Investeringsfrämjande är viktigt för Sverige!
Vi skriver till er med anledning av den utveckling vi ser med korttidspermitteringar och det
lagda varslet, rörande 35 tjänster, på Business Sweden. Vi som arbetar med
investeringsfrämjande ute i regionerna är mycket oroliga hur varslet skall påverka Business
Swedens investeringsfrämjande verksamhet.
Vi har mycket stor förståelse för att stora delar av både det offentliga Sverige samt
näringslivet behöver ställa om sina verksamheter i spåren av Corona. Det gäller även många
utav oss. Dock är vi övertygade om att våra investeringsfrämjande tjänster gentemot
utlandsägda företag, aldrig har varit viktigare. Både Business Sweden, och många av oss
investeringsfrämjande organisationer, har lanserat flera olika satsningar för att möta
utmaningarna. ”Task Force: Expand and Retain”, är en satsning som samlar alla
investeringsfrämjande organisationer i Sverige där vi, under ledning av, och med stöd från
Business Sweden kan leverera lösningar och information till utlandsägda företag som i dessa
svåra tider behövs i dialogen med sina utländska ägare. Vi ser hur våra europeiska
motsvarigheter rustar för att underlätta för och behålla sina utlandsägda företag. I flera olika
länder tillförs nu medel för en ökad insats mot denna målgrupp. En neddragning av
verksamheten skulle inte bara vara tvärtemot vad andra länder gör, vi är övertygade om,
vilket också stöds av flera oberoende omvärldsanalyser, att det får kraftigt negativa effekter
både på kort och lång sikt. På kort sikt i form av utlandsägda företag som lämnar Sverige och
på lång sikt i form av minskade antal investeringar i en ny värld – post Corona.
Vad innebär investeringsfrämjande för Sverige?
Utländska investeringar har stor inverkan på tillväxt och sysselsättning 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 företag respektive 39 204
personer (motsvarande 6 procent).
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).
Sedan 1990 har utlandsägda företag och arbetsställen ökat markant i Sverige, innan
Coronakrisen stod de för ungefär hälften av den svenska varuexporten, som samlat bidrar till
cirka 45 procent av Sveriges BNP. Vidare är utlandsägda företag i regel mer innovativa och
anställer dessutom fler människor jämfört med vad svenskägda företag gör.
Direktinvesteringarna till Sverige har minskat de senaste åren och konkurrensen kommer med
största sannolikhet hårdna ytterligare. Vi är dock överens om att direktinvesteringarna är
viktiga för Sveriges framtida innovationskraft och bidrar till stora samhällseffekter.
Stockholmsregionen står för 45 % av alla utländska direktinvesteringar i Sverige. 2018 hade
Stockholmsregionen totalt 415 utländska investeringar, varav 165 transaktioner var relaterad
till M&S:s, 144 till Venture Capital och 106 till företagsetableringar. Totalt investerades 69,8
miljarder SEK i regionen.

Den samhällsekonomiska nyttan kan tydligt mätas med olika modeller men en effektmätning
som Kontigo gjort på uppdrag av Business Region Göteborg 2017 visar att de 53 investeringar
som gjordes i regionen 2013-15 skapade 2130 direkt sysselsatta samt indirekt ytterligare
mellan 800-1400 jobb. Den samhällsekonomiska nyttan skattades till mellan 365 och 525
miljarder SEK per år. Det finns således ett stort samhällsekonomiskt värde av att attrahera nya
etableringar och investeringar.
Business Sweden har en viktig roll som nationell aktör. Inte bara arbetar de aktivt med
etableringar och investeringar över hela landet, de samlar också oss regionala aktörer i ett
proaktivt arbete mot specifika branscher som har lett till stora investeringar för Sverige. Ett
exempel är arbetet för etableringen av datacenters i Sverige som gett resultat från Luleå i
norr till Staffanstorp i söder (och Gävle och Sandviken däremellan). Det är bara ett exempel
där det inte varit möjligt för mindre regioner att driva detta arbete på egen hand och där vi
med Business Swedens stöd kunnat agera proffsigt med nöjda kunder som resultat.
Facebooks stora etablering i Luleå har resulterat i långtgående positiva effekter. Fram till 2018
hade etableringen påverkat Sveriges BNP positivt med 10,8 miljarder SEK. Den ackumulerade
lönesumman uppgår till 4,82 miljarder fördelat på 1461 årsarbetstillfällen genom direkta och
indirekta sysselsättningar.
Investeringsfrämjande är med andra ord en mycket viktig fråga för hela Sverige.
I regerings nya Export och Investeringsstrategi talar man om att ”Sveriges attraktionskraft för
utländska investeringar, kompetens, talanger och besökare ska öka”. Man pekar också på att
”ett nära samspel behövs mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå i kontakterna
med utländska investerare”. Även i den nya Life science-strategin pekar man på viken av
investerings och exportfrämjande och att Sverige positioneras och marknadsförs som ett
förstahandsval för globala aktörer vad gäller etableringar, investeringar och forsknings- och
innovationssamarbeten inom life science-sektorn.
I detta mycket svåra läge vi befinner oss i just nu så finns det inte utrymme för att varsla
personal inom investeringsfrämjandet, utan låt oss tillsammans ta oss an denna utmaning och
bli starkare tillsammans!
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