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Betänkande SOU 2019:21 Effektivt investeringsfrämjande
för hela Sverige
Swedish Medtech tackar för möjligheten att lämna remissvar till del- och slutbetänkandet av
utredningen Effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige. Swedish Medtech välkomnar
utredningen och delar synen på att samordning av investeringsfrämjande initiativ bör utvecklas
utifrån näringslivets behov. Utredningens förslag kommenteras utifrån den medicintekniska
branschens storlek, närvaro och potential för expansion i Sverige.

Sammanfattning
Här följer en kortare sammanfattning av våra synpunkter, baserade på förslagen listade i
utredningens sammanfattning.
1. Tydlig målformulering, ansvarsfördelning och samverkan mellan aktörer
− Vad gäller ”förstärkt arbete med långsiktigt strategiskt viktiga investeringar för
Sverige” anser vi att befintliga företag är viktiga aktörer, vilket inte framgår
tillräckligt tydligt i förslagen.
2. Vi anser det som positivt att en nationell samordnare (investeringssamordnare) tillsätts
samt att investeringsfrämjande blir en del av den fortsatta exportstrategin för att därmed
bättre koordinera export- och investeringsfrämjande insatser. Vi anser även att en
eventuell investeringssamordnare bör ha tät kontakt med den medicintekniska
branschen, något som inte framgår uttryckligen i förslaget.
3. I förslaget att omstrukturera Team Sweden Invest saknar vi en struktur för deltagande
från företag eller branschföreträdare.
4. Vad gäller identifieringen av ”ett lämpligt urval av ledande internationella företag” bör en
koppling göras till befintliga företag på den svenska marknaden.
7. Vi anser att ett samlat system med en ansvarig aktör för både rapportering av
investeringshinder och för lösningar till hinder bör gälla såväl utländska
direktinvesteringar i Sverige som expansion av befintliga företag (både svenska och
utländska).
8. En skrivning gällande investeringsfrämjande bör införlivas i Vinnovas regleringsbrev.
9. Vi tycker det är positivt att Business Sweden får i uppdrag att årligen sammanställa en
rapport med data inhämtad från utländska företags investeringsprocesser och konkreta
exempel på hinder för utländska investeringar i landet. Många gånger är det samma
hinder som möter svenska företag. Även här ser vi att kontakten med företag och
branschorganisationer är avgörande för rapportens relevans.
10. Svenska institutets uppdrag att marknadsföra Sverige i utlandet gentemot målgruppen
internationell kompetens och talang bör genomföras i nära samverkan med företag och
branschföreträdare.
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Detaljerade synpunkter på de olika förslagen
Nedan följer synpunkter på de olika förslagen per kapitel, såsom angivet i bilaga 5.

Förslag i kapitel 2: Aktörer och samverkan i investeringsfrämjandet
Stärk Business Swedens kapacitet att arbeta med långsiktigt strategiskt viktiga investeringar
för Sverige (High Potential Investments [HPI])
För att framgångsrikt identifiera och utveckla investeringsmöjligheter i Sverige är givetvis etablerade
företag viktiga aktörer. Det kanske är underförstått i utredningen att det förs dialog med dessa, men
detta framgår inte tillräckligt tydligt i förslagen. Vad gäller identifieringen av ”ett lämpligt urval av
ledande internationella företag” bör därmed en koppling göras till befintliga globala företag på den
svenska marknaden. Exempelvis efterfrågas från medlemmar i Swedish Medtech argument för att
internt föra talan till deras globala organisationer för att öka investeringarna i Sverige. En tätare
dialog med branschorganisationer och företag kan öka kunskap om detta och bidra till relevanta
insatser.

Stärk det regionala investeringsfrämjandet genom statlig basfinansiering:
Förslaget är att det regionala investeringsfrämjandet stärks upp genom basanslag motsvarande en
heltidstjänst per region. Här vill vi lyfta det vi nämner i stycket ”Generella synpunkter” längre fram
att det behövs resurser till akuta åtgärder för att på nationell nivå överkomma redan identifierade
hinder, såsom bristande kompetensförsörjning.
Dessutom efterlyser vi kontinuerlig uppföljning av effekterna av insatserna; Riksrevisionens
granskning från 20131 vad gäller exportverksamheten visade att de insatser som erbjuds företagen
inte var tillräckligt anpassade till företagens efterfrågan. Endast ca en tredjedel av de företag som
nyttjat en insats hade enligt granskningen positiva omdömen om insatserna. Dessutom saknades
uppföljningsbara mål för verksamheten samtidigt som det var oklart vilka effekter insatserna gav.

Ställ krav i villkorsbeslut på återrapportering, samverkan och grundläggande
investeringsfrämjande tjänster
Vi ser det som mycket positivt att eftervård av etablerade utländska företag genomförs regelbundet
av regionerna i nära samarbete med kommunerna. Här anser vi även att vård av svenska
multinationella företag är viktig. Inom vår bransch vill vi nämna exempelvis Essity AB, Elekta AB,
Permobil AB, Getinge AB, Mölnlycke Healthcare AB, Tobii AB, Nobel Biocare AB, Cambio Healthcare
AB, Raysearch AB och Sectra AB som tillsammans anställer närmre 5000 och vars nettoomsättning är
24 miljarder SEK. Därtill finns exempel på företag där eftervården kanske var tillbakasatt och som de
senaste åren köpts upp och flyttats ut: St. Jude Medical AB, Gambro Lundia AB, som tillsammans
hade ca 1500 anställda år 2012 med en nettoomsättning om ca 8 miljarder SEK.
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https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2013/pa-vag-ut-i-varlden---statensframjandeinsatser-for-export.html
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Införliva en skrivning om investeringsfrämjande i Vinnovas regleringsbrev:
Vinnovas arbete för ett bättre innovationssystem skapar mycket konkreta möjligheter för små och
stora företag och verkar därmed investeringsfrämjande.
Swedish Medtech stödjer tätare samverkan mellan Business Sweden och Vinnova. Det skulle
underlätta för de företag som möter båda dessa myndigheter. En skrivning gällande
investeringsfrämjande bör därför införlivas i regleringsbrevet.

Anta en strategi för investeringsfrämjande som del av den fortsatta exportstrategin:
Vi ser det som positivt att Exportstrategins namn ändras till Internationaliseringsstrategin, alternativt
till Export- och investeringsfrämjandestrategin, för att på så sätt knyta ihop aktörer och initiativ som
egentligen arbetar för en och samma sak: ett svenskt system med goda exportmöjligheter, en god
hemmamarknad och med investeringspotential. Vi anser även att det är bra att prioriterade
branscher/sektorer går i samklang med regeringens näringspolitiska prioriteringar och
samverkansprogram.

Omstrukturera Team Sweden Invest
I förslaget att omstrukturera Team Sweden Invest saknar vi en tydlig struktur för deltagande av och
dialog med företag. För Team Sweden Livsmedel nämndes detta som en framgångsfaktor varför vi
anser att detta bör ske även i Team Sweden Invest.

Förslag i kapitel 3: Ett samlat system för rapportering av investeringshinder
Säkerställ att alla rapporterade investeringshinder omhändertas genom inrättande av en
nationell investeringssamordnare
Vi tycker det är mycket positivt att det skapas ett samlat system för rapportering av
investeringshinder, såväl för utländska direktinvesteringar i Sverige som för expansion av redan
etablerade företag.
Vi hoppas att erfarenheter samlade inom olika branschorganisationer tas om hand, samt att den
medicintekniska branschen involveras i diskussioner kring möjliga lösningar på identifierade hinder –
kort sagt att en eventuell investeringssamordnare har nära kontakt och en pågående dialog med
branschen, något som inte framgår uttryckligen i förslaget.

Tydliggör Business Swedens uppdrag i relation till rapportering av investeringshinder:
Vi tycker det är positivt att Business Sweden får i uppdrag att årligen sammanställa en rapport med
data inhämtad från utländska företags investeringsprocesser och konkreta exempel på hinder för
utländska investeringar i Sverige. Vi saknar dock samma information om svenska företag. Även här
ser vi att kontakten med företag och branschorganisationer är avgörande för rapportens relevans.
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Generella synpunkter
En väl fungerande hemmamarknad viktig för investeringsfrämjande
Precis som nämns i flera utredningar är investeringar en motor för ekonomisk utveckling och att det
därför är angeläget att Sverige förblir ett attraktivt land för utländskt företagande och utländska
investeringar. Vi vill här trycka på att ett attraktivt land för investeringar har, förutom det som nämns
i utredningen såsom god infrastruktur, kompetensförsörjning, etc., även en väl fungerande marknad i
Sverige.

Etik, Hållbarhet och Jämställdhet
I utredningen anges att utredningens förslag inte har några direkta konsekvenser för jämställdheten
mellan kvinnor och män. Det framgår inte av utredningen vad man baserar denna analys på.
Åtminstone borde en analys gjorts av hur Business Sweden arbetar med jämställdhetsfrågor, speciellt
utifrån det faktum att knappt en tredjedel av handelssekreterarna i dag är kvinnor, enligt Ann Linde2.
Det hade varit intressant att följa en diskussion om detta i utredningen.
Vi saknar även en diskussion om etik och jämställdhetsaspekter i Business Swedens styr- och
utvärderingsprocess. Eftersom Business Sweden ska utgå ifrån vedertagna internationella normer
och principer avseende hållbart företagande (CSR), såsom OECD:s riktlinjer för multinationella
företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, FN:s Global Compact samt
Agenda 2030 för hållbar utveckling3 så ser vi det som en brist att utredningen inte beskriver detta i
sin analys.

Lägg resurser på att lösa identifierade hinder
Inom Life Science är forskning, utveckling, marknadsföring och försäljning reglerad enligt LOU,
medicintekniska direktiv, läkemedelslagstiftning, subventions- och ersättningsystem, etiska principer
och regler vad gäller forskning, samt är till största del offentligt finansierad. Detta skapar både
möjligheter och utmaningar för företag och kännedom om detta system är avgörande för framgång.
Kunskapen hos Business Sweden och angränsande aktörer vad gäller hinder för investeringar verkar
vara god. Även om utredningen inte syftade till att hitta vägar runt dessa hinder så saknar vi initiativ
för att lösa de problem som identifierats. Det är därför viktigt att investeringssamordnare och
Business Sweden, förutom att satsa på t.ex. ökad marknadsföring utomlands, ges ett uttalat uppdrag
att bidra med sin kunskap i dialog med andra relevanta myndigheter och aktörer för att överkomma
dessa hinder.

2
3

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/y3GnwK/varfor-ar-tullen-hogre-pa-klader-for-tjejer
https://www.business-sweden.se/contentassets/ff3e75af38bf465ca959966d8f6e4d0d/riktlinjer-for-business-sweden.pdf
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Mer akuta problem
Enligt utredningen har svenska företag under en längre tid pekat på bristande tillgång till rätt
arbetskraft i Sverige4. Enligt Statistiska centralbyrån står Sverige inför ett betydande underskott av
arbetskraft5. Som nämns i utredningen rankas Sverige på en 18:e plats vad gäller Anställbarhet6 enligt
2019 Global Talent Competitiveness Index. Detta rimmar med vad vi hör från medlemsföretag
gällande relevans i utbildningar. Här bör dialog mellan universitet och högskolor och befintliga
företag på den svenska marknaden kunna förbättras.

Svenska multinationella företag lika viktiga som utländska
I utredningen diskuteras hur utlandsägda företag bidrar till ökad sysselsättning, ökad forskning och
utveckling (FoU) m.m. Enligt Tillväxtanalys7 bedrivs den största andelen av FoU-verksamhet i
företagssektorn; ca 70 % (95 miljarder SEK) av de totala FoU-utgifterna i Sverige kom 2015 från
företag, varav ca 42% (32 miljarder SEK) av utlandsägda, f.d. svenska, företag. De stora svenska
internationella koncernerna genomförde FoU-verksamhet för totalt drygt 76 miljarder SEK under
2015, varav ca 50% investerades i Sverige – det är en minskning jämfört med 2013. De utländska
investeringarna från svenska företag ökade samtidigt.
Detta innebär att 63 miljarder SEK kom från svenskägda företag och 32 miljarder SEK från f.d.
svenskägda företag. Vi vill därför efterfråga mer satsningar även på svenskägda multinationella
företag vad gäller investeringshinder och eftervård. Utredningen behandlar förvisso ett effektivare
investeringsfrämjande - underförstått av utländska investeringar - men vi vill framhålla behovet av
motsvarande ambition för investeringsfrämjande för svenskägda multinationella företag med syfte
att behålla dessa företagsinvesteringar i Sverige.

Viktigt påverkansarbete
Enligt en rapport från OECD8 (kapitel 4 sid 191 i utredningen) allokeras inga medel till
påverkansarbete för att förbättra investeringspolicy på nationell nivå. Våra grannländer lägger ca 55
av resurserna på detta. Vi saknar förslag i utredningen som syftar till att förbättra detta arbete, att
med utgångspunkt i etablerade investerares återkoppling påverka investeringsklimatet i Sverige.

4

Svårigheter att hitta rätt kompetens största hindret i enkätundersökning genomförd av Business Sweden i samarbete med
utredningen (sid 156).
5 SOU 2018:78 Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige, sid 199
6 mäter matchning mellan ekonomins behov och tillgänglig talang
7https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.416dbe7b15afcf416fcea348/1494939411503/statistik_2017_03_FoU+i+intern
ationella+företag+2015.pdf
8 OECD (2018) Mapping of Investment Promotion Agencies in OECD Countries, s. 38–39.
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Om Swedish Medtech och medicinteknikbranschen
Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknikföretag verksamma i Sverige. Den
medicintekniska branschen är en sektor inom Life Science, med en stor och växande del av digitala
tjänster, och därmed del av den sektor med flest antal investeringar i Sverige, med ICT som nummer
två (totalt 25 investeringar, varav 15 high-quality investements)9.
Branschens heterogenitet återspeglas i den stora produktvariationen; röntgenutrustning,
ortopediska implantat, minimalinvasiv kirurgi, pacemakers, dialys, hjälpmedel för funktionshindrade,
journalsystem samt förbrukningsartiklar. Vissa medlemsföretag har egen tillverkning, andra är
distributörer. I Sverige finns idag runt 640 medicintekniska bolag med fler är 4 anställda. Utöver
dessa finns ett stort antal mindre aktörer. Den medicintekniska industrin är mycket innovativ och var
den bransch i Europa som 2016 registrerade flest patent (mer än 12 000). Exporten för bolagen har
ökat under 2000-talet med en topp 2010 för att sedan gå ner till att 2013 vara på ca 20 miljarder SEK.
Branschen har idag ca 23 000 anställda vilket gör medicinteknikföretagen till den del inom Life
Science med flest anställda. Den svenska marknaden för medicintekniska produkter och tjänster
består till största delen av offentliga kunder såsom kommuner och landsting. Många av Swedish
Medtechs medlemsföretag har därmed endast möjlighet att föra ut sina produkter på marknaden
genom att delta i offentliga upphandlingar. En stor andel av företagens forskning och utveckling
genomförs i samverkan med hälso- och sjukvården. Detta har lett till en rad nya produkter och
framgångsrika innovativa behandlingsmetoder som kommit till nytta i vården och förbättrad
livskvalitet för patienter.

Malin Hollmark
Ansvarig för FoI & export/investeringsfrämjande, Swedish Medtech
Stockholm 2019-09-30

9

Från tabell 2.4 i utredningen, sid 59. Ur Business Sweden (2018) Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden.
Verksamhetsåret 2018, s. 43.
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