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Sammanfattning
Det ska vara lätt för företag som vill göra affärer i andra länder att
hitta rätt information och stöd, oavsett om företagaren vänder sig till
en digital plattform eller direkt kontaktar en rådgivare i
främjarsystemet. Det är vår ambition i arbetet med regional
exportsamverkan och export- och internationaliseringsinnehållet på
verksamt.se. Tillväxtverket har haft dessa två centrala
regeringsuppdrag i genomförandet av exportstrategin sedan 2016,
med syfte att underlätta företagens internationaliseringsprocess. För
2020 fick Tillväxtverket dessutom i uppdrag att utveckla
besöksnäringen på regional nivå inom ramen för den regionala
exportsamverkan och i linje med Tillväxtverkets övriga arbete med
besöksnäring.
Denna rapport är en redovisning av myndighetens genomförande av
uppdraget under år 2020, ett år där genomförandet påverkades starkt
av pandemin.
På nationell nivå har alla aktörer tillsammans tagit fram en strategisk
inriktning för regional exportsamverkan med gemensamma
indikatorer och mål. Vi ska nå fler företag med tillväxtpotential, vara
tillgängliga i hela Sverige och ha ett samlat erbjudande med träffsäkra
tjänster. Tillväxtanalys gjorde under året en effektutvärdering av
Sveriges exportfrämjande som visar att:







Företag som inte exporterar har en ökad
sannolikhet att börja exportera efter kontakt med
exportfrämjandet.
Företag som redan exporterar redovisar en ökad
exportvolym, särskilt i tjänstesektorn.
Företag som tar del av stöd från flera aktörer
uppvisar de största positiva effekterna.
Främjandet hjälper företag som exporterar mindre
än förväntat initialt, det vill säga företag som har en
outnyttjad potential och därmed borde kunna
prestera bättre med rätt stöd.
Företag som redan är duktiga exportörer uppvisar
inga eller endast marginella effekter.

På regional nivå har fokus varit på gemensamma erbjudanden ut mot
företag. Inom regional exportsamverkan har samtliga regioner
partnerskap där Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit, Almi,
Business Sweden och Enterprise Europe Network ingår. Under 2020
har 793 gemensamma företagsmöten med minst två aktörer
genomförts och närmare 8000 företag har deltagit i insatser
arrangerade av de regionala partnerskapen i regional
exportsamverkan.

Under våren 2020 fokuserades vårt arbete med verksamt.se på att
informera om stöd och åtgärder med anledning av pandemin. En av de
nya innehållssidorna för detta vände sig till företag som exporterar,
importerar eller handlar med utlandet. Även brexit var ett område där
våra användare sökte information.
I övrigt har fokus i vårt arbete med export- och internationaliseringsinformationen på verksamt.se legat på att utveckla och förenkla
innehållet för att bättra möta våra användares behov och
tillgänglighetskrav. Vi har också tydliggjort var företagen kan vända sig
för att få hjälp och stöd i sin expansion.
Verksamt.se/utland hade totalt 206 641 sidvisningar under perioden 1
januari till den 18 december 2021, en ökning med 42% jämfört med
2019 vilket kan vara en effekt av coronapandemin och brexit. Vi kan se
att informationsbehovet ökar vid större världshändelser. Resultatet av
vår effektmätning visar att 77% av respondenterna anser att de helt
eller delvis kunde lösa sitt ärende på verksamt.se/utland. Resultaten
är ungefär samma som för 2019.
Inför budgetåret 2020 tillkom projektet regional exportsamverkan och
besöksnäringen. Natur- och kulturturismföretagen i Sverige är i
huvudsak mycket små, finns över hela landet och är viktiga för lokala
ekonomier. Det som räknas som export är de utländska besökarnas
konsumtion i Sverige. För att denna konsumtion ska öka krävs att det
finns företag som paketerar och säljer de små turismföretagens
produkter internationellt. Elva företag deltog i satsningen. Baserat på
insatsen togs ett digitalt kunskapsmaterial fram som är tillgängligt för
alla Sveriges företag och destinationer och återfinns i Visit Swedens
kunskapsbank. Tillväxtverket arrangerade i februari ett digitalt
seminarium där man presenterade innehållet från satsningen som sågs
av fler än 500 personer. Intresset att få ökade kunskaper som hjälper
företagen att gå stärkta ur pandemin är stort.
För fortsatt arbete för en ökad svensk export i uppdragen regional
exportsamverkan och export- och internationaliseringsinnehåll på
verksamt.se lämnas följande slutsatser och rekommendationer:


Verksamt.se - one stop shop för rådgivning och
finansiering
Finansiering och rådgivning är efterfrågade stöd för företag.
Sedan 2019 har vi en sökfunktionalitet på verksamt.se/utland
(tjänsten Råd och stöd vid export) där företagare kan hitta
information om bland annat rådgivning och finansiering. Idag
läggs information in manuellt i tjänsten. För att säkerställa att
vi fångar upp aktuella stöd som täcker hela landet
rekommenderar vi att tjänstens tekniska funktionalitet
utvecklas så att den kan fungera smartare och hämta data på
ett automatiserat sätt. Förslaget återfinns även i
Tillväxtverkets budgetunderlag för 2022–2024.











Förenklade myndighetskontakter och guidande
information om lagar och regler
Lagar och myndighetsregler är fortsatt upplevda tillväxthinder
för småföretagare, exempelvis behöver besöksnäringsföretag
ökad kunskap om ansvarsfrågor relaterade till
produktsäkerhetslagen. För att underlätta företagens
navigering bland regelverken föreslår vi att den samlade
informationen om export- och internationalisering på
verksamt.se paketeras i digitala handlingsplaner och guider.
Dessa bör utformas tillsammans med ansvariga myndigheter
och aktörer som Konsumentverket, Kammarkollegiet och Visit
Sweden.
Kunskap om effekter i företagen av genomförda
satsningar
Tillväxtanalys publicerade under 2020 en effektmätning av
Sveriges offentliga exportfrämjande. Utvärderingen bidrar till
att säkerställa att RES-aktörerna erbjuder träffsäkra tjänster
som ger effekt. Vi föreslår att det arbete som gjorts på
Tillväxtanalys gällande effektutvärdering av exportfrämjandet
görs återkommande vart tredje år.
Tillvarata arbetet med en utvecklad kunskapsbild om den
regionala exportutvecklingen
Kunskap och statistik om företagens internationalisering
bidrar till ett effektivare exportfrämjande och bättre
möjligheter till uppföljning. Vi rekommenderar att regeringen
införlivar arbetet med en arbetsställefördelad
varuexportstatistik, som genomförts i en pilot av SCB, i det
ordinarie uppdraget för SCB och ser över möjligheterna att
vidta de åtgärder som SCB rekommenderar för fortsatt
utveckling av regional tjänsteexportstatistik.
Ett behovsanpassat, tillgängligt och samlat stöd för hela
landet
Att säkerställa ett tillgängligt, likvärdigt och skräddarsytt
exportstöd är viktigt. För att genomföra dessa förändringar och
hantera företagens specifika exportutmaningar till följd av
pandemin krävs ett gemensamt åtagande från
främjandesystemet och ett utökat uppdrag för regional
exportsamverkan och verksamt.se. Förslaget återfinns även i
Tillväxtverkets budgetunderlag för 2022–2024.
Det behövs fortsatta kunskapsinsatser för att stärka
export inom besöksnäringen
Små researrangörer behöver fortsatt kunskapsmässigt stöd för
att kunna hantera digitala verktyg och välja rätt plattformar för
digital synlighet, bokning och försäljning till internationella
marknader. De behöver även stöd av regionala
exportsamverkansaktörer för att vidareutveckla sin
verksamhet. Det ställer i sin tur krav på att besöksnäringen blir
bättre på att tydliggöra behov av stöd för export samtidigt som
främjandeaktörer behöver utveckla och anpassa sina

erbjudanden och verktyg för att svara upp mot de behov som
små företag inom besöksnäringen har.
Vi rekommenderar en fortsatt satsning på att stärka export
inom besöksnäringen, vilket kan integreras i kommande
uppdrag.
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1

Uppdraget

1.2

Bakgrund

Regeringen presenterade i december 2019 Sveriges nya export- och
investeringsstrategi med syfte att stärka svenska företags export- och
internationaliseringsmöjligheter på viktiga marknader och öka antalet
exporterande företag. Den nya export- och investeringsstrategin anger
inriktning om att satsningen på regional exportsamverkan ska
utvecklas. De samverkande statliga aktörerna ges i uppdrag att ta fram
gemensamma erbjudanden till små och medelstora företag och sätta
mål för deras exportstöd till företagen. Vidare betonas vikten av
exportfrämjandets effekter. Detta förtydligades även i 2020 års
regeringsuppdrag för regional exportsamverkan (RES) där regeringen
framhåller att de samverkande aktörerna ska uppmuntras ta fram
gemensamma erbjudanden, sätta mål för dessa samt utvärdera
resultatet.
Tillväxtverket har sedan 2016 haft två regeringsuppdrag i
genomförandet av exportstrategin. Det ena uppdraget avser att
samordna inrättandet av regionala exportcentra och det andra avser
att utveckla en heltäckande digital ingång på verksamt.se med
information och vägledning i export- och internationaliseringsfrågor. I
regleringsbrevet för 2020 fick Tillväxtverket i uppdrag att fortsätta
arbetet under året med slutredovisning senast den 28 februari 2021
(senare reviderat till 28 april 2021). Dessutom fick Tillväxtverket i
uppdrag att utveckla besöksnäringen på regional nivå inom ramen för
den regionala exportsamverkan och i linje med Tillväxtverkets övriga
arbete med besöksnäring.
Uppdragen har tidigare redovisats i februari 2017, februari 2018,
februari 2019 samt februari 2020. Uppdragen ska bidra till att
underlätta företagens internationaliseringsprocess. Det ska vara lätt
för företag som vill göra affärer i andra länder, att hitta rätt
information och stöd, oavsett om företagaren vänder sig till den
digitala plattformen eller kontaktar en rådgivare i främjarsystemet.
Uppdragen redovisas i en gemensam rapport.

1.3

Mål

Regional exportsamverkan har som övergripande mål att ”Fler små
och medelstora företag ska exportera”.
Tre delmål syftar till att uppnå det övergripande målet:
1. Nå fler företag med tillväxtpotential och vara tillgängliga i hela
Sverige
2. Ett samlat erbjudande som är lätt för företagen att komma i
kontakt med
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3. Träffsäkra tjänster som svarar på företagens behov och som
har mätbar effekt
Insatserna avseende verksamt.se ska bidra till att nå följande
effektmål:


Verksamt.se gör det enklare att starta och driva företag genom
att erbjuda:
1. Tydlig guidning och individuellt anpassat stöd
2. Tillgängligt innehåll och tillgängliga tjänster
3. En självklar plats för smidiga, digitala
myndighetskontakter

Pilotprojektet Regional exportsamverkan och besöksnäringen har haft
som mål att kunskapsinsatsen internationell paketering ska leda till:
1. Förbättrade kunskaper och förmåga att arbeta mot en
internationell marknad för deltagande researrangörer/
turismföretag
2. Att ett digitalt kunskapsmaterial till turismföretag och
destinationer ska vara framtaget
3. Att regionala turismverksamheter ska ha tagit del av den
kunskap projektet genererat
4. Aktörerna inom regional exportsamverkan ska ha fått kunskap
om behovet av mellanled inom besöksnäringen, så kallad
incoming
5. Etablerade kontaktvägar mellan regionalt exportfrämjande och
Visit Sweden

1.4

Finansiering 2016–2020

Insatserna för verksamt.se (verksamt.se/utland samt regionala
webbsidor) och regional exportsamverkan (RES) har under 2016–
2020 haft en total budget om 89 miljoner kronor. Tillväxtverket har
givet omfattningen av insatsen av RES tillfört 24 miljoner vilket har
varit avgörande för ett väl genomfört uppdrag.
Budget RES och verksamt.se år 2016–2020
År

Regeringen Regeringen Regeringen
Tillväxtverket Summa
RES
verksamt.se besöksnäring anslag RES
Mkr

2020

6

3

3

5

17

2019

11

3

0

9

23

2018

15

3

0

10

28

2017

4

3

0

0

7

2016

9

5

0

0

14

12

Summa

1.5

45

17

3

Målgrupp för aktiviteterna

Små- och medelstora företag som har behov av kunskap, nätverk eller
finansiering och står i olika skeden av en internationaliseringsprocess
oavsett bransch. Målgruppen saknar tillräckliga resurser eller
tillräcklig kunskap för att på egen hand genomföra sin
internationalisering och behöver därför extra stöd inom export och
import. Inom besöksnäringen handlar det om kunskap, nätverk och
finansiering för att kunna attrahera internationella besökare till
Sverige. Kunskapsinsatsen har fokuserat på små researrangörer inom
natur- och kulturområdet.

1.6

Metod och organisation

Vi arbetar användardrivet med fokus på företagen och i samverkan
med regioner, andra myndigheter och främjandeaktörer i vårt arbete.
Sedan Tillväxtverket fick uppdraget 2016 har flera studier,
kartläggningar och användartester genomförts. Regional
exportsamverkan har en nationell och regional organisation som
samverkar genom representation i den nationella styrgruppen.
Tillväxtverket arbetar aktivt med de regionala samverkansgrupperna
genom kontinuerliga avstämningsmöten. För en överblick av
organiseringen i regional exportsamverkan, se bilaga 2.
För piloten inom besöksnäring har metoden varit annorlunda. Under
genomförandet av en internationell kongress identifierade vi ett
strukturellt hinder för export inom besöksnäringen. Många företag
inom besöksnäring är små och har inte tillräcklig kunskap för att nå ut
till internationella besökare. Det finns därmed ett behov av ett
mellanled, så kallade incomingföretag, som paketerar och säljer in
erbjudanden från flera företag. Vi har därför valt en metod som
handlar om att arbeta med incomingföretag, i nära samarbete med
Visit Sweden och regional exportsamverkan.
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89

2

Genomförande regional exportsamverkan aktiviteter och resultat

Inom regional exportsamverkan har samtliga regioner partnerskap
där Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit, Almi, Business
Sweden och Enterprise Europe Network ingår. I flertalet regioner
ingår även regionala aktörer så som handelskammare, universitet eller
science parks.
18 regioner har sökt nationella medel via Tillväxtverket för att driva
sin regionala exportsamverkan. Två regioner (Västmanland och
Örebro) har drivit ett gemensamt projekt. Fem regioner arbetar med
RES med finansiering via ERUF-medel (även den via Tillväxtverket).
En region har sökt nationella medel via Tillväxtverket och växlat upp
dem inom ERUF interreg.
Både det regionala och det nationella genomförandet har påverkats av
coronapandemin. Planerade aktiviteter såsom konferenser och besök i
regionerna har fått ställas in eller omvandlats till digitala möten.
Tillväxtverket har haft en ökad belastning och medföljande
omprioriteringar med anledning av uppdraget stöd till korttidsarbete,
vilket också till viss del påverkat koordineringen av RES.
Vid kontakt med samtliga regioner i mars stod det klart att regionerna
önskade en längre genomförandeperiod givet den uppkomna
situationen. Vi lämnade in en hemställan om ett förlängt uppdrag, där
avrapporteringsdatum för uppdraget förlängdes till 28 april 2021. Vi
beslutade därefter att förlänga genomförandeperioden för de
regionala projekten från den 30 november 2020 till 15 februari 2021.
Nedan följer en redogörelse för genomförandet av regional
exportsamverkan år 2020 uppdelad på tre avsnitt: strategiprocessen i
uppdraget, regionalt genomförande och Tillväxtverkets koordinerande
roll.

2.2

Strategisk inriktning för regional exportsamverkan

I inledningen av 2020 fortsatte vi det utvecklingsarbete som
påbörjades 2019, med att ta fram en strategisk inriktning för regional
exportsamverkan.
Till grund för den strategiska inriktningen har vi låtit genomföra flera
studier, av vilka flertalet redovisades i slutrapporteringen för
uppdraget 2019. I februari levererades undersökningen ”Kvalitativ
studie av små- och medelstora företags syn på export och den
regionala exportsamverkan” som tillförde en fördjupad förståelse
kring exporthinder in i RES strategiarbete.
Strategin antogs av gd/vd-gruppen i mars 2020. Nedan följer en
redogörelse för de insatser som vi påbörjat eller genomfört under året.
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Åtgärder för att stärka erbjudandet och nå fler företag


Tydliggör erbjudandet och vem som gör vad

Tillväxtverket har tagit fram ett kommunikationsmaterial bestående
av en översiktlig bild över stödsystemet för export, se bilaga 4. Syftet
är att tydliggöra vem som kan hjälpa företagen när och med vad, inom
regional exportsamverkan. Bilden används internt inom RES för att
underlätta för aktörerna att hänvisa företagen rätt, samt externt på
RES-aktörernas websidor. Materialet kan kompletteras med regionala
erbjudanden vilket exempelvis RES i Stockholm och Uppsala gjort.


Utveckla gemensamma insatser

Vi har genomfört piloter för att säkra att aktörernas erbjudanden
kompletterar varandra på ett bra sätt.
En pilot består av nya resultatindikatorer som fokuserar på att nå
kunder tillsammans, se mer under avsnitt 3.2.1 inrapporterade
resultat från regionerna.
En annan pilot har genomförts mellan Almi och EEN för att öka
samverkan mellan aktörerna och för att skapa tillväxt och ökad export
hos målgruppen. Almi har genomfört behovsanalyser med fokus på
företag med lägre exportmognad och EEN har genomfört
kundintervjuer med utländska EEN-kollegor för ökad kundkännedom
på vald marknad.


Utveckla det digitala erbjudandet

Verksamt.se har utvecklat tjänsten Råd och stöd vid export och
innehållet på webbsidorna verksamt.se/utland. Se mer under rubrik 3
Utveckling av export- och internationaliseringsinnehåll på verksamt.se.
Business Sweden har tagit fram ett nytt online-verktyg ”Go global”.


Stärk genomförandet

För att stärka flernivåstyrningen, samordningen och lärandet mellan
regional och nationell nivå har vi satt gemensamma mål och
indikatorer.
Det övergripande målet i RES är att ”fler små och medelstora företag
ska exportera”, vilket också är ett av delmålen i regeringens export och
investeringsstrategi.
Tre delmål syftar till att uppnå det övergripande målet:
1. Nå fler företag med tillväxtpotential och vara tillgängliga i hela
Sverige
2. Ett samlat erbjudande som är lätt för företagen att komma i
kontakt med
3. Träffsäkra tjänster som svarar på företagens behov och som
har mätbar effekt
Vi har även inlett ett arbete tillsammans med regioner och aktörer för
att tydliggöra den regionala samordnarrollen. Två workshops har
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genomförts med de regionala RES-samordnarna i oktober 2020 och
mars 2021. Leveransen blir en uppdaterad rolbeskrivning för RESsamordnaren på strategisk och operativ nivå.
Vi har arbetat med att öka samordningen med Team Sweden. I dialog
med regionerna har vi tagit fram ett förslag på en ny gruppering ”Team
Sweden Regions”, som lanseras den 16 april 2021. Syftet är att öka
samverkan, informationsutbytet och dialogen mellan det regionala
exportfrämjandet och övriga delar av Team Sweden, samt att öka det
regionala engagemanget i Team Sweden.
Arbetet enligt de prioriterade åtgärderna i strategin fortsätter under
2021.

2.3

Regionalt genomförande

2.3.1

Inrapporterade resultat från regionerna

Under 2020 har 7969 företag deltagit i RES insatser. Detta gäller
insatser inom ramen för Tillväxtverkets finansiering. I de regionala
partnerskapen har aktiviteter genomförts i viss mån för att stärka den
interna samverkan mellan aktörerna men i synnerhet har
gemensamma aktiviteter ut mot företag genomförts. I regionernas
rapportering är det tydligt att genomförandet har varit starkt påverkat
av coronapandemin, där stora delar av våren ägnades åt företagens
krishantering. Alla planerade fysiska insatser såsom konferenser,
grupprådgivning och aktiviteter kopplat till Hela Sverige Exporterar,
fick ställas in med kort varsel.
Regionerna uttrycker i sin rapportering att det har varit värdefullt att
ha en etablerad samverkan på plats när organisationerna snabbt
behövde ställa om sin verksamhet och hjälpa företagen i den akuta
krisen. Många regionala partnerskap har haft tätare möten under
våren. Samtidigt menar vissa regioner att pandemin i stället lett till en
minskad mötesfrekvens i det regionala partnerskapet då
organisationerna fokuserat på sin egen verksamhet.
Det regionala genomförandet har ställt om till att bli mestadels digitalt
och i takt med det har medvetenheten om framgångsfaktorer för
digitalt exportfrämjande ökat. Många seminarier har genomförts på
teman såsom e-handel kopplat till Amazons etablering i Sverige,
produktlansering internationellt, avtal och affärsjuridik och brexit.
Några regioner har också arbetat med exportnätverk för företag.
Regionerna uppger att de företag som deltar i exportnätverk är mycket
nöjda med att kunna utbyta erfarenheter med andra i samma situation
och få inspiration. Företagen ser också ett värde i att ha ett externt
bollplank i internationaliseringsfrågor. Genomförda seminarier har
gett ökad kunskap hos företagen om specifika marknader och ökad
kännedom om aktörerna inom regional exportsamverkan. De företag
som har liten eller ingen erfarenhet av export har fått ett ökat intresse
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för att växa internationellt och kan återkomma med frågor efter den
första kontakten.
En positiv effekt av den digitala omställningen är att det har öppnat för
ökat samarbete över regiongränserna och gett en möjlighet att nå en
bredare grupp företag, framför allt i regioner med stora geografiska
avstånd. Genom relevanta teman har det varit lättare att locka
deltagare trots de utmaningar som finns att nå ut i det digitala flödet.
Utöver de företagsnära aktiviteterna har ett flertal regioner fokuserat
på det strategiska regionala exportarbetet, med utgångspunkt i RES
strategiska inriktning. Flera kunskapsunderlag i form av
behovsanalyser och företagsenkäter har tagits fram och resultat har
delats mellan regioner. Kunskapsunderlagen har legat till grund för
regionala handlingsplaner (Värmland, Västmanland/Örebro och
Uppsala) och för att kunna erbjuda relevanta insatser till företagen.
Några regioner har också paketerat kunskap om RES och byggt
gemensamt marknadsföringsmaterial.
Som nämnts tidigare genomför vi en pilot under 2020–2021 med nya
resultatindikatorer som fokuserar på att nå kunder tillsammans. En
indikator mäter antalet gemensamma kundmöten med minst två RESpartners. En ytterligare indikator mäter antalet företag som hänvisats
till en annan aktör i RES. Detta utförs då det kan ge mervärden som
ökad kvalitet och effektivitet i att möta kundens behov. Vidare ger
gemensamma kundbesök ett lärande mellan aktörer och en djupare
förståelse av nyttan för de olika aktörernas erbjudande.
Regionerna har på uppdrag av Tillväxtverket redovisat följande
indikatorer:
Indikator1

Utfall
2020
Antal deltagande företag i insatsen
7969
Antal företag som hänvisats till en annan aktör i RES 2446
Antal företagsmöten med minst två RES-partners
793
I och med att indikatorerna implementerades i april 2020 har inte
samtliga regioner satt mål för de tre indikatorerna. Inrapporterade
indikatorer är per 15 februari 2021. Vi ser därför årets indikatorer
som en nollbasmätning och kommer att kunna följa utvecklingen över
tid. Inför 2021 har vi förtydligat definitionen av indikatorerna och
även implementerat en fjärde ”Antalet gemensamma insatser i
regionerna”.
För 2020 rapporterades 7969 deltagande företag. Denna siffra kan
jämföras med 2019 då 10 259 deltagare vid
seminarier/workshops/konferenser rapporterades in. Utifrån det kan
vi dra slutsatsen att regional exportsamverkan med anledning av de

1

Indikatorer för Dalarna och Gävleborg per 2020-11-30

17

förändrade förutsättningarna 2020, har lyckats nå och engagera
företagen i något mindre grad än under 2019 (en minskning med 22
procentenheter). Något som flertalet regioner också uttrycker i sin
rapportering.
De inrapporterade indikatorerna avseende hänvisningar och
företagsmöten varierar mellan regionerna, allt ifrån noll
inrapporterade företagsmöten med minst två RES-partners till 250
(Västra Götaland). Regionerna har också signalerat i sina
återrapporteringar att de saknar tillgänglighet till samtliga främjare i
partnerskapen i RES på regional nivå. Flera regioner uppger att antalet
gemensamma besök har påverkats negativt av Business Swedens
minskade regionala närvaro, då det helt enkelt saknats en aktör att ha
gemensamma möten tillsammans med. Den minskade regionala
närvaron av exportrådgivare till följd av Business Swedens
omorganisering är något som tio regioner rapporterar som en
utmaning i arbetet med regional exportsamverkan. Utifrån dessa
signaler ser vi ett behov av att genomföra en fördjupad nulägesbild
inklusive en översyn av respektive aktörs tillgänglighet.
Vi kan konstatera att både resultaten från vår företagsutvärdering
(NKI) och resultaten från Tillväxtanalys effektutvärdering, se avsnitt
3.2.3, visar på ett mervärde hos företagen av att jobba mer samlat och
när insatser från flera aktörer kombineras. Det talar för att
resultatindikatorerna som fokuserar på att nå företag tillsammans är
ändamålsenliga för att följa uppdraget och visar även på att det är
viktigt att fortsatt säkerställa tillgängligheten av ett likvärdigt
offentligt exportstöd i hela Sverige.
2.3.2
Växthusprojekt
Tillväxtverket genomförde 2019 en riktad utlysning i syfte att
paketera gemensamma tjänster från RES aktörerna till exportmogna
företag – genom så kallade växthusprojekt. Utlysningen byggde på
framgångsrika projekt i Halland och Västra Götaland och syftade bland
annat till att sprida goda exempel på arbetsmetoder mellan
regionerna. Sex projekt genomfördes februari 2020 – mars 2021.
Fokus i de genomförda projekten låg på metodutveckling för
exportrådgivning. Tre av projekten genomförde fördjupad rådgivning
riktat mot specifika marknader (Kina, USA, Tyskland). Ett utav
projekten hade en branschspecifik inriktning, med fokus på företag
inom livsmedel och kulturella och kreativa näringar. Två av projekten
var samarbeten mellan flera län. Totalt tog 52 företag del av
rådgivning, coachning och nätverksaktiviteter som utfördes i de sex
genomförda projekten.
Projektens genomförande påverkades starkt av coronapandemin som
bröt ut strax efter projektens start. Samtliga projekt ställde om till
digitala arbetssätt. Coachning, både individuell och i grupp, workshops
och nätverksträffar har genomförts helt digitalt i projekten.
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Under projektperioden genomförde Tillväxtverket ett uppstartsmöte
samt två erfarenhetsträffar för projektägarna. Lärdomar och resultat
från projekten spreds även till det övriga arbetet i RES på en
erfarenhetsträff för de regionala samordnarna 2021.

2.3.3

Företagsutvärdering

I november 2020 genomförde Tillväxtverket en enkät mot företag som
tagit del av RES erbjudande och aktiviteter regionalt (exempelvis
seminarier, gemensam rådgivning, workshops). 115 företag deltog i
enkäten, som skickades ut via de regionala samordnarna i RES2. Av de
responderande företagen uppger 80 procent att de redan finns på en
internationell marknad. Majoriteten (89 procent) av företagen som
deltog i enkäten var mikro- och småföretag (1–49 anställda). De
responderande företagen har till störst del tagit del av Almis
exportstöd, följt av Business Swedens och EENs tjänster.
Enkäten visar att:
-

-

-

-

94 procent av företagen som fått stöd av fler än en aktör
upplever ett mervärde av att träffa fler aktörer.
86 procent av företagen som kontaktat en aktör som inte hade
rätt kompetens för ärendet blev hänvisade till en aktör med
rätt kompetens.
83 procent anser att tjänsterna de tagit del av var till nytta för
företaget. 16 procent av respondenterna uppgav vid
tidpunkten för enkäten att det var för tidigt att utvärdera.
64 procent av företagen tycker att det är enkelt att hitta rätt
aktör för att få stöd i sin internationaliseringsprocess. 14%
uppgav vet ej.
37 procent av företagen upplever att stödet de mottagit från
RES aktörerna inneburit ökad tillväxt i företaget (ökad oms,
fler anställda etc). 55 procent av respondenterna uppgav vid
tidpunkten för enkäten att det var för tidigt att utvärdera.

2Uppskattningsvis

skickades enkäten till totalt cirka 330 företag, varav 32%
har besvarat enkäten. Svarsfrekvensen är uppskattad då enkätlänken
vidarebefordrades till företagen via de regionala RES partnerskapen, vilket
gjort att det exakta antalet företag som tog del av enkäten inte rapporterats
från samtliga regioner. Svarsfrekvensen är betydligt lägre i denna metod för
företagsundersökning jämfört med den telefonenkät som genomfördes 2019,
dock har vi via webbenkäten sammantaget kunnat nå ett större antal
responderade företag. Svarsfrekvens, samt att urvalet av företag gjorts av de
regionala partnerskapen i RES bör tas i beaktande vid läsningen av
intervjusvaren.
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Svaren visar att företagen ser ett mervärde i att träffa flera RESaktörer i samverkan och att aktörernas tjänster skapar nytta, även om
det tar tid att se effekter i form av ökad tillväxt i företagen. Fråga ett,
två samt fyra ställdes även till företagen i den telefonenkät som
genomfördes mot RES kundföretag 2019. Svaren på fråga ett och två i
årets enkät ligger på liknande nivåer mot åren innan3. På fråga fyra –
om företagen upplever att det är enkelt att hitta rätt aktör som kan
hjälpa dem – har en större andel svarat ”vet ej” jämfört med 2019. Vi
ser ett behov av att stärka arbetet med att nå ut och förtydliga
kommunikationen av erbjudandet till företagen för att nå
målsättningen som satts i RES strategi om att andelen företag som
tycker att det är lätt att komma i kontakt med RES aktörernas
erbjudanden ska öka från 7 av 10 företag till 9 av 10 företag.

Svaren i den enkät som genomfördes 2019 visade att:
•92% kundföretag såg ett mervärde av att träffa flera RES-aktörer.
•93% företag ansåg att tjänsterna/stödet har varit till nytta för företaget.
•75% upplevde att det är enkelt att hitta en aktör som kan hjälpa dem.
3
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2.3.4

Effektmätning av RES aktörernas erbjudande – Tillväxtanalys
rapport

Tillväxtanalys publicerade under 2020 en effektmätning av Sveriges
offentliga exportfrämjande. Samtliga aktörer vars erbjudanden
utvärderas i rapporten ingår i uppdraget RES och rapporten utgör ett
viktigt kunskapsunderlag i uppdraget. Rapporten analyserar följande
insatser:






Tillväxtverket, affärsutvecklingscheckar för
internationalisering,
Business Sweden, grundläggande exportutbildning, Steps to
Export,
Almi Företagspartner AB, exportlån,
Enterprise Europe Network, internationell affärsrådgivning
Exportkreditnämnden, garantier.

Tillväxtverket ingick i en referensgrupp för effektmätningen och
tillhandahöll data om företag som erhållit exportstöd.
Exportstöd ökar sannolikheten att börja exportera – oavsett
aktör
Alla aktörers insatser som ingick i utvärderingen uppskattas ge effekt
på företagens sannolikhet att börja exportera. Att få stöd av flera
aktörer är det som ger mest effekt på sannolikheten att börja
exportera, fyra år efter att stödet erhållits. Då har sannolikheten att ett
företag börjar exportera ökat med 45.9 procentenheter.
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Företag som tar del av exportfrämjande ökar exporten – oavsett
aktör
Samtliga utvärderade exportfrämjande insatser ger även effekt på
företagens exportvolym. Att få stöd av flera aktörer är även det som
ger mest effekt på ökad exportvolym. Ett genomsnittligt företag som
tagit del av exportstöd från flera olika aktörer redovisar en ökning av
exporten med hela 152,4 procent, fyra år efter erhållet stöd jämfört
med kontrollgruppen. Det är särskilt i tjänstesektorn som stödet visar
på effekt på exportvolymen.
Rapporten ger en tydlig indikation på att exportstöd gör skillnad för
företagen. Att utvärderingen pekar på att de faktiska effekterna av
exportstödet, i form av ökad export, blir större när stöd kombineras av
flera aktörer är en viktig slutsats för uppdraget regional
exportsamverkan. Resultatet i Tillväxtanalys rapport ligger i linje med
företagens svar kring upplevda positiva effekter av ett kombinerat
exportstöd i Tillväxtverkets enkäter i RES.
Det är företagen som exporterar mindre än förväntat (enligt
Tillväxtanalys modell) som har störst nytta av exportfrämjandet.
Tillväxtverket för en fortsatt dialog mellan myndigheterna för att öka
lärandet i utvecklingen av vilka företag vi bör rikta in oss på med våra
exportstöd.
Effektutvärdering är en viktig del av lärandet i främjarsystemet.
Tillväxtanalys effektutvärdering av det statliga exportfrämjandet
bidrar till att säkerställa att RES-aktörerna erbjuder träffsäkra tjänster
som ger effekt. Tillväxtverket föreslår att det arbete som gjorts på
Tillväxtanalys gällande effektutvärdering av exportfrämjandet görs
återkommande vart tredje år.

2.4

Tillväxtverkets koordinerande roll

2.4.1
Översikt av Tillväxtverkets koordinerande arbete
Under år 2020 har Tillväxtverket genomfört flertalet aktiviteter i
rollen som koordinator för uppdraget. På nationell nivå har tre gd/vdmöten hållits. Nationella styrgruppen har haft nio möten varav tre
heldagar inom strategiarbetet. Statistik- och analysgruppen med
representanter för aktörerna i uppdraget har haft två möten.
Tillväxtverket har haft löpande avstämningar med regionerna både i
storgrupp och fördelat om tre mindre grupper. En digital heldagsträff
har genomförts för regionerna och aktörerna i uppdraget där
statssekreterare Krister Nilsson deltog.
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2.4.2
Finansiering
Enligt uppdraget får högst 9 miljoner kronor användas under 2020.
Tillväxtverket har tillfört 5 miljoner av regionala anslaget 1:1, vilket
har varit avgörande för ett väl genomfört uppdrag. Tillväxtverket
bedömde tidigt att storleken på uppdraget sett till antalet regioner och
mängden aktörer givet den korta genomförandeperioden krävde en
större satsning. Tillväxtverket har 2020 beviljat stöd till 18 regioner
för regional exportsamverkan om totalt 5 miljoner kronor. Under åren
2016–2020 har ca 89 miljoner (anslag samt uppdragsfinansiering)
använts för RES. Av dessa 89 miljoner är 24 miljoner avsatta av
Tillväxtverket från regionala anslaget för att säkerställa ett gott
genomförande.
Se även bilaga 2 för ekonomisk redovisning.
2.4.3

Enkät regionernas syn på RES

Tillväxtverket genomförde i slutet av 2020 en så kallad nöjdkundenkät mot de regionala samordnarna i RES. Frågorna i enkäten
berörde respondenternas syn på hur RES stärker regionen i ett antal
delförmågor. 14 av 21 regioner svarade på enkäten4. Samtliga
respondenter uppger att RES gett regionen en ökad förmåga att
samarbeta med aktörer inom exportstödsystemet för att bättre möta
små och medelstora företags internationaliseringsbehov. 11 av 14
svarande regioner uppger att de är mycket nöjda med insatsen RES
överlag.
Nedan redovisas andelen respondenter som angett att de instämmer i
hög eller mycket hög grad (4 och 5 på skala 1-5) i följande påståenden:
80% anser att RES stärkt samordning och samstämmighet
mellan exportfrämjande aktörers erbjudanden regionalt.
- 67% anser att RES bidrar till ökad kunskap om
internationalisering hos regionala och nationella aktörer inom
stödsystemet.
- 60% anser att RES bidrar till stärkt regional förmåga att öka
tillgängligheten av exportstöd
- 60% anser att bidrar till stärkt regional förmåga att förbättra
kommunikation kring exportinformation och stöd mot företag.
- 47 % anser att RES bidrar till stärkt regional förmåga att
erbjuda ett mer relevant exporterbjudande mot företag.
- 40% anser att RES bidrar till stärkt regional förmåga att
förenkla företagens internationaliseringsprocess.
Sammantaget visar enkäten på att RES i första hand anses bidra till
ökad samverkan och samstämmighet mellan aktörerna, samtidigt som
-

På grund av den relativt låga svarsfrekvensen i enkäten bör resultaten
tolkas med försiktighet.
4
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arbetet med att utveckla erbjudandet och formerna för att gemensamt
nå företag behöver stärkas.

2.4.4
Kunskapsutveckling export
Kunskapsutveckling kring export är en viktig del i Tillväxtverkets roll.
Det finns behov av både kunskapsöverföring mellan RES aktörerna och
utveckling av ny kunskap.
Kunskap och statistik om företagens internationalisering bidrar till ett
effektivare exportfrämjande och bättre möjligheter till uppföljning.
Gällande statistik finns mycket data men viktiga delar i företagens
internationaliseringsprocess och exportstatistik kan utvecklas. Här har
regional exportsamverkan agerat som en samlad kraft och möjliggjort
en utveckling i frågan genom att beställa två piloter hos SCB. En för
framtagande av regional varuexportstatistik och en för regional
tjänsteexportstatistik. Dialog har skett i den analysgrupp som har
skapats med representanter från regioner och nationella aktörer i RES.
I Tillväxtverkets kunskapsbyggande arbete gentemot regioner och
främjare ingår även nyhetsbrev (med ca 160 mottagare) samt
seminarieserien #Gointerlab. Fem nyhetsbrev har skickats ut under
2020 där kunskap och goda exempel från regionala RES har lyfts
tillsammans med rapporter och analyser från aktörerna i uppdraget
och andra främjare. #GoInterLab är en seminarieserie om forskning
kring företagens internationalisering i samarbete med Business
Sweden. Fokus på seminarierna är att lyfta forskningsresultat, studier
och teoretiska modeller och applicera dem i praktiken. Vi har anordnat
två lunchseminarier med sammanlagt 170 tittare. Under året
lanserade vi också ett internt kunskapsforum för RES-samordnarna
där ett tema presenteras och diskuteras under mer informella former.
Vi har hållit två sådana kunskapsseminarier 2020, ett med
kommerskollegium och ett med Tillväxtanalys.

2.4.5

Kommunikation

Kommunikation är ett av verktygen i genomförandet av uppdraget.
Kommunikationen har främst syftat till att tydliggöra uppdraget och
sprida kunskap och erfarenheter mellan regionala RES. Målgruppen
för Tillväxtverkets kommunikation är regionerna och de regionala
partnerskapen samt den nationella styrgruppen. En del av
Tillväxtverkets kunskapshöjande RES-arbete är kommunikation så
som nyhetsbrev och seminarieserien #Gointerlab. Dessa aktiviteter
beskrivs i avsnitt 2.4.4 ovan.
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3

Utveckling av export- och
internationaliseringsinnehåll på verksamt.se

3.2

Genomförande verksamt.se – aktiviteter och resultat

2020 var ett annorlunda år. I vårt arbete med verksamt.se innebar det
en omprioritering av våra insatser under primärt våren där ett stort
fokus lades på att samla information till företag om stöd, åtgärder och
regeländringar som tillkommit på grund av coronapandemin. Den för
året planerade utvecklingen av export- och internationaliseringsinnehållet på verksamt.se genomfördes dock under hösten. Vårt
primära fokus har varit att förenkla både i struktur och i
informationen och säkerställa att innehållet är tillgängligt för alla
användare.
Här följer en beskrivning av det arbete vi gjort fördelat på fem avsnitt;
Utveckling och paketering av innehåll, Effektmätning, Regionala sidor,
Förvaltning samt Kommunikation.

3.3

Utveckling och paketering av innehåll

Nedan redogör vi för det utvecklingsarbete vi genomfört på
verksamt.se med koppling till områdena export och
internationalisering.
3.3.1

Innehållsutveckling med anledning av coronapandemin och
brexit
På grund av coronapandemin såg Myndighetssamarbetet Starta och
driva företag tidigt ett behov av att utveckla särskilda innehållssidor
på verksamt.se med information om stöd och åtgärder för företag som
påverkades av coronakrisen. En av sidorna som vi utvecklade vänder
sig till företag som handlar med utlandet och innehåller information
om bland annat inreseförbud, tullfrågor och länkar till myndigheter
och aktörer. På sidan har vi under året haft information om stöd från
Enterprise Europe Network, EKN, Business Sweden och SEK.
Innehållet har stämts av med berörda aktörer och har uppdaterats
löpande under 2020.
Under 2020 fortsatte vi även att samla och förenkla information om
brexit och har haft en kontinuerlig kontakt med Kommerskollegium i
det arbetet. En större genomgång av innehållet på brexitsidan skedde i
september och fokus har varit att ge användarna en grundläggande
och uppdaterad information om de pågående förhandlingarna kring
handelsavtalet samt hänvisningar till andra myndigheter och
organisationer för hjälp i sakfrågor.
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3.3.2
Innehållsutveckling av verksamt.se/utland
På verksamt.se/utland (och dess undersidor) samlar vi information
och tjänster som rör import, export och handel med utlandet. Under
2020 fokuserade vi på att utveckla och förenkla innehållet av den
befintliga informationen på dessa sidor. Genom tidigare
användartester med företagare hade det framkommit att de tyckte att
sidorna var svåra att navigera på.
Verksamt.se;s prioriterade målgrupp bestående av småföretagare, har
behov av att få stöd snabbt när problem uppstår och vill ha kortfattad,
relevant och väldigt lättåtkomlig information. Undersökningen
Kvalitativ studie av små- och medelstora företags syn på export och den
regionala exportsamverkan som genomfördes inom arbetet med
Regional exportsamverkan visade också på att regler och tidsbrist är
stora exporthinder för många företagare (efter finansiering). För att
möta dessa behov ansåg vi att innehållet som rör export och
internationalisering på verksamt.se behövde förenklas.
Sidorna var inte heller anpassade till tillgänglighetsdirektivet WCAG
2.1 AA-nivå. Tillgänglighetsdirektivet innebär att information och
tjänster ska kunna användas av alla människor oavsett
funktionsvariation.
Tillsammans med bland andra Skatteverket, Tullverket och
Kommerskollegium gjorde vi en effektivisering och ompaketering av
innehållet och minskade från cirka 40 till 15 webbsidor. På så vis
behöver inte användarna lägga lika mycket tid på att klicka sig runt
och leta efter information. Navigeringen underlättade vi genom så
kallade ankarlänkar så att användaren snabbare ska hitta den
information som berör hen. Vi samlade och förenklade informationen
och fokuserade på att introducera användarna till ämnesområdena och
hänvisa till fördjupning hos andra myndigheter och organisationer
genom länkar. På innehållssidorna synliggjorde vi även var företagen
kan vända sig om de behöver mer hjälp.
Vi gjorde också en tydligare ingång till innehållssidorna om export och
internationalisering från verksamt.se;s startsida. Arbetet ledde till att
informationen är anpassad till verksamt.se;s primära målgruppers
behov och går i linje med WCAG 2.1 AA-nivå.
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3.3.3
Statistik – verksamt.se/utland
Verksamt.se/utland hade totalt 206 641 sidvisningar under perioden 1
januari till den 18 december 2021. Det innebär en ökning med 42%
jämfört med samma period under 2019. Notera att den statistik vi
redovisar avser webbsidornas innehåll innan redogjorda förändringar
på verksamt.se/utland var publicerade.

verksamt.se/utland

Sidvisningar (jmfr 2019)

Antal sidvisningar

206 641 (+42 %)

Sidorna visades oftast under perioden augusti till december med störst
ökning visningar i november vilket ser likadant ut för 2019. Under
2020 ökade antalet sidvisningar med 11% på hela verksamt.se jämfört
med 2019.
De sidor som ökade mest i antal sidvisningar var de som handlar om
handel med varor, medan handel med tjänster ökade mest
procentuellt. Det är främst informationen om att importera varor från
länder utanför EU som har den högsta ökningen. Även export av varor
till länder utanför EU ökade markant.
En stor andel, 73,8%, av användarna på verksamt.se/utland hittade till
sidorna via organiskt sök tillexempel via Google (med organiskt sök
menar vi ej betalda sökresultat på sökmotorer). Många av sökningarna
under 2020, där användaren sedan klickade sig vidare till
verksamt.se/utland, rörde ämnesområden som moms eller brexit. Fem
av de tio mest klickade sidorna från organiskt sök handlade om import
eller export av varor eller tjänster utanför EU. Vår mest klickade sida
från organiskt sök var vår information om brexit.
De ökade sidvisningarna för informationen om handel med varor och
handel med tjänster kan vara en effekt av det osäkra läget som
uppstod i och med coronapandemin. Även brexit bör ha påverkat att
besöken ökade då Storbritannien är ett av Sveriges största länder för
export inom både tjänster och varor. Vi kan se att behovet av
information ökar vid aktuella världshändelser. Verksamt.se har också
generellt haft en ökad synlighet i både sociala medier och i
nyhetsmedia under 2020 vilket också kan ha bidragit till ett ökat antal
besök.
3.3.4

Innehållsutveckling av tjänsten Råd och stöd vid export

Tidigare gjorda målgruppsundersökningar för verksamt.se pekar på
att finansiering och rådgivning är efterfrågade stöd från företagare. I
tjänsten Råd och stöd vid export kan företagare hitta kontaktuppgifter
till rådgivare, myndigheter och organisationer som på olika sätt kan
hjälpa företag som köper eller säljer varor eller tjänster över
landsgränser. I tjänsten finns dessutom information om olika
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finansieringslösningar och om utbildningar och evenemang inom
området export- och internationalisering. Användaren kan filtrera sin
sökning utifrån behov, geografi och bransch.
Under 2019 användartestade vi tjänsten och 2020 justerade vi
upplägget för att möta de förslag på förbättringsområden som
identifierades i testet, exempelvis vad gäller begriplighet av texter och
begrepp. Resultatet av den företagarundersökning som genomfördes
inom arbetet med Regional exportsamverkan (RES) 2020 pekade
också på ett behov av att tydliggöra det totala erbjudandet från
aktörerna inom RES. Vi har därför valt att utgå från den
erbjudandepaketering som gjordes inom RES under 2020 i
innehållsutvecklingen av tjänsten Råd och stöd vid export.
Ändringarna stämdes av med regional exportsamverkans nationella
styrgrupp. Vi informerade även RES-samordnarna om tjänsten och har
bjudit in regionala aktörer till att publicera innehåll i tjänsten.
Det nya upplägget för tjänsten publicerade vi i slutet av 2020.
Information till RES-samordnare skedde hösten 2020 samt våren
2021. Innehållet i tjänsten fylls på löpande. Statistiken nedan speglar
därmed framför allt tjänstens användande med det tidigare upplägget.
3.3.5
Statistik – tjänsten Råd och stöd vid export
Från den 1 januari till 31 december 2020 har sidan där tjänsten är
publicerad haft 2 022 sidvisningar. Notera att den statistik vi redovisar
framför allt speglar webbsidornas innehåll innan redogjorda
förändringar var publicerade.

Råd och stöd vid export

Sidvisningar (jmfr 2019)

Antal sidvisningar

2 022 (-50 %)

Vid en jämförelse med år 2019 har sidvisningarna för tjänsten Råd och
stöd vid export minskat med ungefär 50%. Vår bedömning är att detta
framför allt beror på att tjänsten inte kommunicerats under 2020
vilket den har tidigare år. Förändrade informationsbehov med
anledning av världsläget (som coronapandemin och Storbritanniens
utträde ur EU) kan också ha påverkat minskningen.
Information och stöd från flera av de aktörer som varit presenterade i
tjänsten under 2020 fanns även beskrivna på en innehållssida med
export- och importinformation med anledning av coronapandemin.
Den sidan har haft 2 879 visningar. Information om stöd vid export och
internationalisering finns även att hitta på de regionala sidorna på
verksamt.se.
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3.3.6
Effektmätning
Användarnas upplevelse och nytta av verksamt.se har mätts
kontinuerligt under året genom en enkät. Under perioden 1 januari –
31 december 2020 hade vi 983 sessioner på innehållssidorna om
export, import och utrikeshandel där användare, i huvudsak
företagare, besvarat enkäten. Cirka 77% av dessa respondenter angav
att de helt eller delvis kunde lösa sitt ärende, vilket var något färre
jämfört med hela verksamt.se.
Ett något lägre resultat kan bero på hur frågorna var utformade och att
det inte finns några e-tjänster kopplade till informationen om import
och export. Jämfört med 2019 var det ungefär två procent fler som
angav att de helt eller delvis kan lösa sitt ärende år 2020. Vi arbetar
kontinuerligt med att förbättra användarnas upplevelse och strävar
efter att bibehålla resultaten för 2021.
3.3.7
Regionala sidor
Regionalt och lokalt anpassat export-och internationaliseringsstöd
finns presenterat på regionala sidor på verksamt.se. På dessa sidor
finns för de flesta regioner även information om andra typer av
regionala eller lokala företagsstöd. Innehållsutvecklingen av de
regionala webbsidorna drivs av regionerna själva med redaktionellt
stöd från redaktionen för verksamt.se.
I och med coronapandemin införde flera regioner och kommuner
särskilda stöd och företagsjourer som synliggjordes på de regionala
sidorna. Tillsammans med flera regioner genomförde vi också
kommunikationsinsatser för att nå ut med information om att stöd och
hjälp finns för de företag som drabbats negativt av coronapandemins
effekter.
3.3.8
Statistik – regionala sidor
Sidvisningarna på de regionala webbsidorna ökade sammantaget med
77% under 2020. Ökningen berodde troligtvis på den ökade
kommunikationen av sidorna men även på att fler regionala och lokala
stöd blev tillgängliga i och med coronapandemin.
I och med att flera av de regionala sidorna har information om lokala
och regionala stöd inom företagandes alla faser, alltså inte enbart om
export och internationalisering, så går det inte att koppla ökningen till
ett ökat informationsbehov inom just handel till andra länder.

Regioner på verksamt.se

Antal sidvisningar (jmfr 2019)

Blekinge

7 890 (+154%)

Dalarna

11 430 (+122%)
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Gotland

698 (+79%)

Gävleborg

10 082 (+125%)

Halland

4 168 (+77%)

Jämtland Härjedalen

4 834 (+27%)

Jönköping

1 584 (+80%)

Kalmar

2 819 (+265%)

Kronoberg

979 (+29%)

Norrbotten

3 752 (+105%)

Skåne

10 062 (+149%)

Stockholm

20 647 (+40%)

Sörmland

5 565 (+168%)

Uppsala

4 544 (+65%)

Värmland

23 877 (+30%)

Västerbotten

1 622 (+64%)

Västernorrland

1 683 (+79%)

Västmanland

8 222 (+268%)

Västra Götaland

13 420 (+57%)

Örebro

9 450 (+57%)

Östergötland

4036 (+203%)

Totalt

151 364 (+77%)

3.4

Förvaltning

Under året har vi, förutom den stora genomgången av innehållet på
verksamt.se/utland, löpande uppdaterat och justerat innehåll vid
behov. Varje år kvalitetsgranskas också allt innehåll under
verksamt.se/utland. Det innebär att ansvariga myndigheter och
organisationer kontrollerar att informationen är uppdaterad och
stämmer, till exempel efter att regler och lagar har ändrats.
Kvalitetsgranskningen inkluderar även brutna länkar.
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3.5

Kommunikation

På grund av omprioriteringar med anledning av coronapandemin så
genomförde vi inte någon större kommunikationsinsats för
ämnesområdet export och internationalisering under 2020. I stället
planerar vi att informera om det uppdaterade innehållet på
verksamt.se/utland under 2021. Kommunikationsinsatsen kommer då
vända sig till både företagsfrämjare och till slutanvändare, alltså
företagare.
Följande kommunikationsaktiviteter genomfördes 2020:
Digital annonsering: Genom sökordsannonsering får målgruppen
information om export- och internationalisering när de själva aktivt
söker efter den. Syftet med kommunikationen är att underlätta för
målgruppen att hitta det de söker samt att skapa kännedom om att
verksamt.se innehåller information om export, import och
utrikeshandel.
Det är framför allt generella sökord som import och export som
medfört flest klick från sökordsannonseringen. Från 1 januari till 18
december 2020 hade kampanjerna 212 319 visningar och 14 026 klick
vilket är ett bättre resultat jämfört med 2019. Kampanjernas sökord
hade en hög relevans och CTR har legat på 6,61% (med CTR menas hur
många procent av de som sett annonsen som också klickat på den).
Detta är dock lägre än snittet för verksamt.se;s kampanjer. Smalare
ämnesområden ligger generellt på ett lägre CTR än verksamt.se;s
bredare sökordskampanjer om exempelvis att starta företag.
Sociala medier: Syftet med vår närvaro på Facebook är att underlätta
för företagare i deras vardag genom att tipsa om verksamt.se:s
produkter och tjänster, samt annan information som är relevant för
målgruppen. Vi publicerade fyra organiska inlägg inom området
export och internationalisering under 2020. Dessa handlade om brexit,
tullfrågor, immateriella rättigheter och om EKNs stöd. Våra organiska
inlägg nådde mellan ca 900 – 1 500 Facebookanvändare.
Nyhetsbrev: Under året publicerade vi totalt 7 notiser inom området
utrikeshandel i verksamt.se;s nyhetsbrev. Dessa har framför allt
handlat om brexit och om tullfrågor. Nyhetsbrevet har ca 23 000
prenumeranter.
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4

Genomförande besöksnäringen aktiviteter och
resultat

4.1

Inledning

Under planering och genomförande av en internationell
naturturismkongress 2018–2019, identifierade Tillväxtverket
tillsammans med medverkande regionala turismorganisationer och
Visit Sweden ett strukturellt hinder för utveckling och export inom
svensk besöksnäring. Sverige har brist på researrangörer/ incoming
som paketerar och säljer de små natur- och kulturturismföretagens
produkter internationellt. Ett incoming-bolag planerar och producerar
resor för att sälja dessa till utländska researrangörer. Det är ledet
mellan leverantör och den utländska researrangören. För att attrahera
internationella researrangörer skapar incoming-företaget paket som
innehåller aktiviteter, boenden, måltider och lokala transporter.
I detta pilotprojekt bestämde vi oss, i samråd med regional
exportsamverkan, dess styrgrupp och regiongrupper, att genomföra en
kunskapsinsats riktad till företag som paketerar eller har påbörjat
paketering av andras produkter. Syftet var att öka deras kunskaper om
internationell paketering och göra det möjligt för dem att utveckla sina
verksamheter i riktning mot mer incoming, vilket genererar högre
exportvärden. Planeringsarbetet skedde tillsammans med Visit
Sweden och Tillväxtverkets ansvariga handläggare för besöksnäring
samt regional exportsamverkan.
Pilotinsatsen ska användas för att långsiktigt förbättra
exportförutsättningarna inom svensk besöksnäring.
4.1.1
Ändrade förutsättningar på grund av pandemin
Initialt planerade Tillväxtverket att genomföra en utlysning riktad till
företag våren 2020 för deltagande i kunskapsinsatsen internationell
paketering augusti-november. Den skulle avslutas med att företagen
fick testa sina nyvunna kunskaper mot internationella researrangörer
vid Adventure Travel World Summit, ATWS, i Australien. Regional
exportsamverkan skulle medverka i en referensgrupp under
kunskapsinsatsen.
Den planen fick ändras i och med att pandemin bröt ut i mitten av
mars. Över en natt avbokade internationella gäster sina resor till
Sverige. Även ATWS-kongressen i Australien blev inställd. När
planeringen av projektet återupptogs stod det klart att det inte kunde
genomföras utan tidsmässig förlängning. Det beviljades, med två
månaders förlängd redovisningstid, medlen skulle dock vara
förbrukade under budgetåret 2020. Pandemin medförde således ett
ändrat projektupplägg och att alla beviljade medel inte förbrukades.
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4.2

Genomförandet

4.2.1
Kunskapsinsatsens upplägg och metod
I början av augusti publicerade Tillväxtverket en utlysning om
deltagande i en kunskapsinsats om internationell paketering. Via
digitala seminarier och workshops skulle deltagarna få kunskaper om
det internationella reseledets behov, fördjupad marknadskunskap,
digital närvaro, hållbarhet och säkerhet, affärsrelation och affärslogik.
Syftet med insatsen var att företagen skulle gå stärkta ur krisen och
börja bearbeta hur deras verksamhet skulle utformas efter pandemin.
Målgrupp var företag inom natur- och kulturturism som påbörjat eller
ville börja arbeta med incoming.5 Visit Sweden och Tillväxtverket
arbetade fram innehåll och kriterier för urval av företag. Utlysningen
låg uppe för ansökan i två och en halv veckor, men resulterade ändå i
45 ansökningar. Tillväxtverket valde tillsammans med regional
exportsamverkan och Visit Sweden ut elva företag att delta.
Seminarieserien startade i slutet av september och avslutades i mitten
av januari. Den innehöll 240 timmar, dvs 30 arbetsdagar. Dessa var
upplagda med föreläsningar, gruppdiskussioner och workshops.
Företagen fick även träna på att pitcha och sälja in sina produkter till
internationella researrangörer vid Swedish Workshop, vilket
resulterade i nya kontakter. Under det avslutande seminariet i januari
presenterade företagen sina tre-årsplaner för hur de ska integrera
incoming i sin affärsmässiga verksamhet. De deltog även vid världens
största resemässa ITB i mars, digitalt.
Det kortsiktiga målet med seminarieserien var att ge deltagande
företag ökad kunskap om vad som krävs för att arbeta mot
internationella målgrupper och marknader. Planeringsperioden var
mycket kort innan serien startade. I stället för att innan projektets
start definiera fasta kunskapsbehov så utvecklades seminarieseriens
innehåll i små moduler under hela processen, baserat på vad företagen
ansåg som viktigt och betydelsefullt. Inom agilt arbetssätt kallas detta
för ett inkrementellt förhållningssätt. Fördelen med ett agilt arbetssätt
är främst att man är öppen för förändrade krav under hela
genomförandet. Nackdelen är svårigheten att bedöma och planera
tidsåtgång för den färdiga produkten. Arbetssättet kräver också
avancerad projektledning.

Ett incoming-bolag planerar och producerar resor för att sälja dessa till
utländska researrangörer. Det är ledet mellan leverantören och den utländska
researrangören. Det paketerar flera leverantörer och gör därigenom en
produkt som säljs vidare till den utländska researrangören.
Varför ett incoming-bolag: nå en internationell marknad, ofta till en lägre
kostnad; kunskap om marknaders behov; säkrare betalningar och minimerad
valutarisk; tidsbesparing.
5
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4.2.2
Samarbetet med Regional exportsamverkan
Tillväxtverkets projektledare inom besöksnäring presenterade vid
flera tillfällen projektupplägget och fick synpunkter från regional
exportsamverkans styrgrupp och RES-samordnare i tre regiongrupper. Det har även skett individuella möten med European
Enterprise Network, EEN:s besöksnäringsansvariga och Almis
representant i styrgruppen. Den senare bidrog till upplägget av
affärsutvecklande moduler.
Några regionala RES-partnerskap visade ett större intresse för
projektet, vilket var positivt eftersom tanken var att matcha några
partnerskap med deltagande företag. Fokus skulle därmed ligga på
högst fem regioner, där det regionala partnerskapet skulle bli
involverat i genomförandet och få djupare kunskap om de små
turismföretagens verksamhet och behov. Detta gick inte att genomföra
på grund av att de företag som ansökte från dessa regioner var för
svaga i förhållande till de urvalskriterier vi ställt upp (se bilaga 5).
Ambitionen var att genom ett närmare samarbete med ett fåtal
regionala partnerskap ta fram ett koncept för hur man ska kunna
stärka besöksnäringens exportförmåga långsiktigt tillsammans med
regional exportsamverkan. Att genomföra detta hade dock krävt
betydligt mer tid eftersom urvalet av företag skulle ha behövt ske i
samarbete med utvalda RES-partnerskap och regionala
turismorganisationer, det vill säga med andra metoder än den
nationella utlysning som genomfördes. Det hade också krävt en
nationell referensgrupp under kunskapsinsatsen. Pandemin och
tidsfaktorn omintetgjorde detta. Projektet hade behövt ytterligare ett
år på sig för att kunna involvera RES-nätverket på ett djupare sätt.

4.3

Måluppfyllelse och resultat

Fokus i pilotprojektet har varit att förbättra företagens kunskaper och
förmåga att arbeta mot internationella marknader samt att det genom
insatsen tas fram ett digitalt material om internationell paketering
som besöksnäringen i hela Sverige ska kunna ta del av. Regional
exportsamverkan har fått kunskap om behovet av incoming genom
information vid olika möten och mejlutskick. Regionala
turismorganisationer har fått skriftlig information om projektet,
nyhetsbrev och möjlighet att delta vid ett kunskapsseminarium.
Det sista målet om att det ska finnas etablerade kontaktvägar mellan
regionalt exportfrämjande och Visit Sweden har påbörjats genom
kontakter med European Enterprise Network och Tillväxtverkets
ansvariga för RES. Visit Sweden är den nationella organisation som har
bäst övergripande kunskap om vad internationella marknader
efterfrågar och kan därmed förmedla kunskap om vad som krävs för
ökad turistisk export till aktörer inom regional exportsamverkan. Det
är därför viktigt att förbättra kontakterna mellan regional
exportsamverkan och Visit Sweden.
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4.3.1
Förbättrade kunskaper för deltagande företag
Resultatet i en utvärdering av seminarieserien i december blev mycket
bra med ett nöjt kundindex (NKI) på 78. Vad gäller nivån på
kunskapsinhämtning ansåg 8 av 11 företag att nivån var perfekt,
medan 3 av 11 att nivån på seminarierna var mycket bra, men i vissa
delar låg.
Företagens slutrapporter, mars 2021, visar i fråga om kortsiktiga
effekter att 9 av 11 företag ansåg att de hade fått Ökad kunskap om
digital närvaro, plattformar, verktyg osv, samt Bättre kunskap om vad
som krävs back-office för att arbeta internationellt. Två företag ansåg
att bara vissa av dessa delar hade uppnåtts. Åtta företag ansåg att de
hade fått Ökad kunskap om internationella trender inom turism. De som
ansåg att bara vissa delar har uppnåtts hade önskat mer tid för att lära
sig mer om varje marknad. En kommentar är att den största
behållningen har varit verkligen relevanta föredragshållare och
workshops där de som föredragit har lång och gedigen erfarenhet från
sitt arbete mitt i reseledet. Sju företag anser att de fått Förbättrad
marknadskunskap liksom Kunskap om hur hållbarhet kan integreras i
paketering. Även Ökad kunskap om regler kring produktsäkerhet,
paketresor och resegarantier anser sju företag ha infriats. Ett företag
skriver att det var mycket bra men att tolkningsfrågor kvarstår, här
har Kammarkollegiet jobb kvar att göra. Ett annat företag hade önskat
att det skulle ha varit mer interaktivt. Den del som i genomsnitt fått
lägst betyg totalt sett är Ökad kunskap om betydelsen av
affärsutveckling i en hållbar/cirkulär riktning. Bedömningen att det ”till
största del har uppnåtts” angav 6,5 av 10 företag. De företagare som är
positiva är dock mycket nöjda och några har fått djupare insikt i hur de
kan använda verktyget Cirkulär Business Modell Canvas i kombination
med de globala hållbarhetsmålen. De som gett bedömningen ”bara
vissa delar har uppnåtts” har angett att modellen är svår att ta till sig
på grund av att den inte är utvecklad för tjänsteföretag.
I de öppna frågorna är det tydligt att företagen är mycket nöjda med
seminarieserien och att det har fungerat bra att genomföra den digitalt
i Teams. Kursen bedöms som mycket relevant för dem och flera
hoppas att det kommer att genomföras fler liknande kurser för små
turismföretag. En säger att det behövs en motsvarande kurs för
boendeanläggningar. Företagen säger sig ha fått tillgång till en del nya
verktyg som kan hjälpa dem att bli mer synliga för omvärlden. Kursen
har dock varit intensiv och alla har inte hunnit omsätta sina ökade
kunskaper i de egna företagen. Ungefär hälften av företagen beskriver
förändringar som de har satt i gång i riktning mot mer incoming eller
DMC (Destination Management Company).
Nätverk
I ett pilotprojekt som detta är urvalet av deltagare av stor vikt.
Spridningen med deltagare från hela Sverige, olika typer av företag
med skilda bakgrunder och kunskaper skapade mycket bra dynamik.
Det gjorde att gruppen växte tillsammans och kunde och vågade dela
erfarenheter, till exempel visa sina bokslut, berätta om misslyckade
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och lyckade vägval. I utvärderingen i december uppgav 7 av 10 företag
att de kommer att jobba vidare i detta nätverk. Det återkommer även i
slutrapporterna, där alla företag lyfter fram nätverket som särskilt
positivt, dvs sammansättningen av gruppen och diskussionerna kring
specifika frågor som är relevanta för små aktivitetsföretag.
4.3.2

Digitalt kunskapsmaterial och kommunikation

Initialt beräknades att cirka 20 föreläsningar från seminarieserien
skulle spelas in för det digitala kunskapsmaterial som var ett mål med
insatsen. Det har dock blivit många fler, i nuläget finns det 38 filmer
med artiklar till varje inspelad presentation. Resultatet har blivit en
mycket bredare och djupare kunskapsbas än först planerat, att dela
med alla intressenter i svensk besöksnäring. Materialet återfinns i Visit
Swedens kunskapsbank. Det är uppdelat i följande områden som
speglar innehållet i seminarieserien:








Marknader
Incoming
Hållbar internationell paketering
Hållbar turism och affärsutveckling
Vad säger lagen,
Digital synlighet
Trender och omvärld.

För att öka kännedomen om kunskapsmaterialet har följande insatser
genomförts:
a) Tillväxtverket arrangerade tillsammans med Visit Sweden ett
webbinarium baserat på pilotprojektet 2021-02-17. Det lockade
fler än 500 deltagare över hela Sverige. En film finns som ska
läggas ut på Tillväxtverkets webbsida.
https://www.youtube.com/channel/UChjxU7opkEp7bAMj3jRZoq
Q/videos?view=0
b) Spridning av materialet har skett genom Visit Swedens nyhetsbrev
samt delning i sociala medier såsom Linkedin. Resultatet under en
period i början av mars visar på en CTR (click through rate) om
1,3% vilket är högre än globalt genomsnitt (0,45%). Visit Sweden
kommer att fortsätta sprida innehållet till besöksnäringen genom
olika kanaler.
c) I Kunskapsbanken/internationell paketering
https://corporate.visitsweden.com/kunskap/internationellpaketering/ har besökare tittat på 4026 page views under
perioden 1 januari till 16 mars. Av dessa kommer absolut flest från
Stockholmsområdet följt av västkusten med Göteborg.
d) Filmerna används i en utbildningssatsning som Turistrådet
Västsverige påbörjat.
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Kunskapsinsatsen har väckt stort intresse bland företag och
destinationsorganisationer. De regionala turismorganisationerna och
RES fick innan utlysningen ett utskick med beskrivning av
pilotprojektet, kunskapsinsatsen om internationell paketering, texten
till utlysningen och kriterier för urval av företag. Många har per telefon
och mejl till Tillväxtverket velat ta del av resultatet.
Ansvaret för att tillgängliggöra kunskapsmaterialet vilar på Visit
Sweden och Tillväxtverket. Det arbetet har man endast hunnit påbörja.

4.4

Slutsatser regional exportsamverkan och besöksnäringen

Pilotprojektet blev mycket lyckat när man ser till medverkande företag
och det digitala kunskapsmaterial som blev resultatet av
kunskapsinsatsen. Det visar både kundnöjdhetsundersökningen och
företagens slutrapporter. Att integrera insatsen i ett bredare resperspektiv hade dock krävt betydligt mer tid för planering och
genomförande.
De företag som deltog arbetade med olika typer av aktiviteter inom
natur- och kulturområdet. De hade dock mycket gemensamt som små
företagare med alltför lite tid att sätta sig in i digitala verktyg och
plattformar och snabba förändringar inom resebranschen. Företagen
hade redan internationella kunder, men fick genom kursen insikt i att
de skulle kunna effektivisera sitt arbete och bli mer lönsamma genom
att övergå till att arbeta mer med incoming.
Vissa av företagens behov kunde vi fånga upp direkt under
seminarieserien, som behovet av finansiering för kvalitetsutveckling
inom hållbarhet och det digitala området. Det låg bland annat till
grund för Tillväxtverkets utlysning av affärsutvecklingscheckar till
natur- och ekoturismföretag för genomförande under 2021.
Det återstår dock insatser för att företagen mer effektivt ska kunna
driva verksamheter som stärker regionernas exportförmåga. Det
handlar om insatser som kan minska företagens administrativa tid och
göra dem tryggare i fråga om regelverk. Det handlar även om
kunskaper som ger bättre möjlighet att svara upp mot internationella
turisters efterfrågan inom hållbarhetsområdet.
Hållbara naturupplevelser
Intresset för att besöka Sverige och ta del av hållbara naturupplevelser
har ökat starkt de senaste åren. Sverige har hamnat på en allt bättre
ranking i undersökningar som genomförs av olika institut. Pandemin
har också resulterat i ett större inhemskt intresse. De svenska
turisterna är dock mer självgående och har litet behov av
aktivitetsföretagens tjänster. Det är de internationella besökarna som
genererar ökad omsättning till företag och lokala ekonomier.
Utländska besökare efterfrågar oftast paketerade upplevelser som är
digitalt synliga. Företagen måste således kunna hantera digitala
verktyg och plattformar som används av olika marknader.
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Under ITB-mässan presenterade Euromonitor ett nytt index, där
Sverige rankas som den mest hållbara destinationen av 99 länder.
Enligt Euromonitor visade deras januarimätning att två tredjedelar av
de globala konsumenterna vill ha ett positivt inflytande på miljön
genom sitt dagliga agerande. Hållbarhet förhöjer upplevelsen, skapar
värde, förtroende och lojalitet.
Det är dessa internationella besökare Sverige behöver attrahera när
väl gränserna öppnar igen efter pandemin – besökare som är
intresserade av svensk kultur och natur och som vill agera hållbart.
För att nå dem krävs kunskapsmässiga och ekonomiska insatser
riktade till besöksnäringen och det krävs insatser från regional
exportsamverkan för att stärka de små företagen i regionerna.
Om svensk besöksnäring ska kunna öka sin attraktivitet i förhållande
till internationella målgrupper och marknader krävs att företag och
destinationer arbetar med tydlig inriktning mot de globala
hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Att hållbarhetscertifiera företaget
är en metod för att påbörja denna process, en annan och mer
genomgripande, att genomgå en affärsutvecklingsprocess i cirkulär
riktning, ändra affärsplanen och föra in mätbara hållbarhetsmål för
företaget.
Affärsutvecklingsverktyget Cirkulär Business Model Canvas
Den affärsutvecklingsmetod som företagen i piloten fått möjlighet att
använda för att revidera sina affärsplaner mot ökad incoming på tre
års sikt, Cirkulär Business Model Canvas, fungerade bra ur
hållbarhetssynpunkt. Den är dock svåranvänd inom besöksnäringen
eftersom den är utformad för varuproducerande företag och behöver
omarbetas för att fungera för tjänsteföretag. Eftersom Tillväxtverket
har varit med om att ta fram metoden och den återfinns på
myndighetens hemsida ska Tillväxtverket inom befintlig verksamhet
se över hur den ska kunna omarbetas för tjänsteproducerande företag.
Verktyget skulle kunna användas av enskilda företag samt regionala
främjandeorganisationer för affärsutvecklingsinsatser riktade till
besöksnäringen som gynnar framtida regional export.
Besöksnäringssatsningen
Den besöksnäringssatsning som Tillväxtverket genomför under 2021
innehåller insatser för att öka företagens omställningsförmåga med
fokus på hållbarhet och digitalisering. Satsningen innehåller även
insatser för att integrera besöksnäringsfrågorna ur ett
platsutvecklingsperspektiv – vilket kan bidra till att besöksnäringen
blir en mer integrerad del i främjarsystemet.
Som ett komplement till dessa insatser ser vi dock fortsatt behov av
mer fokuserade insatser. Se vidare under rekommendationer 5.1
Förenklade myndighetskontakter och guidande information om lagar
och regler samt 5.6, Det behövs fortsatta kunskapsinsatser för att
stärka incoming inom besöksnäringen.
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5

Slutsatser och rekommendationer

5.1

Förenklade myndighetskontakter och guidande information
om lagar och regler

Lagar och myndighetsregler är fortsatt upplevda tillväxthinder för
småföretagare enligt Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor
och verklighet 2020. För att kunna erbjuda ett relevant och
behovsanpassat digitalt stöd som underlättar företagens kontakt med
myndigheter behöver vi fortsätta det arbete som initierats inom
Myndighetssamarbetet Starta och driva företag och som leds av
Tillväxtverket och Bolagsverket. Målbilden i det arbetet är enklare
myndighetskontakter genom sammanhållna digitala processer. Det
inbegriper olika områden, branscher eller faser i företagandet.
För att underlätta företagens internationaliseringsprocess och
navigering bland regelverken anser vi att den samlade informationen
om export- och internationalisering som vi har på verksamt.se idag bör
paketeras i digitala handlingsplaner och guider, i den utsträckning det
är möjligt. Ett exempel är de behov som identifierades i den pilot som
genomfördes 2020 för besöksnäringen inom arbetet med regional
exportsamverkan. Där har vi sett att besöksnäringen behöver ökad
kunskap om ansvarsfrågor relaterade till produktsäkerhetslagen.
Information om paketreselagens och resegarantilagens krav på de små
turismföretagen behöver förenklas och förtydligas så att det bland
annat framgår vad som krävs av dem utifall de är arrangör eller om
deras produkter ingår i en annan researrangörs utbud. Det finns också
behov av att höja kunskapsnivån hos små turismföretag om krav och
efterfrågan från internationella researrangörer.
Tillväxtverket rekommenderar därmed att information om dessa
regler och områden tillgängliggörs på verksamt.se och utformas
tillsammans med ansvariga myndigheter och aktörer som
Konsumentverket, Kammarkollegiet och Visit Sweden i guidande
digitala vägledningar som möter företagens behov.

5.2

Verksamt.se - one stop shop för rådgivning och finansiering

Enligt tidigare gjorda målgruppsundersökningar är finansiering och
rådgivning efterfrågade stöd för företag. Sedan 2019 har vi haft en ny
sökfunktionalitet på verksamt.se/utland (tjänsten Råd och stöd vid
export) för att underlätta för företagare att hitta information om bland
annat rådgivning och finansiering från helt eller delvis offentligt
finansierade aktörer som stöttar företag inom export- och
internationalisering. Upplägget har utvecklats löpande sedan dess och
nytt innehåll har tillkommit i tjänsten under 2020.
Idag är tjänsten uppbyggd på sådant sätt att informationen läggs in
manuellt men vi ser möjligheter att utveckla funktionaliteten så att
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tjänsten exempelvis kan fungera smartare och på ett automatiserat
sätt hämta, visa ut och dela data.
Tillväxtverket rekommenderar att tjänstens tekniska
funktionalitet bör utvecklas. På så vis kan vi säkerställa att vi fångar
upp aktuella stöd som täcker hela landet och att företagen kan hitta
rätt stöd utifrån sina behov. Idén för One stop shop för rådgivning och
finansiering föreslås även i Tillväxtverkets budgetunderlag för 20222024. Inkluderingen av exportstöd i denna tjänst kräver personella
och ekonomiska resurser utöver grundfinansieringen för
verksamt.se;s förvaltning samt den finansiering som tidigare följt med
exportuppdragen.

5.3

Kunskap om effekter i företagen av genomförda satsningar

Effektutvärdering är en viktig del av lärandet i främjarsystemet.
Tillväxtanalys publicerade under 2020 en effektmätning av Sveriges
offentliga exportfrämjande. Samtliga aktörer vars erbjudanden
utvärderas i rapporten ingår i uppdraget RES och rapporten utgör ett
viktigt kunskapsunderlag i uppdraget. Tillväxtanalys effektutvärdering
av det statliga exportfrämjandet bidrar till att säkerställa att RESaktörerna erbjuder träffsäkra tjänster som ger effekt.
Tillväxtverket föreslår att det arbete som gjorts på Tillväxtanalys
gällande effektutvärdering av exportfrämjandet görs återkommande
vart tredje år.

5.4

Tillvarata arbetet med en utvecklad kunskapsbild om den
regionala exportutvecklingen

Kunskap och statistik om företagens internationalisering bidrar till ett
effektivare exportfrämjande och bättre möjligheter till uppföljning. Det
är viktigt att kunskapen om företagens internationaliseringsbehov
utvecklas så att vi kan ta bättre beslut för hur vi riktar och anpassar
våra stöd. Gällande statistik finns mycket data, men viktiga delar i
företagens internationaliseringsprocess och exportstatistik kan
utvecklas. Här har regional exportsamverkan agerat som en samlad
kraft och möjliggjort en utveckling i frågan genom att beställa två
piloter hos SCB.
Tillväxtverket föreslår att regeringen bör införliva arbetet med en
arbetsställefördelad varuexportstatistik, som genomförts i en pilot av
SCB, i det ordinarie uppdraget för SCB. Avseende en regional
tjänsteexportstatistik rekommenderar Tillväxtverket regeringen
att se över möjligheterna att vidta de åtgärder som SCB
rekommenderar för fortsatt utveckling inom området.
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5.5

Ett behovsanpassat, tillgängligt och samlat stöd för hela
landet

Export och investeringsstrategin anger att det är viktigt att säkerställa
ett tillgängligt, likvärdigt och skräddarsytt exportstöd. Det innebär
fortsatt utveckling av både direkta stöd till företag genom regional
exportsamverkan och verksamt.se som digital kontaktyta.
Omvärldsfaktorer såsom coronapandemin och brexit har skapat behov
av att svenska små och medelstora företag ser över sina
internationaliseringsstrategier, kopplat till marknader,
leverantörskedjor och sårbarhet. Här har regional exportsamverkan en
viktig funktion, i att samlat möta de behov som uppstått hos företagen
till följd av ändrade förutsättningar. Genom verksamt.se kan vi ge
företag en samlad och övergripande bild när dessa större
världshändelser sker men också ta fram målgruppsanpassad
information för att möta de exportutmaningar som uppstått till följd av
dem.
För att genomföra dessa förändringar krävs långsiktiga resurser och
ett gemensamt åtagande från främjandesystemet.
Tillväxtverket rekommenderar att det bör genomföras en
fördjupad nulägesbild inklusive en översyn av respektive aktörs
tillgänglighet för att säkerställa tillgången till likvärdigt offentligt
exportstöd i hela Sverige.
Tillväxtverket rekommenderar att regeringen fortsatt bör tilldela
uppdraget för genomförandet av regional exportsamverkan till
samtliga medverkande aktörer, med Tillväxtverket som samordnande
aktör.
Tillväxtverket rekommenderar att regeringen mot bakgrund av
det förändrade omvärldsläget bör ge Tillväxtverket utökat uppdrag
för regional exportsamverkan och verksamt.se för att hantera
företagens specifika exportutmaningar till följd av pandemin, som
framgår av Tillväxtverkets budgetunderlag. Uppdrag bör fokusera på
samverkan för att tydliggöra myndigheters roll och ansvar för att på
ett effektivt sätt kunna nå företag med korrekt information.

5.6

Det behövs fortsatta kunskapsinsatser för att stärka
incoming inom besöksnäringen

Incomingföretag inriktade på paketering av resa, bo, äta och göra inom
natur- och kulturområdet behöver kunskap om vad olika
internationella målgrupper efterfrågar och hur utbudet på den
nationella marknaden ser ut för att kunna paketera. Det behövs
kunskapsstöd för att kunna hantera digitala verktyg och välja ”rätt”
plattformar för digital synlighet, bokning och försäljning till utvalda
målgrupper och marknader. Kunskapsinsatser behövs utifrån
fokusämnen, coaching individuellt och i grupp.

41

Incomingföretagen behöver även stöd av regionala
exportsamverkansaktörer. Besöksnäringen behöver generellt i högre
grad bli en del av regionala strukturer som är etablerade för att främja
exportsamverkan, i stället för att utveckla parallella system. Det ställer
i sin tur krav på att besöksnäringen blir bättre på att tydliggöra behov
av stöd för export samtidigt som främjandeaktörer behöver utveckla
och anpassa sina erbjudanden och verktyg för att svara upp mot de
behov som små företag inom besöksnäringen har. Nationella aktörer,
som Visit Sweden med dess kunskap om internationella marknader,
skulle kunna vara samarbetspart till regional exportsamverkan.
Tillväxtverket rekommenderar en fortsatt satsning på att stärka
incoming inom besöksnäringen, vilket kan integreras i kommande
uppdrag.
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Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport

Ekonomisk redovisning för regional exportsamverkan
Uppdraget har löpt under 2020. Se i tabellen nedan hur
finansieringskällorna fördelats.
Finansiering
Uppdrag enligt
regeringens
exportstrategi

SUMMA

Bidrag

0

0

Anslag

6 240

6 240

Summa

6 240

6 240

Intäkter

-350

-350

2 400
863
8

2 400
863
8

S:a verksamhetskostnader

3 271

3 271

Transfereringar

3 319

3 319

Summa utbetalningar

6 590

6 590

Att återbetala
Antal timmar
OH-påslag (250 kr/h)*
Summa inkl OH-påslag

0
4 566
1 142
7 732

0
4 566
1 142
7 732

Verksamhetskostnader
-Personalkostnader
-Köpta tjänster
-Övriga kostnader

Nyckeltal
Särskilda medel
Andel transfereringar/
summa utbetalningar
Andel
verksamhetskostnader/
summa utbetalningar
Personalkostnader/
verksamhetskostnader
Köpta tjänster/
verksamhetskostnader

SUMMA

50%

50%

50%

50%

73%

73%

26%

26%
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Ekonomisk redovisning för utvecklingen av export- och
internationaliseringsinnehåll på verksamt.se
Uppdraget har löpt under 2020. Budgeten har varit totalt 2 393 tkr. Se
i tabellen nedan hur finansieringskällorna fördelats.
Resultaträkning, tkr
Finansiering
Uppdrag enligt
regeringens
exportstrategi

SUMMA

Anslag

2 393

2 393

Summa

2 393

2 393

2 217
175
0

2 217
175
0

2 392

2 392

0

0

Summa utbetalningar

2 392

2 392

Att återbetala
Antal timmar
OH-påslag (250 kr/h)*
Summa inkl OH-påslag

0
4 553
1 138
3 530

0
4 553
1 138
3 530

Verksamhetskostnader
-Personalkostnader
-Köpta tjänster
-Övriga kostnader
S:a verksamhetskostnader
Transfereringar

Nyckeltal
Uppdrag enligt
regeringens
exportstrategi
Personalkostnader/
verksamhetskostnader
Köpta tjänster/
verksamhetskostnader

SUMMA

93%

93%

7%

7%
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Ekonomisk redovisning för besöksnäringen
Resultaträkning, tkr
Finansiering
Uppdrag enligt
regeringens
exportstrategi

SUMMA

Bidrag

0

0

Anslag

1 689

1 689

Summa

1 689

1 689

0
31
0

0
31
0

31

31

Transfereringar

1 650

1 650

Summa utbetalningar

1 681

1 681

Antal timmar
OH-påslag (250 kr/h)*
Summa inkl OH-påslag

0
0
1 681

0
1 681

Verksamhetskostnader
-Personalkostnader
-Köpta tjänster
-Övriga kostnader
S:a verksamhetskostnader

Nyckeltal
Särskilda medel
Andel transfereringar/
summa utbetalningar
Andel
verksamhetskostnader/
summa utbetalningar
Köpta tjänster/
verksamhetskostnader

SUMMA

98%

2%

2%

2%

100%

100%
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Bilaga 2 Organisationsschema regional exportsamverkan
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Bilaga 3 Indikatorlista för delmål i RES strategi

Mål: RES aktörerna har ett samlat erbjudande som är lätt för företagen
att komma i kontakt med
# Antal genomförda företagsmöten med minst två RES-partners regionalt
# Antal företag som hänvisats till en annan aktör i RES regionalt
# Andel företag som upplever att det är lätt att komma i kontakt med
RES-aktörernas erbjudanden
# Regionerna upplever att RES bidrar till att skapa ökad samstämmighet i
aktörernas erbjudande
Mål: RES aktörerna erbjuder träffsäkra tjänster som svarar på
företagens behov och har en mätbar effekt
# Andel företag som tycker att RES aktörernas tjänster möter upp deras
behov
# Andel företag som upplever att tjänsterna/stödet inom RES inneburit
en ökad tillväxt i företaget
# Regionerna upplever att RES stärker regionernas förmåga att möta
SMF internationaliseringsbehov
# Regionerna upplever att RES bidrar till att skapa ökad förmåga att
erbjuda ett mer relevant exportstöd regionalt
RES aktörerna når fler företag med tillväxtpotential och är tillgängliga i
hela Sverige
# Antal deltagande företag i RES regionala insatser
# Antal besökare på verksamt.se/utland
# Regionerna upplever att RES bidrar till att förbättra kommunikation
kring exportinformation och stöd mot företag regionalt
# Regionerna upplever att RES bidrar till att öka tillgängligheten av
exportstöd regionalt

47

Bilaga 4 Bild över RES-aktörernas erbjudanden
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Bilaga 5 Kriterier för urval av företag till kunskapsinsats
internationell paketering
Grundläggande företagskriterier
Företaget skall:
 ha förmåga att kunna delta i insatsen under hela projektperioden sepnov 2020
 ha F-skattsedel
 ha vilja och förutsättningar att växa
 ha en hållbarhetsstrategi, policy eller plan
 god etik, följa rekommendationer och beslut av offentliga organ, såsom
Allmänna Reklamationsnämnden
 ha ett säkerhetstänkande och utvecklad säkerhetsplan för aktuella
produkter
 vill verka för en positiv utveckling av den svenska resebranschen
 tillgång till internetuppkoppling, dator och Microsoft Officepaket

Grundläggande ingångsvärden för projektet






Vill arbeta på en internationell marknad
Goda kunskaper i engelska och relevant språkkunskap för vald marknad
Marknadskunskaper och erfarenhet av sälj
Intresse för att utveckla hållbara erbjudanden och paket
Hemsida på engelska och gärna flera språk

Internationell erfarenhet









Har tagit de första stegen mot en internationell marknad, t.ex. tagit
emot bokningar från internationella researrangörer, internationella
kunder
Har erfarenhet av att paketera andras svenska erbjudanden, tematiskt
eller för en destination samt har viss erfarenhet av paketering till
internationellt reseled
Har erfarenhet och förståelse för kontinuerlig produktutveckling från
enskild produkt ex.vis:
o Metodisk idéutveckling
o samskapande av nya produkter
o paketering och distribution till marknad
o förståelse för en långsiktighet i framtagandet av erbjudanden
Erfarenhet av betalningar för internationellt reseled
Arbetar med kvalitetskontroll (support, klagomål och kundnöjdhet)

Meriterande kriterier
Agerar på flera marknader
Vill på sikt agera som incoming i hela Sverige
Har erbjudanden med flera teman
Goda språkkunskaper i främmande språk förutom engelska
Det är särskilt meriterande om:
Du har bred och långvarig erfarenhet av entreprenörskap i besöksnäringen. Har
paketerat andras svenska erbjudanden, tematiskt eller för en destination under
mer än 3 år.
Att företaget har en eller flera hållbarhetscertifieringar.
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