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”Städer fungerar  
som växthus för idéer  

och innovation”
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F ör att stå sig i den globala konkurrensen behöver huvudstadsregionen 
bli mer internationell. Exporten, importen och investeringarna måste 
öka. Fler företag måste ta steget ut på den internationella marknaden. 

Regionen behöver locka till sig fler internationella talanger. Utbytet med de 
viktigaste tillväxtmarknaderna bör öka.

Betydelsen av internationaliseringen blir viktigare mot bakgrund av 
städernas alltmer framträdande roll i den globala ekonomin. Städer fung-
erar som växthus för idéer och innovation. Så få som 600 städer beräk-
nas generera hela 60 procent av den globala tillväxten fram till år 2025.

Stockholm är Sveriges exportmotor och nav för globala affärer. Drygt 
40 procent av de stora exportföretagen har Stockholm som sin hemvist. 
En av Stockholms styrkor är att regionen inte är beroende av endast en 
handfull produkter eller tjänster. Bredden i exportportföljen skapar styrka 
och motståndskraft.

Trots det möter huvudstadsregionen betydande utmaningar. En första 
utmaning gäller sviterna från de senaste årens ekonomiska turbulens i 
världsekonomin. Stockholms utrikeshandel har ännu inte återhämtat 
sig. En andra utmaning är att de små och medelstora företagen är alltför 
lokala i sina affärer. De små och medelstora företagen utgör 95 procent 
av näringslivet i Stockholms län men endast 26 procent av varuexport- 
en. En tredje utmaning handlar om att Stockholm fortfarande har ett 
begränsat utbyte med tillväxtmarknader. Fortfarande dominerar det 
problemtyngda Europa.

Handelskammaren presenterar här en strategi med åtgärder för att 
främja huvudstadsregionens internationalisering. Det finns ingen mirakel- 
kur och just därför är det nödvändigt med en bred agenda för hur huvud-
stadsregionen ska bli mer global. Flera aktörer, såväl offentliga som privata, 
kommer att behöva samverka för att lyckas.

Framgångsrika städer är  
globala städer
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Internationalisering innebär en vitamininjektion i 
samhällsekonomin genom ökad produktivitet, mer 
innovation och fler jobb. På sikt är detta avgörande för 
att nå högre tillväxt och ett bättre välstånd. Handel 
och investeringar leder till tekniköverföring och utbyte 
över gränserna. Det i sin tur ökar konkurrensen och 
omvandlingstrycket i ekonomin. På det sättet lägger 
handel, investeringar och andra slag av internationella 
affärer grunden till tillväxt och välstånd.

Utan städernas kraft som handelscentrum hade 
Sverige inte lyckats i närheten så bra i sin resa mot att 
bli ett av världens mest välmående länder.

Även om varuhandeln varit kärnan i det svenska 
exportundret genom historien har tjänster kommit 
att spela en allt viktigare roll. Tjänster får en alltmer 
central roll i ekonomin, även inom industrin. För 
tillverkningen är tjänster numera en nödvändighet. 
Drygt 85 procent av hela Sveriges BNP härleds nu 
från tjänster. 

Stockholm är i hög grad en tjänsteekonomi och 
tjänsternas betydelse ökar. Det är rimligt att anta att 
värdet av huvudstadsregionens produktion i ännu 
högre grad kommer från tjänster. Att denna strategi 
i hög utsträckning innehåller uppgifter som främst 
rör varor är ett resultat av den statistik som finns 
tillgänglig.

Det är städerna  
som driver handeln
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Sverige har 21 län av olika karaktär och storlek. 
Stockholm är befolkningsmässigt det största länet 
med drygt 2,2 miljoner invånare. Västra Götaland 
är det näst största länet med 1,6 miljoner invånare. 
Därefter kommer Skåne med 1,3 miljoner invånare.
Stockholm är Sveriges exportmotor. Medan 23 pro-
cent av Sveriges befolkning är bosatt i Stockholm 
står länet för närmare 30 procent av rikets export av 
varor.

Varuexporten från Stockholms län uppgår till  
närmare 300 miljarder kronor. Det är nästan  
70 miljarder mer än Västra Götaland och drygt  
200 miljarder mer än motsvarande siffra för Skåne.

När det kommer till importen är Stockholms ledar-
roll ännu tydligare. Importen av varor till Stockholm 
motsvarar ett värde om 430 miljarder kronor, vilket 
är hela 220 miljarder mer än Västra Götaland.

Det är viktigt att understryka att både export, 
import och investeringar är viktiga för ekonomin. 
Människor, liksom företag, är beroende av import 
av olika anledningar. Människor för att de vill ha ett 
större och bättre utbud. Företag är inte sällan beroen-
de av importerade insatsvaror för att kunna produ-
cera exportvaror. Med andra ord går export och 
import hand i hand. Det är olika typer av internatio-
nellt inriktade affärer där det inte går att säga att det 
ena är bättre än det andra.

Stockholm är  
exportmotorn

” Stockholm står 
för närmare  
30 procent  
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Städer spelar en allt viktigare roll i den globala 
ekonomin. De står för merparten av den tillväxt 
som genereras globalt. Det är speciellt städer som 
Stockholm och Uppsala, städer i ”mellanvikts- 
klassen”, som driver utvecklingen. År 2025 beräknas 
hälften av den globala tillväxten genereras i dessa 
typer av städer.

Stockholm ligger inte bara i framkant jämfört  
med andra svenska städer och regioner. Huvudstads- 
regionen ligger även långt fram i den globala kon-
kurrensen. Vår välutbildade arbetskraft har en 

internationell utblick och förkärlek till ny teknik. 
Regionen har ett starkt kluster av framgångsrika och 
innovativa företag. Detta har bidragit till att göra 
Stockholmsregionen till en av världens mest produk- 
tiva och attraktiva urbana ekonomier.

Inom ramen för projektet ”Global Cities Initiative”, 
som leds av den amerikanska tankesmedjan Brookings 
Institution och banken JPMorgan, har ett antal stä-
der inlett ett strategiskt arbete med att öka sin inter-
nationalisering. Som en av de första städerna utanför 
USA har Stockholm tagit plats i detta initiativ.

Hur står sig Stockholm i den globala  
konkurrensen?

40 % toppstad enhörningar
Ungefär så många av de stora 

exportföretagen har sin hemvist 
i Stockholm.

Stockholm är tredje bästa 
stad att leva i i Europa efter 

London och Wien.

Stockholm är tvåa i världen efter 
Silicon Valley i antal teknikbolag i 
miljarddollarklassen, så kallade 

enhörningar.

”Vår välutbildade arbetskraft har en  
internationell utblick och förkärlek  

till ny teknik”
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INTERVJU

– Vi tänker städer, 
inte länder

– Det går bra för oss här hemma. Om vi hade mer pengar i kassan tror 
jag att det skulle gå riktigt bra för oss ute på den internationella markna-
den också. Vår konkurrensfördel är kvalité och exklusivitet.
Hela 90 procent av klockorna säljs än så länge på de svenska marknaden 
och enbart tio procent går på export.

– En typisk bärare av våra klockor är en person med en hög dos av 
integritet som inte vill följa den förutsägbara strömmen.

– Vi vill gärna se att svenska företagsledare bär våra svenska klockor i 
stället för till exempel schweiziska, för att gynna den svenska ekonomin, 
säger Felix Formark.

Sjöö Sandström är dock redan representerade på sju olika marknader 
runtom i världen, bland andra Norge, Island, Dubai och USA. 

– Men vi tänker städer, inte länder.
Man vill öka exporten rejält. Men det är en utmaning att ta sig in på 

andra marknader och svårt att få ut produkterna i butikerna. Vilka nya 
marknader de expanderar till beror mycket på tillfälligheter, berättar Felix 
Formark och nämner att Qatar och Tyskland ser intressanta ut just nu. 

– Att ge sig in på de stora marknaderna är svårt. Därför måste vi först 
bli större i Sverige och Norden, och sedan fortsätta ut i Europa, säger 
Felix Formark.

– Det är ofta krångel i tullen. Alla våra komponenter måste import- 
eras och det kan både ta tid och vara krångligt att få hit alla delar som 
behövs.

– Ett frihandelsavtal hade varit att föredra och hade hjälpt oss mycket 
inför kommande expansion, säger Felix Formark.

Sjöö Sandström är Stockholmsföretaget som säljer exklusiva 
klockor. De startade år 1986 och har bevisat att även vi i Sverige kan 
tillverka klockor som kan mäta sig med de internationella. Sedan 
dess har det bara tickat på. Felix Formark är vd.

FELIX FORMARK:
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Sjöö Sandström 

Foto: Björn Leijon
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En överväldigande majoritet av länen i landet har 
haft en positiv utveckling av sin handel med om- 
världen under det senaste årtiondet. Stockholm  
ökade sin varuexport mellan åren 2003 och 2015 
med 31 procent, från 226 miljarder kronor 2003  
till närmare 300 miljarder i dag.

Några få län har haft en medioker eller negativ 
utveckling av sin export under samma period. Västra 
Götaland har ökat sin varuexport med mer blygsam-
ma 16 procent sedan år 2003.

Stockholm har befäst sin roll som exportmotor för 
landet. Däremot är utvecklingen inte enbart rosen-
skimrande. Stockholm står stadigt men kan inte luta 
sig tillbaka.

För det första har Stockholm en lång väg tillbaka 
till den toppnivå som länets export nådde innan de 

senaste årens finanskriser bröt ut. Varuexporten är 
alltjämt dryga 41 miljarder kronor eller motsvarande 
12 procent lägre nu än år 2011.

För det andra har exportutvecklingen varit svagare 
än den ekonomiska tillväxten. Medan produktionen i 
Stockholm har växt med cirka fem procent i genom-
snitt de senaste åren har exporten ökat i en lägre takt. 
Trenden har bidragit till att hålla tillbaka Stockholms 
handelsorientering; varuexportens andel av länets 
BRP är omkring 25 procent, vilket är lägre än mot-
svarande nivå för riket.

För det tredje har Stockholm, precis som Sverige, 
ett näringsliv som fortfarande är för inriktat mot den 
lokala och regionala marknaden.

Visserligen är Stockholms exportportfölj mer 
atlantisk än övriga rikets. Medan Norge är Sveriges 
viktigaste exportmarknad så är Stockholms viktigaste 
exportmarknad Storbritannien.

Men trenden är inte helt entydig. Även om USA 
fortsatt är en viktig marknad för företag i Stockholm 
så har exporten dit minskat under den gångna tioårs- 

Utmaningar för  
internationalisering
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” 
Stockholm står stadigt men 

kan inte luta sig tillbaka

”
perioden. Faktum är att USA var Stockholms vikti-
gaste exportmarknad för ett årtionde sedan. Sedan 
dess har Stockholms varuexport till landet minskat 
påtagligt. Varuexporten till USA är i dag drygt  
10 miljarder under nivån för år 2003, vilket mot- 
svarar en minskning om 31 procent.

Företagen i Stockholm är, till skillnad mot riket i 
stort, något mer orienterade mot export med mark-
nader som sannolikt har en högre tillväxtpotential. 
Det ger Stockholm en potentiell fördel. Trots det är 
Stockholms exportprofil i stor utsträckning fortfaran-
de traditionell. En stor andel av företagens affärer är 

koncentrerade till Europa. Det skapar riskmoment 
som kan försvaga Stockholms konkurrenskraft gente-
mot andra globala städer.

Europa har sedan flera år brottats med strukturella 
tillväxtproblem. Arbetslösheten i flera europeiska 
länder är hög och inte minst eurozonen halkar efter 
i utvecklingen. Stockholms företag kan tjäna på att 
profilera om sin export mot strategiskt och ekono-
miskt viktiga marknader längre bort från närområ-
det. På så vis kan potentialen för jobb, innovationer 
och tillväxt öka.

STOCKHOLM ÖKADE SIN VARUEXPORT MELLAN ÅREN 
2003 OCH 2015 MED 31 PROCENT, FRÅN 226 MILJARDER 
KRONOR 2003 TILL NÄRMARE 300 MILJARDER I DAG
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DE MEST FRAMGÅNGSRIKA företagen i dag är inter- 
nationaliserade. Inte sällan är de också verksamma 
i en urban miljö. Dessa företag anställer fler och är 
mer framgångsrika än andra företag. 

En kritisk massa av dessa företag finns i Stockholm. 
Hela 40 procent av landets största exportföretag har 
sin hemvist i Stockholm. Stockholmsregionen erbjud-
er den urbana och internationaliserade språngbräda 
som företag och människor efterfrågar för att lyckas i 
den nya ekonomin. 

Att huvudstadsregionen är Sveriges exportmotor 
har sin grund i hur den nya ekonomin fungerar. Den 
ställer krav på en avancerad infrastruktur av kommu-
nikationer och tjänster, liksom på en dynamisk miljö 
av företag och arbetskraft. 

Urbanisering innebär ökade möjligheter för före-
tag att växa och för människor att utvecklas. Den 
digitala revolutionen förstärker dessa drivkrafter 
ytterligare. Likaså innebär internationalisering en 
vitamininjektion i samhällsekonomin genom ökad 
produktivitet, mer innovation och fler jobb. Därmed 
utgör urbanisering, digitalisering och internationali-
sering betydande katalysatorer för tillväxt och jobb.

Ändå tillvaratas inte Stockholmsregionens potenti-
al fullt ut. En överväldigande majoritet av företagen i 
Stockholm är inte verksamma på den globala mark-
naden, vilket särskilt gäller mindre företag. Det är en 
hämsko för jobb, innovation och tillväxt. Studier har 
visat att små och medelstora företag som är aktiva på 
en internationell marknad i genomsnitt är tre gånger 
mer innovativa än företag som bara handlar på sin 

hemmamarknad.
Så även om Stockholm genererar mycket export 

och antalet företag som exporterar ökar är det 
fortfarande bara en liten andel av företagen som 
bedriver internationella affärer. Att endast en liten 
del av företagen har tagit steget ut på export utgör 
en betydande risk och utmaning. Att förmå små och 
medelstora företag att exportera mer är viktigt för att 
öka Stockholms tillväxt och konkurrenskraft.

Inte ens vart tionde företag exporterar. De flesta 
företag som exporterar gör det dessutom väldigt små-
skaligt. Häri ligger en kraftigt underutnyttjad kapa-
citet som måste tillvaratas för att öka tillväxten och 
göra Stockholm mer konkurrenskraftigt. Lejonparten 
av huvudstadsregionens och Sveriges export genere-
ras av ett litet antal stora och gamla industriföretag, 
såsom Assa Abloy, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson 
och Scania. Stockholm behöver fler företag som är 
aktiva på den internationella marknaden.

Stockholms export visar på styrka men behöver 
utvecklas och förnyas för att inte tappa mark. Den 
nuvarande graden av och profilen i näringslivets 
internationalisering är förknippad med betydan-
de risker. Stockholm klarade sig visserligen bättre 
genom de gångna krisåren än många andra regio-
ner i Sverige och i jämförelse med liknande städer i 
andra länder. Men exporten är alltjämt lägre än den 
var innan finanskrisen bröt ut. Dessutom har till-
växten i utrikeshandeln varit svagare än tillväxten i 
Stockholms ekonomi generellt.

Därför behövs en  
internationaliseringsstrategi  
för Stockholm
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DET PÅGÅR ETT GLOBALT SKIFTE som måste beaktas 
för att regionen och dess företag ska lyckas med inter-
nationaliseringen. Skiftet drivs av en högre tillväxt-
takt i länder längre ifrån vårt geografiska närområde. 
Redan 2013 gick Kina om USA som världens största 
exportland. 

Stockholm är bättre positionerat än övriga riket 
utifrån ett tillväxtperspektiv. Detta eftersom handeln 
är något mer orienterad mot marknader som kan tän-
kas prestera bättre de kommande åren. Men en stor 
del av företagens internationella affärer är fortsatt 
avgränsade till Europa. 

Varuexporten från Stockholm till Norge upp-
går till drygt 5 300 kronor per norsk invåna-
re. Motsvarande siffra för Kina är 11 kronor. 
Stockholms varuexport till Norge justerat för befolk-
ningsstorlek är med andra ord omkring 500 gånger 
högre än till Kina, ett land som inte bara är intres-
sant utifrån sin storlek utan också sin ihållande starka 
tillväxt.

Den globala tillväxten drivs i allt högre grad 
av de nya tillväxtmarknaderna, såsom Indien och 

Kina. Därför är det viktigt att företag kan dra nytta 
av utvecklingen på strategiska och snabbt växande 
marknader.

Åtgärder på ett nationellt plan kan hjälpa till att 
främja internationalisering. Det kan ske genom att 
handelspolitiken förmår sänka hinder för handel 
och investeringar. Det kan även ske genom insatser 
som innebär förbättrad finansiering för företag som 
vill internationaliseras eller genom att det öppnas 
upp officiella dörrar för företag på främmande 
marknader.

Utan att förringa den betydelse som nationella 
insatser kan spela finns en underutnyttjad kapacitet 
att på stads- och regionnivå främja internationali-
sering. Lärdomar från andra håll i världen visar på 
potentialen i att nyckelaktörer i städer och regioner 
samverkar för att identifiera möjligheter samt sjösätta 
initiativ för att förbättra möjligheterna för företagens 
internationella affärer. 

Stockholm och huvudstadsregionen behöver med 
andra ord en egen strategi för internationella affä-
rer. På så vis kan antalet företag som exporterar och 

KARTA PIL TILL NORGE TJOCK, PIL TILL KINA 
SMAL

TYSKLAND 20  

NORGE 28 FINLAND 21 

FRANKRIKE 10 

KINA15 

USA 23 

BELGIEN 8 

NEDERLÄNDERNA 21 

STORBRITANNIEN >28 
DANMARK 19 

>

STOCKHOLMS 10 VIKTIGASTE EXPORT- 
MARKNADER, I MILJARDER KRONOR.  

FIGUR 3
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EXPORT Miljarder % IMPORT Miljarder %

1 Storbritannien* > 27,8 9,4 1 Tyskland 82,3 19,2

2 Norge 27,8 9,4 2 Nederländerna 39,0 9,1

3 USA 22,8 7,7 3 Danmark 36,6 8,5

4 Finland 21,3 7,2 4 Ryssland* 32,9 7,7

5 Nederländerna 20,8 7,0 5 Norge* 29,2 6,8

6 Tyskland 19,7 6,7 6 Finland 19,6 4,6

7 Danmark 19,3 6,5 7 Frankrike 17,9 4,2

8 Kina* 14,8 5,0 8 Storbritannien 15,0 3,5

9 Frankrike 10,3 3,5 9 Kina 13,8 3,2

10 Belgien 8,3 2,8 10 Italien 13,0 3,0

importerar blir fler och handelsprofilen vässas genom 
fler affärer med tillväxtländer. Även investeringarna 
skulle kunna öka och internationaliseringen överlag 
stärkas. Det är avgörande för att förbättra huvudstads- 
regionens position i den globala konkurrensen och för 
att kunna skapa jobb, fler innovationer och ett ökat 
välstånd.

DEN MODERNA EKONOMIN är komplex och interna-
tionalisering drivs i dag av en rad olika fenomen och 
trender. Därför beaktar de åtgärder som presente-
ras flera olika områden. Dessa relaterar till viktiga 
områden där särskild förbättringspotential finns för 
Stockholm, enligt den analys av Stockholms kon-

kurrenskraft gentemot andra städer som Brookings 
Institution och Stockholms Handelskammare nyligen 
genomförde.

Det handlar inte bara om traditionella områden, 
såsom att sänka tullar och förbättra reglerna för 
internationell handel. Internationalisering i den nya 
ekonomin handlar mer och mer om betydelsen av 
kompetensförsörjning, talangattraktion, att främja 
turism och att bygga ut en ”mjuk” infrastruktur. 
Dessa ingredienser är nödvändiga för att människor 
ska kunna flytta mellan städer i olika länder. Endast 
med ett modernt förhållningssätt, som utgår från den 
nya ekonomins funktionssätt, kan huvudstadsregionen 
bli mer global. 

ANMÄRKNING: VARUHANDEL 2015. 
* INDIKERAR SKATTNINGSBASERAT 
VÄRDE.
KÄLLA: SCB (2015) OCH HANDELS- 
KAMMARENS BERÄKNINGAR. 

TABELL 1
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 Stockholm är en del av ett globalt initiativ för globala städer

Satsningen ”Global Cities Initiative” har som mål att göra städer mer globala och därmed 
öka deras konkurrenskraft, tillväxt och välstånd. Bakom initiativet står den amerikanska 
tankesmedjan Brookings Institution och JPMorgan Chase. Från att ha varit ett projekt 
som uteslutande innefattade en rad amerikanska städer – från Los Angeles och  
Portland till Seattle och San Diego – ingår numera ett fåtal andra globala städer, såsom 
London och Stockholm.

I en studie som genomfördes inom ramen för Global Cities Inititative jämfördes Stock-
holmsregionens förmåga att konkurrera med andra jämförbara städer. Vad analysen 
visade var att Sveriges huvudstadsregion står sig väl gentemot andra städer, både i USA 
och Europa, men att fortsatt utveckling krävs för att Stockholm inte ska bli omsprunget. 
Framgångsrika städer måste ständigt jobba med att utvecklas. Stockholms medverkan i 
Global Cities Initiative är en viktig del i arbetet med att stärka huvudstadsregionen som  
en global spelare att räkna med.

I initiativet om globala städer ingår städer såsom Seattle, Philadelphia,  
San Diego och Portland.
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Strategi för  
huvudstadsregionens  
internationalisering

Våra mål för att göra Stockholm till en global  
stad att räkna med:

 > Öppna staden för globala talanger

 > Säkra långsiktig kompetensförsörjning

 > Fler globala huvudkontor till Stockholm

 > Koppla samman Stockholm med världen

 > Hitta och lyft fram nya sektorer att exportera –  
 såsom vård och hälsa

 > Minska hindren för handeln

 > Sätt städerna i centrum för handelspolitiken

 > Exportera Stockholm till turisterna

19
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ATT VERKA GLOBALT ställer krav på en internationali-
serad arbetskraft. Att sälja till och köpa från utlandet, 
att investera på en främmande marknad liksom att 
knyta kontakter med affärspartner och leverantörer i 
andra länder, kräver medarbetare med en internatio-
nell utblick.

Även små företag som vill expandera internatio-
nellt kan ha behov av personal som klarar mark-
nadsföring eller support från Stockholm till avlägsna 
marknader. Av dessa och andra skäl är arbetskrafts-
invandringsreformen från år 2008 av stor betydelse. 
Den gör det relativt enkelt för tredjelandsmedborgare 
som kommer från länder utanför EU/EES, att få 
tillstånd att arbeta i Sverige. Nästan var femte arbets-
tillstånd i Sverige gällde för en indisk dataspecialist i 
Stockholms län.

Ett ökat inflöde av högkvalificerad arbetskraft 
stimulerar internationalisering och innovation, 
förbättrar näringslivets förutsättningar att växa och 
stärker affärskontakter med omvärlden. Att hitta de 
rätta personerna med de rätta färdigheterna, kompe-
tenserna eller idéerna, det vill säga talangerna, blir 
avgörande. Dessutom kan steget ut på en främmande 
marknad underlättas av att ta hjälp av personer som 
har rötter eller erfarenhet därifrån, som kan språket, 
kulturen och har de rätta nätverken.

Om Stockholm ska stå sig i konkurrensen om de 
globala talangerna måste vi skapa fler möjligheter 
 för dem med rätt kompetens att kunna arbeta i 
Stockholm och Sverige.

Därför måste Sverige fortsätta med arbets-

kraftsinvandringen och förbättra möjligheterna 
att arbeta och investera i landet för att skapa ett 
konkurrenskraftigt erbjudande för utländska entre-
prenörer, talanger och investerare genom att införa 
talangvisum.

Flera av de städer som Stockholm konkurrerar 
med har regler som möjliggör även för dem som inte 
har ett anställningserbjudande att komma till landet 
för att söka jobb. Internationella talanger behövs och 
vi behöver den kompetens och erfarenhet de har med 
sig. Inom till exempel IT-området finns det också stora 
problem med matchning. På en avancerad arbets-
marknad vet ofta personerna hur de kan bidra med 
sin kunskap och sina färdigheter. Att ha en dynamisk 
arbetsmarknad där även utländska talanger kan 
bidra med sin kompetens är en konkurrensfördel för 
både företagen och staden.

Det är även mycket viktigt att Sverige har regler 
som gör att vi på konkurrenskraftiga villkor kan 
attrahera utländska experter och nyckelpersoner att 
arbeta i Sverige. En sådan regel är till exempel den 
om skattelättnader.

Sverige är ett av de länder som är mest restriktivt. 
Vi har skattelättnader i enbart tre år medan andra 
länder, till exempel Danmark och Finland, erbjuder 
ett tillstånd på fler år (Nederländerna och Polen har 
tio år) eller inte har någon begränsning över huvud 
taget. Den korta tid vilken nedsättningen ges gör att 
värdet av skattelättnaden minskar, särskilt som inter-
nationell rekrytering kan vara mycket kostsamt. 

Öppna staden för globala  
talanger

MÅL
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 ✓ STOCKHOLM HOUSE OF GLOBAL TALENT 
Det behövs en fysisk plats där man kan få hjälp med 
information och myndighetskontakter. Ett servicekon-
tor för dem som kommer för att arbeta skulle under-
lätta för många och bli ett tydligt uttryck för en öppen 
och välkomnande stad.

 ✓ NYEXAMINERADE BÖR FÅ LÄNGRE TID PÅ SIG ATT  
HITTA ETT JOBB 
Utöka möjligheten för nyexaminerade internationella 
studenter från svenska universitet att stanna i Sverige 
för att söka arbete i ett år efter examen i stället för 
nuvarande sex månader.

 ✓ INFÖR ETT TALANGVISUM 
Inför ett visum för arbetssökande med examen från de 
tre senaste åren på master- eller doktorsnivå från 
något av de 200 högst rankade universiteten i världen. 
Visumet ska ge möjlighet att söka arbete i Sverige 
under ett år.

 ✓ BJUD IN INVESTERARE OCH ENTREPRENÖRER 
Inför ett visum för investerare och entreprenörer, 
baserat på de brittiska reglerna och anpassat för 
svenska förhållanden. De brittiska reglerna kräver till-
gång till över ca 650 000 kronor att investera i Stor-
britannien. Det är andra och delvis enklare regler om 
den sökande har över omkring 2,2 miljoner kronor. 
Under vissa omständigheter kan personer som har 
uppstartsföretag eller som får möjlighet att verka vid 
till exempel en företagsinkubator eller liknande initia-
tiv få förenklade förutsättningar att ta sin verksamhet 
till landet. De sökande måste även betala ansöknings-
avgifter på minst 12 000 kronor och kunna visa att man 
har medel för uppehället under viseringsperioden.

 ✓  SPRID KUNSKAP OM MÖJLIGHETERNA ATT ARBETA I 
SVERIGE 
Regeringen bör uppdra åt Svenska institutet att inten-
sifiera och bredda kunskapsspridningen om möjlig- 
heterna att arbeta i Sverige samt att överväga en upp-
sökande verksamhet.

 ✓ FÖRBÄTTRA TALANGHANTERINGEN 
För att korta och skapa förutsägbara ansöknings- och 
beslutsprocesser behöver ansvaret för att bevilja 
arbetstillstånd hanteras i en särskild ordning på 
Migrationsverket eller flyttas till en annan myndighet. 
Resursfördelningen inom Migrationsverket måste 
spegla Stockholms särskilda roll. Det är dessutom 
önskvärt att ha en handläggare eller en grupp av hand-
läggare vid Migrationsverket som arbetar med ett  
särskilt bolags ärenden. Det skulle ge bättre kontakt 
och kontinuitet i ansökningsprocesserna. Till viss del 
kan detta lösas genom fullmakter. Slutligen behövs en 
e-tjänst för arbetsgivare, så att de kan se status för ett 
ärende på exempelvis en webbplats.

 ✓ FÖRBÄTTRA SYSTEMET FÖR SÖKANDE UTLÄNDSKA  
EXPERTER 
Möjligheten att erbjuda expertskatt bör utökas till 
åtminstone fem år för att vara konkurrenskraftig i 
Norden. Ytterligare förlängning bör också undersökas 
då Sverige tillhör gruppen med de kortaste tiderna i 
OECD. Dessutom måste ansökningstiden kunna vara 
längre än fem månader. Om exempelvis en expert som 
ursprungligen tänkt stanna i sex månader ändrar sig 
efter tre och beslutar sig för att stanna längre är det 
för sent att söka om expertskatt, eftersom ansökan 
måste lämnas in inom tre månader efter ankomst. 
Slutligen är en sänkning av tröskelnivån för experter 
att önska. Annars missgynnas mindre företag som inte 
har råd att betala månadslöner på 89 000 kronor.

 ✓ SVENSKAR KAN OCKSÅ VARA EXPERTER 
Det är viktigt att inte glömma bort de svenskar som 
bott och arbetat utomlands som ofta förvärvat stora 
kunskaper och erfarenheter. Dessa har i dag inte möj-
ligheten att söka skattelättnaden, något som skulle 
kunna locka tillbaka dem till Sverige. Utländska med-
borgare som tidigare studerat i Sverige bör också 
omfattas av expertskatten.

SÅ ÖPPNAR VI FÖR GLOBALA  
TALANGER

ÅTGÄRDER
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– Vi behöver kompetens 
till Stockholm

Deras produkter används även vid forskning och för att göra användbar-
hetsstudier och marknadsundersökningar. Man integrerar också eyetrack-
ing-sensorer i datorer, speltillbehör och i till exempel virtual reality. 

Tobii har totalt 700 anställda, varav närmare 300 i Sverige. En 
utmaning för företaget är att fortsätta växa och kunna rekrytera nya 
medarbetare.
Henrik Eskilsson är en av de tre grundarna och vd.

– Vi måste kunna attrahera rätt människor. Av personalen på 
Stockholmskontoret är 25 procent födda utomlands. Det måste vara lätt 
att komma till Stockholm, begränsad tillgång till bostäder och strul med 
att få visum har helt klart vållat problem för oss vid rekryteringar.

Henrik menar att det viktigaste för att attrahera kompetens till 
Stockholm är att göra Stockholm till en mer attraktiv plats att flytta till. 

– Vi måste jobba mycket mer med Stockholms ”branding”, riktad till 
olika typer av målgrupper.  

– Vi ska fortsätta att profilera Stockholm som ett av världens bästa  
innovationskluster, och vidareutveckla Stockholm som en spännande 
plats med hög kompetens.

Däremot tycker Henrik Eskilsson inte att det har varit svårt att  
komma in på utländska marknader. 

– Vår första kund var utanför Sverige, så vi fick en bra start vad gäller 
internationell försäljning. Det finns alltid lite problem som behöver lösas 
med export till olika länder, som till exempel  tullfrågor, men i slutändan 
har det alltid fungerat.

Tobii exporterar i dag överlägset mest till USA, men också mycket till 
Tyskland, England, Japan och Kina. Totalt har de sålt till 100 länder.

Tobii utvecklar och säljer produkter för ögonstyrning, så kallad 
eyetracking. En viktig kundgrupp är personer med kommunikativa 
funktionshinder.  

HENRIK ESKILSSON:
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Tobii

Foto: Björn Leijon
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EN GLOBAL STAD BEHÖVER GLOBALA UNIVERSITET. 

Framgångsrika städer förknippas med högre utbild-
ning och ledande forskning, och har så alltid gjort. 
Universiteten är i sig katalysatorer för internationali-
sering och därför en viktig beståndsdel för att lyckas 
bygga en global stad.

Universiteten är bärare av ideal och har en kultur 
av kontakter som skapar kunskap. Detta även om 
internationaliseringen av svenska universitet har 
varit eftersatt. Här möts studenter och forskare från 
hela världen. Studenter reser på utbytesterminer vid 
utländska universitet och forskare deltar i internatio-
nella projekt. Utöver den verksamhet som bedrivs vid 
universiteten är naturligtvis resultatet – välutbildade 
studenter och framgångsrika forskare – också viktigt 
för en internationaliserad ekonomi.

Betydelsen av utbildning för internationalisering 
förstärks av att strukturomvandlingen mot verksam-
heter som kräver hög kompetens och är kunskaps- 
intensiva är påtagligare i Stockholmsregionen än i 
landet i övrigt. Den hårda konkurrensen om talanger 
och kompetens kommer att tillta under kommande 
decennier.

Utmaningarna inom området är flera. Många 
länder satsar på högre utbildning och svenska univer-
sitet, med undantag för Stockholms universitet, har 
halkat efter i rankningslistorna. I förhållande till sin 
befolkningsstorlek har Sverige dock ett antal fram-
gångsrika universitet. Andra länder, som Finland, 
har mer genomarbetade strategier för internationali-
sering av utbildningen. Den finska strategin är också 
tydligare inriktad på utbildningsexport och betydel-

sen av privata utbildningsaktörer.
Stockholms och Uppsalas universitetsutbildningar 

bör vara högre rankade än konkurrerande lärosäten i 
andra nordiska städer. De behöver locka till sig ännu 
fler kvalificerade svenska och utländska studenter och 
forskare för att bidra till kompetensförsörjningen. 
Det gäller inom flera områden som ekonomi, teknik, 
medicin, juridik och statsvetenskap.

Ett sätt att internationalisera högre utbildning och 
forskning i Sverige är att locka ett utländskt lärosäte 
att etablera sig här. I grunden är det svenska regelver-
ket tillåtande på den här punkten, men några försök 
att starta utbildningar har fått avslag.

År 2012 fanns det omkring 200 utländska filial- 
campus runtom i världen, och drygt 30 nyetable-
ringar var under planering. Antalet filialcampus 
ökade med 23 procent mellan 2009 och 2012. Sedan 
år 2009 har filialer öppnat i 22 nya länder. År 1999 
fanns endast 35 filialer. Medan andra globala städer 
dragit nytta av en internationaliserad utbildning har 
utvecklingen gått Stockholm förbi.

En av de viktigaste frågorna för de internationella 
talangerna är goda förutsättningar för medföljande. 
En partner behöver arbete och barn behöver skol-
gång. För barn som bara stannar en kort tid i Sverige 
och kanske fortsätter till flera andra länder under sin 
skolgång blir därför utbudet av internationellt erkän-
da grundskole- och gymnasieutbildningar avgörande. 
Det kan vara avgörande för om en person tar ett 
arbete i och flyttar sin familj till Stockholmsregionen. 
Stockholms utbud av internationella grundskole- och 
gymnasieutbildningar behöver utvecklas. 

Säkra långsiktig  
kompetensförsörjning

MÅL
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 ✓ INTERNATIONALISERA UTBILDNINGSVÄSENDET 
Sverige har mycket att vinna på att få utländska uni-
versitet att etablera sig i Sverige. Målet bör vara att ett 
utländskt toppuniversitet ska etablera filial i Stock- 
holm, helst innan år 2020. För att utländska universitet 
som överväger att öppna filialer ska ha Sverige i åtanke 
behöver de vara medvetna om att Sverige är positivt 
inställt. Andra vägar till ökad internationalisering ska 
uppmuntras, såsom enskilda universitets internatio-
nella samarbeten samt rekrytering av utländsk kompe-
tens till nyckelposter i svenska universitet.

 ✓ SE ÖVER REGELVERKET FÖR ETABLERING AV 
UNIVERSITET 
Regelverket är i dagsläget krångligt för nya aktörer, 
såväl svenska som utländska, som vill etablera sig 
inom den svenska högskolesektorn. Bedömningarna 
sker av myndigheterna från fall till fall, utan någon  
förutsägbarhet att tala om, och orimligt höga krav på, 
färdiga investeringar ger en avskräckande effekt. Det 
sänder signalen att Sverige inte är intresserat av 
entreprenörer och dynamik inom den högre utbildning-
en, vilket är något vi förlorar på att signalera. 
Regeringen bör låta utreda hur regelverket vad gäller 
etablering och tillståndsgivning behöver ändras för att 
minska trösklarna. Direktiven till en sådan utredning 
bör vara inriktade på att fler etableringar ska underlättas.

 ✓ SAMORDNA INSATSERNA 
Många svenska lärosäten har redan i dag upparbetade 
samarbeten med andra både svenska och utländska 
lärosäten, på olika områden. Det skulle kunna utgöra 
en grund för etablering av ett utländskt universitets 
filial. Intresserade svenska lärosäten bör därför invol-
veras i arbetet med att underlätta för utländska eta-
bleringar. Likaså behöver den eller de kommuner där 
intresse och möjlighet finns att stå värd för en sådan 
filialetablering involveras i diskussionerna på ett tidigt  
stadium.

 ✓ GÖR SVENSKA OCH UTLÄNDSKA STUDENTER TILL 
STOCKHOLMSAMBASSADÖRER 
Kommittén för cirkulär migration och utveckling kon-
staterade i sitt slutbetänkande att studenter som har 

en positiv bild av Sverige är goda ambassadörer i sina 
ursprungsländer och viktiga ”brofästen” vid framtida 
samarbeten mellan länderna. På motsvarade sätt kan 
svenska studenter knyta värdefulla kontakter utom-
lands. Lärosätena bör tillsammans med myndigheter 
som Svenska institutet intensifiera och systematisera 
arbetet med studenter som ambassadörer. Marknads-
föringen av studier och arbete i Sverige behöver  
förstärkas. 

 ✓ TIDEN DET TAR ATT FÅ TILLSTÅND ATT STUDERA I 
SVERIGE MÅSTE BLI KORTARE  
Ansökan och tillstånd att studera i Sverige måste gå 
att få snabbt och smidigt. Annars finns det risk att stu-
denterna väljer att anta erbjudanden från lärosäten i 
andra länder. Personnummer behövs för vardagen i 
Sverige. Här har både studenter och utländsk personal 
på företag upplevt stora bekymmer med Skatteverkets 
handläggning.

 ✓  UNDERLÄTTA INTERNATIONELLA STUDENTERS  
ETABLERING PÅ ARBETSMARKNADEN 
Internationella studenter i Sverige upplever att det är 
svårt att få arbetslivserfarenhet genom att kunna 
arbeta under studierna. Karriärrådgivningen är också 
eftersatt. Delar av detta kan åtgärdas av lärosätena. 
Migrationslagstiftningen behöver också ändras så att 
studenter får längre tid på sig att hitta ett arbete i 
Sverige efter examen (i dag sex månader, andra länder 
har ett år).

 ✓ STIPENDIER SKA FRÄMJA TALANGER OCH ETABLERING  
I SVERIGE 
Huvuddelen av stipendier som tredjelandsstudenter 
kan söka finansieras genom biståndspolitiken.  Det 
behövs mer fokus på talangfulla studenter som kan 
matchas mot och etableras på den svenska arbets-
marknaden.

 ✓ FRÄMJA INTERNATIONELL UTBILDNING I STOCKHOLM 
Stockholm behöver ha goda och tydliga förutsättningar 
för internationella skolor för att dessa ska utvecklas. 
Det behövs också tydligare information om de inter- 
nationella utbildningsmöjligheter som finns på till 
exempel statliga och kommunala webbsidor.

SÅ SÄKRAR VI HUVUDSTADSREGIONENS 
KOMPETENSFÖRSÖRJNING

ÅTGÄRDER
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– Underlätta för 
tjänstehandeln

Ulf Pehrsson är chef för myndighets- och industrirelationer på Ericsson.
– Vi rör oss i en ny terräng där varor och tjänster går hand i hand. För 

att kunna manövrera i detta nya landskap behövs helt andra grepp. Man 
måste helt enkelt riva murar för tjänstehandel och säkra möjligheter att 
föra data över gränserna.

Ulf Pehrsson önskar också internationella regler för it- och telekom-
branschen, helst borde samma tjänst regleras på samma sätt i alla länder.

– Det kan handla om skillnader i regler för tekniska standarder, krav 
på testning i olika länder och licensiering, till exempel.

– Det är mycket viktigt för Stockholm och Sverige att vara en mark-
nad i framkant och driva digitaliseringen. Men för att fortsätta med det 
måste den offentliga sektorn backa upp, våga vara mer innovativ och 
stimulera företagen mer. 

Ulf Pehrsson pekar också på vikten av att huvudstadsregionen ska vara 
attraktiv för både företag och de anställda.

– Det behövs en vass plan för internationalisering. Om Stockholm 
kunde bli en internationell förebild skulle det gynna Ericsson och många 
andra företag. Det gäller inte minst möjligheten att attrahera talanger. 

– Vi behöver kontinuerligt  rekrytera nya tekniskt kunniga medarbeta-
re och de kan finnas överallt i världen. Då är det viktigt att Stockholm är 
en attraktiv stad att bo och verka i.

Ericsson är Sveriges största exportföretag.  
Företaget är starkt internationaliserat. Nästan all  
försäljning, 99 procent, sker utanför Sveriges gränser.

ULF PEHRSSON:
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KONCENTRATIONEN AV FÖRETAGSLEDANDE FUNK-

TIONER och huvudkontor är en stor tillgång för 
Stockholm och Sverige. Det är lätt att inse den 
direkta roll den spelar för vår ekonomi, men ock-
så mer långsiktigt för kompetensförsörjning och 
kunskapsutveckling.

I Stockholm finns många av Sveriges verkligt stora 
multinationella företag och deras huvudkontor, men 
också utländska företags regionala verksamheter i 
Norden har sina huvudkontor här. Det är en tillgång 
för staden och Sverige. En tillgång som måste vårdas 
och utvecklas.

I Stockholm finns nio huvudkontor för företag 
i globala branscher, det ger en åttonde plats bland 
världens städer. Räknar man huvudkontor per capita 
kommer Sverige på fjärde plats i världen. Den glo-
baliserade ekonomin syns tydligt: av världens 2 000 
ledande företag har 26 sina huvudkontor i Sverige, 
varav 23 ligger i Stockholmsregionen. Det avspeglar 
att Stockholm är en i många avseenden attraktiv plats 
som klarar sig mycket bra i internationella rankning-
ar av konkurrenskraft.

Genom den personal som dessa företag behöver, 
spelar de ofta också en betydande roll i utvecklingen 
av arbetsmarknaden. Finns det stora kunskaps- och 

teknikintensiva företag bidrar det till att kompetens 
och kunskaper, som annars inte efterfrågats och 
utvecklats, blir tillgängliga i de ekonomier där företa-
gen är lokaliserade. De stora multinationella före-
tagen formar alltså den svenska kunskapsekonomin 
och upprätthåller viktig kompetens för många andra 
industri- och tjänsteföretag.

STOCKHOLM KAN FLYTTA FRAM POSITIONERNA när 
det gäller att locka fler globala huvudkontor till 
huvudstadsregionen. Med en ökad ambitionsnivå 
kan företag lockas att öppna ett Europakontor i 
Stockholm. I första hand bör det finnas möjligheter 
i en bransch där regionen Stockholm–Uppsala–
Södermanland redan är stark. IT-sektorn är ett alter-
nativ, men mer än hälften av de nordiska huvudkon-
toren i sex branscher finns i regionen.

Ett område med särskilt stor potential i detta 
sammanhang är finanssektorn. Trots att Sveriges 
huvudstadsregion är bland de mest konkurrenskraf-
tiga i världen så anses Stockholm inte vara Europas 
främsta finanscentrum. Därmed finns en under- 
utnyttjad potential. Målet måste vara att flytta fram 
positionerna och se till att Sverige får ett finansiellt 
centrum i frontlinjen. 

Fler globala huvudkontor  
till Stockholm

MÅL
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 ✓ HUVUDKONTOREN MÅSTE IN I REGERINGENS EXPORT-
STRATEGI 
Regeringens exportstrategi tar inte upp huvudkontor- 
ens roll och inte heller bredare frågor om internationa-
lisering. Det är risk för att flera viktiga dimensioner 
inte får uppmärksamhet. Den viktigaste frågan borde 
vara hur Sverige kan dra fördel av globaliseringen. 
Huvudkontoren och deras förutsättningar bör ha en 
central plats i en det fortsatta arbetet med export- 
strategin och internationalisering.

 ✓  TA TILLFÄLLET I AKT! 
Att locka fler huvudkontor till huvudstadsregionen 
måste vara en prioritet för alla aktörer som jobbar för 
att öka investeringarna i Sverige, inte minst för 
Business Sweden. Utöver globala huvudkontor bör 
även multinationella företags Europa- och Norden-
kontor attraheras. Även om det är det generella 
näringslivsklimatet som ytterst avgör om Stockholm 
ska förbli en stormakt vad gäller huvudkontor så bör 
inte enstaka möjligheter att flytta fram positionerna 
förringas. Inför att Storbritannien ska lämna EU finns 
en möjlighet att locka huvudkontor från London och 
Storbritannien till Stockholm och Sverige. Utöver ett 
konkurrenskraftigt företagsklimat behöver alla till- 
fällen att attrahera fler huvudkontor utnyttjas maxi-
malt. För att lyckas med det krävs bland annat ett  
attraktivt näringslivsklimat, bra infrastruktur, goda 
direktflygförbindelser med andra viktiga städer och 
inte minst en fungerade bostadsmarknad.

 ✓  FRÄMJA AVANCERADE FÖRETAGSTJÄNSTER 
De avancerade tjänsterna som frodas kring huvud- 
kontoren skapar fler arbetstillfällen och höjer även 
lönerna för andra yrken. En nyanställning i ett arbete 
som kräver högskoleutbildning ger tre nya arbetstill-
fällen. Huvudkontoren är en viktig del i att skapa fler 
arbetstillfällen, både för högutbildade och för dem 
med kortare utbildning, i alla delar av ekonomin. Det 
ställer krav på utbildningssystemen, villkoren för 
anställda (till exempel värnskatten och expertskatten) 
liksom förutsättningar för olika branscher som till 
exempel bank och finans.

 ✓  STÄRK STOCKHOLM SOM FINANSIELLT CENTRUM 
Företagen och tjänsterna i den finansiella sektorn spe-
lar en viktig roll för den reala ekonomin, inte minst för 
huvudkontorsekonomin. Emellertid rankas Stockholm 
för lågt som finanscentrum. Stockholm bör senast år 
2020 rankas på femte plats i Europa. Då krävs insatser 
med smarta regleringar och marknadsföring behövs 
för att Stockholms finanssektor ska kunna konkurrera 
i den europeiska toppliga där finanssektorn hör hem-
ma. Den är viktig som bransch i sig, men också som 
infrastruktur för den reala ekonomin.

SÅ FÖRBÄTTRAR VI KLIMATET FÖR  
GLOBALA AKTÖRER I STOCKHOLM

ÅTGÄRDER
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– Utan dataflöden,  
 inga handelsflöden

För Scania utgör över 95 procent av den totala försäljningen export, 
endast knappt fem procent omsätts i Sverige. Tyskland, Storbritannien 
och Brasilien ligger i topptre för export av lastbilar. Mexiko, Taiwan och 
Brasilien är toppmarknaderna för bussar. Nya marknader av intresse finns 
framför allt i Asien och Afrika.

 
Sara Övreby är ansvarig för omvärldskontakter på Scania:
 – Vi erbjuder en global produkt som möter de globala utmaningar 

som städer runt om i världen står inför. 
– Eftersom hela världen är vår marknad strävar vi efter en global 

harmonisering av regelverken. Vi är känsliga för olika regler och snabba 
förändringar eftersom vi har en lång utvecklingscykel på våra produkter.

Men till vardags är det de många små frågorna som tar tid och energi, 
som tullförfaranden, tolkningar av tullregler, investeringskrav och 
äganderättsfrågor.

– En öppen värld är viktig för oss eftersom transporter globalt måste 
ske mer hållbart. Här finns stora möjligheter inom till exempel smarta 
transporter framöver som kan innebära paradigmskifte för vår industri.

– Därför är frågor som kanske inte historiskt har förknippats med 
vår industri också viktiga, som till exempel datalagrings- och dataflö-
desfrågor inom nya frihandelsavtal. Utan dataflöden blir det heller inga 
handelsflöden.

Scania tillverkar bussar, lastbilar och motorer och har en växande 
serviceaffär.  Huvudkontoret ligger i Södertälje och knappt en tredje-
del av företagets närmare 45 000 anställda jobbar i Sverige.

SARA ÖVREBY:
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Scania

Foto: Björn Leijon
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FÖR ATT STOCKHOLM SKA KUNNA BLI EN GLOBAL stad 
att räkna med behöver ”avståndet” till andra städer 
och länder minska. En avgörande fråga för att stärka 
Stockholms internationalisering är därför flygförbin-
delserna från och till huvudstadsregionen. Genom 
bättre flygförbindelser och en förbättrad sjöfart kan 
Stockholm komma närmare resten av världen.
Nya direktlinjer skulle förbättra förbindelserna 
till marknader som är avgörande för det svenska 
näringslivet, främja besöksnäringen och attrahera 
kapital och kunskap till regionen. Förbättrade flyg-
förbindelser bidrar till att stärka konkurrenskraften 
och förmågan att attrahera investeringar och till att i 
förlängningen skapa nya jobb i hela ekonomin. Målet 
bör vara att etablera fler internationella direktlinjer 
från framför allt Asien, Nordamerika och Europa.
Det finns fortsatt stora behov av att behålla Bromma 
flygplats. Samtidigt måste det tas krafttag för en 
strategisk utveckling av Arlanda. De senaste åren har 
Arlanda växt snabbare än Kastrup, men har fort-
farande färre passagerare: drygt 23 miljoner passa-
gerare år 2015 (Kastrup hade cirka 26,5 miljoner). 
För närvarande investeras det 1,3 miljarder kronor 
i Köpenhamns flygplats Kastrup. Det är mer än 
Swedavias totala investeringar som har legat mellan 
0,9 miljarder och 1,1 miljarder kronor om året de 
senaste två åren.
Amerikansk inresekontroll, eller preclearance som 
det också kallas, innebär att du går igenom ameri-
kansk person-, tull- och säkerhetskontroll redan på 
Arlanda. I Europa finns sådan inresekontroll bara 
på två flygplatser, båda i Irland. Där har resandet 
till och från USA blivit enklare och flygförbindel-

serna mellan länderna har förbättrats – dels genom 
fler avgångar till USA, dels genom att det blivit 
möjligt att resa till fler amerikanska destinationer. 
Preclearance kan bli en konkurrensfördel för Arlanda 
och är särskilt viktigt då Stockholms ekonomi är mer 
beroende av kontakter med USA än övriga riket.
För att Stockholm ska bli mer globalt sammankopplat 
behöver också förutsättningarna för sjöfarten stärkas. 
Det har alltid funnits en stark koppling mellan han-
del, sjöfart och välstånd. Vattenvägarna behövs och 
vi måste bli bättre på att utnyttja dem.

VATTENVÄGARNA VAR NYCKELN för Sverige som 
exportnation. Som nav för Mälarregionen och med 
en exporthamn för landets äldsta och mest betydelse- 
fulla industriregion, Bergslagen, positionerade sig 
Stockholm som mittpunkt i ett Sverige som kom att 
växa både ekonomiskt och politiskt. 
Cirka tolv miljoner människor per år reser med 
färjorna till och från Stockholm, eller cirka 33 000 
personer varje dag, året om. Flertalet av de färjor 
som trafikerar Stockholms Hamnar i Stockholm, 
Nynäshamn och Kapellskär är så kallade kombifär-
jor som transporterar både passagerare och rullande 
gods, liksom lastbilar och trailrar.
Om Stockholm ska kunna fortsätta att vara en sjö-
fartsstad värd namnet krävs hamnar med kapacitet 
att klara av väsentligt mycket mer trafik än i dag. Det 
ställer krav på landutrymme för hamnanläggningar 
och kajer och på att det finns tillräckligt bra anslut-
ningar med vägar och järnvägar. För att utveckla 
sjöfarten krävs dessutom kajlägen och fungerande 
landinfrastruktur.

Koppla samman Stockholm  
med världen

MÅL



STRATEGI FÖR HUVUDSTADSREGIONENS INTERNATIONALISERING • DEL 2DEL 2 • STRATEGI FÖR HUVUDSTADSREGIONENS INTERNATIONALISERING

3 3

 ✓ UTVECKLA EN STRATEGISK SYN PÅ FLYGET I REGIONEN 
Om regeringen menar allvar med den ambition den
tidigare uttalat, att Arlanda ska bli störst i Norden, så
måste det tas fram en långsiktig och strategisk plan
specifikt för Arlandas utveckling. Det kräver insatser
från regeringen och ansvariga myndigheter, men ock-
så samarbete med flera slags näringslivsaktörer.
Förutsättningarna för utvecklingen av flyget i regionen
måste vara stabila och förutsägbara. Bromma flygplats
behövs och det måste till en strategisk syn på utveck-
lingen av Arlanda – en fjärde rullbana, markservice,
transporter till och från flygplatsen och mycket mer.
Frågan måste prioriteras högre av regeringen.

 ✓  FÖRSTÄRK SAMARBETET MELLAN FLERA SLAGS 
NÄRINGSLIVSAKTÖRER
Connect Sweden är ett samverkansprojekt mellan
näringsliv och offentliga aktörer som etablerades år
2013. Nätverket arbetar för att stärka Sveriges inter-
nationella flygförbindelser och grupperingen har redan
lyckats åstadkomma en förbättring. Connect Swedens
arbete måste fördjupas och förstärkas.

 ✓ LÖS FRÅGAN OM PRECLEARANCE 
Amerikansk inresekontroll på Arlanda kräver ett avtal
mellan Sverige och USA, men också ombyggnad på

Arlanda. Den politiska beredningen för att få tillstånd 
för preclearance måste påskyndas så att Arlanda blir 
först ut med amerikansk inresekontroll av de flyg- 
platser som nu förhandlar om saken.

✓ STÄRK HAMNARNA OCH LEDERNA 
Masthamnen och Stadsgården bör reserveras för hamn- 
ändamål och utvecklas till en effektiv hamn. Horstens-
leden bör anläggas för att ge en snabbare, säkrare och 
mer kapacitetsstark inseg-ling till Stockholm. 
Sandhamnsleden och Furusunds-leden innebär att en 
stor del av sjötrafiken måste ta besvärliga omvägar. 
Horstensleden behöver därför förverkligas.

✓ KOPPLA SAMMAN HAMNARNA MED STADEN 
Det behövs förbättrad landinfrastruktur till hamnarna 
ur godssynpunkt, till exempel för de anslutningar som 
är av vikt för Stockholm Norvik Hamn i Nynäshamn. 
Norvik är framtidens godshamn i Östersjön för rullan-
de gods och container. Dessutom behöver en östlig 
vägförbindelser byggas mellan Värtan och Sickla. En 
förbindelse söderifrån från Värtan och norrut från 
Stadsgården skulle förbättra godslogistiken för färje- 
trafiken.  

SÅ KOPPLAR VI SAMMAN STOCKHOLM 
MED VÄRLDEN

ÅTGÄRDER
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– Vi måste få bättre
flygförbindelser

Av produktionen går 99 procent på export. Det innebär i klartext att 
det är 100 miljoner liter sprit producerat av The Absolut Company som 
passerar landets gränser varje år. Varumärket är därmed Sveriges enskilt 
största livsmedelsexport. Den största marknaden är USA.

Paula Eriksson är informationschef.
– En av företagets största utmaningar är avsaknaden av ett frihandels- 

avtal mellan Europa och USA. Dessutom finns det en mängd andra  
hinder på vägen vad gäller gränser och tullar.

Kina och Indien är nya intressanta marknader på gång. Men Paula 
Eriksson menar att även kulturskillnaderna mellan länderna är en 
utmaning. 

– De knepiga reglerna kring produktion och marknadsföring av alko-
hol gör det svårt att ta sig in. Därför stöttar vi globala och internationella 
regelverk. Utöver regelverket så är det ofta olika kulturer och traditioner 
som krockar.

Men även de fysiska avstånden måste överbryggas, menar hon. 
– Stockholm måste ha bättre flygförbindelser med direktflyg till fler 

stora städer runtom i världen för att kunna skapa en bättre ”hub”. 

The Absolut Company producerar och marknadsför  
Absolut Vodka, världens femte största internationella 
spritvarumärke. 

PAULA ERIKSSON:

INTERVJU
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The Absolut Company

Foto: Björn Leijon
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UNDER SENARE ÅRTIONDEN har hälso- och sjukvår-
den genomgått en omfattande internationalisering. 
Patienter rör sig i ökad utsträckning över gränserna 
för att hitta vård som antingen har högre kvalitet 
eller är billigare än den som tillhandahålls i det egna 
hemlandet. Även önskemål om kortare väntetider 
motiverar konsumtion av vård utomlands.

Flera olika samhällstrender driver på denna 
utveckling, inte minst globaliseringen, en ökad 
migration, digitaliseringen och vässad ekonomisk 
specialisering. 

Sjukhus i USA liksom i till exempel Indien och 
Singapore har blivit ledande i att erbjuda vissa speci-
fika behandlingar, och har därmed börjat attrahera 
patienter från andra delar av världen.

Samtidigt ökar efterfrågan på hälso- och sjukvård 
och sjukvårdskompetens globalt. Kroniska sjukdomar 
är ett globalt och växande problem. FN har pekat ut 
icke-smittsamma sjukdomar som hjärt–kärlsjukdom, 
cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar som en 
av vårt århundrades största utmaningar.

Här skulle huvudstadsregionen kunna bidra genom 
att sprida vår hälso- och sjukvårdskompetens i värl-
den. Stockholm och Uppsala har en hög koncentra-
tion av framstående verksamheter inom vård, omsorg 
och livsvetenskap. Här finns universitetssjukhus med 
avancerad specialistvård, starka forskningsmiljöer, 
starka kompetenscentrum samt innovativa företag.

Ändå är Sveriges vårdexport mycket blygsam jäm-
fört med många andra länder. Den svenska andelen 

av den globala vårdmarknaden är försvinnande liten. 
Här kan Stockholm gå före. Med Nya Karolinska 
Sjukhuset, NKS, och det life science-kluster som nu 
växer fram i Hagastaden, finns ett tillfälle att posi-
tionera Stockholm som ett centrum för framtidens 
hälso- och sjukvård.

Den globala marknaden för rena vårdresor, det vill 
säga resor för att söka vård vid sjukhus, motsvarar 
ett marknadsvärde på uppemot 480 miljarder kronor 
årligen. Till detta ska läggas marknaderna för utbild-
ning av medicinsk personal, för konsulttjänster som 
att bygga upp och driva hälso- och sjukvård samt 
för så kallad ”hälsoturism”, det vill säga resor som 
motiveras av önskan om en bättre hälsa utan att man 
söker sjukhusvård.

VÅRDEXPORT MOTIVERAS inte bara av möjliga 
exportintäkter. Det handlar också om möjligheterna 
att utveckla den svenska sjukvården. Ett inflöde av 
patienter från utlandet möjliggör för svenska specialist- 
läkare att upprätthålla spetskompetens och kvalitet 
inom diagnosgrupper som är små och där det behövs 
en kritisk patientvolym. Högspecialiserade ”centers 
of excellence” gör också regionen mer attraktiv för 
utländska forskare och specialister.

Stockholm blir redan i dag omsprunget av andra 
städer, såväl i Tyskland som i England, där man gör 
strategiska satsningar för att stärka vårdexporten. 
Stockholm behöver tillvarata den möjlighet som 
export av vård innebär. 

Hitta och lyft fram nya sektorer att 
exportera – såsom vård och hälsa

MÅL
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 ✓ LÖS UPP POLITISKA KNUTAR 
Det måste bli tydligt att man från politiskt håll – natio-
nellt såväl som regionalt – önskar stärka vårdexporten 
och är beredd att stå bakom de satsningar som detta 
kräver. Det handlar om att ge tydliga politiska signaler 
utåt att vårdexport är ett viktigt och självklart område. 
I förslaget till budget för Stockholms läns landsting 
ligger ett uppdrag till landstingsdirektören att ta fram 
en regional vårdexportstrategi. Detta är ett utmärkt 
steg framåt. Det är av största vikt att en sådan strategi 
blir verklighet och att den fylls med ett bra och konkret 
innehåll samt att den också tar tillvara den kunskap 
och de idéer som regionens privata aktörer kan bistå 
med.

 ✓ MARKNADSFÖR STOCKHOLMS VÅRDERBJUDANDE 
Pröva möjligheten att genomföra regionala främjande-
resor för att marknadsföra Stockholmsregionens sam-
lade exporterbjudande. Swecare, vars uppdrag är att 
främja export av svensk hälso- och sjukvård och life 
science, arrangerar regelbundet svenska delegations-
resor till intressanta marknader. Ett motsvarande initi-
ativ skulle möjligen kunna tas på ett regionalt plan,  
där privata och offentliga aktörer går samman för att 
till utländska vårdgivare och försäkringsbolag mark-
nadsföra Stockholmsregionens samlade vårdexport- 
erbjudande.

 ✓  FREDA VÄLFÄRDSSEKTORN FRÅN SKADLIGA INGREPP 
Det är centralt att förutsättningarna för privata bolag 
inom vård och omsorg tydliggörs en gång för alla. För 
att våga satsa på exportmarknaden behövs klara 

besked om vad som gäller på hemmaplan. Debatten 
om vinstbegränsning och om privata företags roll i  
vården hämmar den utveckling som är nödvändig för 
att stärka och bibehålla vår regions konkurrenskraft.

 ✓  VÄLKOMNA UTLÄNDSKA PATIENTER 
Vare sig man är en patient som söker vård eller en 
läkare/tandläkare som ska genomgå en uppdrags- 
utbildning, måste det gå snabbt och enkelt att komma 
till Sverige vilket kräver en väl fungerande hantering 
och att det går fort att få besked. Krångliga byråkrat- 
iska processer och långa väntetider är en konkurrens- 
nackdel för Sverige. Det är av stor vikt att det på hand-
läggande myndigheter som Migrationsverket, Social-
styrelsen och Sveriges ambassader finns personer 
med kunskap om vårdexport. Regelverken, till exempel 
för visering och för tillfälliga förordnanden, behöver 
ses över. Det kan behövas ett särskilt, tillfälligt medi-
cinskt visum för planerad vård, som ett snabbspår för 
vårdsökande. 

 ✓ FRAM MED RÄTT PERSPEKTIV 
En faktor som bromsar ökad vårdexport är den politis-
ka debatten om undanträngningseffekter. Den lands-
tingspolitiker som vill sälja vård till utländska patienter 
kan förvänta sig kritik för att vilja prioritera kapital-
starka utlänningar framför vårdköande svenskar. Detta 
trots att vårdexportens potential ligger i att öka både 
kapacitet och kvalitet i hälso- och sjukvården, till gagn 
för svenska patienter och skattebetalare. Den utländ-
ska finansieringen innebär en efterlängtad förstärk-
ning av hälso- och sjukvårdens ekonomi.

SÅ LYFTER VI VÅRDEXPORTEN

ÅTGÄRDER

3 7
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Mando

Foto: Björn Leijon
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– Det gäller att  
lära sig alla lagar

Patienten äter mat från en tallrik som står på vågen och anpassar sin 
äthastighet, som växer fram på smarttelefonens skärm, till en normal-
kurva på samma skärm. Företaget har hundra anställda som återställt 
hälsan för drygt 1 200 patienter med hjälp av Mandometer. Cecilia 
Bergh är koncernchef och företaget har kliniker i Sverige, New York och 
i Melbourne. 

– Exporten är en liten del av försäljningen, men vi ligger i start- 
groparna med en lansering av en digitaliserad version av behandlingen 
med stora möjligheter att expandera internationellt. 

– Den största utländska marknaden är USA. Men det är inte den 
lättaste. Bara att få Mandometer godkänd av The Food and Drug 
Administration tog sju år. 

Cecilia Bergh menar att det handlar om en konservativ syn på nya 
produkter.

– I USA använder man gamla behandlingsmetoder och har svårt att 
acceptera nya. Det gör det svårt för ett modernt företag som Mando att ta 
sig in på marknaden. 

– Vi lyckades till slut, men först med hjälp av väldigt många advokater. 
I USA umgås man via advokater.

Nu lockar nya marknader i Turkiet och Indien.
– Det gäller att lära sig alla lagar och regler om man vill vara med i nya 

marknader. 
– Handelshinder är inte ovanligt, inte heller i konkurrensutsatta mark-

nader som den amerikanska. Små innovativa företag kan få det svårt, 
men dörröppnare, inklusive politiker, kan göra storverk. Jag ser fram med 
tillförsikt mot de initiativ som kommit på senare tid från svenskt håll.

Mando behandlar patienter med ätstörningar och allvarlig 
övervikt genom att lära dem äta på rätt sätt med hjälp av 
Mandometer, en våg som kommunicerar trådlöst med en 
smarttelefon. 

CECILIA BERGH:

INTERVJUFoto: Björn Leijon
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SVERIGES INFLYTANDE över handelspolitiken har 
till stor del flyttats över till Bryssel. Det innebär att 
Stockholmsföretagen verkar på samma villkor som 
EU:s övriga näringsliv när det handlar om import- 
och exportregler.  

Men det betyder inte att beslutsfattare i Sverige 
helt kan förlita sig på att näringslivet i vår region får 
en ökad konkurrenskraft globalt eller att EU:s inre 
marknad är tillräcklig för tillväxt. För företagen 
innebär EU-samarbetet tekniska fördelar, men det 
innebär också konkurrens med andra företag inom 
EU.  

Det finns därför ett stort behov av smarta admi-
nistrativa lösningar för handeln anpassade för just 
Stockholmsregionens näringsliv.

På grund av stora politiska och ekonomiska olik- 

heter i världen har det visat sig vara svårt att för- 
enkla gränspassager i den takt som man tänkt. 
Därför ingår länder ofta bilaterala frihandelsavtal  
i väntan på de multilaterala överenskommelserna.

VI MÅSTE TA TILLVARA DE STYRKOR och behov som 
präglar just huvudstaden för att bibehålla och skapa 
företag som är konkurrenskraftiga såväl i vårt när-
område som globalt.  

Trots att, eller särskilt på grund av att, vi följer 
handelsformaliteter som beslutas gemensamt inom 
EU så får inte det stänga dörren för innovation på 
import- och exportområdet. All export är någon 
annans import, varför såväl exportfrämjande som 
importfrämjande satsningar krävs. 

Minska hindren för handeln

MÅL
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 ✓  INJICERA INNOVATION I TULLEN 
Tullverket måste anamma ett främjandeperspektiv i 
sin verksamhet. Arbetet med tullhantering måste 
genomsyras av innovation och ett mål om att ständigt 
förenkla för företag i deras handel. Även ny lagstiftning 
på området måste leda till förenklingar. För att lyckas 
måste näringslivet få bättre möjlighet att ta del av den 
samlade kompetens som finns hos Tullverkets specia-
lister. Dessutom bör en särskild person ansvara för 
innovation av tullhantering och arbeta i nära sam- 
arbete med övriga handelsfrämjande instanser med 
särskilt fokus på att minska administrativt krångel vid 
uppgiftslämning, kontroll, tillståndshantering och 
kommunikation.

 ✓  IMPORTERA MERA 
Den moderna ekonomin är mer komplex och samman-
svetsad än vad som tidigare varit fallet. Särskilt företag 
i huvudstadsregionen utnyttjar globala värdekedjor. 

Exporten blir i högre utsträckning beroende av import. 
Därför måste importens betydelse få en mer framstå-
ende plats i arbetet med att främja internationalise-
ring. Det bör övervägas om det system som finns för 
att lösa upp handelsknutar på EU:s inre marknad, 
Solvit, även kan breddas för att sänka trösklar för 
import från länder utanför EU. Nya frihandelsavtal bör 
i högre utsträckning fokusera på att eliminera tullar 
och andra hinder för import- och insatsvaror.

 ✓  DIGITALISERA HANDELN  
För att underlätta handeln krävs mer digitalisering. 
Särskilt av information och myndighetsreglerade doku-
mentkrav. Vilka uppgifter som krävs för handeln bör 
ses över med utgångpunkten att möjliggöra för att 
uppgiftslämnande digitaliseras. Importörer och export-
örer ska dessutom endast behöva lämna en uppgift en 
gång för att minimera administrativa kostnader.

SÅ UNDERLÄTTAR VI HANDELN

ÅTGÄRDER
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3M

Foto: Björn Leijon
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– Det är många
hinder på vägen

Man tillverkar och säljer allt från självhäftande självhäftande klisterlappar  
till avancerad skyddsutrustning och grafiska system. 

Det nordiska huvudkontoret ligger i Stockholm och Lars Näslund är vd.
Mycket av det som tillverkas i Sverige exporteras; till exempel 90 pro-

cent av tillverkningen av svetshjälmar och 60 procent av slipskivor går till 
export, mycket till Tyskland, Västeuropa och USA. 

– Det är många hinder på vägen vid export till utländska marknader 
med certifieringar och godkännanden. På vissa marknader går det dess- 
utom mycket långsamt.

 –Medicintekniks- och läkemedelsmarknaderna påverkas akut av detta 
då produkterna inte godkänns tillräckligt snabbt och då kan det gälla liv 
eller död. 

– Vi drabbas också av att olika länder mäter och kalibrerar produkter 
på olika sätt. Ibland tvingas vi göra om våra produkter så att de nästan 
blir sämre, på grund av att certifieringen av produkterna är ett så stort 
handelshinder.

Lars Näslund är också kritisk mot att Stockholm inte agerar som en 
region. 

– Det finns väldigt lite samkörning mellan kommunerna. Stockholm 
måste acceptera att man är en tjänsteregion, och skapa olika kluster som 
företag kan identifiera sig mot. Landstingspolitiker måste ta ansvar för att 
få ihop samarbetet mellan kommunerna för att stärka Stockholm som en 
region och jobba med en gemensam agenda politiskt för att stärka regio-
nen tillsammans.

3M är ett globalt teknikföretag med 50 000 olika  
produkter i fler än 200 länder och med sammanlagt  
90 000 anställda runt om i världen. 

LARS NÄSLUND:

INTERVJUFoto: Björn Leijon
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DE REGLER OCH ÅTGÄRDER som tillämpas för att 
påverka den internationella handeln tillhör handels- 
politiken. Historiskt har tullar och kvoter, det vill 
säga avgifter och volymbegränsningar på utländska 
varor, dominerat handelspolitikens verktygslåda. I 
takt med att den internationella handeln har blivit 
mer komplex har också handelspolitikens verktygs-
låda uppdaterats. I dag innefattar handelspolitiken 
därför alltifrån regler som påverkar flödet av investe-
ringar och tjänster till regler om immaterialrätt.

Handelspolitiken har traditionellt varit en nationell 
angelägenhet. Sedan Sverige blev medlem av EU 
har det yttersta ansvaret för handelspolitiken flyt-
tats till Bryssel eftersom EU har en gemensam yttre 
handelspolitik.

Städer och regioner, inte länder, är handelns 
naturliga nav. En framgångsrik handelspolitik som 
gör skillnad i praktiken måste därför utvecklas så att 
städernas ekonomiska potential sätts i centrum.

Städer generellt och Sveriges huvudstadsregion 
specifikt har i hög grad ett tjänstefierat och digitali-
serat näringsliv. De kunskapsintensiva tjänstebran-
scherna växer snabbare än övriga tjänstebranscher. 
Mellan 2007 och 2012 ökade antalet förvärvsarbe-

tande i kunskapsintensiva tjänsteföretag i Stockholms 
län med drygt elva procent, mer än dubbelt så snabbt 
som i övriga riket. Programmerare och systemutveck-
lare är det vanligaste yrket i Stockholmsregionen.

Att handelspolitiken inte i tillräckligt hög utsträck-
ning fokuserat på att främja de kommersiella aktivite-
ter som städernas kraft bygger på är sålunda ett stort 
problem. Den handelspolitiska agendan, både globalt 
inom ramen för Världshandelsorganisationen WTO 
och regionalt, exempelvis kopplat till de pågående 
förhandlingarna om ett nytt frihandels- och inves-
teringsavtal mellan EU och USA – det så kallade 
TTIP-avtalet – måste i högre utsträckning beakta 
de frågor som uppfattas som hinder och möjligheter 
bland städerna.

Det är viktigt att dataflödenas betydelse hörsam-
mas i detta sammanhang eftersom dataflöden är 
avgörande för internationell handel och utbyte. Bara 
datatrafiken från EU till USA motsvarar 234 dvd:er 
per sekund. Sverige har en stark ställning när inter-
nationella dataflöden rankas. Sverige rankas på plats 
fem av 139 länder när det gäller gränsöverskridande 
dataflöden (med hänsyn till befolkningsstorlek). 

Sätt städerna i centrum för  
handelspolitiken

MÅL
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 ✓ PRIORITERA TJÄNSTEHANDELN 
Det är helt avgörande att det handelspolitiska systemet 
riggas för att mer fokus läggs på att riva hinder för 
tjänstehandeln. Konkurrensen från utländska aktörer 
inom tjänstenäringarna är ofta mindre omfattande på 
grund av handelshämmande regleringar. Stora utveck-
lingsmöjligheter finns genom att öppna upp för tjänste-
handel inom telekommunikation, utbildning, besöks- 
näring och vård. Inte minst bör TTIP se till att öppna 
upp handeln med finanstjänster mellan EU och USA.

 ✓  FRÄMJA FRIA DATAFLÖDEN  
Dataflöden genomsyrar nästintill all aktivitet i den 
moderna ekonomin. I dag är inte bara digitala företag 
utan stora delar av näringslivet beroende av att data 
kan flöda friktionsfritt över nätet. Den alltmer viktiga 
e-handeln är i hög grad beroende av dataflöden. Stick i 
stäv med digitaliseringens logik är dock trenden bland 
regeringar och myndigheter att reglera och begränsa 
dataflöden. Den växande e-handeln innebär också att 
bestämmelser inom andra områden inte ska hämma 
dataflödena, och därmed handeln. På sikt behövs ett 
globalt ramverk som reglerar – och främjar – data- 
flöden över gränser.

 ✓  UTSE EN HANDELSMINISTER FÖR STADEN 
Huvudstadsregionen måste få hjälp med att öppna fler 
dörrar i världen. Stockholm bör ha en egen handels- 
och utrikesminister som bidrar till att vässa och för-
tydliga huvudstadsregionens varumärke globalt.

 ✓ SÄKRA INVESTERINGARNA 
Stockholm behöver fler strategiska avtal med nya och 
växande marknader. Inom ramen för dessa avtal måste 
alla hinder mot internationalisering rivas, inte bara 
sådana som underlättar handel med varor. Hinder för 
utländska investeringar kan sänkas genom bättre 
skydd för investeringar samt genom effektiva meka-
nismer för tvistlösning. Skiljedomsförfarande är ett 
beprövat och effektivt sätt att lösa kommersiella tvister 
kopplade till handel och investeringar. Därför bör skilje- 
domsförfarande vara standard inom nya handels- 
politiska avtal som tecknas för att öka internatio- 
nalisering.

 ✓  INRÄTTA ETT TEAM STOCKHOLM 
Samordningen mellan de aktörer som på olika sätt 
verkar för att främja huvudstadsregionens internatio-
nalisering bör förbättras. Regeringen har inrättat ett 
Team Sweden för att förbättra samordningen av de 
centrala aktörerna. Det finns behov av att inrätta ett 
Team Stockholm för att åstadkomma en bättre sam-
ordning på regional nivå. Team Stockholm bör inne-
fatta förutom lokala och regionala offentliga instanser 
även privata aktörer. Utländska handelskamrar har 
mycket att bidra med.

SÅ SÄTTER VI STÄDERNA I CENTRUM  
FÖR HANDELSPOLITIKEN

ÅTGÄRDER

4 5
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– Jag ser gärna ett 
frihandelsavtal

Nästan 40 procent av den totala produktionen sker i Södertälje. Företaget 
står för hela 3,5 procent av den totala svenska varuexporten. 

Med en betydande internationell verksamhet berörs bolaget av att 
lagstiftning kring till exempel kemikalier, tillstånd och import skiljer sig 
åt på olika marknader.

Jacob Lund är extern kommunikationsdirektör på företaget:
 – Vi skulle gärna se ett frihandelsavtal mellan Europa och USA. Det 
skulle kunna ge ett mer enhetligt godkännande system för läkemedel 
och inspektioner, vilket skulle underlätta för oss och vara till fördel för 
patienterna.

De största marknaderna försäljningsmässigt för AstraZeneca är USA, 
Kina och Japan, men de ser också framtida möjligheter att exportera till 
nya marknader som till exempel Iran och Afrika.

AstraZeneca är ett globalt läkemedelsföretag med 
verksamhet i över 100 länder och läkemedlen används  
av miljontals patienter över hela världen.

JACOB LUND:
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AstraZeneca

Foto: Björn Leijon
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TURISMENS BETYDELSE FÖR EKONOMIN blir allt mer 
central. Det inflöde av kapital som turismen genere-
rar gör besöksnäringen till en betydande tjänste- 
exportsektor, inte minst för huvudstadsregionen. 
Turismens exportvärde motsvarar uppskattningsvis 
30 procent av tjänsteexporten. 

Besöksnäringen bidrar till att skapa en attraktiv 
region som är intressant att leva och bo i, attra-
herar spetskompetens samt lockar nya företag att 
etablera sig och skapa innovationer. Den synliggör 
Stockholm och Sverige som varumärke, destination 
och trendskapare.

Mot denna bakgrund finns en underutnyttjad 
exportpotential i huvudstadsregionens besöksnäring. 
Möjligheten att utveckla befintliga turistdestinationer 
och förbättra besökarnas upplevelser i Stockholm 
behöver tillvaratas.

Exportera Stockholm 
till turisterna

MÅL
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 ✓ FÖRBÄTTRA FÖR KRYSSNINGSTRAFIKEN 
Skärgårds- och kryssningstrafiken är en viktig del av 
besöksnäringen och stadens identitet. Enbart färje- 
trafiken till/från Stockholm belägger i genomsnitt  
sex–sju hotell i Stockholmsområdet, varje dygn, året 
runt men turisterna möts av en nedgången och ogäst-
vänlig miljö. Masthamnen och Stadsgården måste 
utvecklas till en effektiv godshamn samtidigt som 
hamnens förmåga att välkomna kryssnings- och färje-
passagerare förbättras.

 ✓ SÄKRA FLER INTERNATIONELLA DIREKTLINJER 
Förbättrade flygförbindelser är förutom att stärka kon-
kurrenskraften viktigt för att främja besöksnäringen. 
Stockholm behöver fler internationella direktlinjer från 
framför allt Asien, Nordamerika och Europa.

 ✓  ANPASSA INFRASTRUKTUREN OCH FÖRBÄTTRA  
NÖJESPENDLINGEN 
Underlätta för besökare i regionen att förflytta sig på 
ett billigt, enkelt och bra sätt. Detta åstadkoms genom 
att infrastrukturplanerare och leverantörer beaktar 
besöksnäringens behov i samma utsträckning som 
arbetspendlarnas och den traditionella industrins 
behov.

 ✓ EN STADSMILJÖ FÖR FLER BESÖK 
Ta hänsyn till besöksperspektivet i planering av stads-
miljön. Markanvändning, planteringar, belysning, par-

kering, tekniska installationer och inte minst renhåll-
ningen spelar en betydande roll. Många gånger saknas 
insikt i och kunskap om den offentliga förvaltningens 
avgörande betydelse för turismens förutsättningar att 
utvecklas. 

 ✓ UTVECKLA VÄRDSKAPET I STOCKHOLMSREGIONEN 
Ta ett samlat grepp om destinationen ”Stockholms-
regionen”. Här behövs ett regionalt partnerskap med 
till exempel en webbplats och en mobilapp för hela 
Stockholmsregionens besöksnäring. 

 ✓  GÖR ENGELSKA TILL OFFICIELLT SPRÅK 
För att underlätta för globala talanger, liksom för 
utländska besökare, behövs information på andra 
språk än svenska. Det handlar både om skyltning i 
stadsmiljön och information på webbplatser och i 
appar. Vi behöver möta besökarnas behov, i första hand 
på engelska men även med möjligheter att välja kines- 
iska, franska, spanska, tyska.

 ✓  UTSE EN NATTBORGMÄSTARE 
Förbättra förutsättningarna för utveckling av en sund 
nattekonomi med en nattborgmästare som kan funge-
ra som en brygga mellan nattens entreprenörer och 
staden. Ett välfungerande nattliv är en viktig pusselbit 
för Stockholms internationella dragningskraft.

SÅ EXPORTERAR VI STOCKHOLM TILL  
TURISTERNA
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– Ökad lyhördhet
från politikerna

Företaget säljer både till vanliga konsumenter som handlar på till exem-
pel Elgiganten eller Media Markt, och till större företag och organisatio-
ner, inte minst inom offentlig sektor.

Man har ingen fabrik i Sverige, produkterna tillverkas och utvecklas 
runtom i världen och skickas till Sverige. Den närmaste fabriken ligger i 
Polen och den största i Vietnam. 

Jacob Birkeland är ansvarig för samhällskontakter.
– Vi importerar till 100 procent. Vi betalar en betydande tullavgift 

och är så klart väldigt noga med att allt vad gäller detta sköts på ett kor-
rekt och klanderfritt sätt. Därför har vi tullombud som sköter allt tullför- 
farande, de tar sig igenom labyrinterna av regler som gäller för alla de 
varor vi handlar med. Det är nästan en förutsättning med tanke på att vi 
finns i precis hela världen och att reglerna är så olika. 

– Det är viktigt med så låga trösklar som möjligt. Tull är i dag ett 
nödvändigt ont, ett sätt för staten att få in pengar, men en konsekvens 
blir också att investeringar och varor får det svårare att ta sig in på nya 
marknader. Det är i alla fall en risk. 

– Jag önskar att vi vågade ha en mer utbredd diskussion om vad 
tullar på olika varor faktiskt riskerar att leda till. Se bara på EU:s inre 
marknad och alla fördelar den renderat i tack vare frihandel mellan 
medlemsstaterna. 

Jacob Birkeland önskar också en ökad lyhördhet från politikerna för 
företagens verklighet.

– Det behövs en harmonisering, både på nationell nivå och på 
EU-nivå vad gäller tullar, men även regler rörande kemikalier i produk-
ter och andra standarder som påverkar den samlade produktionen.

Samsung säljer den senaste tekniken av smarttelefoner och surf- 
plattor. Men även vitvaror, tv-apparater och IT. Samsungs primära 
kunder finns i Norden, men de säljer till hela världen. 

JACOB BIRKELAND:
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Sök outforskade marknader med 
hög potential – exemplet Iran
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Med 80 miljoner invånare och med en marknad som 
varit stängd mot omvärlden under många år är Iran 
nu ett land med hög potential. De europeiska företa-
gen står i startgroparna för handel med Iran. Sverige, 
inte minst företagen i huvudstaden, har goda chanser 
att hitta en ny exportmarknad.

Iran har betydande rikedomar i form av olja, 
naturgas och mineraler. Vid sidan av det har Iran 
även en avancerad industrisektor och en välutbildad 
befolkning. 

Det är ingen slump att Sverige och Iran har haft 
relativt omfattande utbyte genom historien, inte 
heller att utbytet har fortsatt också efter den iranska 
revolutionen. Ett genomgående drag i Irans inställ-
ning mot västvärlden är nämligen landets strävan att 
utveckla diplomatiskt, ekonomiskt och teknologiskt 
utbyte med teknologiskt avancerade länder i väst, 
gärna med politiskt neutrala länder såsom Sverige.

Sveriges handelsrelationer med Iran fortsatte att 
utvecklas under tidigt 2000-tal. Sveriges export till 
Iran växte gradvis tills den år 2005 uppgick till  
7,9 miljarder kronor. Exporten till Iran då var något 

högre än den till Saudiarabien (6,6 miljarder kronor) 
och bara något lägre än den till Turkiet (8,6 miljar-
der kronor). I takt med att sanktioner infördes sjönk 
dock exporten till Iran tills den år 2012 uppmätte en 
bottennivå på mindre än en miljard kronor. På grund 
av sanktionerna vände sig iranska företag och konsu-
menter i stället sig till framför allt kinesiska företag.

Mellan åren 2005 och 2015 ökade Sveriges export 
till Turkiet och Saudiarabien med 53 respektive  
60 procent i reala termer. Om den svenska exporten 
till Iran hade utvecklats i samma takt som snittet för 
dessa två länder så skulle den år 2015 ha uppgått till 
12,3 miljarder kronor. Den skulle därmed ha varit 
nära 10 miljarder kronor högre än det faktiska utfallet. 
Denna enkla beräkning indikerar den omfattande 
potentialen till ökad export till Iran som existerar.

Det finns en risk att Stockholms företag blir 
omsprungna av konkurrerande företag vad gäller 
affärer i Iran. Intresset från andra länder och städer 
för den iranska marknaden är stor. Sverige och 
Stockholm måste tillvarata de goda förutsättningar 
som finns att öka handeln med Iran.

I HELA SVERIGE FINNS 69 000 PERSONER SOM ÄR FÖDDA I IRAN. 
UTÖVER DET FINNS DRYGT 34 000 PERSONER VARS ENA FÖRÄLDER 
ELLER BÅDA FÖRÄLDRAR HAR SITT URSPRUNG I IRAN. DÄRMED KAN 
NÅGOT MER ÄN EN PROCENT AV SVERIGES SAMLADE BEFOLKNING 
SÄGAS HA IRANSKT URSPRUNG.

69 000
FÖDDA I IRAN

 

34 000
URSPRUNG I IRAN

 

= 1 % av befolkningen
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Ess i skjortärmen

Stockholm har i dag en rad konkurrensmässiga för-
delar när det kommer till möjligheten att handla med 
Iran. Den första är att Sverige och Stockholm har ett 
gott rykte i Iran. Till ledorden hör hög kvalitet, miljö-
vänlighet och tillitsfullhet. Även under de år då Iran 
har haft begränsad kontakt med västerländska före-
tag har organisationen Näringslivets Internationella 
Råd (NIR) haft en närvaro i Iran. År 2016 är NIR:s 
arbete tänkt att utmynna i Sweden–Iran Business 
Forum, en plattform för att bygga kunskaper och 
utveckla samverkan. Minst lika relevant är att 
Sverige, framför allt Stockholm och andra storstäder, 
har en omfattande iransk diaspora.

I hela Sverige finns 69 000 personer som är födda 
i Iran, varav en betydande andel i huvudstadsregio-
nen. Utöver det finns drygt 34 000 personer vars ena 
förälder eller båda föräldrar har sitt ursprung i Iran. 
Därmed kan något mer än en procent av Sveriges 
samlade befolkning sägas ha iranskt ursprung.  

Internationell handel bygger i hög utsträckning på 
kännedom om främmande marknader, andra länders 
affärskultur och seder samt tillgång till nätverk. 
Detta innebär att den del av huvudstadsregionens 
befolkning som har rötter i eller kopplingar till Iran 
kan bistå näringslivet i att flytta fram positionerna på 
den iranska marknaden.

Det kan Stockholms företag  
sälja till Iran
Företag i Stockholmsregionen är i dag världsledande 
när det kommer till såväl infrastruktur som miljö-
teknik. Förutom att huvudstadsregionens företag 

ligger i framkant så prioriterar den iranska staten 
massiva investeringar inom dessa områden. De 
prioriterade projekten syftar exempelvis till att bygga 
ut järnvägsnätet, koppla upp Iran mot internationell 
trafik, minska oljekonsumtionen samt mildra negativ 
miljöpåverkan, hantera vattenbristen samt främja 
utbyggnaden av vindkraft, solenergi och vattenkraft. 
Många Stockholmsföretag står väl lämpade att till-
fredsställa denna efterfrågan.

Det finns även intressanta möjligheter för tjänste- 
exporten, särskilt inom IT. Det är en sektor som 
omfattar en betydande del av Stockholms högkvalifi-
cerade tjänsteexport. Export av IT- och kommunika-
tionstjänster kan vara ett sätt för huvudstadsregionen 
att skapa ökat utbyte av inte bara varor utan också 
tjänster med Iran. 

En annan form av tjänsteexport som kan utvecklas 
mellan de två länderna är turism. Iran har redan 
uppmärksammats som turistnation tack vare en unik 
historia, attraktivt klimat och en rik matkultur. På 
en rad destinationer, som ön Kish, utvecklar iran-
ska regeringen liberala regelverk som ska attrahera 
utländska besökare till landet. 

 I takt med att den iranska medelklassens köpkraft 
ökar kan också viljan att turista i Sverige stiga, inte 
minst med tanke på att många i Iran har släktingar 
som bor i städer som Stockholm. På sikt kan Sverige 
utveckla en omfattande tjänstehandel med Iran.

Hinder finns – men också  
möjligheter
Företag från huvudstadsregionen som vill göra affä-
rer i Iran måste ha kännedom om den iranska mark-
naden samt allehanda lagar och regler. Det försvårar 
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handeln avsevärt. Förutom att följa grundläggande 
regelverk i Iran och Sverige måste de undersöka om 
exporten berörs av EU:s grundläggande exportkon-
troll liksom av de sanktioner som unionen har kvar 
mot varor från Iran. Risker kopplade till korrup-
tion och smuggling finns också i landet. Det är med 
andra ord en komplicerad fråga att handla med Iran. 
Risken är påtaglig för framför allt mindre och medel- 
stora företag. Samtidigt erbjuder Iran betydande 
möjligheter inte minst för huvudstadsregionens före-
tag. Centralt samordnade initiativ från regering och 
myndigheter måste till som underlättar för företag att 
göra affärer i Iran. 

Mycket kan också göras på en regional nivå. 
Huvudstadsregionens universitet kan proaktivt agera 
för att etablera samarbeten och utbyte med iranska 
universitet. Stockholms stad kan bjuda in företag 
och relevanta aktörer från Iran för kontaktskapande 
aktiviteter. 

Ett samarbete mellan Stockholm och Irans huvud-
stad, Teheran, kan övervägas. I sammanhanget bör 
man tillvarata de många tusen personer med iranskt 
ursprung som bor i huvudstadsregionen då de utgör 
en naturlig bro för kommersiella kontakter mellan 
Stockholm och Iran.

” 
Huvudstadsregionens universitet kan proaktivt 
agera för att etablera samarbeten och utbyte 

med iranska universitet.

”
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F ör att lyckas skörda globaliseringens frukter och stå sig i konkurrensen 
med andra globala städer behöver Stockholm bli bättre på interna-
tionella affärer. Mer av internationalisering måste till. Fler företag, 

särskilt små och medelstora, behöver bli internationella i sina verksamheter. 
Det kan handla om export och import av varor eller tjänster, att locka till sig 
utländskt kapital i form av investeringar, att investera i andra länder eller att 
samarbeta med internationella aktörer på andra sätt.

Strategin för huvudstadsregionens internationalisering har presenterat 
ett antal mål som måste nås för att Stockholm ska lyckas bli en global 
stad att räkna med.

Strategin presenterar en lång rad konkreta åtgärder som skulle flytta 
fram Stockholms position i den internationella konkurrensen. Stockholms 
Handelskammare har tagit initiativ till att utveckla denna strategi. Men 
åtgärderna kan inte genomföras av en enda aktör ensam. För att lyckas 
krävs samlade insatser på många olika nivåer. 

Utöver de avgränsade områden och åtgärder som strategin lyfter 
fram är det viktigt att understryka att en regions och en stads långsik-
tiga utvecklingsförmåga är beroende av ett generellt gott klimat för 
människor och företag. Enskilda åtgärder får maximal positiv effekt om 
grundförutsättningarna för tillväxt och utveckling finns på plats. 

I detta sammanhang är det avgörande för huvudstadsregionens inter-
nationalisering att bostadsbristen får ett slut, att infrastrukturen förbätt-
ras, att trösklar för utbildning, arbete, innovation och företagande sänks.

Det existerar ingen mirakelkur för att lyckas med internationalise-
ring. Just därför är det nödvändigt att samtliga relevanta aktörer nu tar 
ett gemensamt krafttag. Både för att genomföra förbättringar inom de 
områden som denna strategi pekar ut, och för att skapa bättre allmänna 
förutsättningar för huvudstadsregionens konkurrenskraft och utveckling.

Nu krävs det krafttag
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Källor och vidare läsning



2015

Ett samarbete inleds mellan Stockholms 
Handelskammare och den framstående 

amerikanska tankesmedjan Brookings 
Institution inom ramen för projektet ”Global 

Cities Initiative”, som syftar till att främja städers 
internationalisering. Global Cities Initiative  

finansieras av JPMorgan Chase.

2015

Förstudie genom att Stockholms 
Handelskammare tillsammans med 

Brookings Institution tar fram en 
unik analys av huvudstadsregio-

nens konkurrenssituation i jäm-
förelse med ett urval av jäm-

förbara städer. Analysen 
genomförs inom ramen 

för ”Global Cities 
Initiative”.

2016

Lansering av en rapport om huvud-
stadsregionens internationalisering som 

presenterar ny statistik. Den pekar på både 
möjligheter och utmaningar.

2016

Intervjuer med näringslivet för att identifiera hinder mot 
företagens internationella affärer och mot huvud-

stadsregionens internationalisering. Både mindre 
och större företag intervjuas, inom en  

rad olika sektorer.

2016

Stockholms Handelskammare 
genomför en workshop tillsammans 

med Brookings Institution på temat 
internationalisering. Vid seminariet del-

tog representanter för flera andra städer 
som är verksamma inom ”Global Cities 

Initiative”, såsom Chicago, London och San 
Diego. Bland medverkande svenska aktörer 

fanns den svenska regeringen liksom represen-
tanter från flera organisationer som jobbar med att 

underlätta för Sveriges utrikeshandel, såväl natio-
nellt som regionalt. Flera företag fanns också på plats.

2016

Strategin för  
huvudstadsregionens  

internationalisering  
lanseras.

VÄGEN FRAM TILL EN STRATEGI FÖR  
HUVUDSTADENS INTERNATIONALISERING
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