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SBA har genom ett välfungerande samarbete skapat stora ekonomiska värden för regionen 
under perioden 2016-2018

1. SBA har under perioden 2016–2018 bidragit till att etableringar och investeringar kommit 
regionen till del motsvarande nästan 9 mdr kr som skapat ca 2 600 arbetstillfällen.

2. SBA har genom sitt arbete med att hjälpa kommuner att utveckla sin Näringslivsservice under 
åren skapat genomgående avsevärt förbättrade resultat inom NKI.

3. Alla 20 intervjuade kommuner anser att medlemskapet i SBA har en hög relevans för dem 
och nästan alla upplever sig få ett högt värde för medlemsavgiften.

4. Den absoluta majoriteten av intervjuade kommundirektörer anser att SBA bör behålla sina 
tre huvudområden, men fortsätta utveckla arbetssätt och förbättra kommunikation.

5. I en jämförelse med andra internationella organisationer med liknande fokus framstår SBA-
partnerskapet som mycket konkurrenskraftigt avseende värdeskapande per resursinsats.

1 Sammanfattning
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Vad gör SBA inom internationell marknadsföring av regionen?

n Marknadsför SBA-regionen för potentiella utländska investerare 

– Gemensamt varumärke för alla 55 kommuner ”Stockholm - The Capital of Scandinavia”. 

– Företräder SBA och dess medlemmar på ett antal stora internationella mötesplatser

– Kommunicerar och synliggör investeringsmöjligheter i regionen i fysiska & digitala kanaler

n Ger stöd åt kommuner i hur de framgångsrikt kan paketera sitt erbjudande mot investerare

n Arbetar med talangattraktion under tag-line ”Move to Stockholm”

n Förbättrar internationell konnektivitet via ”Connect Arlanda” med Visit Sweden & Swedavia

Internationell marknadsföring & Investeringsfrämjande
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Vad gör SBA inom det investeringsfrämjande arbetet?

n Utvecklar ”leads”  från intresset och kontaktytan skapat i marknadsföringen

n Matchar investerare med etableringsmöjligheter

n SBA utför ett arbete ingen enskild kommun klarar ensam (t.ex.) :
– Stå för expertkunskap inom strategiska branscher, etablering och finansiering

– Bidra med såväl internationella och lokala kontaktnät
– Ta fram rätt paketering av information och kommunikationsmaterial till investerare
– Svara på RFI:er (löpande stöd till kommuner efter behov)

n Verkar för följdinvesteringar från redan etablerade internationella företag

Internationell marknadsföring & Investeringsfrämjande

Not: 1) Request For Information
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För att beräkna den totala ekonomiska effekten av en investering tas hänsyn till 
värdeskapande i flera led

Internationell marknadsföring & Investeringsfrämjande

SBAs ”kvitton”
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Avsevärd total regional ekonomisk effekt har skapats genom SBAs marknadsföring och 
investeringsfrämjande arbete under perioden

Internationell marknadsföring & Investeringsfrämjande

SBAs 
”kvitton”
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De ekonomiska effekterna förefaller ojämnt fördelade mellan SBA:s medlemmar – men vi 
redovisar här total regional effekt

Internationell marknadsföring & Investeringsfrämjande

1

2

3

4

Direkt

Indirekt

Inducerad

Spridning
Datacenter

SBAs ”kvitton”
Direkt effekt



16

Vad gör SBA inom Näringslivsservice?

n Näringslivsservice är en viktig del i att skapa ett gott och hållbart företagsklimat, vilket i 
sin tur främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas.

n För att stärka företagsklimatet och kunna prioritera rätt åtgärder görs en 
kundundersökning (NKI, Nöjd-Kund-Index) för att ta reda på hur kunderna som varit i kontakt 
med kommunen uppfattar servicen. 

n Sex myndighetsområden omfattas av undersökningen: Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelser, 
Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll & Serveringstillstånd

n Huvudsakliga insatser från SBA under ett verksamhetsår består av:
– Leda SBA:s NKI-råd

– Utveckling av metoder samt koordinering av arbetet med NKI
– Årlig konferens för alla medlemskommuner med fokus på erfarenhetsutbyte
– Gemensamma workshops på aktuella teman

– Aktivt stöd till individuella kommuner efter behov

Näringslivsservice (NKI)
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Tydliga resultat har skapats genom arbetet med Näringslivsservice

Näringslivsservice (NKI)

+16%
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Det finns dock fortfarande utrymme för förbättring i många kommuner

Näringslivsservice (NKI)
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I en jämförelse med andra organisationer med liknande fokus framstår SBA som mycket 
konkurrenskraftigt

4 Internationell benchmarking

Not: Analysen bygger på intervjuer med företrädare för respektive organisation samt publik information från årsredovisningar och webbsiter. Jämförbarheten mellan de fyra 
organisationerna är inte 100%, då deras mandat skiljer sig åt något, varför slutsatsen bör ses som indikativ. En mer omfattande jämförelse återfinns i rapporten.

# Företags-
etableringar 
per MEUR i 
budget per år

~15 ~5 ~13 N/A
#1
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Den övergripande återkopplingen från kommundirektörerna är positiv och 
Näringslivsservice får högst betyg

n Alla 20 kommuner anser att medlemskapet i SBA har en hög relevans att nästan alla 
upplever sig får ett högt värde för medlemsavgiften. 

– Det finns en utbredd uppfattning om nödvändigheten för kommuner att samarbeta regionalt 
i dessa frågor för att nå kritisk massa och tillräckliga resultat.

n Engagemangsgraden i SBA varierar relativt mycket mellan kommunerna. Vissa deltar på 
många av aktiviteterna som SBA anordnar, andra deltar på klart färre. 

– Det är även en stor skillnad mellan vilka funktioner (KSO, kommundirektör, näringslivschef, 
m.fl.) och hur många av dessa som deltar.

n Kommundirektörerna bidrog med många relevanta synpunkter som återfinns i rapporten.

4 Medlemmarnas uppfattning om SBA
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SBA har genom ett välfungerande samarbete skapat stora ekonomiska värden för regionen 
under perioden 2016-2018

1. SBA har under perioden 2016–2018 bidragit till att etableringar och investeringar kommit 
regionen till del motsvarande nästan 9 mdr kr som skapat ca 2 600 arbetstillfällen.

2. SBA har genom sitt arbete med att hjälpa kommuner att utveckla sin Näringslivsservice under 
åren skapat genomgående avsevärt förbättrade resultat inom NKI.

3. Alla 20 intervjuade kommuner anser att medlemskapet i SBA har en hög relevans för dem 
och nästan alla upplever sig få ett högt värde för medlemsavgiften.

4. Den absoluta majoriteten av intervjuade kommundirektörer anser att SBA bör behålla sina 
tre huvudområden, men fortsätta utveckla arbetssätt och förbättra kommunikation.

5. I en jämförelse med andra internationella organisationer med liknande fokus framstår SBA-
partnerskapet som mycket konkurrenskraftigt avseende värdeskapande per resursinsats.

5 Slutsatser och tänkbara förbättringsområden
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Ett antal tänkbara förbättringsområden identifierades i utredningen

1. SBA behöver anpassa erbjudande och arbetssätt för att skapa lika stort värde för alla typer 
av kommuner.

2. Öka transparensen – se till att tydligare och oftare kommunicera vad SBA gör, men inte minst 
vilket resultat som skapas. 

3. Utvärdera och ompröva val av arenor för internationell exponering (t.ex. MIPIM, m.fl..) 
utifrån ett måluppfyllelse-/effektperspektiv. 

4. Hitta nästa steg i arbetet med Näringslivsservice (NKI) – grunden är lagd och området har 
politiskt fokus och förankring

5. Fortsätt utveckla användandet av digitala kanaler och sociala medier i arbetet mot målgrupper 
inom internationell marknadsföring och investeringsfrämjande 

5 Slutsatser och tänkbara förbättringsområden



Arthur D. Little has been at the forefront of innovation since 1886. We are an 
acknowledged thought leader in linking strategy, innovation and transformation in 
technology-intensive and converging industries. We navigate our clients through changing
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build innovation capabilities and transform their organizations.
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Erik Krüger
Avdelningschef Etableringar och investeringar, 
Invest Stockholm 



SBA konferens 19 november
Investeringar och Etableringar



Sectors within Investment Promotion

ICT CleanTech

} Renewable energy
} Bio energy
} Biofuels
} Solar power
} Wind power

} Sustainable technologies
} Green buildings
} Heating & cooling
} Waste & recycling
} Water & wastewater

} Communication systems
} Mobile terminal software
} Industrial IT
} Positioning and GIS
} Visualization
} Data Centers
} IoT
} Fintech, foodtech etc.

} Medical technology
} Biomaterials
} E-health/m-health
} Diagnostics

} Pharmaceuticals
} Chronic Inflammation
} Neuroscience
} Oncology
} Regenerative medicine

} Biotechnology
} Biobased materials

} Ligno / Cellulosic  
fibers

} Composites

Life Science

} Infrastructure  
investments: e.g.  
highspeed train, metro  
extension project

} Real estate
development projects

} Assist foreign suppliers  
to establish

Infra/Con/LogisticsHospitality

} Retails (stores, partner)
} Tourism industry: related

investments such as hotel
establishments etc.

Advanced manufacturing/Automation

Establishment service/ Expansion







Infrastructure and Construction events

• Real Estate course, Oct 14-15 

• Region Stockholms suppliers day, 
November 12th and 
infrastructure course Nov 13-14





Investment promotion process
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Storytelling
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Resultat 2019 till 
Augusti



Right click on the background and choose Format Background to fill with picture or change color

0

1

2

3

4

5

6

ICT

Life
 sc

ien
ce

Inf
ras

tru
ctu

re/
Con

Re
tai

l

Int
 fli

gh
ts

Data
ce

nte
r

Man
ufa

ctu
rin

g

Clea
nte

ch

Fin
an

ce

SBA kvitton 2019 till 2019-08-18
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SBA kvitton 2019 – Uppdelat på kommuner
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SBA kvitton – 303 jobb skapade 2019 
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SBA kvitton – Kapital investeringar 1729 Miljoner SEK 
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Tack!
Erik.kruger@stockholm.se
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Stefan Frid
Ansvarig projektledare Näringslivsservice, 
Invest Stockholm



Stefan Frid
Ansv. Näringslivsservice, SBA 
Invest Stockholm

Uppsala

Gävle

Stockholm
Örebro

Västerås

Eskilstuna

Norrköping

Linköping

Huddinge

= SBA NKI-råd

Stockholms stad

2005

SBA

2007 2010 2015

SBA NKI-råd

2017

170+ kommuner

2016

Årlig NKI

2019

Pilot: 
Upphandling



”Det ska vara enkelt att 

starta, driva och utveckla företag”

”…därför att ett starkt näringsliv 
skapar arbetstillfällen och 

skatteintäkter till kommunen” 



Ekonomiska aktörer, dvs. individer, optimerar kontinuerligt 
placeringen av sig själva och sina verksamheter

Ekonomisk geografi



”Människor är företagsamma till sin natur.      
Ju fler vägar vi öppnar och ju färre hinder vi 

ställer upp desto lättare blir det för 
entreprenöriella agglomerationer att växa 

fram”, säger prisbelönta forskaren Özge Öner.

v Mindre lokalt regelkrångel
v Fungerande infrastruktur 

över regiongränserna 
v Färre ineffektiva 

handpåläggningar

Vad kan
kommunen göra?
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Kommunens åtagande
Förvaltningslagen 2017:900

Service

EffektivitetRätts-
säkerhet

Kundnöjdhet

Enhetlig 
regeltillämpning

Resurs-
hushållning



Stolt, men inte nöjd…

63

67
66

69 69
70 70

73

2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018

SBA       Insikt (”riket”)

>80

70-80

62-69

50-61

<50

Mycket högt

Högt

Godkänt

Lågt

Mycket lågt

Betygsskala 0-100

Ranking

66

Nöjd Kund Index (NKI), myndighetsutövning

NKI-ranking
22 april 

2020



SBA NKI-konferens 
11-12 april 2019

Lars Sörqvist
Docent: Kvalitetsledning KTH
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NYHETER. Stora skillnader i tolkningen 
av regelverket kring serveringstillstånd 
sätter käppar i hjulet för 
snabbväxande streetfood-kedjan 
Bastard Burgers.

Han konstaterar att eftersom alla 
kommuner följer samma lag, borde 
processen kunna vara betydligt mer 
strömlinjeformad.

Det är väldigt tidskrävande att 
sitta med samma process 
parallellt för fem nya restauranger 
– men med fem helt olika utfall, 
säger Simon Wanler, vd för 
Bastard Burgers

Lagar och myndighetsregler 
upplevs av företagen som ett 
av de största tillväxthindren. 

Tillväxtverket



Sverige tappar…

Mål: 
Internationellt konkurrenskraftigt!



Ökad samverkan och 
digitalisering är verktygen för 

att utveckla 
myndighetsutövningen 



Inspirationsföreläsning 1/10-19

Medveten kommunikation: 
HRTWRK

Utvärdering  

”Lågt hängande frukter”

Läsbarhetsindex: https://www.lix.se/

Tips och trix

https://www.lix.se/


Kunddriven utveckling kräver
dialog, samsyn, tillit och samverkan

Hur möter myndighetsutövningen framtiden? 

Kommun 1..n 23-24 april 2020



NKI-undersökning 2020
- Uppdaterade instruktioner 

på SBA-webben
- http://stockholmbusinessalliance.s

e/hitta-material/nki-
servicematning/#kommaigang

Nyhet 2020: 
NKI för 
Upphandling
- Anpassad NKI-enkät

NKI-ranking (SBA/SKL)

22 april 2020

NKI-konferens

23-24 april 2020
Münchenbryggeriet



Tillsammans kan vi nå längre

och Vinna matchen 

Stefan Frid
Ansv. Näringslivsservice SBA

Invest Stockholm
stefan.frid@stockholm.se

070-472 80 16
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Anna Gissler
Vd, Invest Stockholm



Vad gör Stockholmsregionen attraktiv
och hur kommunicerar vi det?

Anna Gissler, VD Invest Stockholm



DNA

65

Visionary
We are the city that dares to dream of  a better future. The creative capital that has never 
been anchored to the status quo. Innovation has, historically, always been part of  our 
DNA – dating back to the days before Alfred Nobel. This innovative dreaming is enabled 
by the security and freedoms we enjoy – including the freedom to take risks, to think 
outside the box, and to be early adopters.

Trustworthy
We are the city built on transparent public institutions and a supportive social system. 
This, together with our long history of  democracy, creates a safe atmosphere where we 
have confidence in our society and in each other.

Free
We are the equal city that never compromises on freedom of  speech, religion or sexuality. 
This creates an open climate in which we encourage each other to think for ourselves, to 
be different, and to stand up against oppressive systems.



5 reasons for 
Stockholm…
World leading tech and innovation hub

Strong talent pool

Progressive values

Early starters = good test market

Best place in the world for doing
business



…or make it 10
High quality of life

Supportive social security system

Best place in the world to raise a family

Clean, green and healthy city

Pioneer in sustainability and renewable
energy
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16

9
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8

17

13

19

18

15

8

Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
…
29
59
60

Global HQ

Tokyo
London

Hong Kong
New York

Beijing
Seoul
Paris

Taipei
Houston

Stockholm
Mumbai

Osaka
Sydney

Singapore
Riyadh

Bangkok
Dublin

Toronto
Moscow

Shanghai

Helsinki
Copenhagen

Oslo

Stockholm rankas nr. 10
inom globala huvudkontor i världen  No

132
57
57
54
50
47
45
29
25
23
21
19
17
17
17
17
16
16
16
16
…
12
10
8

20

1
6

Source: ”A study of global and regional headquarters” by Stockholm Business region and Øresundsinstituttet, 2015









Högdalen/Söderort

Testbädd i industriområdet och centrum
Teknikområden : biokol, avfall, energi, urban 
farming, socialt företagande
Grönt start-up hus

Drivs av SVOA, Invest Stockholm, 
företagskonsortier
Med stöd av Vinnova, Energimyndigheten, m fl
program





Investstockholm.com







B IOSC I ENCE
C L I N I C
SCILIFE





Tack!
Anna.gissler@stockholm.se
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