fler aktörer
kan bidra till och dra nytta av den.

• Inrätta ett Team Sweden Kommunikation. Nätverket Team
Sweden bör utgöra en grund för arbetet med varumärket Sverige.
Svenska Institutet bör få rollen som samordnare av den breda
varumärkesstrategin inom Team Sweden. För att konkret
bedriva arbetet bör ett Team Sweden kommunikation inrättas,
där kommunikationschefer eller motsvarande från de ingående
organisationerna kan träffas för att samråda och arbeta mer
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operativt med både genomförande och utveckling av varu-
märkesstrategi och kommunikationsplattform för Sverige. 
I nätverket bör kommunikationschefer på större svenska före-
tag ges en självklart stark rådgivande position. SI bör sam-
mankalla och hålla samman arbetet med uppdraget, som huvud-
sakligen bör vara att samordna insatser för att stärka Sverige-
bilden och vara rådgivare vid revideringar av Sverigebilds-
strategin. 

• Öka förmågan att upptäcka desinformation. UD:s och SI:s om-
världsbevakning kan samordnas bättre genom mer regelbunden
avrapportering av desinformationsinsatser riktade mot Sverige
som observeras i SI:s Big Data analys. Förslagsvis bör detta ske
genom dagliga rapporter som delas med de aktörer som ingår i
snabbreaktionsstyrkan (nedan) och veckorapporter från SI som
delas med de relevanta aktörerna inom Team Sweden-nätverket
samt en speciell ordning för att höja beredskapen vid misstanke
om eller begynnande attacker mot Sverigebilden.

• Skapa en snabbreaktionsstyrka. Det behövs en beredskap för att
sätta in en fokuserad kommunikationsgrupp med hög kom-
petens, väl genomarbetade planer och beslutskraft för att
snabbt kunna agera när Sverigebilden attackeras genom lögner,
faktaförvanskning eller andra misskrediterande uppgifter.
Denna funktion bör förslagsvis bestå av företrädare för aktö-
rerna inom NSU samt Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap (MSB). Eventuellt kan kretsen breddas beroende på
angreppets karaktär. SI bör ha ansvar för att sammankalla, sam-
ordna och genomföra övningar inom gruppen. Deltagarna bör
hållas uppdaterade genom dagliga automatiskt genererade rap-
porter med information från SI:s övervakning, och komplet-
teras med information från andra relevanta källor som kan
generera automatiskt sammanställd information. Funktionerna
ska kunna aktiveras till realtids-övervakning vid behov. Del-
tagarna bör vidare ansvara för en löpande planering för reaktiva
aktiviteter, inklusive löpande uppdatering av influencers – såväl
positiva som negativa – som frivilliga Sverigevänner som vill ha
information om landet, människor aktiva på sociala medier med
olika intressen för Sverige specifikt eller generellt, kultur- och
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sportprofiler samt betydelsefulla journalister inom olika områ-
den. De definierade och upparbetade nätverken ska snabbt och 
effektivt kunna aktiveras när det bedöms som nödvändigt. UD-
KOM bör exempelvis använda sig av det engelskspråkiga ut-
skicket Weekly Heads Up för att snabbt informera utlands-
myndigheterna och sprida relevant material som fakta, innehåll 
och hashtags.  

• Öka aktiviteterna för att bemöta mer vardagliga negativa på-
ståenden. Vid sidan av att vara beredd att sammankalla samord-
nade aktiviteter inom snabbreaktionsstyrkan bör SI i samarbete
med UD-KOM mer aktivt möjliggöra för utlandsmyndig-
heterna att agera för att bemöta kritik mot Sverige i t.ex. utländ-
ska medier med fakta i realtid och utan fördröjning. Detta kan
ske genom redan existerande utskick från UD-KOM till ut-
landsmyndigheterna med infographics, förslag på hashtags osv.
Det är samtidigt viktigt att utlandsmyndigheterna kartlägger
och aktiverar tillgängliga och utvecklingsbara nätverk för att
gynna Sverigebilden.

• Öka den proaktiva närvaron. SI bör samordna kartläggning av
trendsättare, influencers, promoters, detracters och kommuni-
kationskanaler samt en engagemangsplan för närvaro i nät-
dialogerna med definierade talespersoner och kommunika-
tionsteman med involvering av Team Sweden generellt och
aktörerna i NSU specifikt.

3.3.2 Syftesbaserad kommunikation om Sverige 
som destination för utländska investeringar 

Varumärkesstrategin syftar till att öka medvetenheten om Sverige och 
anlägga en grundläggande positiv förförståelse till landet. På den platt-
formen måste sedan de olika mål som Sverige har i utlandet – som 
investeringar, export, ökad turism, klimatförbättring, demokratise-
ring, fredsfrämjande eller nedrustning utveckla egna kommunika-
tionsstrategier och planer för att uppnå respektive mål. 

Vi kallar detta steg för syftesbaserad kommunikation, dvs. kom-
munikation som har ett konkret och tydligt syfte. Här bör en gemen-
sam plan för hela investeringsfrämjandet utvecklas för att effektivt 
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kunna etablera en positiv och sanningsenlig bild av Sverige som 
investeringsland. 

En strategisk kommunikationsplan för investeringar 

Business Sweden har under det senaste året utvecklat ett s.k. kom-
munikationshus för den egna organisationen och dess hela verksam-
het. Dock finns ännu ingen specifik kommunikationsstrategi eller 
tydlig kommunikationsplan för investeringsfrämjandet. Det är utred-
ningens bedömning, vilken delas av Business Sweden själva, att det 
kommunikationshus som Business Sweden har utvecklat inte är till-
räckligt som styrdokument för den syftesbaserade kommunikationen. 

Utredningen menar därför att Business Sweden skyndsamt bör få 
uppdrag och medel till att utveckla en kommunikationsstrategi och en 
strategisk kommunikationsplan för att specifikt öka investeringarna i 
Sverige. 

Kommunikationsstrategier och strategiska kommunikations-
planer sätter normalt sett upp mål, definierar risker och möjligheter 
samt definierar ett antal aktiviteter som ska genomföras i syfte att 
fånga möjligheterna och undvika hoten. Ofta uppdateras strategierna 
genom strategiska översyner med något eller några års mellanrum – 
eller när omständigheterna så kräver. De delar som en investerings-
specifik kommunikationsplan för Sverige bör innefatta är: 

1. Omvärlds- och självbildsanalys

2. Målsättning

3. Målgrupper

4. Kanaler och budbärare

5. Narrativ och budskap

6. Metoder och verktyg

7. Uppföljning och utvärdering.  
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1. Omvärlds- och självbildsanalys

Stämmer den egna bilden av Sverige överens med omvärldens? Vad 
finns för hot och möjligheter med tanke på den bild som existerar? 
För att bättre förstå Sveriges styrkor och svagheter finns bl.a. ett stort 
antal olika index och jämförande studier av länder som bas. 

De bolag och fonder som nyligen har etablerat sig i och investerat 
i Sverige utgör en betydelsefull informationskälla om hur vårt investe-
rings- och näringslivsklimat faktiskt är. Lika viktiga informations-
bärare är de företag som har varit i kontakt med Business Sweden, 
myndigheter m.fl. i Sverige men ändå bestämt sig för att göra investe-
ringen på annan plats. 

Det finns en stor mängd metoder för att utföra en gap-analys 
mellan hur man själv upplever sig, hur omvärlden upplever en och hur 
fakta ser ut. Metoden måste naturligtvis operativt ansvarig organi-
sation och personal få bestämma, men den bör ta sikte på att utgöra 
en bas för att göra kommunikationen trovärdig, hitta de enklaste och 
mest effektiva sakerna i Sverigebilden som kan förändras och separera 
upplevda problem som kan lösas med kommunikation från faktiska 
problem som kräver konkret förändring. Detta bör även innefatta en 
inledande analys av vilka problem och hinder som inte går att lösa 
genom kommunikation, vilket även ingår i direktiven för utred-
ningens slutbetänkande. 

2. Målsättning

Eftersom bilden av ett land ofta tar mycket lång tid att påverka bör 
målsättningen för kommunikationen baseras på en kortsiktig och 
långsiktig tidshorisont. 

Inom den kortsiktiga horisonten handlar det om att på bästa sätt 
identifiera det kommunikationsbehov som finns inom investerings-
främjandet och säkerställa att de komparativa fördelar som Sverige har 
inom prioriterade områden blir kända för kommunikationens mål-
grupp. Målgruppsanpassade säljande produkter om Sveriges nyckel-
områden bör användas för att stärka marknadsföringen.  

Det långsiktiga identitetsarbetet kräver en målanalys av investe-
ringsambitioner och investeringsklimat inom en rimligt överskådlig 
tidsperiod, kanske på 3–5 år. Det vill säga, målen bör baseras på de 
behov och önskemål som finns bland potentiella investerare om cirka 



Strategisk kommunikation och marknadsföring SOU 2018:56 

104 

5 år där Sverige skulle ha naturliga försprång eller möjlighet att skaffa 
sig sådana försprång genom t.ex. politiska prioriteringar och en över-
gripande strategi för innovation och investeringar. Därför bör strategi-
arbetet baseras på de analyser som Tillväxtanalys i föregående kapitel 
föreslås utföra. 

Syftet med att utveckla målsättningen för investeringsfrämjandet 
och definiera sammanhängande mål för kommunikationen är att 
tydliggöra vad kommunikationen ska uppnå, vilka samverkande 
faktorer och aktörer som finns och hur viktig det övergripande målet 
är för olika intressenter. 

3. Målgrupper

Det går inte att skapa effektivt innehåll, fungerande budskap och 
framgångsrika kanaler om inte målgrupperna för kommunikationen 
är väl definierade och kartlagda. Återigen krävs två upparbetade planer 
för befintliga respektive framtida målgrupper (om en målgruppsanalys 
visar att de skiljer sig från varandra). Att definiera kommunikativa 
målgrupper syftar till att möjliggöra en anpassad kommunikation till 
personer och företag som direkt eller indirekt kommer att avgöra 
investeringsflödena inom de investeringsområden som Business 
Sweden prioriterat nu samt om 5–10 år. 

Målgrupperna ska inte endast analyseras utifrån rationella grunder, 
utan även utifrån värderingsgrunder, möjliga personliga preferenser 
samt vilka förutfattade meningar de kan ha när de först börjar granska 
Sverige som investeringsland, eller som land att bosätta sig i för sig 
själv och sin familj.  

4. Kanaler och budbärare (”influencers”)

Investeringsfrämjandet har många intressenter. Vid sidan av investe-
ringsfrämjare på nationell, regional och lokal nivå kan myndigheter, 
privata organisationer och företag, bransch- och samarbetsorgani-
sationer, politiker på lokal, regional och nationell nivå, svenskar bo-
satta i utlandet, fack och medarbetare i svenska bolag m.fl. ofta räknas 
bland intressenterna. Dessutom finns ett antal individer som har 
starka positioner som budskapsbärare i andra länder som har bott i 
Sverige, har andra band till landet eller av andra skäl har utvecklat ett 



SOU 2018:56 Strategisk kommunikation och marknadsföring  

105 

intresse – positivt eller negativt – till Sverige. Tillsammans utgör alla 
dessa människor det väv av kommunikationspunkter som bygger ett 
varumärke, även för ett land. 

Många av dem vill bidra till att göra Sverige till ett starkt varu-
märke. Det kan dock finnas en osäkerhet kring tillvägagångssätt eller 
tillgänglig information. För sådana budbärare är kommunikationen 
utomordentligt viktig. Kan de nås med rätt information i rätt tid så 
kommer de inte att tveka att bära vidare och dela med sig av de bud-
skap som olika aktörer inom Sverigefrämjandet vill sprida. Sådana 
budbärare blir extra värdefulla eftersom de är beredda att låna ut sitt 
eget ”varumärke”, dvs. sin egen privata trovärdighet för att gå i god 
för budskapet. 

Sådana budbärare förpliktigar också. Spridning av felaktig infor-
mation som individer för vidare gör att deras trovärdighet riskeras och 
därmed deras lojalitet. Som tidigare har konstaterats bygger därför 
den nya tidens kommunikation på att skapa ett budskap människor 
vill ta till sig och dela med sig av. Samtidigt krävs att budskapet håller 
så att de känner en ömsesidig lojalitet. 

Därtill tillkommer traditionella kanaler, som de medier målgrup-
pen konsumerar, journalister som rapporterar om Sverige i de 
medierna och om branscher Sverige vill främja investeringar i, samt de 
som ofta har synpunkter om Sverige i andra medier än de sociala. Ofta 
kan färdiga listor med mejladresser och eventuellt korta listor med 
telefonnummer för att ringa eller sms:a de viktigaste budbärarna vara 
mer värdefullt än stora summor pengar lagda på reklamkampanjer. 
Detta gäller i synnerhet vid stora – positiva eller negativa – händelser.  

Det finns välutvecklade kommunikations- eller kampanj-CRM-
system,43 dvs. databaser som både kan lagra och sortera olika kontakt-
punkter och kommunikationsintressenter. Systemen kan även sortera 
kontakterna för att optimera sannolikheten att nå dem. Givet kom-
plexiteten i kommunikationen och antalet deltagare i kanal/budbärar-
nätverket kan det vara en mycket god investering att ha hjälp av ett 
CRM-system för sortering av och kommunikation med nätverken. 

                                                                                                                                                          
43 Customer Relationship Management (CRM). 
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5. Narrativ och budskap

Att definiera budskapen är att skapa själva motorn i kommuni-
kationen. I syfte att främja investeringar handlar det för Sverige till 
stor del om att fånga de positiva egenskaper som landet har till en 
”argumentsamling” med fakta som kan bygga upp ett narrativ om 
Sveriges erbjudande. Narrativet behöver trovärdigt och balanserat 
fånga upp fördelar och bemöta påstådda nackdelar. Det bör också 
kunna reagera på plötsliga negativa nyheter som rapportering om 
Sverige eller trollfabrikers massiva jakt för att ge spridning av en 
negativ Sverigebild. Ofta har sådan negativ rapportering fokuserat på 
migration, invandring och brottslighet. 

Narrativ, huvudbudskap och delbudskap blir speciellt viktiga p.g.a. 
mängden av intressenter. De behöver alla samordnas för att uppnå 
målen med budskapen. Samtidigt är det av stor vikt att budskap mål-
gruppsanpassas genom skräddarsydd kommunikation. Därför behöver 
en budskapsplattform tas fram tillsammans med, eller åtminstone 
förankras ordentligt med, de olika intressenterna runt en framgångsrik 
investeringsstrategi. Företag och andra frivilliga intressenter kan bara 
förväntas att bidra till att sprida budskapen om de är välkända, 
lättillgängliga och ligger i linje med vad bolagen ändå vill kommunicera. 
Därför är det avgörande att samarbeta med näringslivsaktörer i ut-
vecklingen och exekveringen av budskapsplattformarna. 

6. Metoder och verktyg

När bilden av vad och till vem man vill kommunicera är klarlagt bör 
fokus ligga på hur man ska nå ut med de budskap som strategin har 
definierat. Till stor del drivs kommunikationen bort från traditionell 
reklam i form av filmer i TV eller annonser i tryckt media. Många 
organisationer arbetar löpande med basal digital marknadsföring där 
man säkerställer att man kan hittas på Internet när någon söker efter 
det man producerar eller vill förknippas med.  

Därtill finns olika sätt att etablera en mer löpande kontakt med 
antingen kunder, andra intressenter eller influencers. För att bygga 
dessa olika nätverk arbetar företag och organisationer ofta med olika 
former av databaser, där man – med personers samtycke – har deras 
kontaktuppgifter och håller en löpande dialog med dem genom e-
post, sms eller andra digitala kommunikationskanaler. 
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Vid behov av att nå fram med någonting nytt tänker allt fler stora 
organisationer i termer av kampanj – där man genom många olika 
kanaler samtidigt försöker lansera en produkt, tjänst eller varumärke. 
En kampanj har ofta ett uttalat syfte, en definierad budget, ett eller ett 
fåtal tydliga budskap och en specifik målgrupp, men en mängd olika 
budbärare, kanaler och metoder. På så sätt skapar man snabbt, vid en 
lyckad insats, en igenkänning av budskapen, mottagande av bud-
skapen från flera olika källor vilket ökar trovärdigheten samt en känsla 
av att innehållet är allmänt känt, vilket tar ned tröskeln för att själv 
prata om budskapen och därmed bidra till kampanjen som budbärare. 
Utöver dessa basala delar av kommunikation finns naturligtvis en 
mängd andra sätt att marknadsföra eller kommunicera. 

Oavsett vilka kanaler eller metoder som används blir innehållet och 
berättandet allt viktigare i kommunikationen. En berättelse som det 
är lätt att tro på – eftersom den sätter in händelser i sammanhang – är 
också lätt att återberätta. Om innehållet dessutom känns relevant och 
intressant ökar både mottagarens intresse och vilja att återberätta.  

Sedan 2014 har Business Sweden byggt upp en plattform för digital 
kommunikations- och marknadsföringsverksamhet. Organisationen 
utvecklar nu en mängd olika kanaler och verktyg, bl.a. olika digitala 
marknadsföringstekniker, en tankesmedjeverksamhet för att kunna 
skapa insiktsrelevans mot kvalificerade målgrupper, undervisnings-
plattformar för att sprida kunskap både till potentiella kunder/inves-
terare och till andra delar av den bredare främjandeverksamheten, 
samt bloggar, podcast-sändningar och olika online-tjänster. Den bas 
som Business Sweden bygger för sin kommunikation kan utgöra en 
kraftfull plattform för den syftesbaserade kommunikationen.  

För att den möjligheten ska förverkligas på ett effektivt sätt krävs 
att alla delar av den strategiska kommunikationsplanen är på plats. En 
slutsats från både flera inhemska intervjuer och studiebesöken i 
utlandet är att den mer marknadsföringsbaserade och annonsmässiga 
kommunikationen allt mer ses som dyr och ineffektiv. Man behöver 
utvidga synen på kommunikation till att bli mycket bredare än bara 
traditionell eller för den delen digital marknadsföring.  
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7. Uppföljning och utvärdering

En ständig uppföljning och utvärdering är avgörande för att strategier 
och planer ska kunna utvecklas och förbättras. I investeringsfrämjan-
det bör en sådan utvärdering ske i nära kontakt med existerande 
målgrupper. De investerare som etablerar verksamhet i Sverige är de 
viktigaste budbärarna av både vad som fungerat bra och varför de 
slutligen bestämde sig för Sverige, och vad de upplevde var Sveriges 
bästa och sämsta skäl.  

Även de investerare som bestämde sig för att investera i ett jäm-
förbart land, men av olika anledningar valde bort Sverige, bör upp-
sökas för att kartlägga vad som hade kunnat få dem att fatta ett annat 
beslut och dra lärdom ur det inför framtiden. I korthet gör man 
löpande utvärderingar och uppföljningar för att snabbt kunna reagera 
på misslyckande, implementera och säkerställa samlad strategi-
efterlevnad och löpande kunna anpassa strategin och återkoppla till 
dem som deltar i leveransen.  

Utredningen ser ett behov av att stärka eftervården av inves-
teringar i Sverige och föreslår att en investor relations funktion eta-
bleras hos Business Sweden. Funktionen föreslås ansvara för bl.a. 
aktiv information, expat-nätverk och återkommande intervjurundor. 
Förslagen presenteras i närmare detalj i slutet av kapitlet.   

Utifrån in-analys av Business Swedens 
marknadskommunikation för investeringsfrämjande 

Handels- och investeringsfrämjande marknadskommunikation: 
synergier och skilda målgrupper 

I Sverige har Business Sweden det statliga ansvaret för investerings-
främjandet. Business Sweden utgår i all marknadsföring och kom-
munikation från en nyligen framtagen kommunikationsplattform. En 
grundläggande ramberättelse som syftar till att synliggöra synergier 
mellan handels- och investeringsfrämjande har också tagits fram.44 

Två huvudmålgrupper har identifierats: företag i Sverige som vill 
öka sin försäljning internationellt och globala företag som kan inves-
tera och expandera i Sverige. I redovisningen av det statliga uppdraget 

44 Business Sweden (2018) Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden. Verksamhetsåret 
2017. 
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skriver Business Sweden att ”kundsegmenteringen spelar en viktig roll 
för att nå ut med rätt budskap till rätt målgrupp”. Olika målgrupper 
är exempelvis föremål för riktad marknadskommunikation som 
automatiserade e-post utskick och annonser i sociala medier. Antalet 
småföretag, medelstora, stora och multinationella företag redovisas av 
Business Sweden endast för den främsta kundgruppen i Sverige: 
företag med stor potential för internationell expansion. Det är oklart 
om en liknande kundsegmentering finns tillgänglig för den investe-
ringsfrämjande verksamheten. 

En betydande del av Business Swedens marknads-kommunikation 
sker genom proaktiva kontakter med företag. Inom investerings-
främjandet drivs för närvarande fler än 1 000 aktiva processer. Sam-
tidigt poängteras i redovisningen att investeringsprocesser ofta pågår 
under lång tid där beslut fattas först efter flera års kontakter och 
bearbetning. Ett exempel är Amazon Web Services beslut 2017 att 
etablera sin nordiska datacenterregion i Mälardalen. Etableringen var 
ett resultat av ett flerårigt samarbete inom initiativet Data Centers by 
Sweden som projektleds av Business Sweden.45 

Webbplatsen – en allt viktigare kanal 

Business Swedens främsta kanal för att nå målgrupperna är webb-
platsen www.business-sweden.se. Investeringsfrämjandet har en egen 
del på Business Swedens webbplats46 med målgruppen utländska 
investerare. Invest-webbsidan finns i engelska och svenska versioner 
samt med visst innehåll på japanska.  

Enligt Business Sweden har företag ofta gjort 60 procent av sin 
köpprocess när de kommer i kontakt med en potentiell samarbets-
partner som en nationell investeringsfrämjandeaktör. Därigenom 
ökar betydelsen av innehållsmarknadsföring (eng. content marketing) 
och sökmotoroptimering47 för att driva trafik till webbplatsen.  

2017 hade investeringsfrämjandets webbsida 62 500 besök (på 
svenska och engelska). Trots en ökning på 21 procent från föregående 

45 Marknadsföringen av Data Centers by Sweden diskuteras i mer detalj i avsnittet Mark-
nadsföring av prioriterade investeringsområden. 
46 www.business-sweden.se/en/Invest/ respektive www.business-sweden.se/Invest/ 
47 Sökmotoroptimering (eng. search engine optimisation (SEO)) är enligt NE metoder att få 
fler besökare till en webbplats genom att utforma webbplatsen så att den kommer högt upp i 
sökresultaten från sökmotorer, t.ex. Google®.’ 
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år motsvarade detta endast cirka 13 procent av all webbtrafik till 
business-sweden.se (totalt 487 000 besök).  

Business Sweden kommer inom kort att lansera en ny webbplats 
med samma tonalitet för export- och investeringsfrämjande. Webb-
platsen kommer även att innehålla mer statistik, information och 
fallstudier samt interaktiva verktyg.48 

Marknadsföring av prioriterade investeringsområden 

Business Sweden ska i linje med riktlinjebrevet för det investerings-
främjande uppdraget marknadsföra investeringsmöjligheter inom 
prioriterade områden i hela Sverige till investerare på geografiska 
marknader med potential för utländska investeringar i Sverige.49 

Business Sweden delar in investeringsfrämjandets prioriterade 
nyckelområden50 i kompetensdrivna investeringar (ICT, Life Science, 
Tech scale-ups & Venture Capital (VC)), resursdrivna investeringar 
(Data Centers, Automotive/e-mobility, Materials, Manufacturing) 
och marknadsdrivna investeringar (Infrastructure & Construction, 
Retail). På Business Swedens engelska respektive svenska webbsida 
för investeringsfrämjandets listas olika områden.  

Källa: Business Swedens hemsida. 

48 Det är värt att notera att vid sammanslagningen av Exportrådet och Invest Sweden 2013 
antogs Exportrådets hemsida som gemensam webbplats för den nya organisationen. 
49 Utrikesdepartementet (2017) Riktlinjer för budgetåret 2018 för Sveriges export- och 
investeringsråd avseende export- och investeringsfrämjande verksamhet. 
50 Business Swedens prioriterade nyckelområden diskuteras i mer detalj i föregående kapitel. 

Engelsk hemsida Svensk hemsida Överensstämmelse
Life science Life science
ICT & tech ICT
Data Centers -
Automotive & e-mobility -
Materials Bioekonomi
Manufacturing Tillverkning
Retail Detaljhandel
Infrastructure and construction Infrastruktur och konstruktion
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Det kan noteras att den engelska webbsidan saknar en specifik under-
sida för investeringsområdet Tech scale-ups & VC, vilket sedan 2015 
varit ett av Business Swedens prioriterade profilområden. Tech ingår 
dock i undersidan ”ICT & tech” som dock inte nämner VC. Pro-
grammet Going Global, som bl.a. syftar till att introducera startup-
företag till investerare och riskkapitalbolag, marknadsförs dock bland 
Business Swedens tjänster på en separat landningssida.  

På den svenska webbsidan saknas följande av Business Swedens 
prioriterade nyckelområden bland listade investeringskategorier: 
Tech scale-ups & VC, Data Centers och Automotive/e-mobility.  

Business Sweden betonar webbplatsens roll som den centrala 
kanalen till målgrupperna.51 Men utredningen kan alltså konstatera att 
webbplatsen i dag inte marknadsför samtliga av Business Swedens 
prioriterade nyckelområden för investeringsfrämjandet. En förklaring 
till detta är att Business Sweden har nedprioriterat den svenskspråkiga 
delen av webbplatsen eftersom det är den engelskspråkiga som i 
huvudsak används av intresserade investerare och att framtagandet av 
den nya webbplatsen har prioriterats framför uppdateringar av den 
nuvarande webbplatsen. 

Utredningen kan också konstatera att marknadsföringen av 
Business Swedens prioriterade investeringsområden på webbplatsen 
varierar i omfattning. Två områden, Life Sciences och Data Centers, 
marknadsförs i större omfattning medan övriga områden beskrivs på 
undersidor av investeringsfrämjandets webbsida.  

Life Science har en dedikerad landningssida52 som bl.a. lyfter fram 
innovationsområdena Biotechnology, Medtech, Pharmaceuticals, 
Healthcare och Research Infrastructure. Den särskilda satsningen 
skedde genom ett särskilt uppdrag till Business Sweden från Närings-
departementet inom ramen för samverkansprogrammet för Life 
Science och samordnaren Anders Lönnbergs arbete. Utöver att ta 
fram ett skriftligt och digitalt informationsmaterial för sektorn i 
Sverige gav Business Sweden även ut broschyren Co-creation for global 
health.53 

51 Business Sweden (2018) Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden. Verksamhetsåret 
2017, s. 61. 
52 Business Sweden, Life Science in Sweden, http://lifescience.business-sweden.com/ 
53 Business Sweden (2017) Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden. Verksamhetsåret 
2016. 
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Inom investeringsområdet datacenter projektleder Business 
Sweden Data Centers by Sweden. Projektet är en gemensam satsning 
av sju regioner och två kommersiella aktörer med delfinansiering av 
Tillväxtverket.54 Data Centers by Sweden beskrivs som ett enda 
kontaktställe (eng. one stop shop) för stöd vid investeringar och val av 
plats för datacenters i Sverige. Till de faktiska etableringar och 
etableringsförfrågningar som ägt rum inom ramen för Data Centers 
by Sweden under 2016–2017 räknas bl.a. Amazon Web Services 
etablering i Västerås, Eskilstuna och Katrineholm och Googles 
markköp i Avesta.55 

Med avseende på marknadsföring konstaterade en utvärdering att 
Data Centers by Sweden resulterat i förstärkt marknadsföring av 
Sverige som etableringsland och att möjligheten att attrahera investe-
ringar ökat bl.a. genom att marknadsföring görs av t.ex. Node Pole, 
ett bolag som samägs av Vattenfall och Skellefteå Kraft. Business 
Swedens projektledning har haft stort värde trots knappa resurser. 
Trots viss konkurrens har samverkan mellan deltagande regioner 
stärkts under projektets gång.  Utvärderingen rekommenderade bl.a. 
att resurser säkras för ett långsiktigt arbete med att attrahera data-
center till Sverige.56 

Utredningen bedömer att det finns stora skillnader i hur Business 
Swedens prioriterade investeringsområden marknadsförs på webb-
platsen. Särskilda satsningar på Life Science och projektet Data 
Centers by Sweden visar på hur marknadsföring kan användas för att 
stärka Sveriges position som destination för utländska investeringar.  

När Business Sweden har lanserat sin nya webbplats är det viktigt 
att samtliga av Business Swedens prioriterade investeringsområden 
marknadsförs där, i linje med uppdraget i riktlinjebrevet.    

54 Aktörerna i Data Centers by Sweden är: Big Green Data, Invest in Dalarna Agency, Invest 
in Gävleborg, Skellefteå, Invest in Stockholm, Invest in Norrbotten, The Power Region samt 
Telia Carrier och Node Pole.  
55 Business Sweden, Data Centers by Sweden, https://www.business-sweden.se/en/Invest/ 
industries/Data-Centers-By-Sweden/ 
56 Länka Consulting, Hur har Data Centers by Sweden genomförts?. Presentation vid Business 
Swedens regionmöte med fokus på elintensiva industri, 14.03.2018. 
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Media, digitala kanaler och kommunikationsmaterial 

Business Sweden arbetar dessutom med marknadskommunikation i 
press, media och digitala kanaler. Under 2017 nämndes Business 
Sweden i totalt 1971 artiklar, en ökning på cirka 7 procent från före-
gående år. Andelen artiklar med inriktning på investeringsfrämjande 
redovisas inte enskilt.57 

Även aktiviteten på sociala medier förstärktes under 2017, bl.a. 
genom ökad publiceringsfrekvens och en ny företagssida för Business 
Sweden Invest på LinkedIn. Under 2017 genomförde Business 
Sweden även riktade kampanjer på LinkedIn inom bl.a. Smart 
Industry, Data Centers och Retail. Under 2018 genomförs riktade 
kampanjer inom Data Centers,  Smart Vehicles och Fulfillment 
Centers. 

LinkedIn var i slutet av maj 2018 den kanal med störst antal följare 
(cirka 16 500 för Business Sweden och 850 för Business Sweden Invest), 
följt av Twitter (cirka 7 300 följare och 3 000 tweets för Business 
Sweden (@BusinessSweden) och cirka 2 000 följare och 400 tweets för 
Business Sweden Invest (@BusinessSweINV)) samt Facebook (cirka 
4 700 följare för Business Sweden (@BusinessSweden).58 

Business Sweden har även producerat två korta filmer för inves-
teringsfrämjandet: Time to Invest in Sweden och Data Centers by 
Sweden. Filmerna kan bl.a. användas vid möten, seminarier och kon-
ferenser med utländska investerare.  

Marknadsföring av investeringsmöjligheter inom prioriterade 
områden sker också genom publikationer som Advantage Sweden. Två 
utgåvor av rapporten har hittills publicerats i maj 2016 och april 2018. 
Den senaste utgåvan har temat digital transformation med artiklar om 
bl.a. infrastruktur, datacenter och digital hälsa som även publiceras 
parallellt i digitala kanaler. 

Under 2017 producerade Business Sweden även broschyrer i 
digitalt format som beskriver möjligheter inom investeringsområden 
(eng. sector overviews). Broschyrerna har inte begränsats till Business 
Swedens prioriterade investeringsområden för 201759 utan lyfter även 

57 Business Sweden (2018) Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden. Verksamhetsåret 
2017. 
58 Facebook sidan för Business Sweden Invest är inte längre i bruk. 
59 Business Swedens prioriterade investeringsområden 2017 var enligt årsredovisningen till 
regeringen: Kompetensdrivna investeringar (ICT, Life Sciences, Tech Scaleup & Venture 
Capital), Resursdrivna investeringar (Automotive, Materials, Datacenters, Manufacturing, 
Smart Industry) och Marknadsdrivna investeringar (Infrastructure & Construction, Retail). 
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fram investeringsmöjligheter inom Cleantech, Contact centers, 
Logistics & Supply Chain och Travel & Tourism. Däremot saknades 
sector overviews för följande prioriterade investeringsområden 2017 
och 2016: ICT, Life Sciences, Tech Scaleup & Venture Capital, 
Automotive, Datacenters och Smart Industry. Utredningen bedömer 
därför att Business Swedens sector overviews delvis verkar ha en 
funktion för att marknadsföra möjligheter inom sektorer som inte 
ingår i de prioriterade nyckelområdena för investeringsfrämjandet.  

Business Sweden uppdaterar även årligen faktablad (eng. Establish-
ment Guides) som beskriver hur utländska företag kan starta och 
bedriva verksamhet i Sverige. Under 2017 producerades även Retail 
Guide Sweden, en publikation som marknadsför Sverige gentemot 
internationella retail-aktörer och fastighetsinvesterare, samt insikts-
artiklar om digital hälsa och 3D-printing.  

Slutsats om kommunikationsplan för investeringar 

Business Sweden definierar själva utvecklingen av tankesmedjearbetet, 
kampanjförmågan, media- och PR-verksamheten samt engagemanget 
med budbärare/influencers som avgörande utvecklingsområden. Till 
stor del överensstämmer den bedömningen med utredningens syn på 
vad som bör utvecklas. Vidare vill Business Sweden utveckla de egna 
kanalerna för digital marknadsföring, samt det digitala tjänsteutbudet 
för investerare. Utredningen menar att de delarna bör utvärderas och 
beslutas verktyg för verktyg i nära dialog mellan UD och Business 
Sweden. 

De första riktade kampanjerna för investeringsfrämjande har nyli-
gen genomförts. Utredningen menar att de kampanjerna bör utvär-
deras på hur väl de har lyckats uppfylla uppsatta mål, och att Business 
Sweden därefter i samråd med UD som uppdragsgivare bör besluta 
om huruvida fler kampanjer – och i så fall vilka – ska genomföras 
parallellt med utvecklingen av en strategi och kommunikationsplan 
eller om kampanjerna bör vänta tills den strategin är fastställd. 

Arbetet med syftesbaserad kommunikation bör tillskjutas mer 
resurser för att Sverige ska kunna bibehålla sin position som attraktivt 
investeringsland. Medel bör i första hand tillskjutas för att skapa en 
kommunikationsstrategi och kommunikationsplattform för mer 
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investeringar i Sverige. När den är framtagen, godkänd av uppdrags-
givaren genom UD och förankrad i Team Sweden Invest bör de 
konkreta kommunikationsaktiviteterna och kommunikationsin-
satserna att tilldelas medel. 

Varje sådan kampanj bör presenteras för och diskuteras med UD 
avseende målsättning, kostnad och innehåll innan den lanseras, och 
dessutom återredovisas med avseende på förbrukade medel, mål-
uppfyllelse och slutsatser för framtida kampanjer efter avslut. Syfte, 
mål och innehåll med kampanjerna bör också förankras med Team 
Sweden Invests medlemmar, liksom Business Swedens nätverk av 
lokala och regionala partners inom investeringsfrämjandet. Dessa 
förankringar bör ske innan lansering för att ge deltagarna möjlighet 
att komma med inspel, och dessutom säkra deltagande i kampanj-
arbetet och förstärkning av budskapen samt undvika att olika budskap 
sprids av olika företrädare för Sverige. 

Förslag för att stärka den investeringsfrämjande kommuni-
kationen: 

Business Sweden bör skyndsamt utveckla en kommunikations-
strategi/kommunikationsplattform för investeringar i Sverige. Kom-
munikativt är det stor skillnad mellan att kommunicera för export- 
och investeringsfrämjande. Business Sweden bör därför ges i uppdrag 
att ta fram en specifik kommunikationsstrategi och kommuni-
kationsplan för investeringsfrämjandet. I strategin bör ingå 
genomarbetade analyser inom åtminstone de delar som finns upp-
tagna i utredningen: omvärlds- och självbildsanalys, målsättning, 
målgrupper, kanaler och budbärare, narrativ och budskap, metoder 
och verktyg samt uppföljning och utvärdering. En sådan strategi 
bör kunna tas fram under 2018 och förankras och processas tidigt 
under 2019. Det är utredningens bedömning att det ligger inom 
nuvarande uppdrag och bör klaras inom den givna medelstill-
delningen för 2018. 

• Stärk Business Swedens kommunikationskapacitet för investe-
ringsfrämjande. För att säkra en slagkraftig kommunikation av
Sverige som investeringsland bör Business Sweden få en sub-
stantiell förstärkning av sina resurser för att kunna fylla kom-
munikationsplanen med innehåll. En detaljerad redogörelse av
vilka investeringar i verktyg och vilka kampanjer Business
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Sweden vill genomföra, liksom vilka kostnader de olika kam-
panjkomponenterna medför bör föregripa varje års budget-
beslut, liksom en genomgång av allokeringen av kostnaderna 
för gemensamma investeringar i exempelvis teknik och digita-
lisering mellan de olika verksamheterna i Business Sweden. Med 
de förbehållen är det utredningens bedömning att en ökad 
resurstilldelning är motiverad för att förstärka kommuni-
kationen och utveckla digitala verktyg för att förstärka Sveriges 
attraktivitet som investeringsland, öka medvetenheten om 
Sveriges framgångsfaktorer och styrkeområden, samt vidga 
förståelsen för samverkansprogrammen och testbäddar. 

• Samverka med regionala och lokala investeringsfrämjandeaktörer.
Det är av stor betydelse att de regionala och lokala investerings-
främjandeaktörerna blir delaktiga i arbetet med att utveckla och
färdigställa kommunikationsstrategin och kommunikations-
planen för investeringsfrämjandet. De regionala främjarna är
mycket viktiga företrädare för Sverige och bör både vara kom-
fortabla med att använda sig av den strategikommunikation
som finns på nationell nivå. För att uppnå detta är det av vikt
att de haft en reell möjlighet att påverka strategins utformning
och beståndsdelar. I det arbete som bör göras för att öka för-
troendet mellan nationella, regionala och lokala främjande-
organisationer (se kapitel 3.3.3) bör samarbete och förankring
runt kommunikationsstrategin vara en av de återkommande
aktiviteterna.

3.3.3 Processer för investeringsrelationer 

När medvetenhet och en positiv grundbild är etablerad så vidtar nor-
malt sett en kundbearbetning som ska leda till ett investeringsbeslut. 
På ett övergripande plan delar man ofta in den processen i ett antal 
steg, vars beståndsdelar och terminologi kan variera lite. Ofta inne-
fattas dock följande sex steg från analys till uppföljning: 

1. Analys och framtagande av investeringserbjudande

2. Etablera kontakt

3. Aktivering av kund
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4. Beslutsprocess

5. Avtal

6. Uppföljning.

1. Analys och investeringserbjudande

Grunden för den bearbetning som kan göras är en förståelse för vad 
relevanta företag inom olika områden efterfrågar, vad Sverige har att 
erbjuda och hur ett attraktivt erbjudande kan se ut. Utan de insikterna 
kommer resten av kontakterna inte att bära frukt. 

I Sverige har på senare år ett intensivt arbete bedrivits för att förstå 
kommande tillväxtbranscher, utveckla de fördelar som Sverige har och 
även skapa tillgänglighet för faktorer som kan vara svåra att kapi-
talisera på för utländska investerande bolag. Bland annat har ett brett 
spektrum av program för samskapande tagits fram i Näringsdeparte-
mentet för att öppna upp de möjligheter som finns i Sverige.  

Det finns fem samverkansprogram för co-creation för startup-
företag och innovativa bolag inom nästa generations resande och 
transport, smarta städer, cirkulär och biobaserad ekonomi, life science 
samt uppkopplad industri och nya material.  

En rad olika testbäddar erbjuds både inhemska och utländska 
företag som vill utveckla sin verksamhet i allt från radioterapi och 
partikelfysik till vägsäkerhet till levnadsvillkor. 

Såväl Business Sweden och övriga främjandeorganisationer som de 
inblandade departementen uttrycker stor förståelse för behovet av att 
ta fram tydliga erbjudanden inom olika områden. Business Swedens 
prioriterade områden ligger till grund för ambitionen att skapa en 
ökad förståelse för företagens behov och Sveriges tillgångar. 

Det avslutande steget – uppföljning – syftar också till att mer syste-
matiskt utvärdera de erfarenheter som bolagen själva drar av att vara i 
Sverige och använda de insikterna i den pågående analysen av vad som 
krävs för att göra Sverige intressant för utländska investerare.   
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2. Etablera kontakt 

Kontakten med potentiella investerare kan ske reaktivt och proaktivt. 
En reaktiv kontakt sker när ett företag själv söker upp Business 
Sweden, en regional investeringsfrämjare, en kommun eller en av 
regeringen utsedd samordnare för att initiera en diskussion om fram-
tida etablering. En proaktiv kontakt initieras av en investerings-
främjandeaktör, genom inbjudan, uppsökning, närvaro på mässa eller 
annan marknadsplats.  

Business Sweden och många regionala investeringsfrämjandeaktö-
rer anger att den absoluta lejonparten av kontakter som skapas i 
investeringssyfte är proaktiva, dvs. initieras av främjandeaktörerna 
genom proaktiva åtgärder.  

Det understryker å ena sidan behovet av analys och uppsökande 
verksamhet. Mycket talar för att en mer framåtsyftande analys av dels 
vilka områden Sverige har komparativa fördelar inom, dels vilka 
globala företag som skulle kunna gynnas av dem i kombination med 
fler investeringsrådgivare som proaktivt kan arbeta med den upp-
sökande kundrelations-etableringen, desto fler investerare kommer 
att dras till Sverige. Utredningen har funnit mycket som tyder på att 
det existerar ett positivt samband mellan antalet personer som arbetar 
med proaktivt uppsökande av kundkontakter och faktiska investe-
ringsbeslut. Genom de vinster som skapas av ökade utländska etable-
ringar och investeringar i Sverige är ökade marginalinsatser inom detta 
område med all säkerhet positiva för svensk tillväxt, sysselsättning och 
även statsfinansiellt.  

Uppenbarligen sker många fler investeringar i Sverige totalt sett än 
de som görs efter en kontakt med en nationell eller regional inves-
teringsfrämjandeaktör. Där finns också anledning att fundera över hur 
aktörerna bättre – i sin strategiska kommunikation och marknads-
föring både i den syftesbaserade kommunikationen och i sälj-
processen – kan locka intresserade företag att själva ta kontakt för att 
få hjälp med sin investeringsprocess. Gällande företag som faktiskt 
har investerat utan kontakt eller stöd från investeringsfrämjande-
aktörer på nationell, regional eller lokal nivå, så kan man konstatera 
att det i någon bemärkelse har varit positivt för skattebetalarna efter-
som de inte använt sig av de medel som samhället ställer till för-
fogande. Det är dock enkelt att missa investeringsprocesser där 
Sverige inte gått hela vägen. Dessa fall är normalt sällan kända eller 
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mätbara. Det finns anledning att tro att sannolikheten för ett positivt 
investeringsbeslut hade ökat om de hade lockats till att etablera en 
kontakt med Business Sweden och/eller en regional/lokal inves-
teringsfrämjare.  

I komplexa säljorganisationer är ett s.k. CRM-system (eng. 
Customer Relation Manager system) motorn och den sammanhållande 
kraften i arbetet. Systemet som gör att säljarna både kan strukturera 
upp sitt arbete, få insikt kring vilka som haft kontakt med den enskilda 
kunden, vilka frågor som har avhandlats och vilka erbjudanden som 
har getts, samt – om kunden är ett företag – om andra personer är 
inblandade från kundens sida som kanske även står i kontakt med 
ytterligare personer i den egna säljkåren. 

För en komplex verksamhet som en mångfacetterad investerings-
främjandeaktör är ett aktivt använt CRM avgörande. Om en potentiell 
investerare upplever att olika företrädare för ett och samma land (eller 
region) tar kontakt utan insikt i vad andra företrädare sagt reduceras 
kontakterna till störmoment. Det ger även en bild av dålig samman-
hållning, haltande struktur och bristande professionalitet. Därigenom 
påverkas också det totala intrycket av den potentiella destinationen 
för investeringen. 

Det räcker inte med att man har ett system eller en teknisk lösning 
på plats. Som alltid är den avgörande faktorn huruvida människor 
använder CRM-systemet. 

Den regionala investeringsfrämjandeaktören i Haag, Hague 
Business Agency, vittnade om att man i Nederländerna hade haft pro-
blem med tilliten mellan olika kommunala, regionala och nationella 
intressen. Det ledde till att delar av landet kunde känna ett behov att 
skydda sina potentiella investeringar och därmed inte dela med sig av 
leads eller kontakter i CRM-systemet.  

Sådan suboptimering för både Nederländerna och enskilda regio-
ner och städer riskerar att göra att landet förlorar investeringar till 
andra länder på grund av att man dels inte kunde samordna nationella, 
regionala och lokala insatser, dels för att företag upplevde att man 
hade dålig organisation. Den situationen menar man nu har ersatts av 
ett bra samarbete där ett gemensamt CRM-systemet används aktivt 
av samtliga regionala aktörer inom nätverket Invest in Holland, 
inklusive Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) och 
utlandsmyndigheter. Inom nätverket delas även utbildnings- och 
marknadsföringsmaterial. 
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Tillit och förtroende var nyckeln för att förbättra relationerna och 
effektivisera arbetet. Ett nära samarbete och en rad insatser för att på 
ett personligt plan lära känna partners inom Invest in Holland ses som 
centralt varför gemensamma utbildningar organiseras för nya investe-
ringsfrämjare, liksom introduktionsbesök och årliga träffar mellan alla 
främjare. Arbetet sker även inom sektorbaserade förvärvsteam på 
nationell nivå (eng. national acquisition teams). Det finns en flexibi-
litet i vilka aktörer som ingår i ett team; ibland inkluderas även 
industrirepresentanter eller liknande. 

I Sverige har Business Sweden ansvaret för att samordna och driva 
investeringsfrämjandet. Genom en satsning i regeringens export-
strategi har Business Sweden tilldelats ökat anslag för investerings-
främjande, också med syfte att förstärka samarbetet med regioner och 
kommuner. Arbetet har bidragit till ökat samarbete, men med ökat 
fokus och mer resurser avsatta för lagbyggande på olika nivåer av 
investeringsfrämjandet skulle sannolikt CRM-hanteringen och för-
mågan samt viljan att samarbeta över regiongränser eller till och med 
landsgränser öka. Utredningen avser att återkomma i slutbetänkandet 
med förslag på hur samordningen kan organiseras. 

2. Aktivering av kund

När väl kontakt med en kund är skapad behöver den potentiella 
kunden aktiveras. ”What’s in it for me” är den klassiska frågeställ-
ningen för att gå från kontakt till aktivitet. Man kan säga att en 
potentiell kund är aktiverad när hen börjar ställa frågor. 

Både Business Sweden och regionala investeringsfrämjandeaktörer 
har en mycket väl utarbetad förmåga att nå och aktivera potentiella 
investerare. Dock varierar förutsättningarna i landet. Utredningen 
kommer i slutbetänkandet att genomlysa behovet av en långsiktig 
finansiering av regionernas investeringsfrämjande, i syfte att göra dem 
mindre beroende av kortsiktiga projektmedel. 

Normalt sett finns redan en s.k. sales-pitch klar när analysen görs 
av vilka bolag som bör kontaktas proaktivt. Det finns dock en stor 
potential i att skapa genomarbetade målgruppsanpassade sälj-
produkter för respektive nyckelområde. Detta behöver göras i nära 
samarbete med regionala investeringsfrämjare och förmedlas regel-
bundet till Business Swedens investeringsrådgivare i utlandet. 
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Svenska investeringsfrämjandeaktörer på alla nivåer vittnar om att 
aktiveringsfasen ofta kan vara lång och utdragen. Den kanske 
viktigaste framgångsfaktorn är tålamod. 

Processer och metodik finns i stor utsträckning på plats, och med 
den ökade förståelse för Sveriges styrkeområden som skulle skapas av 
att komplettera dagens fokus på behov nu, med en analys av vilka 
styrkeområden som kan bli aktuella inom en femårsperiod – samt ett 
mer strukturerat efterarbete – så kan de exekveras ännu mer effektivt. 

Utredningens bedömning är att denna del görs med stor pro-
fessionalitet i dag, och att marginalnyttan av fler anställda för att söka 
upp, bearbeta och eftervårda investerare överstiger kostnaden. En 
metod för utvärdering bör utvecklas för att säkerställa att den ekono-
miska nyttan av insatser för investeringsfrämjande överstiger kost-
naden. 

3. Beslutsprocess

När ett aktivt intresse väckts hos den potentiella kunden inleds 
beslutsprocessen som handlar om att kunden ska börja att ta de steg 
som leder fram till ett investeringsbeslut. 

Professionella beslut 

För investeringsfrämjandet innebär beslutsprocessen till stor del att 
finnas tillgänglig och vara behjälplig med att svara på kundens frågor 
för att bidra till att skapa klarhet till grund för beslutet att lägga stora 
ekonomiska resurser och engagemang på en investering i Sverige. 
Frågorna kan vara allt från hur arbetstillstånd kan fås till nuvarande 
och förväntad utveckling av elpriser till tillståndsprocesser för 
byggnation m.m.. Här är snabbhet och exakthet helt avgörande. Ingen 
investerare är i detta skede intresserad av osäkra och otydliga allmänna 
beskrivningar, utan behöver göra exakta kostnadskalkyler och lägga 
precisa tidsplaner för att kunna räkna ut kostnad och lönsamhet samt 
genomskåda risker och förväntade problem under etableringen. 

Många länder arbetar i denna fas uttalat med en s.k. one stop shop-
ambition, där företagen bara ska behöva ha kontakt med en person. 
Genom kontaktpunkten ska förtagen eller deras anställda kunna få 
svar på samtliga frågor. Utredningens bedömning är att det är närapå 
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omöjligt att inrätta en regelrätt one stop shop för samtliga berörda 
myndigheter. Då det handlar om kontakter till både statliga och 
kommunala myndigheter blir problemen stora vad gäller myndig-
hetsutövande genom en person i en annan myndighet eller till och 
med i en privat eller halvoffentlig organisation som Business Sweden. 
Det skulle dessutom vara ett mycket komplicerat arbete och kräva 
stora resurser att ha en och samma mottagare av uppehållstillstånd, 
byggnadslov och olika verksamhetsnära tillstånd, liksom förhands-
besked om skatter och plats på skolor osv. Därför är utredningens 
bedömning att det bör finnas en s.k. Single Point of Contact (SPOC) 
som varje investeringsintressent kan använda sig av för att kartlägga 
vilka myndighetskontakter som krävs och bli introducerad till rätt 
person på respektive myndighet. Detta är av stor betydelse särskilt 
inom vissa branscher där myndigheters agerande är av stor vikt inte 
bara för etableringen men också för det långsiktiga perspektivet. 

Som en del av ledningen och styrningen av verksamheten bör den 
satsning som gjorts av Näringsdepartementet under hösten 2017 med 
att tillse att berörda myndigheter har som en del i sina regleringsbrev 
att stötta investeringar till Sverige fortsätta och utvidgas genom andra 
departement. Avgörande för främjandeinsatsen blir att berörda 
myndigheter kan ge tillträde till utländska intressenter efter intro-
duktion från Business Sweden, har grundläggande finansiell och före-
tagsekonomisk kompetens för att förstå behoven samt kan publicera 
och delge information men även ta emot ansökningar av olika slag på 
engelska.  

Personliga beslut 

Investeringsbeslut sker i flera faser. En sådan fas är när man hamnar i 
läget att välja mellan ekonomiskt och företagsmässigt likvärdiga 
alternativ. Då spelar en mängd mindre företagsrationella faktorer stor 
roll. Levnadsvillkor kan då bli avgörande. Ofta är de chefer som 
förväntas omlokaliseras och etablera verksamheten utomlands del-
aktiga i detta skede av beslutsfattandet. Vid ett val mellan två eller tre 
olika och i övrigt likvärdiga alternativ – kommer frågeställningar som 
”kommer min familj tycka att det är roligt att flytta med?”, ”finns bra 
bostadsområden där vi kan trivas?”, ”vad kostar boende, mat, nöjen, 
resor?”, ”hur fungerar trafiklösningarna?”, ”finns det bra skolor med 
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undervisning på engelska?”, ”hur är naturen och vilka av mina hobbys 
kan jag och familjen göra där?”. Kort sagt, besluten kan i sista skedet 
nästan bli personliga. Därför kommer en del av varumärkesresone-
mangen tillbaka i detta skede.  

I Nederländerna finns dels skattelättnader under många år för ut-
landsstationerad personal (eng. expats) som en del av erbjudandet för 
att underlätta och stimulera etablering av utländsk arbetskraft i landet. 
De har också officiella s.k. expat centers för personlig service till privat-
personer som etablerar sig i Nederländerna. Expat centers sköts regio-
nalt och ser något olika ut, men finns tillgängliga på åtta platser i lan-
det. Som ett led i att göra Nederländerna attraktivt för investerare ses 
den funktionen som en viktig del av erbjudandet. Liknande one stop 
shop lösningar finns även på plats i Danmark (t.ex. International House 
Copenhagen) och Finland (t.ex. International House Helsinki).  

Utredningen bedömer att expat centers bör inrättas även i Sverige 
med syftet att bistå med de individuella behov som uppstår vid en 
potentiell flytt: bankkonto, personnummer och id-handlingar, bostad, 
ansökan till skola och förskola, skatt och deklaration, m.m.. Som 
finansieringsmodell för en sådan one stop shop bör existerande expat 
centers i närliggande länder studeras.  

Utlandsrepresentation 

En av de danska framgångsfaktorerna är ett nära samarbete i utlands-
representationen mellan innovations- och investeringsfrämjande. 
Samma områden som är intressanta för det egna landets företag är 
normalt sett också områden där landet kan vara attraktivt för 
utländska investerare. Danmark har i dag innovationscenter i åtta 
städer globalt. Ett nära samarbete med arbetslag av både innovations- 
och investeringsråd kan samarbeta aktivt med analyser, kart-
läggningar, uppvaktningar, seminarier och andra evenemang.  

I Sverige har regeringen tillsatt innovations- och forskningsråd i 
fem för landet strategiskt viktiga länder: Brasilien, Indien, Japan, 
Kina och USA. Råden bedriver långsiktigt och strategiskt främjande 
av innovation, forskning och högre utbildning inom områden av 
betydelse för Sverige som kunskapsnation – från sina Offices of 
Science and Innovation vid de svenska ambassaderna i Tokyo/Seoul, 
Brasilia, Washington DC, New Delhi och Peking. I uppdraget ingår 
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att bidra till att attrahera internationella investeringar och inter-
nationellt rörligt humankapital med ett långsiktigt perspektiv. 
Arbetssättet skiljer sig därmed från Business Swedens mer affärs-
inriktade och adderar ett mervärde i Team Sweden-samarbetet. Det 
innebär till exempel att råden i sitt arbete med att underlätta inno-
vations- och forskningssamarbeten med strategiskt viktiga miljöer 
och med rätt samarbetspartners, tidigt kan identifiera aktörer och 
processer som på längre sikt kan resultera i att efterfrågade 
investeringar sker i Sverige. Råden kan också bidra till analysen av 
vilka utländska aktörer som behöver bjudas in till Sverige. Inno-
vations- och forskningskontoren i utlandet finansieras och styrs 
gemensamt av Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet 
samt Miljö- och energidepartementet i nära samverkan med Utrikes-
departementet. Verksamheten leds och samordnas från ett kansli vid 
Näringsdepartementet. 

Sverige har betydligt färre utlandsstationerade investeringsfräm-
jare på Business Sweden (cirka 20 personer av totalt 40) än exempelvis 
Nederländerna, som anger att de har ett 80-tal investeringsrådgivare i 
utlandet av en total personalstyrka på 115 personer. Utredningen ser 
därför ett behov av en förstärkt utlandsorganisation inom Business 
Sweden. Däremot riskerar delade arbetsresurser mellan handel- och 
investeringsfrämjande att exportfrämjande konsultuppdrag från 
svenska företag på marknadsmässiga villkor tar över fokus och arbets-
intensitet.  

Utredningen bedömer att Sverige behöver öka antalet investe-
ringsfrämjare i utlandet inom Business Sweden. I största möjliga ut-
sträckning bör placeringar av innovations- och investeringsrepresen-
tationen samordnas. På så sätt kan små team med expertkunskap inom 
innovation och investeringsfrämjande inrättas och skapa synergier för 
bl.a. kontaktskapande, kunskap och andra samarbetsområden. 

4. Avtalsfas

Steget från investeringsprocess till ett faktiskt beslut är ett kritiskt 
skede. Inte sällan kan nya individer komma in i företagens besluts-
processer (styrelse, högsta ledning osv.) först när investeringspro-
jektet har landat i en beslutsrekommendation. I det läget bör det 
finnas stor beredskap att snabbt bistå med ny information och svara 
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på nya frågor med kort varsel. Det bör också finnas beredskap för nya 
högnivåinsatser både kommunalt och nationellt – i det fall att någon 
osäkerhet kvarstår. 

Ofta kan det i dessa lägen uppstå en önskan att spela in ett sista 
speciellt erbjudande för att stänga affären. Inte minst stora ameri-
kanska företag är vana vid den typen av lokala auktioner där allt från 
skatterabatter och undantag till andra förmåner erbjuds. I vissa fall kan 
det kanske vara nödvändigt. I normalfallet måste ett sådant beteende 
vägas mot riskerna att: 

• ett beteende etableras där företaget även i framtiden kan räkna med 
att förhandla till sig särskilda förmåner 

• kostnaden stiger eftersom de förmåner man ger ett företag normalt 
sett måste ges till alla 

• beteendet upplevs som negativt då det visar på att satta förut-
sättningar kan ändras. I ekonomiska termer innebär det att risken 
ökar eftersom beslut om förbättringar tagna i sista sekund kan 
också tas om försämringar. 

I den sista beslutsfasen är ofta högnivådeltagande viktigt. Alla investe-
rare inser att regler, priser och annat kan förändras. Det man i slut-
änden därför efterfrågar som ett komplement till kalkylerna är inte 
sällan ett politiskt engagemang. Ofta finns en önskan om att se att de 
fysiska personerna som innehar politiskt beslutsmandat på nationell 
eller lokal nivå samt den politiska oppositionen vill se investeringen 
och är beredda att ta hänsyn till utländska investeringar i sitt framtida 
beslutsfattande. 

På rikspolitisk nivå är engagemanget och viljan stor för att bidra till 
investeringsfrämjande beslut på både politisk och tjänstemannanivå 
såväl på UD som på Näringsdepartementet och Statsrådsberedningen. 
Det politiska engagemanget bör bibehållas och det är viktigt att både 
Business Sweden och regionala investeringsfrämjandeaktörer använ-
der sig av engagemanget när det krävs. 

Däremot finns det gott om vittnesmål över att förståelsen i 
Sveriges kommuner för hur man ska hantera utländska investerare i 
stor grad varierar. Några av de stora investeringsbesluten i Sverige har 
uttryckligen ändrats i sista sekund p.g.a. att investerarna har blivit 
positivt eller negativt överraskade av kommunernas engagemang. Det 
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som efterfrågas är självklart klara besked på de kortsiktiga etable-
ringsfrågorna. För företagen är dock en etablering också ett lång-
siktigt engagemang. Därför finns ett behov av att se motsvarande 
engagemang på kommunal ledningsnivå. Det handlar inte bara om ett 
möte med ett kommunalråd, utan hur engagerad hela kommunen 
uppfattas vara av etableringen. När näringsliv, föreningsliv, politisk 
opposition och majoritet gemensamt engagerar sig bidrar det till att 
skapa en trygghet hos företagens representanter över att etableringen 
i kommunen kommer att bli en positiv upplevelse på alla plan. 

För en normal svensk kommun är det dock mycket ovanligt att 
involveras i den typen av stora investeringsbeslut. Kommunledning 
och andra kommunala och regionala intressenter utan erfarenhet av 
liknande etableringsprocesser kan därför inte förväntas ha existerande 
kunskap om hur de kan ge ett gott intryck på internationella före-
tagsledare. Utredningen anser därför att Business Sweden bör få ett 
uppdrag i att utveckla både verktyg för kommunledningar och 
kapaciteten att agera som rådgivare och coach inför investeringsbesök. 

5. Uppföljning 

Uppföljning och utvärdering av hur säljprocessen har gått till, både 
vid lyckade investeringsbeslut och när investeringen gjordes i ett 
annat land – eller helt uteblev – är avgörande för att kunna dra kunskap 
ur sina erfarenheter och vidareutveckla nuvarande metoder. 

En sådan utvärdering bör göras av Business Sweden, och innefatta 
många av de skeenden som behandlas i nästkommande avsnitt, om 
eftervården av företag som investerat. 

 

Förslag för att stärka investeringsrelationerna: 

• Öka förtroendet mellan de olika delarna av investeringsfrämjandet. 
Business Swedens uppdrag att samordna de regionala och lokala 
investeringsfrämjande-aktörerna bör fördjupas genom strategi-
träffar, samordnings-strukturer och gemensamma säljresor. 
Satsningen på Data Centers by Sweden har visat på positiva 
effekter av tillitsbyggande mellan regioner, som i slutändan 
gynnar ”AB Sverige”. Nätverket Invest In som startades 2018 
av fem regionala investeringsfrämjare med liknande förut-
sättningar är också ett bra exempel på hur regionerna själva tar 
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initiativ till erfarenhetsutbyte och stöd i verksamheten. Ett 
speciellt mål bör vara att alla regioner frivilligt ska vilja delta i 
det samordnade arbetet. I slutbetänkandet kommer ett mer 
konkret förslag ges till hur det ska organiseras. 

• Säkerställ och formalisera en så kallad SPOC-funktion. Redan 
i dag etableras normalt sätt en central personlig kontakt vid 
relation med Business Sweden som de facto fungerar liknande 
en SPOC. En sådan SPOC bör mer formaliserat utses av 
Business Sweden vid prioriterade investeringar i linje med de 
strategier och prioriteringar som finns för investeringar. På så 
sätt kan möjligheten att få en SPOC användas som ett mark-
nadsföringsargument för Sverige som destination för utländska 
investeringar. Framför allt kan SPOC-funktionen användas 
som en del i en plan för att få fler av de potentiellt intresserade 
investerarna att kontakta Business Sweden i ett tidigt skede av 
investeringsprocessen. Resurser bör avsättas för att ge Business 
Sweden i uppdrag att inrätta en samordnings- och stödfunktion 
som bistår SPOC i kontakt med potentiella investerare och i 
kontakten med myndigheter och andra intressenter för 
investeringarna i Sverige. 

• Involvera myndigheterna för bra information och etablering. 
Varje myndighet som berör investeringsviljan bör ges en 
instruktion i regleringsbrev att aktivt bistå intresserade företag 
som Business Sweden genom SPOC-funktionen har intro-
ducerat för myndigheten. Ett professionellt bemötande och 
uppriktig vilja att så effektivt som möjligt fatta och meddela 
beslut – en transparent statsförvaltning – är ofta minst lika 
viktigt som reglernas utformning. Detta är således en liten 
insats med stor potentiell effekt att få berörda myndigheter att 
faktiskt behöva delta aktivt i sin del i investeringsfrämjandet.  

• Säkerställ högnivånärvaro. Berörda regionala och kommunala 
främjandeaktörer bör dessutom säkerställa högnivånärvaro för 
att främja investeringar vid 1) företagsbesök i Sverige, 2) i 
möten med redan etablerade företag, 3) handelsfrämjande 
delegationsresor i utlandet som i dag i stor utsträckning foku-
seras på exportfrämjande. Landshövdingarna bör få instruk-
tioner om att ha investeringsmöten som en prioriterad verk-
samhet. För att säkra närvaro av kommunalråd, region- eller 
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landstingsråd och andra relevanta ”högnivåpersoner” krävs ett 
antal saker. Dels måste ansvariga ministrar och riksdagsleda-
möter gå före och visa att möten med besökande företags-
representanter är lika viktiga som utlandsresor för export-
insatser. Dels krävs delaktighet och förståelse för hur viktiga 
dessa investeringar är för Sverige och de olika regionerna. Det 
krävs även kunskap om hur man beter sig vid mötena, vad som 
förväntas och hur man kan sätta samman relevanta delegationer 
av politiska, offentliga och privata företrädare. Det bör ingå i 
Business Swedens samordnande roll att vara ”coacher” till 
lokala och regionala företrädare och att informera även i Sverige 
på relevant sätt om betydelsen av investeringar. 

• Målgruppsanpassade processer. Komplettera det traditionella 
investeringsfrämjandet med en resurseffektiv och bredare 
process som fokuserar på yngre innovativa företag inom priori-
terade nyckelområden. Business Sweden bör i fortsatt nära sam-
arbete med SISP förstärka investeringsfrämjandets roll i Going 
Global-programmet.  

• Inrätta referensråd för respektive målgrupp. Särskilda referensråd 
för respektive målgrupp inrättas av Business Sweden för att 
säkerställa att goda insikter om respektive målgrupps behov och 
villkor utnyttjas i kommunikationen.  

• Stärkt arbete med internationell kompetensattraktion. Förtydliga 
och stärk ansvar och målsättningar för arbetet med inter-
nationell kompetensattraktion mot yrkesverksamma såväl som 
studenter. Uppgiften förutsätter både digital marknadsföring 
och aktivt arbete på fältet, varför fler aktörer förutom SI, bland 
främjarorganisationerna bör involveras. Gruppen för talang-
attraktion inom Team Sweden Invest bör fungera som referens-
grupp.  

• Inrätta en Welcome to Sweden-funktion. Business Sweden bör 
studera de olika försök att etablera Welcome-to-Sweden-funk-
tioner och expat-centers, bland annat i Lund, Göteborg och 
Stockholm, för att konceptualisera arbetet och återkomma till 
regeringen (UD) om huruvida ett brett förverkligande av de 
ambitionerna kräver statlig inblandning. Stödet ska syfta till att 
underlätta för personal att komma tillrätta i Sverige och omfatta 
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privata spörsmål runt etableringen av arbetskraft och med-
följande familj. Resurser bör avsättas under 2019 för att genom-
föra pilotprojekt på en sådan funktion och paketera den så att 
fler regioner kan anamma funktionen i ett nationellt system. 

• Inrätta verktyg och en kommuncoach. En stödfunktion och 
kommuncoach bör finnas på Business Sweden i syfte att stötta 
lokala företrädare inför besök i beslutsprocessen. Kommun-
coachen bör få ett uppdrag i att utveckla både verktyg för 
kommunledningar och kapaciteten att agera som rådgivare och 
coach inför investeringsbesök. 

• Samordna innovation med investeringar. För att stå sig i den 
internationella konkurrensen om utländska investeringar behö-
ver Sverige öka sin utlandsnärvaro av investeringsfrämjare stort, 
och fokusera på innovativa och framtidsinriktade geografiska 
områden. Ett nära samarbete mellan innovations- och forsk-
ningsråd och investeringsrådgivare i utlandet kan utgöra en 
viktig nod för ömsesidig kunskap som kan skapa synergier för 
både investerings- och innovationsfrämjande. Det initiativ med 
innovations- och forskningråd som Näringsdepartementet och 
Utbildningsdepartementet har tillsatt bör utvärderas från ett 
investeringsperspektiv för att utröna om och i så fall hur man 
på en bredare front skulle kunna bilda mindre innovations- och 
investeringsteam som kan stärka varandra i utlandet. 

• Förstärk utlandsnärvaron. Business Sweden bör tillföras resur-
ser för att utöka den internationella representationen. För att 
kunna följa upp de nya resurserna bör en utvärdering göras om 
både avvägningen mellan resurser i Sverige visavi i utlandet och 
mellan svensk representation i utlandet eller lokal represen-
tation. En sådan utvärdering bör ligga till grund för framtida 
beslut om nya medel för utlandsrepresentation. 

• Regionala och lokala resurser. Den regionala och lokala inves-
teringsfrämjandeverksamheten är i dag till stor del projekt-
finansierad vilket skapar planeringshorisonter på bara några få 
år, eller till och med månader. Samtidigt är investerings-
processer ofta är utsträckta över lång tid och gynnas av kon-
tinuitet i både bemanning och möjlig service. Därför bör ett 
basalt regionalt investeringsfrämjande finansieras av staten 
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genom Business Sweden. Även fortsatt bör Business Sweden ha 
ansvar för samordning och teambuilding för hela det svenska 
investeringsfrämjandet. Utredningen kommer att se över 
frågan om den långsiktiga finansieringen av de regionala inves-
teringsfrämjandeaktörerna inom ramen för slutbetänkandet. 

3.3.4 Eftervård 

En steg i säljprocessen som det läggs allt mer fokus på är eftervården, 
eller merförsäljningen. Logiken bakom ett sådant fokus är enkelt. En 
kund med vilken en relation redan finns etablerad kräver inte inves-
teringar i vare sig i kommunikation, marknadsföring eller kontakt-
skapande initiativ för att etablera kontakt. Ofta är det därför betydligt 
billigare att sälja ytterligare en vara eller tjänst till en redan etablerad 
kund än att rekrytera en ny kund.  

Samma logik verkar finnas inom investeringsfrämjandet. Vid besök 
Nederländerna framkom att uppemot hälften av de nya investe-
ringarna från utlandet kommer från bolag som sedan tidigare finns 
etablerade i länderna. Copenhagen Capacity sägs lägga över en tredje-
del av sina resurser på eftervård. I den enkätundersökning som redo-
visas i föregående kapitel anger över 70 procent av företagen att de 
planerar att expandera sin verksamhet i Sverige de närmaste tre åren. 
Att säkra att de planerna förverkligas bör vara ett mycket effektivt sätt 
att främja utländska investeringar i Sverige. 

I Nederländerna kallas den verksamhet som riktas mot befintliga 
bolag för Investor Relations, med anspelning på den funktion hos de 
flesta börsnoterade bolag som syftar till att säkra att investerarna i 
bolaget får den information och uppmärksamhet som de behöver för 
att våga investera mer eller behålla sin investering i bolaget. Genom 
funktionen i Nederländerna utförs ett antal saker för att främja mer 
investeringar från etablerade bolag som i dag inte görs i Sverige. 

• Det finns en utformad strategi och uttalad plan för hur etablerade 
bolag ska hanteras. 

• Varje år görs en djupintervju med de utländska bolag som har etable-
rat sig i landet. Där diskuteras både upplevelsen av Nederländernas 
affärsklimat, utmaningar och problem som företagen upplever samt 
hur företagen ser på framtida möjliga investeringar i Nederländerna 
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eller i andra länder. Potentiella framtida investeringar driver möjlig-
heten för nederländska investeringsfrämjare att etablera en ny affärs-
kontakt, följa upp och underlätta för företagspersonalen i landet att 
faktiskt genomföra investeringen. Dessa situationer präglas av ett 
ömsesidigt intresse. Företagets anställda i Nederländerna ser normalt 
gärna att nya investeringar görs på plats så verksamheten växer, vilket 
de holländska investeringsfrämjarna också har intresse av. 

• Var tredje år genomförs en fördjupad kvantitativ undersökning 
genom en opinionsmätning av hur de utländska bolagen upplever 
Nederländerna och affärsklimatet. Företagen får genom under-
sökningen chans att ge uttryck för eftersökta förbättringar för att 
vilja stanna i landet och för att genomföra nya investeringar. 

• Intervjuerna och, i förekommande fall, de kvantitativa undersök-
ningarna ligger till grund för en årlig rapport om investerings-
klimatet i Nederländerna som överlämnas till ansvarig minister. 
Rapporten ligger till grund för regeringen att pröva kvarstående 
investeringshinder. 

• Expat-nätverk. Genom framför allt lokala investeringsfrämjande-
aktörer arrangeras både informationsutskick och träffar för 
anställda på utländska företag som nyligen kommit till Neder-
länderna i anslutning till investeringar gjorda i regionen eller 
staden. Träffarna underlättar för dem att känna sig välkomna, 
komma till rätta och etablera kontakt andra utlandsanställda som 
har varit i landet och staden olika länge. Syftet är att såväl under-
lätta etablering och skapa ett positivt ”buzz” runt att verka och bo 
i Holland som att fördjupa kontakten med de människor som 
kommer att kunna marknadsföra Nederländerna internt i framtida 
investeringsprocesser. 
 

Förslag för att stärka eftervården av investeringar i Sverige: 

Etablera en investor relations funktion. En investor relations (IR) 
funktion som ansvarar för redan etablerade företag bör inrättas och 
ges ett tydligt mål att öka antalet och volymen av merinvesteringar 
som görs i Sverige av redan etablerade företag samt avvärja 
eventuella hot om nedläggning, samt få information som kan vara 
till gagn för utvecklingen av både Sveriges attraktivitet som 
investeringsland och investeringsfrämjandets samlade förmåga att 
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tillgodose de önskemål och krav som utländska företag har. 
Arbetet behöver drivas i mycket nära samverkan med regionala 
investeringsfrämjare och andra relevanta aktörer. Det passar även 
bra in i Business Swedens antagna strategiska plan för investerings-
främjandet. För den kommande fyraårsperioden bör Business 
Sweden ges ett utökat årligt anslag för att bygga upp en väl funge-
rande eftervård av de företag som har investerat i Sverige. Efter fyra 
år bör verksamheten utvärderas för att säkerställa att den levererar 
ett större ekonomiskt värde än dess kostnad. Annars ska funk-
tionen omformas eller avskaffas. Funktionen bör ansvara för: 

• Aktiv information. IR-funktionen bör genomföra träffar, ut-
skick, webinars osv. riktad till utlandsanställda på företag och 
representanter för internationella institutionella investerare, 
private equity och venture capital-fonder som relativt nyligen 
tagit ett investeringsbeslut eller gjort substantiella tilläggs-
investeringar för att underlätta även för de anställdas etablering 
i Sverige. 

• Expat-nätverk. Baserat på den aktiva informationsspridningen 
bör en plan utformas för att utveckla de pågående lokala 
ambitionerna att starta expat-nätverk i städer eller län, i sam-
band med den Welcome-to-Sweden-funktion som diskuteras i 
föregående kapitel. 

• Återkommande intervjurundor. IR-funktionen bör säkerställa 
att årliga intervjumöjligheter bokas med beslutsfattare i bolagen 
och fonder som nyligen tagit ett investeringsbeslut. Syftet är att 
identifiera vilka problem som finns och vad Sverige som land 
kan utveckla för att skapa ett bättre investeringsklimat. Inter-
vjuerna kan även bidra till att utröna vilka nya investeringar som 
bolagen planerar och vad investeringsfrämjandeaktörer kan 
göra för att säkerställa att de investeringarna sker i Sverige samt 
avvärja eventuella hot om nedläggning. Detta med förutsättning 
att investeringsplanerna passar in i Sveriges övergripande mål 
för investeringsfrämjandet.  

• Uppföljning och utvärdering. Regelbundna enkätundersök-
ningar om investerings/affärsklimatet, med uppföljningsbara 
frågor gällande potentiella nyinvesteringar. 
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• Författa årsrapporter om investeringsklimatet. Baserat på kun-
skapen från intervjuer, enkäter och nätverk bör en årlig rapport
författas med konkreta resultat från bolagen och rekom-
mendationer för att utveckla Sverige som en attraktiv destination
för utländska investeringar. Rapporten kan användas både som
en katalog över potentiella förbättringsområden och i mark-
nadsföringssyfte.
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Kommittédirektiv 2018:3 

Ett effektivt offentligt främjande av utländska 
investeringar 

Beslut vid regeringssammanträde den 8 februari 2018. 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska genomföra en översyn av det offentliga 
främjandet av utländska investeringar i Sverige, det så kallade investe-
ringsfrämjandet. Utredaren ska bl.a. ta fram underlag och förslag på 
hur regeringen och andra relevanta aktörer kan arbeta för att förbättra 
den samlade strategiska marknadsföringen av Sverige som destination 
för utländska investeringar. Utredaren ska dessutom analysera och vid 
behov föreslå förbättringar i fråga om bl.a. ansvarsfördelning och 
samverkan mellan de olika aktörerna inom investeringsfrämjandet. 
Utredaren kan även identifiera hinder som särskilt och utan anledning 
försvårar för utländska investeringar och vid behov lämna förslag på 
hur hinder ska rapporteras. 

Utredaren ska lämna ett delbetänkande senast den 1 juni 2018. 
Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 december 2018. 

Det svenska investeringsfrämjandet 

Det offentliga främjandet av utländska investeringar i Sverige, det så 
kallade investeringsfrämjandet, har ökat i betydelse under senare år. 
Svenska storföretag expanderar främst på utländska marknader, varför 
nya arbetstillfällen behöver skapas i utländska företag som etablerar 
sig i Sverige.   
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Utländska investeringar som tillför kapital, kunskap, kompetenser 
och nya marknader till svenskt näringsliv har stor betydelse för svensk 
sysselsättning och tillväxt. I dag finns drygt 14 000 utlandsägda dotter-
bolag i Sverige som sysselsätter 600 000–700 000 personer. Ungefär 
hälften av den svenska exporten kommer från utlandsägda bolag. 
Utländska investeringar till Sverige ökar konkurrensen, vilket skapar 
ökad produktivitet. De bidrar även med idéer, kapital och nätverk som 
spiller över på svenska företag och leder till stärkt innovationskraft.  

Sverige ses internationellt som ett framstående innovationsland. 
Det finns potential att attrahera kunskapsintensiva företag att inves-
tera och förlägga verksamhet här. Många svenska företag letar aktivt 
efter strategiska partnerskap, samarbete inom forskning och utveck-
ling samt internationella investeringar. För utländska företag erbjuder 
Sverige en tillgång till kompetens, resurser och marknader som kan 
stärka företagens innovationskraft och affärer. 

Uppdraget att göra en översyn av investeringsfrämjandet 

Förbättrad marknadsföring av Sverige som destination för utländska 
investeringar 

Arbetet med att främja utländska investeringar i Sverige sker på 
internationell, nationell, regional och lokal nivå och involverar 
myndigheter och organisationer i Sverige och utomlands. Aktörerna 
har som regel skilda huvudmän, uppdrag, arbetssätt och finansiering 
och har skilda kanaler, budskap och metoder för strategisk marknads-
föring och kommunikation. 

Många länder arbetar strategiskt med investeringsfrämjande och 
marknadsför sig gentemot internationella företag och andra investe-
rare för att attrahera direktinvesteringar och portföljinvesteringar. 
I detta sammanhang kan Sverige inspireras och ta lärdom av fram-
gångsrika exempel. Jämförbara länder är exempelvis Nederländerna, 
Danmark och Finland. 

Utredaren ska därför 

• med utgångspunkt i de nyckelområden som prioriteras av Sveriges
export- och investeringsråd (Business Sweden), identifiera och
analysera framgångsfaktorer för Sverige som destination för ut-
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ländska investeringar, inklusive lokala och regionala styrkeområ-
den, t.ex. faktorer kopplade till samverkansprogrammen och 
Sveriges testbäddar,  

• analysera strategisk marknadsföring av och kommunikation om
Sverige och dess regioner som destination för utländska investe-
ringar, inklusive kommunikationskanaler, samt analysera samord-
ning kring varumärkesbyggande och vid behov föreslå förbätt-
ringar, och

• analysera hur jämförbara länder såsom Nederländerna, Danmark
och Finland, arbetar med investeringsfrämjande och belysa model-
ler, samarbeten, strategisk kommunikation och andra lösningar
som Sverige kan inspireras av.

Ett samlat system för rapportering av investeringshinder 

Investeringsfrämjandet bygger på att information om svenska 
bestämmelser och förhållanden finns lätt tillgängliga och att lagstift-
ningen och dess praxis inte skapar hinder som särskilt och utan 
anledning försvårar utländska investeringar. Utredaren ska beakta 
pågående arbete inom EU om utländska direktinvesteringar såsom 
förslaget till förordning (COM (2017) 487) att inrätta en ram för 
granskning av utländska direktinvesteringar liksom meddelandet 
(COM (2017) 494) att välkomna utländska direktinvesteringar och 
samtidigt skydda grundläggande intressen. 

Utredaren ska därför 

• analysera om, och vid behov lämna förslag på hur berörda myndig-
heter och andra offentliga aktörer kan involveras för en samordnad
rapportering av hinder för utländska direktinvesteringar i Sverige
samt inom ramen för sina uppdrag medverka i att ta fram möjliga
lösningar till hinder som särskilt och utan anledning försvårar
utländska investeringar. Utredaren ska dock inte lämna förslag på
skatteändringar.
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Tydlig målformulering, ansvarsfördelning och samverkan mellan aktörer 

Eftersom alla utländska investeringar sker i en lokal miljö i Sverige 
behövs det ett nära samspel mellan relevanta aktörer för att skapa och 
presentera lokala och regionala erbjudanden av bl.a. kompetenser, 
finansiering, företags- och innovationsmiljöer, kommunikationer och 
utbildning. Det behöver också finnas en ändamålsenlig styrning, 
finansiering och ansvarsfördelning så att investeringsfrämjandet be-
drivs effektivt och långsiktigt. Synergier mellan aktörerna ska tillvara-
tas och överlappningar undvikas. Det finns allmänt ett intresse på 
lokal, regional och nationell nivå av att attrahera utländska invester-
ingar. Förutsättningarna varierar dock i landet.  

Business Sweden har regeringens uppdrag att samordna och driva 
investeringsfrämjandet i Sverige och utomlands. Inom ramen för 
Sveriges exportstrategi har regeringen gett Business Sweden ökade 
anslag för investeringsfrämjande, inte minst för att förstärka sam-
arbetet med svenska regioner och kommuner. Regeringen har även 
tillsatt innovations- och forskningsråd i fem för Sverige strategiskt 
viktiga länder. Samverkansgruppen Team Sweden invest skapades i 
oktober 2016 för att kraftsamla och öka samordningen mellan berörda 
myndigheter för att attrahera utländska investeringar. Gruppen leds 
av Business Sweden. En viktig uppgift för gruppen är att uppmärk-
samma Regeringskansliet på hinder i investeringsarbetet. 

Samverkan mellan olika främjandeaktörer är centralt för att utländ-
ska potentiellt investerande företag ska kunna få den hjälp de behöver. 
Arbetet kan i dag vara fragmenterat och överlappande. Det är viktigt 
att samverkan fungerar så att de resurser som finns avsatta för det 
investeringsfrämjande arbetet används effektivt och ändamålsenligt. I 
Sveriges exportstrategi uppmärksammades ett behov av att genomlysa 
den långsiktiga finansieringen till regionernas investeringsfrämjande, 
i syfte att göra dem mindre beroende av kortsiktiga projektmedel. 

Utredaren ska därför 

• analysera och vid behov föreslå förbättringar i fråga om mål-
formulering, ansvarsfördelning, resurssättning och samverkan.
Analysen ska beröra om, och i så fall hur, myndigheter och andra
berörda offentliga aktörer ska involveras i investeringsfrämjandet
på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
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Konsekvensutredning, samråd och redovisning 

Utredaren ska bedöma vilka ekonomiska och andra konsekvenser 
eventuella förslag kan ha för företag och det allmänna och vid behov 
lämna förslag på finansiering. Dessa ska redovisas enligt 14–15 a §§ 
kommittéförordningen (1998:1474) samt 6–8 §§ förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Utredaren ska samråda med relevanta myndigheter, företag och 
organisationer, inklusive lokala och regionala investeringsorganisa-
tioner. Utredaren ska beakta tidigare utredningar och analyser inom 
investeringsfrämjandet och närliggande områden liksom system och 
lösningar för investeringsfrämjandet i jämförbara länder. Utredaren 
ska även beakta resultatet av arbetet i samverkansgruppen Team 
Sweden invest. Utredaren ska därutöver beakta att det kan finnas skäl 
för att begränsa vissa utländska investeringar bl.a. när det gäller säker-
hetskänslig verksamhet eller annan verksamhet av vikt för total-
försvaret. Utredaren ska därför hålla sig informerad om och beakta 
arbetet i utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (Ju 2017:08) 
och kommittén om förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet 
(Fö 2017:02). 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2018. Dock ska 
följande frågor redovisas i ett delbetänkande senast den 1 juni 2018: 

• uppdraget att identifiera och analysera framgångsfaktorer för
Sverige som destination för utländska investeringar, inklusive
regionala och lokala styrkeområden, och

• uppdraget att analysera strategisk marknadsföring och kommuni-
kation om Sverige och dess regioner som destination för utländska
investeringar, inklusive kommunikationskanaler, samt analysera
samordning kring varumärkesbyggande, och vid behov föreslå
förbättringar.

(Utrikesdepartementet) 
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Utredningens experter 

Följande personer har ingått bland utredningens förordnade experter. 
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Intervjuade 

I tabellen framgår vilka personer utöver experterna som formellt har 
intervjuats eller på annat sätt har framfört synpunkter till utredningen. 
Utöver dem har ett antal företrädare för företag, rådgivare och andra 
delar av samhället delgivit utredningen synpunkter, men av olika skäl 
önskat vara anonyma.  
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Statens offentliga utredningar 2018
Kronologisk förteckning

1. Ett reklamlandskap i förändring 
– konsumentskydd och tillsyn i en 
digitaliserad värld. Fi.

2. Stärkt straffrättsligt skydd 
för blåljusverksamhet och andra 
samhällsnyttiga funktioner. Ju.

3. En strategisk agenda 
för internationalisering. U.

4. Framtidens biobanker. S.

5. Vissa processuella frågor på 
socialförsäkringsområdet. S.

6. Grovt upphovsrättsbrott och 
grovt varumärkesbrott. Ju.

7. Försvarsmaktens långsiktiga 
materielbehov. Fö.

8. Kunskapsläget på kärnavfalls området 
2018. Beslut under osäkerhet. M.

9. Ökad trygghet för studerande som
blir sjuka. U.

10. Myndighetsgemensam indelning – 
samverkan på regional nivå. Volym 1. 
Myndighetsgemensam indelning – 
författningsändringar till följd av ny 
landstingsbeteckning. Volym 2. Fi.

11. Vårt gemensamma ansvar 
– för unga som varken arbetar eller 
studerar. U.

12. Uppdrag: Samverkan 2018. 
Många utmaningar återstår. A.

13. Finansiering av infrastruktur 
med skatt eller avgift? Fi.

14. Bidragsbrott och underrättelseskyl-
dighet vid felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen – en utvärdering. Fi.

15. Mindre aktörer i energilandskapet
– genomgång av nuläget. M.

16. Vägen till självkörande fordon – 
introduktion. Del 1 + 2. N.

17. Med undervisningsskicklighet 
i centrum – ett ramverk för lärares 
och rektorers professionella 
utveckling. U.

18. Statens stöd till trossamfund i ett 
mångreligiöst Sverige. Ku.

19. Forska tillsammans – samverkan 
för lärande och förbättring. U.

20. Gräsrotsfinansiering. Fi.

21. Flexibel rehabilitering. A.

22. Ett ordnat mottagande – gemensamt 
ansvar för snabb etablering eller 
återvändande. A.

23. Konstnär – oavsett villkor? Ku.

24. Tid för utveckling. A. 

25. Juridik som stöd för förvaltningens 
digitalisering. Fi. 

26. Några frågor i skyddslagstiftningen. 
Fö.

27. Ekonomiska sanktioner mot
terrorism. UD.

28. En nationell alarmeringstjänst
– för snabba, säkra och effektiva 
hjälpinsatser. Ju.

29. Validering i högskolan – för 
tillgodoräknande och livslångt 
lärande. U.

30. Förenklat förfarande vid vissa beslut 
om hemlig avlyssning. Ju.

31. En lag om operativt militärt stöd 
mellan Sverige och Finland. Fö.

32. Ju förr desto bättre – vägar till en 
förebyggande socialtjänst. S.

33. Aggressionsbrottet och ändringar 
i Romstadgan. Ju.

34. Vägar till hållbara vattentjänster. M.

35. Ett gemensamt 
bostadsförsörjningsansvar. N.

36. Rätt att forska. Långsiktig reglering 
av forskningsdatabaser. U.

37. Att bryta ett våldsamt beteende 
– återfallsförebyggande insatser 
för män som utsätter närstående 
för våld. S.



38. Styra och leda med tillit. 
Forskning och praktik. Fi.

39. God och nära vård. 
En primärvårds reform. S.

40. Vissa fredspliktsfrågor. A.

41. Statliga skolmyndigheter.
– för elever och barn i en bättre skola. 
U.

42. Tryggad tillgång till kontanter. Fi.

43. Statliga servicekontor 
– mer service på fler platser. Fi.

44. Möjligt, tillåtet och tillgängligt 
– förslag till enklare och flexiblare 
upphandlingsregler och vissa regler
om överprövningsmål. Fi.

45. Behandling av personuppgifter vid 
Myndigheten för arbetsmiljökunskap. 
A.

46. En utvecklad översiktsplanering.
Del 1: Att underlätta efterföljande 
planering. Del 2: Kommunal reglering 
av upplåtelseformen. N.

47. Med tillit växer handlingsutrymmet.
 – tillitsbaserad styrning och ledning 
av välfärdssektorn. Fi.

48. En lärande tillsyn. Statlig granskning 
som bidrar till verksamhetsutveckling 
i vård, skola och omsorg. Fi.

49. F-skattesystemet
– några särskilt utpekade frågor. Fi.

50. Ett oberoende public service för alla 
– nya möjligheter och ökat ansvar. Ku.

51. Resurseffektiv användning av
byggmaterial. N.

52. Behandling av personuppgifter 
vid Myndigheten för vård-  
och omsorgsanalys. S.

53. Översyn av maskinell dos, extempore, 
prövningsläkemedel m.m. S.

54. En effektivare kommunal räddnings-
tjänst. Ju.

55. Styrning och vårdkonsumtion 
ur ett jämlikhetsperspektiv. 
Kartläggning av socioekonomiska 
skillnader i vårdutnyttjande och 
utgångspunkter för bättre styrning. S.

56. Bättre kommunikation för fler 
investeringar. UD.



Statens offentliga utredningar 2018
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag: Samverkan 2018. 
Många utmaningar återstår. [12]

Flexibel rehabilitering. [21]

Ett ordnat mottagande – gemensamt 
ansvar för snabb etablering eller 
återvändande. [22]

Tid för utveckling. [24]

Vissa fredspliktsfrågor. [40]

Behandling av personuppgifter vid 
Myndigheten för arbetsmiljökunskap. 
[45]

Finansdepartementet

Ett reklamlandskap i förändring 
– konsumentskydd och tillsyn
i en digitaliserad värld. [1]

Myndighetsgemensam indelning – sam- 
verkan på regional nivå. Volym 1.  
Myndighetsgemensam indelning – 
författningsändringar till följd av ny 
landstingsbeteckning. Volym 2. [10]

Finansiering av infrastruktur 
med skatt eller avgift? [13]

Bidragsbrott och underrättelseskyldig-
het vid felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen – en utvärdering. [14]

Gräsrotsfinansiering. [20]

Juridik som stöd för förvaltningens 
digitalisering. [25]

Styra och leda med tillit. 
Forskning och praktik. [38]

Tryggad tillgång till kontanter. [42]

Statliga servicekontor  
– mer service på fler platser. [43]

Möjligt, tillåtet och tillgängligt 
– förslag till enklare och flexiblare
upphandlingsregler och vissa regler
om överprövningsmål. [44]

Med tillit växer handlingsutrymmet. 
– tillitsbaserad styrning och ledning
av välfärdssektorn. [47]

En lärande tillsyn. Statlig granskning som 
bidrar till verksamhetsutveckling i 
vård, skola och omsorg.  [48]

F-skattesystemet
– några särskilt utpekade frågor. [49]

Försvarsdepartementet

Försvarsmaktens långsiktiga  
materielbehov. [7]

Några frågor i skyddslagstiftningen. [26]

En lag om operativt militärt stöd 
mellan Sverige och Finland. [31]

Justitiedepartementet

Stärkt straffrättsligt skydd  
för blåljusverksamhet och andra 
samhällsnyttiga funktioner. [2]

Grovt upphovsrättsbrott och 
grovt varumärkesbrott. [6]

En nationell alarmeringstjänst 
– för snabba, säkra och effektiva
hjälpinsatser. [28]

Förenklat förfarande vid vissa beslut 
om hemlig avlyssning. [30]

Aggressionsbrottet och ändringar 
i Romstadgan. [33]

En effektivare kommunal räddningstjänst. 
[54]

Kulturdepartementet

Statens stöd till trossamfund i ett  
mångreligiöst Sverige. [18]

Konstnär – oavsett villkor? [23]

Ett oberoende public service för alla 
– nya möjligheter och ökat ansvar.
[50] 



Miljö- och energidepartementet

Kunskapsläget på kärnavfalls området 2018. 
Beslut under osäkerhet. [8]

Mindre aktörer i energilandskapet 
– genomgång av nuläget. [15]

Vägar till hållbara vattentjänster. [34]

Näringsdepartementet

Vägen till självkörande fordon – 
introduktion. Del 1 + 2. [16]

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar. 
[35]

En utvecklad översiktsplanering. 
Del 1: Att underlätta efterföljande  
planering. Del 2: Kommunal reglering 
av upplåtelseformen. [46]

Resurseffektiv användning av 
byggmaterial. [51]

Socialdepartementet

Framtidens biobanker. [4]

Vissa processuella frågor på social- 
försäkringsområdet. [5]

Ju förr desto bättre – vägar till 
en förebyggande socialtjänst. [32]

Att bryta ett våldsamt beteende  
– återfallsförebyggande insatser
för män som utsätter närstående 
för våld. [37]

God och nära vård. En primärvårds reform. 
[39]

Behandling av personuppgifter 
vid Myndigheten för vård-  
och omsorgsanalys. [52]

Översyn av maskinell dos, extempore, 
prövningsläkemedel m.m. [53]

Styrning och vårdkonsumtion  
ur ett jämlikhetsperspektiv.  
Kartläggning av socioekonomiska 
skillnader i vårdutnyttjande och  
utgångspunkter för bättre styrning. 
[55]

Utbildningsdepartementet

En strategisk agenda 
för internationalisering. [3]

Ökad trygghet för studerande 
som blir sjuka. [9]

Vårt gemensamma ansvar  
– för unga som varken arbetar eller
studerar. [11]

Med undervisningsskicklighet 
i centrum – ett ramverk för lärares  
och rektorers professionella  
utveckling. [17]

Forska tillsammans – samverkan 
för lärande och förbättring. [19]

Validering i högskolan – för tillgodo- 
räknande och livslångt lärande. [29]

Rätt att forska. Långsiktig reglering av 
forskningsdatabaser. [36]

Statliga skolmyndigheter. 
– för elever och barn i en bättre skola.
[41]

Utrikesdepartementet

Ekonomiska sanktioner mot terrorism. [27]

Bättre kommunikation för fler  
investeringar. [56]















PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

Plats: Regionens hus, sal B

§115 Projektansökan - Landsbygdsriksdagen 2020
Diarienummer: RJL 2019/1687

Beslut
Presidiet föreslår nämnden 

1. bevilja Riksorganisationen Hela Sverige ska leva 800 000 
kronor

2. Finansiering sker ur anslag för regionala 
utvecklingsmedel.

Sammanfattning 
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har inkommit med en 
projektansökan angående Landsbygdsriksdagen 2020. 
Landsbygdsriksdagen genomförs vartannat år på olika platser i 
landet och 2020 äger den rum i Jönköpings län. Riksdagen är en 
av Europas största mötesplatser för alla som är engagerade i lokal 
utveckling.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2017-08-05
 Ansökan från Hela Sverige ska leva

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2019-08-05 RJL 2019/1687

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Projektansökan - Landsbygdsriksdagen 
2020
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. beviljar Riksorganisationen Hela Sverige ska leva 800 000 kronor
2. Finansieringen sker ur anslag för regionala utvecklingsmedel.

Sammanfattning
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har inkommit med en projektansökan 
angående Landsbygdsriksdagen 2020. Landsbygdsriksdagen genomförs vartannat 
år på olika platser i landet och 2020 äger den rum i Jönköpings län. Riksdagen är 
en av Europas största mötesplatser för alla som är engagerade i lokal utveckling.

Information i ärendet
Landsbygdsriksdagen har tidigare år samlat minst 700 deltagare från hela landet 
och även en del internationella gäster. Riksdagen pågår under tre dagar 8-10 maj 
där man under fredagen gör olika tema- och inspirationsresor till en mängd platser 
i länet och avslutar dagen på Spira i Jönköping. De övriga dagarna är platsen 
Elmia och där genomförs seminarier, föreläsningar, debatter och utställningar med 
fokus på hur samhällsutvecklingen påverkar landsbygden. Syftet är att stärka den 
lokala utvecklingen och besöksnäringen i länet och skapa erfarenhetsutbyte och 
nätverkskapande mellan deltagarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-08-05
 Ansökan från Hela Sverige ska leva

Beslut skickas till
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f. Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör





















PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

Plats: Regionens hus, sal B

§117 Processen kring bidragshantering av 
kulturbidrag
Diarienummer: RJL 2018/2395

Beslut
Presidiet föreslår nämnden 

 Godkänna föreslaget till process kring bidragshanteringen 
och process för reviderad policy.

Sammanfattning 
På nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 20 
mars 2019 gavs regionledningskontoret i uppdrag att se över 
processen kring bidragshantering för kulturbidrag med 
utgångspunkt från revisionsrapporten. Förslag till process för 
bidragshanteringen gällande kulturbidrag samt förslag på process 
för revidering av policyn för bidragsansökningar redovisas.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-16
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad näringsliv och 

attraktivitet 2019-03-20

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3)

2019-08-16 RJL 2018/2395

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Processen kring bidragshantering av 
kulturbidrag
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Godkänner föreslaget till process kring bidragshanteringen och process för 
reviderad policy.

Sammanfattning
På nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 20 mars 2019 gavs 
regionledningskontoret i uppdrag att se över processen kring bidragshantering för 
kulturbidrag med utgångspunkt från revisionsrapporten. Nedan redovisas förslag 
till process för bidragshanteringen gällande kulturbidrag samt förslag på process 
för revidering av policyn för bidragsansökningar.

Information i ärendet
Målet med att se över processen är att ta fram en ny bidragshanteringsmodell och 
att justera policy för kulturbidrag med revisionens synpunkter som grund för 
förslaget. Föreslagen process skall underlätta och säkerställa en transparent och 
likvärdig hantering av bidragsansökningar.

Arbetet behöver ske i två steg: ett kortsiktigt som syftar till att säkerställa 
likvärdighet och transparens i processen för kulturbidrag som implementeras 
redan under hösten 2019 och dels ett långsiktigt som syftar till att dessutom 
revidera policyn för kulturbidrag.

Samtliga bidragsprocesser inom regional utveckling genomgår en översyn för att 
säkerställa bra processer, att pengarna kommer till användning i enlighet med 
beslutade intentioner och att handläggningsprocesserna är likvärdiga, transparenta 
och personoberoende. 

Målet är att all bidragshantering inom regional utveckling skall ske i ett 
gemensamt system (den nya versionen av NYPS, det statliga systemet ” Ny 
projekt- och stödärendehantering”) som drivs och förvaltas av Tillväxtverket för 
hantering av stöd och projekt inom det regionala utvecklingsområdet. Det skapar 
ett arbetssätt med ersättare som gör processen mindre sårbar och 
personoberoende. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(3)

RJL 2018/2395

Bidragsprocesserna och dess olika delar synliggörs på utveckling.rjl.se.
Bedömningskriterier för de olika bidragen håller på att ses över. För att skapa 
transparens och likvärdighet införs en värderingsmodell som kopplas till den 
regionala utvecklingsstrategin och till regionala kulturplanen. Värderingsmodellen 
föreslås bygga på fyra delar: 

- Kvalitet
- Mål och effekter
- Spridning
- Samverkan

Innehållet/bedömningskriterierna för värderingsmodellens fyra delar kommer att 
variera för olika bidrag. För kulturbidragens del tas innehållet fram i samråd med 
kultur- och fritidscheferna i länets kommuner under september 2019. 
Värderingsmodellen och dess bedömningskriterier presenteras på 
utveckling.rjl.se.

Inkomna ansökningar om kulturbidrag kommer att bedömas på en poängskala 
utifrån värderingsmodellen av en kommitté. Kommittémedlemmarna nomineras 
av kommunernas kultur- och fritidschefer och utses av regionala 
utvecklingsdirektören. I tillsättningsprocessen kommer personlig integritet och 
eventuell risk för jäv att vara tungt vägande jämte sakkompetens inom området. 
En arbetsordning tas fram för nominerings- och beslutsprocessen av kommittén. 

Kommitténs bedömning av inkomna bidrag kommer att ligga till grund för 
beslutsunderlaget till nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet.  

Bidragsprocess för kulturbidrag

1. Utlysning av kulturbidrag med information om utlysningen på 
utveckling.rjl.se

2. Ansökningar via NYPS from 2020 (via kulturdatabasen 2019)
3. Beredning av handläggare – kontroll av ansökan och dialog med sökande
4. Eventuella kompletteringar 
5. Kommittéarbete inklusive bedömning av ansökningarna och förslag till 

beslut – dialog med sökande
6. Upprättande av tjänsteskrivelse inför politisk process
7. Beredning i ANA:s kulturutskott
8. Beslut i ANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ansökningsprocess              Beredningsprocess                            Politisk process                  Verkställighet               
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9. Verkställande av beslut och besked till sökande
10. Uppföljning och återrapportering av bifallna bidrag

Policy för kulturbidragen
Inför kulturbidragsprocessen 2020 revideras policyn för kulturbidragen utifrån 
revisionens rekommendationer. Förslag till ny policy planeras enligt följande 
tidplan: 

1. Förslag till ny policy förankras med kommunernas kultur- och 
fritidschefer och relevanta aktörer inom kultursektorn under september-
oktober 2019 

2. Beslut i ANA – november 2019
3. Beslut i RS – december 2019
4. Beslut i RF – februari 2020
5. Den nya policyn för kulturbidragen börjar gälla from 1 mars 2020
6. Mars-april – lansering av ny policy för kulturbidragen till sektorns aktörer

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-16

Beslut skickas till
Regionledningskontoret

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 32-49 
Tid: 2019-03-20 kl.09.00-15.00 

 
Plats: Regionens hus, sal A 

§40 Återremittering - Verksamhetsbidrag kultur 
2019 
Diarienummer: RJL 2018/2395 
Beslut  
Nämnden beslutar 

1. Att ansökan för utvecklingsbidrag för projektet ”Se, 
samtala och skapa film” avslås. De 200 000 kronor fördelas 
istället på Verksamhetsbidrag och Arrangörsbidrag (se 
punkt 2 och 3) 

2. Att 300 000 kronor från centralt avsatta medel från 
kulturplanens genomförande och 50 000 kronor från 
utvecklingsbidragen omfördelas till arrangörsbidrag.  Ny 
ram för arrangörbidrag 2019 blir total 1 000 000 kronor.  

3. Att 100 000 kronor från centralt avsatta medel från 
kulturplanens genomförande och 150 000 kronor från 
utvecklingsbidrag omfördelas till verksamhetsbidrag. 
Österängens konsthall beviljas med 350 000 kronor i  
verksamhetsbidraget för 2019.  

4. Att påbörja en kulturpolitisk dialog med Jönköpings 
kommun gällande långsiktig finansiering av Österängens 
konsthall 

5. Att 300 000 kronor beviljas till projektet DANSspår i 
Utvecklingsbidrag till Kultur och utveckling, dans 

 

6. Att 250 000 kronor beviljas till projektet SIDE SHOW 2 
”Distancio” i Utvecklingsbidrag till Kultur och utveckling, 
bild och form 

7. Att avsätta 250 000 kr till kultursamverkansmodellen och 
kulturplanens implementering 

8.  Att 240 000 kronor avsätts till Fristadsregion 

9. Att ge regionledningskontoret i uppdrag att se över 
processen kring bidragshantering med utgångspunkt från 
revisionsrapporten  



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 32-49 
Tid: 2019-03-20 kl.09.00-15.00 

 
Sammanfattning  
Nämndens budget för 2019 innehåller ett anslag på 11 632 000 
kronor för bidrag inom kulturområdet. Den 23 januari 2019 på 
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitets 
sammanträde beslutades att återremittera delar av ärendet 
Kulturbidrag 2019.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-07 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-06 
• Bilagor, ansökningar gällande återremittering av 

Kulturbidrag 2019 
• Protokollsutdrag presidium 2019-02-04 
• Protokollsutdrag från nämnden 2019-01-23 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08 
• Regional kulturplan RJL 2016/2976 
• Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områden 

folkhälsa, utbildning och kultur RJL 2015/60 
• Ansökningar Utvecklingsbidrag RJL 2018/2715 
• Ansökning Verksamhetsbidrag RJL 2018/2395 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Olle Moln Teike (SD) för Sverigedemokraterna lämnar följande 
yrkanden: 
Punkt 3.  
att Österängens konsthall beviljas 150 000 kronor i 
verksamhetsbidrag för 2019.  
Konstsatsningar behöver spridas mer ut i länet.  
Punkt 8.  
avslag på att 240 000 kronor avsätts till Fristadsregion.  
Det behövs bredare urval än författare. 
 
Kristina Nero (V) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Ärende 12.2 Östeängens konsthall. 
Kristina Nero (V) har vid sammanträdet 2019-01-23 yrkat att 
samtliga ärenden om kulturbidrag återremitteras. I fallet med 
Österängens konsthall kan Vänsterpartiet acceptera det nya 
förändrade förslaget som innebär förbättrad ekonomi, samt en 
plan för samverkan med Jönköpings kommun. Detta sker för att 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 32-49 
Tid: 2019-03-20 kl.09.00-15.00 

 
inte ytterligare försena konsthallens arbete. I övrigt kvarstår 
kravet på en total översyn av kulturbidragens kriterier och 
transparens.” 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer presidiets förslag mot sverigedemokraternas 
yrkanden och finner presidiets förslag antaget. 
 
Beslutet skickas till  
Utbildning och kultur stab 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Rune Backlund 
Ordförande 

Annie Fredriksen (S) Olle Moln Teike (SD) 

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Linda Byman 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

Plats: Regionens hus, sal B

§116 Kulturutskott
Diarienummer: RJL 2019/1408

Beslut
Presidiet föreslår nämnden 

1. Att ett beredande kulturskott inom nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet med sju 
ledamöter inrättas, där nämnden utser ledamöterna.

2. Reglemente för kulturutskottet godkänns med ett tillägg i 
uppgifter och uppdrag: Ska bereda kulturfrågor som 
kulturplan, kulturbidrag och kulturstipendier.

Sammanfattning 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar 
för regionens kulturverksamhet. Ett kulturutskott med uppdrag att 
bereda kulturfrågor som kulturplan, kulturbidrag och 
kulturstipendier föreslås.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2019-08-19
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-12
 Reglemente – Kulturutskott Nämnd för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår ett tillägg i reglementet angående utskottets 
uppgifter och uppdrag: 
Ska bereda kulturfrågor som kulturplan, kulturbidrag och 
kulturstipendier.

Dan Sylvebo (M) hänvisar till sitt tilläggsyrkande som lades vid 
presidiet 2019-05-22:
Moderaterna anser att näringsliv och arbetsmarknad är viktiga 
frågor och att det behövs ett forum för kunskapsinhämtning runt 
strategiska näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor. 
Exempelvis kan det handla om att:



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

1) hålla dialog, utveckla samverkan/samarbete och 
samordning med länets kommuner samt att ansvara för 
uppföljning av densamma; 

2) bjuda in externa experter att hålla föredrag i aktuella och 
för området viktiga sakfrågor;

3) utarbeta förslag på policyer;
4) göra företagsbesök.

Dan Sylvebo (M) lägger följande tilläggsyrkande:
 att man inom nämnden ANA inför ett näringslivs- och 

arbetsmarknadsutskott med uppdrag att fördjupa sig i 
näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor och bereda ärenden 
som rör näringslivet och arbetsmarknaden inom nämndens 
ansvarsområde;

 att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram arbetsordning 
och årsjhul för näringslivs- och arbetsmarknadsutskottets 
arbete.

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 10-18
Tid: 2019-08-19 kl:10.00-10.45

Plats: Regionens hus, sal A

§15 Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad 
näringsliv och attraktivitet
Diarienummer: RJL 2019/1408

Beslut 
Parlamentariska nämnden: 
Föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
att

1. Ett beredande kulturskott inom nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet med sju 
ledamöter inrättas, där nämnden utser ledamöterna.

2. Reglemente för kulturutskottet godkänns.

Föreslår regionstyrelsen och regionfullmäktige att
3. Ordföranden i kulturutskottet erhåller ett fast 

månadsarvode om 5 % av grundbeloppet, övriga 
ledamöter erhåller sammanträdesarvode samt, 

4. Att ovanstående arvodering för ordförande och utskottets 
ledamöter läggs till i arvodesreglementet för Region 
Jönköpings län.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar 
för regionens kulturverksamhet. Ett kulturutskott med uppdrag att 
bereda kulturfrågor som kulturplan, kulturbidrag och 
kulturstipendier föreslås.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-12
 Reglemente – Kulturutskott Nämnd för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Samuel Godrén (SD) yrkar att ärendet ska avslås, med 
motiveringen att alla partier inte ges möjlighet att delta i 
kulturutskottet. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 10-18
Tid: 2019-08-19 kl:10.00-10.45

Följande protokollsanteckning lämnas:

”Sverigedemokraterna anser att alla partier ska garanteras plats 
i utskottet. I synnerhet som förändringen görs mitt i 
mandatperioden. Med sju ledamöter kommer ett parti att bli utan 
plats och insyn i utskottet vilket vi inte anser demokratiskt.”

Beslutsgång
Ordföranden ställer föreliggande förslag under proposition mot 
Samuel Godréns avslagsyrkande och finner föreliggande förslag 
antaget.

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Thomas Gustafsson 
Ordförande

Henrik Dinkel (V) Annica Nordqvist (MP)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Parlamentariska nämnden

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad 
näringsliv och attraktivitet
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår

1. Ett beredande kulturskott inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet med sju ledamöter inrättas.

2. Reglemente för kulturutskottet godkänns.
3. Ordföranden i kulturutskottet erhåller ett arvode om 5 % av grundbelopp, 

övriga ledamöter erhåller sammanträdesarvode enligt arvodesregler för 
Region Jönköpings län mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar för regionens 
kulturverksamhet. Ett kulturutskott med uppdrag att bereda kulturfrågor som 
kulturplan, kulturbidrag och kulturstipendier föreslås.

Information i ärendet
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar för Region 
Jönköpings läns kulturverksamhet och ska se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med av fullmäktige fastställd kulturplan. Nämnden fördelar och följer 
upp statsbidrag och regionala bidrag till de regionala kulturinstitutionerna i 
regionen samt bidrag och stipendier till regionala ideella organisationer och 
föreningar samt ansvarar för framtagande av förslag till regional kulturplan.

Kulturutskottet föreslås bestå av sju ledamöter. 

Kostnaden är beräknad utifrån följande förutsättningar: 
- förslagsvis fyra sammanträden per år 
- ledamöterna som väljs har inget uppdrag i nämndens presidium 
- ordförande ska ges ett fast årsarvode om 5 %.

Till detta kommer kostnader inom Regionledningskontoret avseende 
administration av utskottet. 

Budgeten för nämndens politiska verksamhet är år 2019 1 366 tkr. Förutom 
uppräkning med index har budgeten justerats upp med 24 tkr jämfört med 2018 
beroende på de förändringar som regionfullmäktige beslutade inför innevarande 
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mandatperiod. 2018 års utfall gav 28 tkr i överskott mot budget medan 2017 års 
utfall gav 17 tkr i underskott mot budget. Den största kostnaden inom anslaget är 
sammanträdesarvoden samt reseersättningar för ledamöterna. De kostnader inom 
anslaget för politisk verksamhet som nämnden framför allt påverkar genom 
enskilda beslut handlar om utbildningar/konferenser samt rese- och logikostnader. 
2017 och 2018 uppgick dessa till cirka 250 tkr per år.   

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-12
 Reglemente – Kulturutskott Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet

Beslut skickas till
Regionledningskontoret – kansliavdelningen
Regionledningskontoret – regional utveckling
Regionledningskontoret – ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf Regiondirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör 



REGLEMENTE 1(1)

RJL 2019/1408

Godkänt av   Gäller från   
Innehållsansvarig Linda Byman Version 0.5
Kapitel   Dokument ID 122800

Reglemente - Kulturutskott Nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Sammansättning
Kulturutskottet består av 7 ledamötet

Utskottet följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för 
styrelse, nämnder, beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ 
till styrelse och nämnder.

Utskottets uppgifter och uppdrag
Kulturutskottet inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ska:

 bereda kulturfrågor som kulturplan och kulturbidrag 
 efter nämndens anvisning bereda ärenden inom området
 fortlöpande rapportera till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Personuppgiftsansvar
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker i utskottets verksamhet. Nämnden utser 
dataskyddsombud och ansvarar i övrigt för frågor som ankommer på 
personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen.

Beslutad: 2019-xx-xx –nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, § 
x



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 73-87
Tid: 2019-05-22  kl.09.00-11.35

Plats: Regionens hus, sal B

§76 Uppdrag - Införande av kulturutskott

Beslut 
Presidiet 

 Ger regionledningskontoret i uppdrag att ta fram 
arbetsordning och reglemente för ett kulturutskott inom 
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Sammanfattning 
Inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
föreslås införande av ett kulturutskott med uppdrag att bereda 
kulturfrågor som kulturplan, kulturbidrag och kulturstipendier. 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Dan Sylvebo (M) yrkar bifall till förslaget och inkommer med 
följande förslag:
Moderaterna anser att näringsliv och arbetsmarknad är viktiga 
frågor och att det behövs ett forum för kunskapsinhämtning runt 
strategiska näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor. 
Exempelvis kan det handla om att:

1) hålla dialog, utveckla samverkan/samarbete och 
samordning med länets kommuner samt att ansvara för 
uppföljning av densamma; 

2) bjuda in externa experter att hålla föredrag i aktuella och 
för området viktiga sakfrågor;

3) utarbeta förslag på policyer;
4) göra företagsbesök.

Dan Sylvebo (M) lägger följande tilläggsyrkande:
 att man inom nämnden ANA inför ett näringslivs- och 

arbetsmarknadsutskott med uppdrag att fördjupa sig i 
näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor och bereda ärenden 
som rör näringslivet och arbetsmarknaden inom nämndens 
ansvarsområde;

 att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram arbetsordning 
och årsjhul för näringslivs- och arbetsmarknadsutskottets 
arbete.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 73-87
Tid: 2019-05-22  kl.09.00-11.35

Ordföranden och Monica Samuelsson (KD) avstyrker Dan 
Sylvebos förslag, samt yrkar bifall till förslaget om att införa ett 
kulurutskott.

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 50-72
Tid: 2019-04-11 kl.09.00-12.30

Plats: Regionens hus sal B

§72 Införande av kulturutskott
Ordföranden föreslår att man inom nämnden inför ett 
kulturutskott med uppdrag att bereda och fördjupa sig i 
kulturfrågor som kulturplan och kulturbidrag m m.

Förslag till arbetsordning och årshjul tas fram och presenteras i 
presidiet, därefter tas beslut i nämnden i juni så att kulturutskottet  
kan träda i kraft efter sommaren .

Presidiet förtydligar att införande av ett kulturutskott innebär att 
nämnden därmed ges mer tid för behandling av arbetsmarknads 
och näringslivsfrågor.

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid: 2019-09-04 kl:09.00-12.50

Plats: Regionens hus, sal B

§118 Valärende - Smålands konstarkiv
Diarienummer: RJL 2018/2492

Beslut
Presidiet föreslår nämnden 

 Ny ledamot vid Smålands konstarkiv utses på 
nämndsammanträdet.

Sammanfattning 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har att 
utse representanter till olika organ och uppdrag att gälla under 
mandatperioden 2019-2022.

Annie Fredriksen (S) har entledigats från sitt uppdrag vid 
Smålands konstarkiv och ett kompletteringsval måste göras

Beslutsunderlag 
 Valbok 2019-2022 Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv 

och attraktivitet

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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