
Invest Sweden är en myndighet under 

Utrikesdepartementet. 

Fiffel Sverige med falska rapporter, slöseri med skattemedel. 600 nya arbetsplatser var efter 

kontroll 0 nya arbetsplatser. 

Vårt uppdrag är att aktivt medverka till att utländska företag investerar i Sverige. Det görs 

direkt genom kontakter och rådgivning med potentiella investerare och indirekt genom att öka 

intresset för Sverige som investeringsland. Investeringarna kan ta formen av exempelvis 

nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv. Invest Sweden har 

kontor i Stockholm och Göteborg, samt utlandskontor i USA, Japan, Kina, Indien och 

Brasilien.  

I uppdraget ingår även att höja kompetensen om direktinvesteringar i Sverige. Det gäller 

aktörer inom såväl offentlig som privat sektor. 

Samarbeten 

Invest Sweden samverkar med en rad andra myndigheter och organisationer, bland andra 

Tillväxtverket och Vinnova. En av våra viktigaste resurser är vårt samarbetsnätverk med 

investeringsfrämjande regionala organisationer runt om i Sverige. Vi samarbetar också nära 

andra myndigheter och organisationer som liksom vi har till uppdrag att främja bilden av 

Sverige, både på hemmaplan och internationellt. Invest Sweden är medlem i World 

Association of Investment Promotion Agencies (Waipa), som är ett internationellt 

samlingsorgan för investeringsfrämjande organisationer. 

Rapportering 

Invest Sweden producerar regelbundet olika typer av rapporter om Sveriges förutsättningar 

och konkurrenskraft, och om investeringsklimatet i Sverige.   

Svenska Dagbladet är av annan uppfattning 

SvD har granskat Invest Swedens skrytsamma framgångar där de påstår att de varit med och 

skapat 600 nya jobb (hur mycket blir det per jobb? Om dom hållit på i tio år och får anslag 

enligt nedan är det 1 milj/jobb. Bravo!). Bl.a. skulle Geelys köp av Volvo givit 400 nya 

arbetstillfällen. Beijing Auto köpte teknologi av SAAB, vilket skulle ha givit 100 nya 

arbetstillfällen enligt Invest Sweden. I verkligheten har dessa affärer inte givit några arbeten. 

Invest Sweden tycks ha satt i system att ljuga om sina framgångar. SvD har uppskattat att de 



varit med och fixat 60 jobb (hur mycket blir det per jobb? Om dom hållit på i tio år och med 

anslag enligt följande blir det 10 milj/jobb. Bravo!) 

Med 60 miljoner i årliga anslag och kontor lite varstans runt jorden far de runt och försöker 

ragga investeringar. Samma tanke hade en gång Sveriges kommuner där snart sagt varenda 

kommun hade någon med motsvarande arbetsuppgift. Inte sällan, utan oftast, ledde det till 

tvivelaktiga företag som fick massa bidrag, käkade upp dom och försvann - om det ledde till 

något överhuvudtaget. 

 

På lokalplanet har Invest Sweden varit inblandade i skandalen kring Faner Dun i Kalmar. En 

central person i den affären är vår egen Magnus Gustavson. Denne Gustavsson var en sån där 

investeringsraggare på lokalplanet (Västervik Framåt) och framställde sig själv som 

affärslivets räddare nummer ett. Han hade alltid mycket på gång, som aldrig blev något. Han 

presenterade sig med buller och bång på Norrköpings flygplats och i Västerviks gästhamn, 

som om de som frekventerar dessa platser, helt plötsligt, skulle komma på idén att placera ett 

företag i Västervik. Gustavsson överdrev ständigt sina framgångar och fortsatte sin karriär i - 

just det - Invest Sweden. 

 

Efter Invest Sweden blev det Regionförbundet i Kalmar med huvuduppgift att lotsa 

skandalaffären med Faner Dun i hamn. Spiken i kistan satte han då han placerade sig själv 

som styrelseordförande i Faner Dun AB, trots att han var offentlig tjänsteman. Han påstod att 

han inte visste att man inte kunde göra så. Då inställer sig frågan vad som är värst - att inte 

veta eller att göra det mot bättre vetande. Han for som en tätting mellan Småland och Kina 

under den tid det begav sig. Det ordnades resor till Kina med hugade politiker. Av Faner Dun 

blev, som bekant, intet. 

Magnus Gustavsson borde självklart avskilts från den offentliga investeringscirkusen för 

decennier sedan. Så går det inte till i det offentliga, man kan vara hur oduglig som helst och 

ändå ha jobbet kvar. Magnus Gustavson har numera titeln investeringsfrämjare på 

Regionförbundet. Ett arbete han kommer att ha fram till pensioneringen. 

 


