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TEAM SWEDEN – ETT EFFEKTIVT EXPORTSTÖD

TEAM SWEDEN IDAG

Svensk export är ett av regeringens fokusområden och en viktig åtgärd
för att få fler i arbete och trygga den svenska välfärden. Team Sweden
ska göra det enkelt och tydligt för svenska företag som vill etablera sig på
exportmarknaden. Det är ett sätt för regeringen att genom ett samordnat
och effektivt exportstöd underlätta för den verksamhet som vill etablera sig
utomlands. Exportstödet består av bland annat av rådgivning, finansiering,
marknadsföring och det långsiktiga Sverigefrämjandet. Team Swedens
uppgift är också att löpande utvärdera offentliga främjandeinsatser så att
de mest effektiva metoderna alltid väljs.

Ingår i Team Sweden gör idag Business Sweden, Svenska institutet,
VisitSweden, Almi, Energimyndigheten, Exportkreditnämnden,
Kommerskollegium, Svensk Exportkredit, Swecare, Swedac, Tillväxtanalys,
Tillväxtverket, Tullverket, Vinnova, samt Utrikesdepartementet,
Näringsdepartementet, Miljödepartementet, Kulturdepartementet,
Socialdepartementet, Finansdepartementet och Utbildningsdepartementet.
Sammansättningen av Team Sweden kan komma att förändras över tid.

SEKRETARIAT
FOKUS FÖR TEAM SWEDEN
•
•
		
•
•

Utbyta erfarenheter kring olika främjandeinsatser
Identifiera svenska lösningar och system som kan
marknadsföras internationellt
Rekommendera och samordna särskilda insatser
Föra en löpande dialog med näringslivet

SKRÄDDARSYDDA TEAM FÖR FRÄMJAD EXPORT
Team Sweden finns till för företagen och är ett paraply av myndigheter,
verk och bolag som alla jobbar för att främja svensk export i utlandet. De
viktigaste departementen för främjande av svensk export ingår också. På
hemmaplan leds Team Sweden av Näringsdepartementets statssekreterare
med ansvar för handel och främjande.
I utlandet finns lokala Team Sweden ledda av Sveriges ambassader runt
om i världen. Deltar i dessa lokala team gör de svenska främjandeorganisationer som finns på plats i respektive land. Exempelvis Business Sweden,
Visit Sweden, lokala svenska företagsföreningar och handelskamrar.
Branschvisa och länderspecifika Team Sweden-grupper finns också.
Exempelvis för miljöteknik, life science, innovation, energi, Indien, Kina,
Brasilien. Varje år leder statsministern eller näringsministern några
Team Sweden-delegationer i samarbete med näringslivet.

Ett sekretariat för arbetet med Team Sweden finns på UD:s enhet
för främjande och hållbart företagande.
Kontaktuppgifter:
Joakim Ladeborn
Telefon: 08-405 41 85
E-post: joakim.ladeborn@gov.se

