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Seminarium om 
Expansion/Retention
13 maj 2020
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Ny Retention strategi
- Ett initiativ i spåret av Covid 19:s effekter 
på ekonomin
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Målet?
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”Målet är att förebygga och 
minimera antal varsel och 
arbetstillfällen som går förlorade i
SBA:s utlandsägda företag”
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Hur har vår 
organisation sett  ut 
innan krisen i stort?



Etablering

Infra/bygg
Logistik

Avancerad 
tillverkning

Datacenter
Hospitality

Retail

Internationell
tillgänglighet
Etablerings-

service

ICT
Automation

Lifescience
Miljöteknik
Expansion



• Vi behöver utöka fokuset från att 
huvudsakligen få leads internationellt, till 
att bygga upp en pipeline av leads från 
kommunala kontakter och bolag i 
kommunerna

• Skapa ett Key Account Management 
system, där varje 
sektoransvarige/projektledare ansvarar 
för kontakten med 5-6 kommuner

• Vi behöver engagera oss i dialog med 
kommunerna och tillsammans med 
kommunerna ta en kontakt med utlands 
ägda bolag där vi kan kommunicera vårt 
erbjudande inom Retention – På sätt 
bygga relationen med kommunen och 
deras företag
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Vad erbjuder vi 
inom Retention?



• Kompetensfördelar (I regionen finns viktig 
kompetens)

• Hög forskning & utvecklings verksamhet 

• Finansieringsmöjligheter

• Utbildningsfördelar

• Starka partners, såsom Business Sweden 
och andra regionala partners, ex Almi

• Fördelaktiga lönenivåer

• Låga energikostnader (jämfört med 
internationellt)

• Politiskt stöd (regionalt och nationellt)

Erbjudande - USPar



• Inom Lifescience är det högtryck, vi har 
svarat på en stor internationell förfrågan 
och den fortsätter vara aktiv 

• ICT/Tech fortsätter att vara aktivt – vi har 
nyligen genomfört Gaming seminarium 
med investerare och har AI samt Fintech
rapporter på gång 

• Vi har genomfört Energy Smart, Digitalt 
Datacenter seminarium i slutet av april

• Förfrågningar fortsätter vara aktiva inom 
datacenter, Infra/bygg, Cleantech och 
Hotell

Investeringsfrämjande
- Vad händer nu?



Tack!



ETT TÄTT SAMARBETE FÖR ATT EFFEKTIVT AGERA FÖR KVARVARANDET AV 
UTLÄNDSKA FÖRETAG INOM SBA   

● Målgrupper:
− Utländska företag av särskild vikt inom SBA (540 

st)
− Företag Invest Stockholm samarbetat med 2016-

2019 (100 st)
− Företag som nyligen tagit beslut om att

investera/expandera verksamheten i SBA (45 st)

Steg 1

Steg 3

685 st utvalda
företag

● Invest Stockholms investeringsfrämjare är i
löpande dialog med 52 st (av 56) 
kommuner/Näringslivschefer

● Kommunerna väljer ut prioriterade företag och
erhåller aktivt affärsstöd från pinpointad
investeringsfrämjare

● 120 st företag erhållit information om vilket stöd
Invest Stockholm kan erbjuda inom Retention & 
Expansion

Koordinering
& 

Dialog
52 st

Steg 2

● Digitala möten med utvalda företaget, kommunen och
Invest Stockholm för att ta fram en gemensam strategi & 
påbörja koordinerat samarbete

● Business Sweden stöttar med: beslutsunderlag, nätverk, 
supply chain och nationell insatser utifrån deras nationella
Retention uppdrag

20 st aktiva
företagssamarbeten
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Investeringsfrämjande Samarbete – Lokalt, regionalt och nationellt
Expand & Retain

Klas Ericson
Business Sweden – En nationellt partner till Invest Stockholm
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Vårt syfte är att hjälpa svenska företag att öka sin globala försäljning och 
internationella företag att investera och expandera i Sverige

SALES ACCELERATIONMARKET EXPANSION BUSINESS TO GOVERNMENT

Vi ger strategisk rådgivning och
operativ support till beslutsfattare

från ett lokalt håll på en global nivå

47 KONTOR
42 LÄNDER

INVESTMENT ADVISORY
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Tjänsten Site Finder samarbete för att stärka investeringsfrämjandet i Sverige och 
uppnå skalfördelar
• Kartverktyg utvecklat av Business Sweden för att tillsammans med regioner och kommuner:

• Underlätta för företag att hitta siter i Sverige i en etableringsprocess

• Möjliggöra för regioner och kommuner att kostnadsfritt marknadsföra siter

• Effektivisera site-selection processer och skapa mervärde
Prata med Invest Stockholm-representanter
om Ni inte redan gått igenom detta

Nästa steg
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Expand & Retain bygger på uttalade behov att tillsammans stötta beslutsfattare
på internationella företag i deras beslutsprocesser av påverkan på verksamhet i

Sverige
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Insatser inom Expand & Retain startade 2015

Samarbete mellan Business 
Sweden och Regionala

organisationer

Fokus på internationella
företags enheter i Sverige där

vi kan påverka satsningar

BUSINESS SWEDEN ABOUT BUSINESS SWEDEN

Syftar till att främja
expansioner och kvarvarande

av internationella företags
enheter i Sverige
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Internationella företag i
Sverige har mycket stor

påverkan på sysselsättning
och tillväxt

Låg kunskap kunskap
nationellt och

internationellt om Sveriges
konkurrensförmåga

Otillräckliga insatser från
offentligt håll i proaktiva

insatser och
beslutsprocesser

BUSINESS SWEDEN ABOUT BUSINESS SWEDEN

Insikterna kring behoven var tydliga
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Bygger vi bort ensamhet
hos beslutsfattare och oss

själva

Skapar vi tid för
beslutsfattare i en stressad

situation

Skapar vi kraft genom
ökad kunskap i

beslutsprocessen

BUSINESS SWEDEN ABOUT BUSINESS SWEDEN

Tillsammans (lokalt, regionalt och nationellt)
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Behov av Expand & Retain-
insatser under pågående

Corona-situation
Behov under normala

förhållanden 5

BUSINESS SWEDEN ABOUT BUSINESS SWEDEN

X=
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Utökat samarbete
lokalt,regionalt och
nationellt – Invest 

Stockholm en drivande
partner

Insatserna ger avkastning
– fokus på kvalité istället

för kvantitet

Gemensamma
extrainsatser och större
samverkan – jobba inte

ensamma

BUSINESS SWEDEN ABOUT BUSINESS SWEDEN

Invest Task Force: Expand & Retain fokuserar på kraftsamlande insatser 
under pågående Corona-situation
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TACK
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Om Kunden & omfattningen av projektet

CASE EXEMPEL: EXPANSION

Process, leveranser & beslut

• Multinationellt Biotech företag som utvecklar och tillverkar medicinska produkter

• Efterfrågat affärsstöd avseende underlag/argument till beslutsprocessen för expansion av den svenska siten. HQ i Holland med 3 siter i Europa 

• Projektteam: Invest Stockholm, Business Sweden, berörd kommun. Arbetsprocess etablerad i enlighet med Invest Manufacturing Initiative

BESLUTRELATIONSKAPANDECASE BYGGANDEINVOLVERING

!

2017-2019
• Invest Stockholm, Business Sweden 

proaktivt arbete för att bygga förtroende

& presentera lösningar

• Argument för varför Sverige

(kompetens, skatter, arbetskostnader)

• Fördjupad analys för långsiktig tillväxt

Februari –april 2019

Maj - juni
• Investering och strategi förankrad med 

beslutsfattare på olika instanser genomförd

• Högnivåmöten i Sverige, Holland (koncern 

CEO & Svensk ambassadör)

September

• Beslut om expansion i Sverige. 

värde 160 MSEK

• Ökning av produktionen & antal

anställda (50 st)
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