
IMI 2015 från ett regionalt perspektiv 

Ø  Stockholm Business Region 

Ø  Vårt deltagande i IMI 2015 

Ø  Hur jobbar vi operativt med IMI 2015? 

Ø  Vår roll och vårt erbjudande 





Stockholm Business 
Region Development 

Ø  Investeringsfrämjande 

 

Ø  Utveckling av Stockholm som en 
företagsplats 

 

Ø  Förbättra service till näringslivet 

 



Investeringsfrämjande 

§  Den officiella investeringsfrämajande 
organisationen för Stockholm och 
regionen  

§  SBA (Stockholm Business Alliance) 
partnerskap mellan 53 kommuner  

§  Investor service : gratis 
- Marknadsinfo 
- Lokala nätverk 
- Etableringsservice 
- Besöksprogram 
- Etc… 



Fokusområden inom 
investeringsfrämjande 

•  ICT                     

•  Life Sciences                                                             

•  Automation                                                                        

•  Cleantech                                                                     

•  Hospitality                                                                           

•  Logistics                                                                              

•  Metals and mining 



•  Global rank 

6 

Among the world’s  most attractive countries  

SOURCE: *148 ECONOMIES, ** 60 ECONOMIES, *** 175 ECONOMIES, **** 146 ECONOMIES, *****28 ECONOMIES 



” Sverige erbjuder goda förutsättningar för konkurrensutsatt  
Internationell tillverkande verksamhet” 

” Sverige är ett tillverkningsland av hög klass” 

” Det finns stor och viktig närvaro av internationella företag 
med konkurrenskraftig tillverkning i Sverige ” 



Ø  Sverige har internationella konkurrensfördelar, men subtila 
och okända 
 

Ø  Låg kunskap om Sveriges konkurrensfördelar 
 

Ø  Svenska enheter utvärderas kontinuerligt i 
omstruktureringsprocesser 
 

Ø Beslut är generellt inte lokala inom internationella koncerner 
 

Ø  Stor risk att viktigt information missas 



IMI 2015 (Invest Manufacturing Initiative) 

 

Gemensamma målbilden: 

•  Attrahera expansionsinvesteringar till befintliga tillverkningsenheter i SBA regionen 
 

•  Stimulera omlokaliseringsprocesser av tillverkning till SBA regionen 
 

•  Inventering av befintlig tillverkningskapacitet hos målbolagen inom SBA regionen  

 



Målbolag: 

•  Utlandsägda tillverkningsbolag i SBA regionen 

 

•  Svenskägda tillverkningsbolag i SBA regionen som har stark 
internationell närvaro. Bolag som har tillverkningssiter både i och utanför 
Sveriges gränser 

 

•  Svenskägda tillverkningsbolag i SBA regionen som funderar på 
omlokaliering till regionen 

 



Samarbetet faciliterar 
kunskapsutbyte och 
stimulans 

Nära samarbete med olika intressenter 
  
•  IF Metall 
•  Automation region 
•  Stockholm LS 
•  Uppsala Bio 
•  STUNS 
-  … 

Business Sweden - 55 utlandskontor runt om 
i världen 

Våra kompetenser: kunskap, nätverk, kultur m.m.   

Relationsbyggande med site manager &  
beslutsfattare utanför gränserna  
(Chefens chef princip) 



ü  10 deltagande kommuner 

SBA 

Örebro & 
Karlskoga BRG 

Dalarna Gävleborg 

ü  Framtagande av målbolagslistan 

ü  Synliggöra ”Success stories” 

Hur jobbar vi med IMI 2015 operativt? 



ü  Bearbetning och relationsbyggande med målbolagen 

ü  Interna workshop  

ü  Skräddarsy och paketera våra erbjudande efter företagsbehov 

ü  Informationssamling om resp. målbolag 

Hur jobbar vi med IMI 2015 operativt? 



Vårt erbjudande 

Ø  Att förse site manager och beslutfattarna med rätt underlag och jämförande 
information om tillverkningen i Sverige  med avseende på investeringsklimat, 
lönekostnader, energikostnader, kompetensförsörjning o dylikt 
 

Ø Att bistå företagen adressera och fånga upp frågeställningar som är viktiga för 
företagens fortsatta tillväxt inom tillverkning i regionen 
 

Ø Att öka dialogen och erfarenhetsutbyten mellan såväl bolagen som kommuner 


