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Näringsutskottet beslutade den 16 maj 2019 att besöka USA och Kanada med en 

delegation under hösten 2019. Utskottet fastställde syftet med resan den 18 juni 

2019 och angav att det övergripande syftet var att studera aktuella närings- och 

handelspolitiska frågor. Syftet med att besöka San Francisco var bl.a. att närmare 

studera aktuella frågor inom forskning och innovation. Delegationen ville bl.a. 

fördjupa sina kunskaper hur man i USA arbetar med att främja forskning och 

innovation, inte minst när det gäller att understödja kommersialisering av 

innovationer. Vidare var avsikten att belysa frågor om handel mellan USA och 

EU.  

Syftet med att besöka Vancouver var främst att studera olika närings- och 

handelspolitiska frågor. Delegationen ville bl.a. bredda sina kunskaper om hur 

man i Kanada arbetar för att på olika sätt främja betydelsefulla näringar, 

företagande och innovationer. Vidare önskade delegationen att fördjupa sina 

kunskaper om det frihandelsavtal, CETA, som EU och Kanada ingått och dess 

effekter. Därtill önskade delegationen att belysa olika energipolitiska frågor, 

såväl i Kalifornien som i Kanada.  

Delegationens sammantagna bedömning är att resan till USA och Kanada 

uppfyllde syftet. 

Under besöket i San Francisco hade delegationen inledningsvis möten med 

företrädare för ambassaden i Washington, generalkonsulatet i San Francisco och 

Business Sweden om USA:s och Kaliforniens roll som en av Sveriges viktigaste 

handelspartner. Mötena gav delegationen värdefull information om de speciella 

förhållanden för företagande och innovation som råder i San Francisco-området 

och om hur det är att leva och verka där i dag. Även USA:s och Kaliforniens roll 

i världen, med särskilt fokus på innovationsklimatet och handelskonflikten med 

Kina, berördes under dessa möten och diskuterades sedan närmare vid ett möte 

med Bay Area Council Economic Institute. 

För att få veta mer om förutsättningarna för svenska företag att etablera sig och 

verka i San Francisco-området träffade delegationen flera svenska entreprenörer, 



 

 

 

 

 

 

 

 

bl.a. inom ramen för den verksamhet som Vinnova och Nordic Innovation House 

driver. Vid dessa möten fördjupades dessutom kunskaperna om kraften i den 

tekniska utvecklingen och kopplingen till forskning, innovation och 

kommersialisering. Sådana frågor berördes även vid ett besök och efterföljande 

rundabordssamtal hos Volvo Cars samt under olika möten med bl.a. forskare på 

universiteten Stanford och Berkeley. Delegationen fördjupade vidare sin 

förståelse för den snabba tekniska utvecklingen vid ett besök på 

elektronikföretaget Nvidia. 

Därutöver diskuterades energipolitiska frågor vid bl.a. ett möte med 

tankesmedjan Energy Innovation. 

Under besöket i Vancouver ökade delegationen sina kunskaper bl.a. om aktuella 

politiska frågor i Kanada och om landets handelsrelationer till EU och Sverige. 

Förutom via övergripande information från ambassaden i Ottawa belystes dessa 

frågor bl.a. genom möten med företrädare för den kanadensiska regeringen och 

provinsen British Columbia. Vid dessa möten berördes även energipolitiska 

aspekter och de utmaningar som Kanada, på energisidan, står inför. 

Närmare kunskaper om hur det är att leva och driva företag i Vancouver och hur 

man i Kanada arbetar med företagsfrämjande åtgärder fick delegationen bl.a. vid 

möten med företrädare för Vancouver Economic Commission, organisationen 

Mitacs, och Kanadas nyligen inrättade Digital Technology Supercluster. 

Under vistelsen i Vancouver fick delegationen även djupare förståelse för de 

förutsättningar som gäller för den kanadensiska skogsindustrin, och för de 

utmaningar och möjligheter som delas med den svenska skogsnäringen. Sådana 

frågor diskuterades bl.a. vid möten med skogsföretaget Canfor och 

branschorganisationen British Columbia Council of Forest Industries. 

Vid ett besök på University of British Columbia i Vancouver fick delegationen 

veta mer om hur universitetet arbetar med forskning och innovation. På 

universitetsområdet ligger också Museum of Anthropology där delegationen fick 

fördjupad förståelse för de utmaningar som Kanada har när det gäller olika 

näringars intressen i förhållande till exempelvis ursprungsbefolkningar och 

miljöintressen. Vid besöket på universitetet träffade delegationen även studenter 

från såväl Kanada som Sverige för att få en bild av hur de upplever att det är att 

studera och leva i respektive land. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BILAGA 1 

• Helene Hellmark Knutsson (S) 

• Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) 

• Monica Haider (S) 

• Birger Lahti (V) 

• Lotta Olsson (M) 

• Tobias Andersson (SD) 

• Mathias Tegnér (S) 

• Per Schöldberg (C) 

Utöver dessa deltagare följde två anställda från näringsutskottets kansli med på 

resan. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 2 

 
Lördag 26 oktober 
14:45 Ankomst till flygplatsen i San Francisco 
 
Måndag 28 oktober 
9:00–9:45  Briefing av generalkonsulatet och ambassaden i Washington 
9:45–10:15  Möte med Business Sweden 
10:30–11:30 Möte med Bay Area Council Economic Institute (BACEI) 
11:30–12:30 Lunch  
13:00–14:30 Besök på GetAccept  
15:30–16:30 Besök på Energy Innovation 
19:00–21:30 Middag med särskilt inbjudna gäster hos honorära 

generalkonsuln i San Francisco 
 
Tisdag 29 oktober  
7:45–9:00 Besök på Nordic Innovation House och möten med Vinnova och 

svenska entreprenörer 
9:30–12:00 Besök på Stanford och möten med forskare och företrädare för 

universitetet 
12:00–13:20 Lunchmöte med Innovation Center Denmark och inbjudna gäster 
14:00–16:00 Besök på NVIDIA Corporation 
17:00–20:00 Besök på Volvo Cars och rundabordssamtal med företag i det 

svenska företagsklustret i Silicon Valley 
 
Onsdag 30 oktober 
9:30–11:45 Besök på Berkeley och möten med företrädare för Charles and 

Louise Travers Department of Political Science, Haas School of 
Business och CITRIS and the Banatao Institute. 

16:04 Avresa till Vancouver från flygplatsen i San Francisco 
18:36 Ankomst på flygplatsen i Vancouver 
 
Torsdag 31 oktober 
08:30–09:15 Frukost och briefing från ambassaden i Ottawa  
10.00–11:00 Möte med Global Affairs Canada, Pacific Regional Office och 

British Columbia Ministry of Jobs, Trade and Technology 
11.15–12:15 Möte med Vancouver Economic Commission 
13.15–14.15 Lunch  
14.30–15.30 Besök på British Columbia Council of Forest Industries  
15.45–16:45 Möte med företrädare för Digital Technology Supercluster 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 1 november  
10.00–11.00 Besök på Canadian Forest Products  
12:00–12:30 Besök på Museum of Anthropology  
12:45–13:45 Lunch med inbjuden gäst från British Columbia Ministry of 

Forests, Lands & Natural Resource Operations 
14:00–15:10 Möte med MITACS 
15:15–16:15 Möte med företrädare för University of British Columbia 
16.30–17.30 Möte med studenter från Kanada och Sverige 
 
Lördag 2 november  
07:10 Avresa från flygplatsen i Vancouver 
 
Söndag 3 november 
07:25 Ankomst till flygplatsen i Stockholm 


