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Det går inte att visa den här bilden just nu.





Trygghet





Öppet 364 dagar om året























Lärdomar



1. Stor vision

2. Lyssna

3. Samarbete

4. Ambassadörer

5. Genomförandekraft
a. Kluster
b. Ledarskap





Niklas Edmark
Näringslivsdirektör



Niklas Edmark
Näringslivsdirektör



Vår utmaning

Vi gör (r)evolution

Vi förbättrar det vi har

Vi gör ingenting



”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de 
problem vi skapat genom det gamla sättet att 
tänka”.   Albert Einstein





Hur och varför gör man en 
affärsplan för en hel stad?



§ 270 företagsbesök
§ Avsiktsförklaring 2015
§ 17 näringslivsaktörer
§ Skapa framtiden
§ (be)Stämma 1
§ Arbetsgrupper 2016
§ Affärsplan 1.0
§ Remiss 17 näringslivsaktörer
§ (be)Stämma 2 
§ Arbetsgrupper 2017

Affärsplan 2.0





Lansering av en färdig affärsplan 
på (be)Stämman 11 maj 2017





Ett projekt? Ja.

Men också ett operativt och 
strategiskt utvecklings- och 
förändringsarbete.



.



Framgångsfaktorer
• Grundläggande analys av läget
• Iterativt förhållningsätt
• Inkluderande
• Ideella krafter
• Operativt & strategiskt samtidigt
• Nytänkande kommunikation
• Neutral projektledning
• Näringsliv och kommun tillsammans



#HandlaförEskilstuna



VÄX FÖR ESKILSTUNA FILM

#VäxförEskilstuna



Resultat



Vad har vi inte lyckats med ännu?

Mångfald
Ungdomar





AgendaTACK!

niklas.edmark@eskilstuna.se
www.affarsplaneskilstuna.se
info@affarsplaneskilstuna.se





Åsa Bergström
Näringslivs - och arbetsmarknadschef, Solna stad



Solnas recept 
och hur vi bakar kakan

Åsa Bergström, näringslivschef & 
förvaltningschef kompetensförvaltningen Solna stad 



1 dl tydligt och uthålligt ledarskap
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• Solnas resa - tillväxt 
som verktyg.

• Företagsklimat högt på 
agendan i flera 
decennier.

• Näringslivsvänlig som 
medel inte som mål



1 dl affärsmässiga hållbara partnerskap

• Konkurrensutsättning
• Upphandling och 

entreprenadsstyrning
• Stadsutveckling genom 

samarbete och med 
exploatering som 
finansieringsverktyg



1 dl integrerat näringslivsarbete

• Näringslivsarbete för att 
klara uppdrag

• Många näringslivschefer 
och näringslivsutvecklare

• Kompetensförvaltning
• Näringslivsenhet samordnar 

och lotsar



Fler
företagsamma

Bra företagsklimat

Fler investerings-
möjligheter

Fler växande 
företag

Fler arbetstillfällen

Fler
medborgare

Ökade skatteintäkter
Skola, vård, 

omsorg & miljö

Ökat välstånd
och livskvalitet

Hållbar tillväxt
& attraktiv stad

Ökad konkurrenskraft

Livschanser 
Förbättrad integration

Sänkt arbetslöshet

1 dl kompetenta engagerade medarbetare



1 dl samordnad handlingskraftig organisation

• Ett genuint intresse för 
företag

• Bred och proaktiv dialog 
med näringslivet

• Strukturerat och snabbfotat 
förbättringsarbete



Tillit och relationer
”Solna känns nära och vänligt som i en småstad men samtidigt 

spännande och dynamiskt som i en storstad”.



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2012 2013 2014 2015 2016TEM	(mdr) Sysselsättning

Tillväxtsatsningar som ger tillbaka

300%

200%



• Solnabon: Egen försörjning, 
tillvaratagen kompetens, delaktighet

• Kommunen: Minskade kostnader, 
skatteintäkter, meningsfullt arbete

• Solna: Minskad arbetslöshet, 
integration, höjd utbildningsnivå

• Näringslivet: Kompetensförsörjning, 
effektiv rekrytering, samhällsansvar

Solnamodellen – från bidrag till egen försörjning
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Tillväxtbevis



Solnas tillväxtrecept

• 1 dl Tydligt uthålligt ledarskap
• 1 dl Affärsmässiga hållbara partnerskap
• 1 dl Integrerat näringslivsarbete 
• 1 dl Kompetenta engagerade medarbetare
• 1 dl Samordnad handlingskraftig organisation

Grädda 10 min i ugn 175 grader. 
Garnera med tillit, relationer och tillväxtbevis







Workshop

1. SBA-Konferenser 
2. Former
3. NKI
4. Delaktighet





Paul Rapacioli
Grundare och vd, The Local





“Det finns en upplevd otrygghet
mer än en faktisk.	Det händer
nog	inte så mycket här,	men	
människor tar	intryck från
händelser i omvärlden och
känner sig	otrygga ute när det är
mörkt.”



“Who	would	have	
believed	I	would	have	
said	that	about	a	
Swedish	city	just	five	
years	ago?”



“Sweden	is	absolutely	toast.	The	
political	correctness	is	the	death	
knell	for	these	people	and	any	
civilized	country.”



“Stolparna är inte
dimensionerade för vikten som
julbelysningen har.”



“Or	maybe	it	was	the	massive	
influx	of	Muslim	migrants	that	
dramatically	altered	the	
demographic	landscape	of	
Sweden.”



Breitbart

20m	users	per	month



Breitbart

Jan-June	2017:
over	100 similar	articles



Image:	Gage	Skidmore

“You	look	at	what’s	happening	
last	night	in	Sweden.	Sweden,	
who	would	believe	this?”

Image:	Gage	Skidmore



“Malmö	is	now	the	rape	capital	
of	Europe and	some	argue	that	
perhaps	it	is	the	rape	capital	of	
the	world.”



“Swedish	police	last	year…	
detailed	incidents	from 55	areas	
which	it	branded	as	“no-go	
zones” …	brutal	attacks	on police,	
sexual	assaults,	children	carrying	
weapons and	general	turmoil	
sweeping	across	the	country.”



“I	am	in	utter	disbelief	that	this	is	
Sweden	in	the	21st	century,	a	
country	idolised for	its	ultra-
advanced	ideals.”



Image: Chris Goldberg

Why	Sweden?

1. Sweden	is	a	values	outlier	



Why	Sweden?

1. Sweden	is	a	values	outlier
2. Sweden	is	successful



Image: ChristianWernerZH

Why	Sweden?

1. Sweden	is	a	values	outlier
2. Sweden	is	successful
3. Sweden	is	unfamiliar



Angling

Limited	local	reach

Decontextualising

Limited
International

reach

Amplifying

Widespread	
international

reach

Reporting

Legitimate	
verifiable	story

Embedding

Permanent	
international	
damage
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Embedding

Permanent	
international	
damage

Brottsplats Nordstan – så
ser vardagen ut

Laglöst land på galleria i
Göteborg Leading Swedish mall turned 

into 'no-go zone' by migrant 
teen gangs - report

Sweden's leading shopping 
mall is deemed a no-go zone, 
with police blaming gangs of 
unaccompanied minors who 

have arrived in the country for a 
spate of attacks



Search term:	 sweden tech



Search term:	 sweden tech
sweden migrants



Search term:	 sweden tech
sweden migrants
sweden rape





1. Learn to	talk	to	the	world.



1. Learn to	talk	to	the	world.

2. Own the	problems.



1. Learn to	talk	to	the	world.

2. Own the	problems.

3. Highlight the	solutions.



1. Learn to	talk	to	the	world.

2. Own the	problems.

3. Highlight the	solutions.

4. Let the	people tell the	story.











Contact: 

Paul Rapacioli
paul.rapacioli@thelocal.com
+46 (0)73 657 1871



Jeppe Wikström
Fotograf och förläggare




