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Norrlandsfonden...
… är en stiftelse grundad 1961  

med fondkapitalet tillskjutet av 

LKAB och staten. Norrlands-

fonden drivs affärsmässigt utan 

kapitaltillskott. 

… har eget kapital på drygt  

1 miljard kronor och engage-

mang i 405 företag.

… erbjuder lån, konvertibla 

skuldebrev och olika former 

av garantier för nyetablering, 

utveckling och expansion i små 

och medelstora företag. 

… är delägare i riskkapitalbolag 

och företagsinkubatorer.

… medverkar aktivt i  

Ung Företagsamhet och  

Venture Cup.

… har kontor i Luleå och 

Sundsvall.

… har en regionalt väl  

förankrad styrelse och revisorer 

utsedda av regeringen.

Vitaliserad norrländsk 
riskkapitalmarknad

Den dämpade framtidstron och outnyttjad kapacitet hos många företag 

ledde sammantaget tilll lägre investeringar under året. Norrlandsfondens 

utlåning under år 2014 växte med 11 procent vilket är en glädjande ökning 

i en förhållandevis svag marknad. Den ökade utlåningsvolymen ska ses 

mot bakgrund av en ambitiös och systematisk marknadsbearbetning över 

hela den norrländska geografin som lett till att vi fått hela 66 nya kunder 

under året. Ett annan effekt är att 45 procent av årets utlåning har beviljats 

till företag belägna i Norrlands inland. Helt i linje med vårt uppdrag att 

särskilt beakta inlandsföretagens behov av topplån. 

 En annan intressant aspekt av årets verksamhet är att det i de enskilda 

finansieringsuppläggen finns allt mer av externt tillfört ägarkapital. Här 

kan vi se tydliga tecken på en vitaliserad norrländsk riskkapitalmarknad. 

Det är för det första ett klart ökat antal s.k. affärsänglar som valt att 

investera i Norrlandsfondens kundföretag. En mycket positiv utveckling 

där kapital, kompetens och affärskontakter ofta framgångsrikt går hand i 

hand. Vidare kan vi se en ökad aktivitet bland riskkapitalbolag, ja här finns 

både det internationella, nationella som regionala riskkapitalet företrätt 

bland årets medfinansiärer. Ett positivt uttryck för att regionens företag 

har attraktionskraft. En kombination av Norrlandsfondens lån och externt 

ägarkapital är i många situationer ett bra komplement till det kapital som 

ställs till förfogande av bolagets bank.

 Den svenska tillväxten väntas tillta under år 2015. En försvagad krona 

kombinerat med en gradvis ökande utländsk efterfrågan förväntas leda till 

ökad export och att näringslivets investeringar ökar. Det extremt låga rän-

teläget förväntas ytterligare stimulera ekonomin. Indikationer om en mer 

expansiv svensk finanspolitik kan adderas till framtidsbedömningen. 

 Med förhoppning om en tilltagande ekonomisk aktivitet finns det goda 

möjligheter för Norrlandsfonden att bidra med finansiering så att fler 

norrländska företag kan investera 

för att stärka sin konkurrenskraft. 

Företag med hållbara tillväxtam-

bitioner är vårt tydliga fokus. Just 

hållbarhetsaspekten får en allt 

mer framträdande roll i våra ana-

lyser och det blir allt mer tydligt 

att långsiktig framgång för företag förutsätter ett hållbart agerande på alla 

plan i verksamheten. Genom att vara fortsatt mycket aktiva i marknaden 

hoppas vi att fler växande företag ska attraheras av vårt erbjudande.

Svensk ekonomi växte under år 2014 med cirka två 
procent vilket är något under den förväntan de flesta 
bedömare hade vid årets början. En svagare utveck-
ling i Europa samt en ökad geopolitisk oro dämpade 
efterfrågan på svenska exportvaror och tjänster.  
Å andra sidan har en ökad köpkraft hos de svenska 
hushållen positivt bidragit till att hålla uppe tillväxten. 

vd har ordet – 2014året som gått – 2014

Ett positivt uttryck  
för att regionens företag  

har attraktionskraft.
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Hälsingestintan visar 
att kvalitet lönar sig

Efter att ha tröttnat på tråkigt sortiment i köttdiskarna 
startade Britt-Marie Stegs Hälsingestintan år 1999. De 
började leverera kvalitetskött från landets bästa uppfödare 
till kvalitetsmedvetna kunder runt om i landet. Produkter-
na säljs via butiker och i den egna butiken i Järvsö.
 Det var när Britt-Marie Stegs bestämde sig för att bred-
da verksamheten som Norrlandsfonden kom in i bilden. 
Två nya dotterbolag skulle bildas. Det ena bolaget ansva-
rar för att köpa in egna djur som föds upp och slaktas.
 I det andra dotterbolaget finns ett mobilt slakteri i 

form av en lastbil med slakteriutrustning som kör ut och 
slaktar djuren direkt på de egna gårdarna. Därmed höjs 
köttkvaliteten då djuren slipper stressen med skakiga 
transporter och främmande miljöer. 
 Trots att verksamheten bara varit i gång i ett par 
månader har den väckt stor uppmärksamhet i media och 
slakteriet är redan fullbokat under våren.
 – Det är roligt att Norrlandsfonden medverkar till 
en satsning av det här slaget, säger Britt-Marie Stegs, 
vd Hälsingestintan. Vi tänker utanför boxen och de har 
förstått potentialen i detta. Genom vår satsning lyfter vi 
nötköttsproduktionen i såväl Norrland som i andra delar 
av landet. God djuromsorg ligger helt rätt i tiden.
 – Det är tufft att som ett litet företag våga tänka helt 
nytt och samtidigt utmana de stora etablerade slakterier-
na. För vår del är det spännande att få vara med på den 
resa det här företaget gör, säger Lars Johansson, företags-
analytiker Norrlandsfonden.
 

Hälsingestintan är ett företag i Järvsö som 
levererar kvalitetskött till kunder i hela 
landet. De är också nytänkare som med 
sin satsning på mobila slakterier utmanar 
de stora etablerade slakterierna.

Mobilt slakteri stressar inte djuren.

Britt-Marie Stegs, Hälsingstintan.

Lång tradition utvecklas vidare.

DELSBO VÄRLDSLEDANDE PÅ 
INFRARÖD MÄTNING
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G-Man Tools i Ovanåker tillverkar sågar och sågblad enligt gammal 
tradition. De är också ett levande bevis på att man som ett mindre lokalt 
företag kan konkurrera med de stora internationella drakarna. 

Edsbyn har länge varit centrum för skogsindustrin. Verktyg har utvecklats, tillverkats och reparerats 
utifrån skogsarbetarnas behov, vilket gjort att en verktygsindustri har vuxit fram på orten. Företaget 
G-Man Tools bygger vidare på den traditionen och tillverkar idag sågar och sågblad av svenskt stål 
med modern produktionsteknik.
 När företaget tog över försäljning och produktion från Norges 
enda sågtillverkare ökade volymen kraftigt. Idag exporterar de 80 
procent av sin produktion till mer än 30 marknader i hela världen.
 – Vi kommer att fortsätta utveckla nya tillväxtmarknader i kombi-
nation med nya produkter. Det känns bra att veta att Norrlandsfon-
den finns med på den resan, säger Ulf Bäckström, vd G-Man Tools.
 – Vi har samarbetat med G-Man Tools sedan 2007, berättar Lars 
Johansson, företagsanalytiker Norrlandsfonden. Den första finan- 
sieringen avsåg förvärvet av ett företag, därefter har det handlat  
om rörelsekapital. Vi var även med och finansierade ägarskiftet 
2013, där Ulf köpte ut övriga delägare. Bolaget är nytänkande och 
levererar hög kvalitet i allt de gör.

SenseAir är världsledande inom tillverkningen av 
infraröd mätutrustning, sensorer och styrenheter  
för mätning av bland annat koldioxid. Bolaget har 
en remarkabel utveckling och är unika tack vare att 
tillväxten skapats i lilla Delsbo. Grundaren Hans 
Martins vision om att kunna kombinera ett liv på 
landsbygden med världsledande forskning resultera-
de i en av Hudiksvalls kommuns största privata  
arbetsgivare med 100 anställda. En av företagets 
största marknader är automation i fastigheter där sensorer styr fläktar, spjäll och ventiler samt luft-
behandlings- och luftkonditioneringsanläggningar. Under de två senaste åren har SenseAir även 
jobbat mot bilindustrin med sensorer som kan mäta alkoholhalten i förarens utandningsluft.
 –Tekniken hur man mäter gashalter bygger på djup kunskap. Vi har idag sex doktorander anställ-
da och det är där en mycket stor del av grundkärnan i bolaget ligger, fortsätter Lennart Ivarsson.
 Försäljningskontor och teknisk support finns i Sverige, Kina och USA medan huvudkontoret, 
produktion och kvalitetskontroll finns i Delsbo. 
Norrlandsfonden har varit en partner ända sedan 1990-talet. 
 – Norrlandsfondens roll har varit väldigt betydelsefull och avgörande, menar Ivarsson.
 – SenseAir är ett utmärkt exempel på väldigt långa kundrelationer. Sedan jag började på fonden 
för tolv år sedan har jag hanterat en handfull olika krediter till bolaget i olika tillväxtsteg, säger  
Per-Erik Persson, företagsanalytiker, Norrlandsfonden.

SenseAir är världsledande när det  
gäller infraröd mätning av gaser. 
– Det bygger på den 25-åriga teknik- 
erfarenhet vi byggt upp, säger företa-
gets vd Lennart Ivarsson.

Lorem ipsum doler marine crane.

gävleborgs län – 2014

Det är mycket som händer i Gävleborgs län. 
Nyföretagandet i länet har kunnat bidra till 
en nettotillväxt av företag under den senaste 
femårsperioden och antalet aktiebolag har 
ökat med 28 procent. Stora investeringar 
har bland annat skett inom Sandvik, Ovako, 
Kungsberget och BillerudKorsnäs. 
 Ett av de mer innovativa och spännande 
områdena som växer är GIS (geografiska in-
formationssystem). I Gävle finns den största 
koncentrationen av företag och kompentens 
inom Geografisk informationsteknik och 
inom klusterverksamheten FPX, Future  
Position X, är framgången tydlig. Vinnova 
tilldelade under 2013 FPX 250 miljoner  
kronor under tio år. Pengarna ska bland an-
nat användas till forskning och utveckling 
och skapa den första Geo-Life regionen. 

SAMARBETSAVTAL MED KINA
I en Geo-Life region utgår innovationssyste-
met ifrån den geografiska informationen i den 
smarta staden och sedan kopplar det till tjäns-
ter och teknik. Målet är att den satsning som 
nu görs med hjälp av Vinnova ska leda till 70 
nya företag och 1000 nya arbetstillfällen. 
 En effekt av det här är att världens GIS- 
företag vänder sig mot Gävle. Kinas största 
företag inom detta område, Geostar Inc. har 
valt att etablera sitt huvudkontor för Europa 
i Gävle. Samarbetet med Kina är väl etablerat 
och Gävleborg har idag samarbetsavtal med 
tre provinser i Kina. 
 Så även om utmaningarna är stora i ett 
industrilän, som Gävleborgs län i huvudsak 
är, så ser vi en rad positiva framtidstrender. 

Utvecklingsoptimism 
tack vare GIS 

Barbro Holmberg
Landshövding, Gävleborgs län

SÅGBLAD FRÅN EDSBYN  
GÅR HEM INTERNATIONELLT

Hälsingestintan levererar kvalitet i alla led. Foto: Malin Hoelstad

Automation i fastigheter är en av de största marknaderna.
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Johanssons Plåt i Örnsköldsvik fick under 
hösten 2013 ny ägare när Jens Hardegård, med 
Norrlandsfonden i ryggen, förvärvade företaget.

Johanssons Plåt erbjuder sina kunder golvvärmeplåt, takplåt, 
väggfasadplåt och kompletta taklösningar. Allt från friggebodar till 
industrihallar. Och utvecklingen är positiv. 
 – Jag hade haft entreprenörstankar länge och när det här dök 
upp var det alldeles för roligt för att låta bli, säger Jens Hardegård 
som har sina rötter i Älvsbyn och Polarbröd där han fortfarande 
jobbar kvar, parallellt med ägandet i Örnsköldsvik.
 – Mina partners Mikael Parkman och Roger Gårding som sålt företaget till mig finns kvar till och 
med 2016 för att sedan runda av. Det ger mig också tid att hitta en optimal organisation för framtiden. 
 – Vi redovisar stigande intäkter vilket visar att marknaden uppskattar vårt erbjudande. Vi levere-
rar också allt mer utanför vårt närområde till större regioner. 
 Norrlandsfonden gick in som partner vid förvärvet hösten 2013 och är en viktig medspelare.
 – Det har varit otroligt värdefullt och en styrka att ha med Norrlandsfonden i affären, konstate-
rar Jens Hardegård.
 – Det är ett fint fungerande företag som har en stark utveckling. Det ska bli mycket spännande  
att följa dem i den fortsatta expansionen, säger Erika Enered Fredriksson, företags analytiker  
Norrlandsfonden.

Redan 2004 kom navAeros första system för piloter. Det var en skärm och en fast dator som 
monterades in i cockpit. Allt för att komma närmare det papperslösa samhället men också för 
att sänka vikten i planen, vilket minskade bränsleåtgången och belastningen på miljön. NavAeros 
system började också snabbt att användas av många flygbolag trots att ett strikt regelverk för-
svårade genomslaget.
 – Det är en mängd regler och bestämmelser som måste klaras av innan man får montera  
fast någon utrustning i ett flygplan, berättar navAeros vd Lisa Kjellberg. Ett teknikskifte har  
skett inom branschen i och med intåget av  
surfplattor. Det gjorde att navAero kunde satsa 
fullt ut på den nya tekniken.
 – Med vårt system kan piloterna använda 
plattan under hela flygningen.  
 NavAero tecknade under 2014 ett samarbets-
avtal med Microsoft. 
 Norrlandsfonden har funnits med på hela 
resan och finns med även fortsättningsvis.
 – Vi har ett långt samarbete bakom oss 
och nu går företaget in i nästa utvecklingsfas. 
Förändringar i branschen går långsamt men 
navAero ligger i den absoluta framkanten  
av utvecklingen och står inför en mycket  
intressant framtid, säger Lars Johansson,  
företagsanalytiker, Norrlandsfonden.  

västernorrlands län – 2014

NY ÄGARE AV JOHANSSONS PLÅT  
I ÖRNSKÖLDSVIK

NAVAEROS TEKNIK UNDERLÄTTAR 
PILOTERNAS VARDAG

Lisa Kjellberg, vd navAero.

Ett starkt företag som expanderar.

Tack vare navAeros system för surfplattor i cockpit slipper piloterna 
numera bära sina dokument i tunga portföljer. Sundsvallsföretaget ligger 
i framkant och har flera av de stora flygbolagen som kunder.

västernorrlands län – 2014

Ingenjörsföretaget Erigovis har hittat ett nytt system 
för att bygga vindkraftverk som kan revolutionera hela 
branschen. Bakom idén står Patrik von Ahn, Magnus 
Ödling och Roger Angerstig från Örnsköldsvik. 

Den främsta fördelen med systemet är att det ersätter dyra lyftkranar för 
att bygga vindkraft samt att det är miljövänligt eftersom Erigovis system 
inte kräver anläggning av stora skogsvägar för att möjliggöra montering 
av vindkraftverken.
 – Jag är säker på att vår metod kommer att revolutionera utbyggnaden 
av vindkraftsparker och skapa nya förutsättningar i en konservativ bransch. 

Tekniken är inte ny, den har funnits länge inom andra branscher, men vi 
har anpassat och patenterat konceptet, säger Erigovis vd Patrik von Ahn.
 – Vi har fortsatt att arbeta med olika innovationer inom området efter-
som vi sett att det finns logistiska förbättringsområden i samband med 
transport och uppförande av verken. Även inom service och underhåll 
finns möjligheter till förbättringar som gör vindkraft mer ekonomisk och 
skonsam för miljön, säger Patrik von Ahn. 
 – Det känns angeläget med nya idéer inom förnybar energi och Erigovis 
har onekligen tillfört något nytt i vindkraftsbranschen. Marknaden har visat 
starkt intresse för konceptet och jag tror att prototyptornet är precis vad 
som behövs för att kunna gå vidare med kunderna, säger Erika Enered 
Fredriksson, företagsanalytiker, Norrlandsfonden.

Generellt står sig näringslivet i Västernorr-
land starkt. Vi har drabbats mindre av låg-
konjunkturen eftersom vi har den mindre 
konjunkturkänsliga skogsindustrin och kraft-
industrin. Utmärkande för Västernorrland 
är en väldigt bra och balanserad mix av tra-
ditionella branscher och en bredd av tjäns-
teföretag, ofta kopplat till de stora företagen 
och de offentliga verksamheterna i länet.
 Vi har exempelvis en omfattande service-
verksamhet för kundtjänstfunktioner där 
Com Hem nyetablerat och fortsatt växa på 
befintliga orter. SEB har valt att etablera en 
omfattande verksamhet i länet och sedan ti-
digare har vi Folksam som är en viktig aktör 
i Kramfors. 
 Vi har också starka små och medelstora 
verkstadsföretag och inom besöksnäringen 
sker en snabb tillväxt bland företag som  
driver aktiviteter och hotell. Vi är starka i 
Höga kusten-regionen. 
 Trenden är att de traditionellt stora före-
tagen inom skog och kraft ökar i omsättning 
och växer. Men det är inom service- och 
tjänsteföretagen runt de här stora företagen 
som antalet anställda ökar och där vi ser  
potential. 2014 markerar också ett intressant 
år för Länsstyrelsens företagsstöd, som ökade 
från 50 till 70 miljoner. Det bottnar i att det 
under 2014 fattats beslut om ett flertal större 
investeringar som vi är en del av. Det bevisar 
för mig att företagen vågar satsa och det är 
en positiv signal.

Sten-Olov Altin
Vikarierande landshövding, Västernorrland

Snabb tillväxt bland 
företag som erbjuder 
aktiviteter och hotell

Erigovis i Ö-vik är ett 
lyft för vindkraften

En metod som revolutionerar utbyggnaden av vindkraftsparker.
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Den nya gondolbanan i Funäsdalen är en  
året-runt-attraktion som lyfter hela området och  
skapar ännu bättre upplevelser för turisterna.

Bygget med gondolbanan, som är den andra i landet, startade i juli 
2014 och var ett drömprojekt för bygden. Många hade hoppats och 
väntat på en gondolbana som skulle knyta samman Funäsdalens by 
och Funäsdalsbergets topp. I slutet av december var den klar. 
 Gondolen tar besökarna upp till toppen på bara några minuter 
och blir ett lyft för skidåkare under vintern och för vandrare och 
cyklister under sommarmånaderna. 
 Totalt 100 miljoner har satsats på den 907 meter långa banan 
med en fallhöjd på 316 meter. Varje gondol tar åtta personer och 
kapaciteten är 750 personer i timmen.
 Det är ett unikt projekt där turistnäring, företag och privatper-
soner gått samman och satsat. Tillsammans med Norrlandsfon-
den och Länsstyrelsen/Regionförbundet blev det hela möjligt.

– Det hade aldrig blivit verklighet utan dessa partners.  
De har varit fundamentalt viktiga och aktiva aktörer, säger 
Jonas Kojan, vd Destination Funäsfjällen.
 Förutom Gondolbanan har en rad andra satsningar gjorts 
i området de senaste åren.
 – Det har investerats omkring 500 miljoner kronor i boen-
den, liftanläggningar, parkeringshus, ny genomfartsled och 
nytt snöproduktionssystem, konstaterar Jonas Kojan. 
 – En mycket viktig satsning för destinationen men också 
för tillväxten i hela näringen, vilket gjorde det extra intressant 
för oss att vara med, säger Per-Erik Persson, företagsanalyti-
ker Norrlandsfonden. Det här blir en katalysator för fortsatt 
tillväxt med en lokal ägarbild som borgar för stabilitet.

Gondolbanan tar besökarna  
upp till Funäsdalsbergets topp

Bob Persson, Persson Invest, vann Styrelseakademiens Guldklubba 
onoterade bolag och Nils-Åke Hallström, C Hallströms Verkstäder i 
Nälden, utnämndes till Årets Företagare i Sverige. I länet verkar också 
Eva Stjernström, Femper, som tillhör skaran av Anders Wall-stipendia-
ter som tidigare tilldelats utmärkelsen årets landsbygdsutvecklare.

–De här tre personerna repre-
senterar en anda jag mött sedan 
jag började jobba i länet, och 
jag är inte förvånad att det är 
just jämtar som blivit pristagare, 
menar Inga-Lena Wahlstedt, 
företagsanalytiker Norrlands-
fonden. Här finns kompetens 
kombinerat med ödmjukhet, 
prestigelöshet och en stark 
drivkraft i företagandet. Men 
det finns också en stolthet över 
hembygden och ett engagemang 
i samhällsbyggandet.
 –Guldklubban ser jag som en 
symbol för hur viktigt det är att 
ha en bra styrelse, något som 
vi inom Norrlandsfonden gärna 
förespråkar, fortsätter Inga-Lena 
Wahlstedt. Vi har sett att familje- 
och ägarledda företag som, även 
om de är mindre, väljer att ha 
externa ledamöter i styrelsen ofta utvecklas väl.
 Ett synsätt som även Bob Persson, styrelseordförande i Persson Invest delar.
 –Styrelser idag har fått både större betydelse och mer ansvar. Själv har jag också haft mer fokus 
på styrelsearbetet de senaste åren, säger Bob Persson. För att kunna jobba långsiktigt är det bra 
att få in externa styrelsemedlemmar som inte är involverade i den vardagliga driften.
 Persson Invest med huvudkontor i Östersund startade som ett litet företag som sysslade med 
hästhandel och har på bara två generationer utvecklats till en koncern med 1 000 anställda som 
bedriver handel med personbilar, lastbilar och bussar samt verksamhet inom skogs- och fastig-
hetsförvaltning.
 Årets företagare i Sverige, Nils-Åke Hallström, vd för familjeföretaget som nyligen firade 100-års-
jubileum, är en bra representant för framgångsrika företagare som brinner för hembygden. Familjen 
Hallström har bland annat byggt ny sporthall, ishall, gym och köpt den lokala golfbanan.
 –Jag har växt upp här, mina kompisar bor här och min far har alltid engagerat sig lokalt, så det 
var naturligt att fortsätta det engagemanget, förklarar Nils-Åke Hallström. Vi vill ju att människor 
ska trivas och flytta hit. 
 Eva Stjernström, vd för Femper, har ett engagemang för sin hembygd Sikås som resulterade i att 
hon, tillsammans med sin man Anders, redan 2001 fick Anders Walls utmärkelse årets lands-
bygdsutvecklare. Företaget har också alltid haft ett starkt lokalt fokus i sitt engagemang.
 –Min pappa startade företag inom skogsnäringen som han senare sålde av, men vi behöll några 
mindre delar som vi utvecklat och förbättrat och vi har sedan sålt av vissa verksamheter och köpt 
till nya. Den röda tråden i vårt företag har under senare år till stor del varit förnyelsebara energikäl-
lor som vindkraft och skog, men vi har också ett stort engagemang i inom träindustri, mekanisk 
industri samt stål- och plåtindustri.
 –Vi har alltid haft ett starkt lokalt engagemang där verksamheter och utveckling i bygden är 
mycket viktiga, men som företagare får man inte ge avkall på de affärsmässiga målen när man 
engagerar sig lokalt. Det är en balansgång, avslutar Eva Stjernström.

PRESTIGEFYLLDA UTMÄRKELSER 
TILL JÄMTLÄNDSKA FÖRETAGARE

Vi ser en rad nya stora investeringar inom 
besöksnäringen i anläggningar, dels nyin-
vesteringar i ren utbyggnad och dels reno-
veringar, där man nu moderniserar tekniska 
delar och skapar attraktivare anläggningar.
En satsning är Gondolen i Funäsdalen som 
har största symbolvärdet. Det är en mång-
miljoninvestering med ett stort engagemang 
från lokalbefolkningen. 
 Sedan Vemdalsskalet med en ny kopplad 
sexstolslift, nya nedfarter med konstsnö,  
lägenhetsboende, ny restaurang, hotell och 
ett stort aktivitetshus med året-runt-verk-
samhet. Lofsdalen med en kopplad sex-
stolslift; Tegefjäll med en stollift; Åre med 
två kopplade sexstolsliftar.

SMÅSKALIGT MATHANTVERK VÄXER
Det är betydande investeringar som görs för 
att öka kapaciteten och modernisera anlägg-
ningarna för att bibehålla och stärka näring-
en långsiktigt.
 Mathantverket växer också, delvis är det 
förstås kopplat till besöksnäringen. Vi har i 
dag ett 15-tal mikrobryggerier, vi har fler och 
fler mejerier, bagerier och charkuterier. Här 
växer ett spännande entreprenörskap fram.
 Vi har också ett stort kluster med kvali-
ficerade nättjänster i Östersund, det hand-
lar om bankrådgivning och nätservice av 
olika slag. Tjänsteföretag ställer höga krav 
på medarbetares kompetens, därför jobbar 
vi med att aktivera fler utbildningar för att 
trygga rekryteringsunderlaget och även fler 
tekniska utbildningar för att trygga indu-
strins behov långsiktigt.

Jöran Hägglund
Landshövding, Jämtland

Stora satsningar 
inom besöksnäringen

Nils-Åke Hallström, Eva Stjernström och Bob Persson är tre uppmärksammade 
företagare i Jämtland. Foto: Johannes Poignant
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Det började som en liten ICA-butik, men fastigheten byggdes ut  
och är numera en galleria och samlingspunkt för alla i Hemavan. 

– Gränshandeln växer hela tiden, framför allt tack vare alla norrmän som har fritidshus här i 
området som de nyttjar under stora delar av året, berättar Grete Tuven, som är en av ägarna till 
Bayhill Center. Även turisterna blir fler när turistföretagen satsar på aktiviteter året om. 
 – Vi började med att bygga ut ICA-butiken för sju år sedan. När vi senare fick med både banken 
och Norrlandsfonden utökade vi den totala ytan till 3 000 m2. I gallerian finns nu totalt sex buti-
ker och service i form av toaletter, uttagsautomat samt en stor parkering med 100 p-platser.
 – Samarbetet med Norrlandsfonden har fungerat smidigt. Det är också roligt att se att vi gjor-
de rätt. Antalet kunder ökar och intäkterna har blivit högre än förväntat, avslutar Grete Tuven. 
 –Paret Nils Wikberg och Grete Tuven är två mycket drivna entreprenörer som utvecklat ICA 
Fjällboden till den framgångsrika butik den är idag. Nu har de också skapat en samlingsplats 
för handeln i gallerian Bayhill Center, vilket inneburit ett lyft för hela området, säger Per Nilsson, 
företagsanalytiker Norrlandsfonden.

Racoon är ett företag som tillverkar renings- 
filter till större fordon. Med Norrlands-
fondens hjälp har de startat en expansion 
som gör att de kan växa internationellt. 

Det hela började när maskiningenjör Olle Sydlén besökte en 
miljömässa i Birmingham och fick se hur Ferrari jobbade med 
kvalitetsstyrning. Han blev så imponerad att han bestämde sig  
för att föra över det tänkandet till filtertekniken. Efter att ha ex-
perimenterat med familjens mikrovågsugn hade han utvecklat ett filter som tålde både skakningar, 
köld och fukt. Tillsammans med sin fru Chatrin startade han företaget Racoon, som tillverkar filter 
till lastbilar, bussar och andra större arbetsfordon. Företaget har idag sju anställda och kunderna 
finns inom gruvindustrin, skogsindustrin, entreprenadbranschen och inom transportföretag.
 – Vi är ensamma i världen om att tillverka filter som renar många olika ämnen i en och samma 
produkt, förklarar ägaren Olle Sydlén. Vi har bland annat Volvo, Caterpillar och Boliden som kunder.
 Den första delen av den satsning där Norrlandsfonden gått in som finansiär är effektivisering av 
företagets produktionsflöden, men även förbättringar av arbetsmiljön för de som arbetar i produktio-
nen. En del av investeringen handlar om att flytta hem tillverkningen av filterramarna till egen fabrik. 
 – Ju effektivare vi blir desto bättre blir vi på att utveckla produkter som motsvarar våra kunders 
behov, menar Olle Sydlén. Vi kommer även att kunna leverera större kvantiteter och till fler kunder.  
 – För oss är Norrlandsfonden en självklar partner när det handlar om finansiering. Vi vet vad de 
kan och de är bra på att lyssna på våra behov. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete. 
 – Företaget kan bli hur stort som helst, menar Anna Hedström, företagsanalytiker Norrlands- 
fonden. Det ska bli spännande att följa Racoon när de ger sig ut på en internationell marknad.  

Olle och Chatrin Sydlén startade Racoon 1998.

Bayhill Center är en mötesplats för lokalbefolkning och turister. Nils Wikberg och Grete Tuven.
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FILTERTEKNIK FRÅN ROBERTSFORS

Sågverket som  
satsar på  
förädling

10

– Huvudverksamheten är sågverk, men redan på sextio-
talet började våra föräldrar med träförädling i form av 
limträ, berättar koncernchef Lars Martinson. Något som 
företaget fortsatt med under alla år. Nu har vi tre fabriker 
här i Bygdsiljum. 
 Limträets egenskaper gör att det kan ersätta stål och 
betong och användas i olika bärande konstruktioner. 
 – Nu har vi jobbat upp en marknad med limträ där vi 
bygger hus, sporthallar och andra offentliga byggnader, 
men också träkomponenter till möbler. En stor kund är 
IKEAs fabrik i Lycksele. Hit levererar vi träkomponenter 
som används till bland annat bokhyllan Billy, men vi 

söker hela tiden nya användningsområden för våra pro-
dukter. Det senaste är att vi bygger olika typer av broar.
 – Norrlandsfonden har funnits med sedan 2008 då 
vi sökte finansiering för att utveckla en ny såglinje och 
investera i nya maskiner. De har även varit med när vi 
satsat på att utveckla möbelkomponenttillverkningen.  
Ett samarbete som fungerar mycket bra. 
 – Det är ett välskött företag som gått i arv i generatio-
ner och som lyckats bra med sina satsningar på föräd-
ling, menar Per Nilsson, företagsanalytiker Norrlands-
fonden. En stor del av produkterna går numera  
på export. Lars Martinsson, koncernchef.

Martinsons byggsystem i trä.

Martinsons är ett sågverk i Bygdsiljum som gått i arv i fyra generationer.  
Tidigt började företaget satsa på förädling och idag är de Sveriges största  
producent av limträ, träbroar och byggsystem i trä. 

EN MÖTESPLATS I FJÄLLVÄRLDEN

Att Umeå var europeisk kulturhuvudstad 
2014 bidrog till att sätta Umeå ännu mer på 
kartan och skapade en positiv kännedom om 
Västerbotten som helhet. 
Västerbottens nya invånare från andra län-
der är en viktig faktor för att länet ska fort-
sätta att växa. Vi har basindustri, gruvorna, 
skogen, men också kreativa näringar som 
stärker bredden. Vi är tillsammans med 
Norrbotten ett fantastiskt bra område för 
etableringar av datacenter där vi kan erbjuda 
stabila förutsättningar, kallt klimat, duktiga 
människor och hållbar grön energi.
När det gäller skogen pågår en omvandling 
av förädlingen av skogsråvaran. Idag produ-
ceras mindre papper, så nu ligger fokus på 
hur vi kan förädla skogen på nya sätt. 
 
MÄNNEN LIGGER EFTER
Skellefteå har antagit en träbyggnadsstrategi 
där man inför varje nytt byggprojekt ska  
bedöma ”går det att bygga i trä?”. Vi kan 
mycket väl bli ett centra för att bygga hus-
element i trä för montering i andra regioner. 
Vi står i dag inför några viktiga utmaningar. 
En är kompetensutvecklingen, industrin be-
höver i dag fler högutbildade civilingenjörer 
för att utveckla effektivare processer. En an-
nan är skillnaden i utbildning mellan unga 
kvinnor och män, där männen ligger efter.
En potential att utveckla är besöksnäringen i 
länet, vi kan erbjuda många starka upplevel-
ser och borde kunna paketera mer exklusiva 
upplevelser. Skidåkning, gäddfiske, hund-
spann, vandringar, vi har en bredd som kan 
locka fler gäster året om. 

Magdalena Andersson
Landshövding, Västerbotten

Vi kan mycket väl  
bli ett nytt träcentra
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I PITEÅ PRODUCERAS KRANAR
Marine Crane i Piteå tillverkar mobila kranar som just nu jobbar  
i hamnar längs Norrlandskusten. Nu satsar företaget vidare på  
en ny större kran som kan lossa riktigt tunga laster och som flera  
företag redan visat intresse för. 
 
Företaget Marine Crane är ett dotterbolag till koncer-
nen Marine Group, som är verksam inom sjöfart. 
 – Vi började att tillverka kranar för eget bruk på 
90-talet för att påskynda lastningarna i framförallt 
Baltikum. Vi transporterade mycket massaved därifrån 
och kunde på detta sätt kapa liggetiden i hamnarna för 
våra ekipage. Vi har under åren tillverkat tolv kranar 
och räknar med att den nya kranen i Munksund bör 
kunna bidra med en kapacitetsökning på ca 40 %, 
säger Margareta Wirén Björk, som är en av delägarna. 
 I företaget finns även en bogserbåt som bryter is 
längs Ångermanälven. I Värtahamnen, som håller på 
att byggas ut, ligger sedan ett och ett halvt år tillbaka 
kranpråmen Lodbrok. 
 – Det senaste projektet där Norrlandsfonden kommit in som finansiär är utvecklingen av en  
ny större kran som orkar lossa betydligt tyngre laster än de tidigare, berättar Margareta Wirén Björk. 
Flera företag har redan visat intresse för kranen men innan vi går vidare ska den testas på plats  
här i Munksund. 
 – Ytterligare en satsning som vi fått hjälp med av Norrlandsfonden är ett projekt för Kappa där 
vi tillsammans med två samarbetspartners bygger en flisanläggning. Under tre månader i sommar 
ska vi leverera den tjänsten medan de bygger om sin egen anläggning. Det är framför allt vår andra 
delägare Jan Lindbäck som är hjärnan bakom de specialkonstruerade kranarna och andra innovativa 
lösningar. Norrlandsfonden hjälper oss att realisera dem.
 – Vi har varit inblandade i flera av bolagen. De är innovativa och skickliga på sina mobila lösningar 
för hamnar och massaindustrin, säger Birgitta Cajander, företagsanalytiker Norrlandsfonden. 

Bakom företaget står Johan Väisänen och Sara Ljunggren, 
som efter turistgymnasium och diverse jobb på olika fjäll-
anläggningar återvände till Johans hemort och startade 
eget hundspannsföretag. 
 – När vi startade 2005 erbjöd vi dagsturer med hund-
spann och middag, berättar företagaren Johan Väisänen. 
Gästerna var utländska turister som bodde på anlägg-
ningarna på den finska sidan. Vi satsade på hög kvalitet, 
genom bland annat snälla och välskötta hundar, och 
lyckades därmed etablera vårt namn. 
 – År 2009 bestämde vi oss för att bygga en logidel med 
fyra dubbelrum med egna medel. Då var det svårt för oss 
som litet turistföretag att få hjälp med finansiering.  

Idag, bara fem år senare, ser det helt annorlunda ut. 
Turistnäringen är nu en starkt växande näring som skapar 
ringar på vattnet, i form av merförsäljning för lokala hand-
lare och serviceföretag. Det börjar allt fler långivare inse, 
fortsätter han. Ytterligare investeringar i en logidel och 
restaurang gjordes 2011 då även Norrlandsfonden kom in 
som finansiär.
 Förra vinterhalvåret hade företaget 27 anställda och en 
beläggning på 93 %. 
 – Redan ett år i förväg skapar vi färdiga paket som vi 
prissätter och lägger ut. Om valutan förändras eller det 
händer något annat som påverkar priset kan vi vara flexi-
bla och flytta kostnader mellan våra egna verksamheter. 
 – Norrlandsfonden är en bra partner som både stöttar 
och ställer frågor, både till oss och bankerna, menar  
Johan Väisänen. Vid den senaste expansionen har vi an-
vänt oss av samma samarbetspartners som tidigare. 
 – Johan och Sara är mycket driftiga entreprenörer som 
vill skapa en personlig relation till gästen, säger Petter 
Alapää, företagsanalytiker Norrlandsfonden. De har byggt 
upp ett stabilt företag och lyckats med att få utländskt 
kapital från Europa som en del av finansieringen.

Explore The North i Kangos, 120 km norr 
om Polcirkeln, har utvecklats från ett  
litet hundspannsföretag till en komplett 
leverantör av äventyrspaket av hög  
klass till turister från Belgien, Holland  
och Tyskland.

Företaget Behaviosec som är en avknoppning från 
Luleå tekniska universitet har fått flera prestigefyllda 
priser och stor uppmärksamhet för sin patenterade 
modell för datasäkerhet.
 Alla människor har unika sätt att bete sig vid datorn, 
exempelvis hur de klickar, använder musen och andra 
rörelsemönster. Det är företaget Behaviosecs utgångs-
punkt. Modellen för datasäkerhet är så intressant att 
kunder runt om i världen har fått upp ögonen för Luleå-
företaget, som började som en C-uppsats vid Luleå  
tekniska universitet. Kunderna är stora banker, försva-
ret och andra aktörer där säkerheten är extra viktig.
 – För vår del handlar finansieringen nästan enbart om riskkapital. Vår verksamhet lämpar sig inte för 
banklån, berättar delägaren Olov Renberg. I början var Norrlandsfonden tillsammans med riskapitalbola-
get Lunova våra enda externa finansiärer. Nu har vi blivit så pass stora och intressanta att vi fått in andra.
 Två stora riskkapitalbolag har gått in som delägare och totalt 46 miljoner kronor satsas på fortsatt 
internationell expansion. Norrlandsfonden fortsätter som finansiär tillsammans med de nya ägarna.
 – Det första säljkontoret etableras i London och jag har precis flyttat dit för att få igång verksam-
heten, fortsätter Olov Renberg. Det är första delen på en satsning i Storbritannien och USA, men också 
i övriga Europa. Produktionen kommer att stanna i Luleå, vilket innebär att vi behöver anställa fler.
 – Vi är glada att ha fått vara med i en så intressant satsning, säger Birgitta Cajander, företagsanalyti-
ker Norrlandsfonden. Positivt är att de, trots att de vuxit så mycket, har valt att satsa vidare i Luleå.

DATASÄKERHETEN SKAPAS I LULEÅ

Restaurang och logidel byggdes 2011.

Johan Väisänen och Sara Ljunggren.

Margareta Wirén Björk. Foto Jennie Pettersson

Behaviosec expanderar internationellt.
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Efter ett antal år med en regional högkon-
junktur har vi nu ett mer normalt konjunk-
turläge på grund av fallande järnmalmspri-
ser. Hur det här ska utvecklas framåt är svårt 
att överblicka, råvarupriser påverkas av en 
rad internationella faktorer, men vi ser att 
den industri som etablerats i Malmfälten 
står väl rustad för de här utmaningarna.
 En utmaning är också det regionala jord-
bruket där internationell lågpriskonkurrens 
sätter press. Här hoppas vi på krafttag för att 
förbättra grundförutsättningarna.
 När vi höjer blicken lite är det skönt att 
se att vi i dag har många fler ben att stå på. 
Basnäringarna är fortsatt viktiga, men vi har 
etablerat nya starka näringar som Big data, 
stora serverhallar här i norra Sverige där  
Facebook var en föregångare. Efter det har fler 
etableringar gjorts och ytterligare är på gång. 
Möjligheten att ta tillvara vattenkraft för 
förnyelsebar el, massiv kyla och väl utbyggda 
strukturer för bredband och trygga elnät gör 
oss unika, kanske bäst i världen. Vi ser att 
effekterna börjar sprida sig och bli en fråga 
som berör forskning och utveckling med  
Luleå tekniska universitetet i förarsätet.
 Vi har också besöksnäringen som går starkt 
framåt, vi har biltestverksamheten som är  
stabil och vi ser ett positivt inflyttningsnetto.
 Norrlandsfonden är en viktig partner 
som stöttar oss i länet med sina finansiella 
tjänster. I den finansiella mixen med Läns-
styrelsen och bankerna är Norrlandsfonden 
affärskritisk för många som vill växa.

Sven-Erik Österberg
Landshövding, Norrbotten

Nya starka näringar 
växer i länet

Turister  
från Europa  
hittar äventyren  
i Kangos
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Teknikafton med  
IVA Nord
I Luleå arrangerade Norrlandsfonden 
tillsammans med IVA Nord en kväll 
där Kungliga Ingenjörsvetenskap-
sakademiens vd Björn O Nilsson 
presenterade årets teknik- och 
vetenskapsnyheter med ett mycket 
intresseväckande och pedagogiskt 
bildspel. Arrangemanget hölls på 
Vetenskapens hus i november och 
lockade ett 80-tal åhörare från både 
näringsliv och akademi.

Åre kapitalmarknadsdagar
För femte året arrangerades Åre Kapitalmarknadsdagar där Norrlands- 
fonden är en partner.
 – I år föreläste en av våra kunder. Det var Lars Stenlund, grundare och 
vd för Vitec som berättade om sin resa från avknoppningsföretag vid 
Umeå universitet för 25 år sedan till dagens framgångar som börsnoterat 
företag, Ett mycket uppskattat inslag vid Kapitalmarknadsdagarna säger 
Lars-Olov Söderström, vd Norrlandsfonden.   
 Arrangemanget lockade ca 600 deltagare och i vanlig ordning var det 
både entreprenörer, investerare, finansiärer och politiker som samlats för 
att inspirera varandra och knyta värdefulla kontakter.

Inspirerande mingel 
med Anders Sundstöm
I Skellefteå och Luleå genomfördes 
inspirerande mingel med Anders 
Sundström, styrelseordförande i 
Swedbank och KF. Under rubriken 
”Företaget som den gode samhälls-
medborgaren” föreläste han för ett 
70-tal åhörare på Scandic i Skellefteå 
respektive Vetenskapens Hus i Luleå. 
Kvällarna avslutades med stimu-
lerande samtal runt borden och 
mingelbuffé. Arrangör var Norrlands-
fonden och IVA Nord.

Lunchträff med  
Business Sweden 
Tillsammans med Business Sweden 
höll Norrlandsfonden intressanta 
träffar under september i både 
Örnsköldsvik och Skellefteå. Mauro 
Gozzo, som var med och instiftade 
Stora Exportpriset 2005, berättade 
om priset och förklarade vad som 
kännetecknar framgångsrika export-
företag. Efter föreläsningarna fortsat-
te samtalen kring lunchborden.  

Ny styrelsemedlem 
I juli tog Kajsa Hedberg, 46, plats i 
Norrlandsfondens styrelse. Hon är  
utbildad civilingenjör i teknisk fysik 
med en examen i Master of Busi-
ness Administration från University 
of Pennsylvania i ryggen. Kajsa 
Hedberg är affärsområdeschef vid 
Skellefteåkraft.
 – Jag har arbetat med finansie-
ringsfrågor av liknande typ som  
Norrlandsfonden hanterar och 
brinner för samhällsutveckling, 
säger hon. 

Turné med Norrlandsbarometern  
i sex Norrlandsstäder 
Nedslag gjordes i de sex Norrlandsstäderna Gävle, Sundsvall, Östersund, 
Umeå, Skellefteå och Luleå för att presentera konjunkturbarometern som 
årligen ges ut i samarbete med Statistiska centralbyrån. Inbjudna var 
banker, revisorer och företagare. Och årets turné var ovanligt välbesökt.
Totalt närmare 400 personer deltog i arrangemangen. Därutöver gjordes en 
separat presentation i Riksdagen för de norrländska riksdagsledamöterna.
 – Glädjande var att i höstens konjunkturbarometer kunna konstatera att 
stämningsläget i det norrländska näringslivet har förbättrats sedan förra 
året, säger Lars-Olov Söderström, vd Norrlandsfonden.

Framtidsspaning  
med Eva Hamilton
Norrlandsfonden, IVA Nord och IVAs näringslivs- 
råd arrangerade finansmingel i Gävle i oktober.  
Talare var Eva Hamilton, koncernchef SVT, som gav 
en mycket intressant inblick i mediabranschen och 
dess snabba utveckling. Ett 80-tal personer hade 
kommit till Elite Grand Hotel för att fördjupa sin 
insikt om det föränderliga medielandskapet. 
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Hållbarhets- 
redovisning  

2014   

hållbarhetsredovisning

Norrlandsfondens hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i fondens vision, 

värderingar och uppdrag. Norrlandsfonden har mer än 50 års erfarenhet 

av företagsfinansiering och har uppdraget att som komplement till banker 

tillhandahålla finansiering åt företag i de fem nordligaste länen. För att  

regionen även i framtiden ska vara en attraktiv plats att bo och verka i är  

det viktigt att företagen kan utvecklas långsiktigt. Vår roll som ledande topp-

lånefinansiär ger oss en möjlighet att ta vår del av ansvaret för att företag 

i Norrland ska utvecklas i positiv riktning. Genom hållbarhetsarbetet vid 

Norrlandsfonden vill vi bidra till ett uthålligt samhälle. Vi strävar efter  

att kunder, medarbetare och leverantörer engagerar sig i detta arbete. 

 Företagskulturen i Norrlandsfonden ska genomsyras av våra kärnvärden 

långsiktighet, kompetens och engagemang och som ska prägla hur vi 

agerar som långivare. 

Målet är att integrera hållbarhet i alla delar 

av verksamheten med ett kontinuerligt och 

målmedvetet hållbarhetsarbete. Verk-

samheten ska bedrivas på ett sådant sätt 

att hållbarhetsfrågor får en naturlig del i 

utförandet av vårt uppdrag och där vi själva 

förorsakar så lite miljöpåverkan som möjligt. 

 Ambitionen är att fortsatt tillgodose de norrländska  

företagens behov av kompletterande finansiering. Därför är hållbarhets- 

arbetet viktigt för att säkerställa Norrlandsfondens långsiktiga uppdrag  

och för att hantera risker och möjligheter kopplade till verksamheten.  

Utvecklingen på finansieringsmarknaden och förändringar i omvärlden 

innebär nya utmaningar som verksamheten har att förhålla sig till. 

Norrlandsfonden är beroende av goda och ömsesidiga relationer med våra 

intressenter. Många företag, organisationer och individer påverkas av hur 

Norrlandsfonden agerar i olika frågor. Det är viktigt att Norrlandsfonden 

verkar på ett sätt som inger fortsatt förtroende och tillsammans med våra 

intressenter arbetar för det gemensamma målet – ett hållbart samhälle.

 Inför Norrlandsfondens första hållbarhetsredovisning 2010 gjordes en 

analys av intressenter till verksamheten och de viktigaste identifierades.  

De som har störst påverkan av Norrlandsfonden och som Norrlandsfonden 

påverkas mest av är kunder, samarbetspartners, medarbetare och staten 

i sin roll som huvudman. Norrlandsfonden är angelägen om att hålla sig 

uppdaterad om de förväntningar, önskemål och krav som olika intressenter 

ställer på verksamheten. Vi möter och kommunicerar i olika omfattning med 

våra intressenter. Genom en kontinuerlig dialog får Norrlandsfonden känne-

dom om vad som händer i omvärlden samt de förväntningar, önskemål och 

krav som ställs på verksamheten. 

 Dialogen med intressenterna är ett naturligt inslag i det dagliga arbetet 

i Norrlandsfonden och sker oftast i mötet mellan medarbetare och kund. 

Kontakterna med våra intressenter har ytterligare kunnat breddas med 

nyttjande av sociala medier. De förväntningar och behov som verksamheten 

möter hos intressenterna är viktiga inspel och underlag i den årliga verksam-

hetsplaneringen. Det som förenar våra intressenter är att de förväntar sig att 

vi ska vara en stabil och pålitlig finansiär.

hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsstrategi

Intressenter

Kunder Tillgänglighet, service, erbjudande Personliga möten, dagliga kontakter.

Kundnöjdhet, förbättringspotential Kundenkäter, vd-kontakter, uppföljning.

Jämställt näringsliv Nätverksträffar riktade till kvinnor som äger eller leder tillväxtföretag. Syftet är  
 att stärka dialogen med kvinnor som äger eller leder företag med tillväxtambitioner.

Omvärldsbevakning Konjunkturenkäter, seminarier, nätverksträffar.

INTRESSENTGRUPPER FRÅGOR DIALOG/ÅTGÄRD

Samarbetspartners 

Staten 

Närsamhället 
 

Leverantörer

Finansiering, tillgänglighet Personliga möten, dagliga kontakter.

Samverkan, information Seminarier, nätverksträffar.

Medarbetare Verksamhet Arbetsplatsträffar, verksamhetsplanering.

Kompetensutveckling Utbildningar, medarbetarsamtal, lönesamtal, certifiering av analytiker.

Balans och hälsa Medarbetarsamtal, friskvård.

Långsiktig ekonomisk utveckling Årsredovisning, rapporter, möten med ledning och styrelse.

Hållbarhetsmål Hållbarhetsredovisning.

Branschfrågor Möten, seminarier.

Regionala tillväxtfrågor Medverkan i samhällsdebatten. Bidra till en jämställd regional tillväxt och verka  
 för ett jämställt näringsliv. Löpande ta fram konjunkturprognoser för regionen.

Hållbarhetsfrågor vid upphandling Hållbarhetskrav, utvärderingar.

Intressentdialog
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Vision
Norrlandsfonden bidrar aktivt 

i utvecklingen av Norrland till 

en hållbar tillväxtregion.
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Norrlandsfonden ska bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet som baseras 
på kundernas behov av kompletterande finansiering över tiden. För att 
lyckas med detta måste verksamheten bedrivas på ett ansvarsfullt och 
kostnadseffektivt sätt. Det är särskilt viktigt att visa kunder och omvärld att 
Norrlandsfondens agerande är att lita på även i sämre tider.
 Norrlandsfonden vill skapa långsiktiga och förtroendefulla kundrelationer 
med en ansvarsfull kreditgivning. Alla kreditbeslut föregås av en analys och 
bedömning av de förutsättningar som krävs för att en kredit ska beviljas. 
Vid analys av företag ska hållbarhetsfrågor belysas. Analysmodellen är under 
översyn vad gäller riktlinjer för bedömning av hållbarhetsrisker.
 Norrlandsfonden arbetar aktivt med att informera om verksamheten. 
Verksamheten görs tydlig för kunder och andra intressenter bland annat 
genom en transparent räntesättningspolicy vilket ger en trygghet för kunden 
och ett förtroende för verksamheten. För att säkerställa styrning mot 
marknadsmål görs kontinuerliga resultatuppföljningar på individnivå av 
genomförda marknadsinsatser.  
 Årets enkäter riktade till kunder visar på ett fortsatt stort förtroende för 
Norrlandsfonden. 

Några kommentarer från kunder är: 

+ Gillar tydligheten i hur ni jobbar – För hög ränta

+ Proffsigt och personligt, fortsätt – Hög ränta gör ju det inte enklare  
 som ni gör    för nystartade företag

+ Bra samarbete med banken – Trist med hög personlig borgen

+ Snabba beslut och rimliga krav  
 på beslutsunderlag  

För att minska Norrlandsfondens miljöpåverkan är valet av och samverkan 

med leverantörer viktigt. Vid större upphandlingar efterfrågas och värderas 

leverantörens miljöarbete i enlighet med vår miljöpolicy. Övriga inköp sker 

med aktiva val av lämpliga miljöalternativ. Norrlandsfondens ambition är att 

ligga i framkant vad gäller användning av modern och effektiv teknik.

 Norrlandsfondens egen verksamhet har en begränsad direkt miljöpåver-

kan huvudsakligen från tjänsteresor med bil och flyg (CO2).  

 I år har CO2 utsläppen ökat. En ökad ambitionsnivå vad gäller marknads-

närvaro har medfört ökade tjänsteresor med bil. Dessutom har en försäm-

rad flygförbindelse mellan Luleå och Sundsvall medfört längre flygsträckor. 

Målet är att vi kontinuerligt ska bevaka våra egna direktutsläpp från kontors-

verksamheten och från resor. Till resandet kopplas även mötes rutiner för att 

öka andelen möten mellan kontoren via videokonferenser samt att i ökad 

utsträckning genomföra externa möten via telefonmöten  

och videokonferens. 

 Fokus har de senaste åren legat på att hålla nere energiförbrukningen. 

Fortsatta effektiviseringar sker genom en kontinuerlig översyn av utrustning 

och lokaler. Norrlandsfonden främjar teknikutveckling inom miljöområdet 

genom att i kreditgivning prioritera företag verksamma inom miljö-/energi-

området och företag som investerar i ny teknik. Detta kan ske genom att i 

uppsökande verksamhet särskilt uppmärksamma dessa företag. Vidare kan 

Norrlandsfonden vara beredd att ta en högre risk inom detta segment.

Ekonomisk hållbarhet Miljömässig hållbarhet
Norrlandsfonden bedriver ett målmedvetet miljöarbete med en strävan att minska vår negativa påverkan på miljön. Miljöfrågorna är viktiga inslag i Norr-

landsfondens verksamhet, det gäller såväl den direkta miljöpåverkan från vår egen verksamhet som den indirekta via påverkan från vår kreditgivning och 

kapitalförvaltning. Miljöarbetet i Norrlandsfonden styrs av en miljöpolicy som har antagits av Norrlandsfondens styrelse. 

miljömässig hållbarhet  - hållbarhetsredovisninghållbarhetsredovisning - ekonomisk hållbarhet

Några förslag till förbättringar: 

• Marknadsför er mer, ni är bra

• Information och reklam till företag i länet bör öka

• Beskriv era tjänster med hjälp av fiktivt case i ert informationsmaterial 

 

Som en del av förbättringsarbetet kommer delar av informationsmaterialet 

att förnyas under 2015.

 Norrlandsfondens finansiering bidrar till positiva effekter hos våra kund-

företag. Drygt 50 års verksamhet i Norrland har resulterat i beviljade krediter 

på över sex miljarder kronor samt genererat investeringar i det norrländska 

näringslivet med mångdubbelt belopp. 

 Enligt Norrlandsfondens stiftelsestadga ska verksamheten bedrivas på ett 

sådant sätt att kapitalet hålls nominellt intakt över tiden. Norrlandsfonden 

uppbär inga statliga eller andra driftsbidrag för verksamheten.

Ansvarsfulla placeringar

Vid upphandling av kapitalförvaltare ska hållbarhetsaspekter vägas in 

vid bedömning av såväl förvaltarens egen organisation som förvaltarens 

kunskap och möjlighet att verkställa Norrlandsfondens krav för sina 

placeringar. Hänsyn till hållbarhet och etik finns med i Norrlandsfondens 

placeringsreglemente. 

 Genom att beakta hållbarhetsrisker vid kreditprövning och kapitalpla-

ceringar säkerställs att kreditgivning och kapitalplaceringar inte sker där 

väsentliga hållbarhetsrisker bedöms finnas. I kreditanalysen ska kredit-

tagarens hållbarhetsrisker analyseras, miljötillstånd kontrolleras samt  

övrigt hållbarhetsarbete värderas. 

Uppnått till och med 2014
- Eget kapital överstiger med god marginal nominellt avkast-
ningskrav.

- Utlåningen har genererat norrländska investeringar på 
nästan åtta miljarder kronor de senaste fem åren.

- Utlåningen till företag som ägs eller leds av kvinnor har 
uppgått till 22% och överträffat målet på 20% för 2014.

- Positiv ekonomisk utveckling i kundföretag.

- Löpande kundundersökningar visar på att våra kunder är 
mycket nöjda med vårt arbete.

- Andelen nya kunder är cirka 45% vilket understiger  
målsättningen 50% för 2014.

Prioriteringar 2015 och framåt
- Verksamheten ska bedrivas så att eget kapital behålls intakt.
- Bevilja finansiering på 310 miljoner kronor under 2015.
- Bevilja finansiering på 950 miljoner kronor under åren 2014-2016 

varav minst 40% till företag belägna i Norrlands inland. 
- 20% av antalet beviljade lån ska avse företag som ägs eller leds 

av kvinnor.
- Uppnå en sammanlagd lånestock om 900 miljoner kronor  

2016-12-31 varav 160 miljoner är låntagande företag som vid 
beviljande ägs eller leds av kvinnor.

- Finansieringen ska generera norrländska investeringar på cirka 
1 210 miljoner kronor för 2015 och 3 000 miljoner kronor under 
2014-2016.

- Att kundföretagen har en samlad årlig tillväxt på lägst 5% i 
omsättning och 3% i antal anställda.

- Medverka till branschförnyelse genom att andelen nya kunder  
ska vara större än 50%.

- Utveckla analysmodellen med ytterligare riktlinjer för bedömning 
av hållbarhetsrisker i kundföretag. 

- Rörelsekostnader uppgår till högst 2,9% av i genomsnitt  
engagerat kapital.

Uppnått till och med 2014
- Andelen kundföretag inom miljö-/energiområdet har ökat 
under 2014.

- Målsättningen om minskade koldioxidutsläpp har inte 
uppnåtts.

- Klimatkompenserat koldioxidutsläpp från tjänsteresande.

- Minskad elförbrukning bl a genom successivt  
inköp/utbyte till energieffektiv IT-utrustning.

- Hög nivå på källsortering av avfall.

- Genomförd hållbarhetsutbildning för all personal.

Prioriteringar 2015 och framåt
- Främja teknikutveckling genom att i kreditgivning  
prioritera företag verksamma inom miljö-/energi- 
området och företag som investerar i ny teknik. 

- Bevaka koldioxidutsläppen.

- Fortsatt klimatkompensering av koldioxidutsläpp.

- Kontinuerligt arbete för att hålla nere elförbrukning.

- Fortsatt hög användning av telefon-/video- 
konferenser.

- Åtgärda belysning vid Luleåkontoret.

Klättermusen
Klättermusen är känd 
för sitt fokus på funk-
tion, hållbarhet, säker-
het och miljövänliga 
produkter. Det starka 
miljöengagemanget 
genomsyrar bolaget 
och man har alltid valt 
sin egen unika väg i 
design, materialval 
och teknik. Deras 
produkter är tidlösa 
och har lång livslängd, 
när de är utslitna och återlämnas får man pant på dem. Alla plagg 
märks med ett ECO-index som talar om hur skonsam produkten är 
mot miljön. Klättermusens pionjärarbete för miljön har resulterat i 
åtskilliga välförtjänta utmärkelser genom åren och vi är stolta över 
att ha dem som kund.

Skandinavisk 
Ecotech
Skandinavisk Ecotech, 
beläget i Övertorneå, 
producerar både små 
och stora reningsverk för 
enskilda avlopp med hög 
reningsgrad, låga drifts-
kostnader och med största 
möjliga miljöhänsyn. 
Reningsverken överträffar 
Naturvårdsverkets höga 
skyddsnivå när det gäller 
reducering av kväve, fosfor, näringsämnen och BOD, vilket är ett 
mått på hur mycket biologiskt nedbrytbar substans det finns i vatten. 
Dessutom uppfyller reningsverken EU:s högt ställda reningskrav. 
Skandinavisk Ecotech har under Karl-Gustav Niskas ledning haft en 
stark utveckling med en hög tillväxt mycket tack vare en satsning på 
beprövad teknik i kombination med nytänkande.

2010 2011 2012 2013 2014

Omsättningsökningar i kundföretag, föregående 5-årsperiod 60% 31% 19% 14% 16%

Sysselsättningsökningar i kundföretag, antal anställda, föregående 5-årsperiod 44% 45% 34% 20% 20%

Utlåning till företag som ägs eller leds av kvinnor 19% 20% 18% 18% 22%

Utlåning till företag i Norrlands inland 46% 31% 39% 45% 46%

Investeringar i samhället, näringslivsprojekt 1,7 mkr 2,0 mkr 2,7 mkr 3,0 mkr 3,1 mkr

Årets utlåning beräknas generera investeringar i norrländskt näringsliv med 1 700 mkr 2 000 mkr 1 300 mkr 1 200 mkr 1 600 mkr

Under 2014 har Norrlandsfondens utlånade kapital ökat med 39 miljoner kronor och uppgår vid årsskiftet till 828 miljoner kronor.

2010 2011 2012 2013 2014

Elförbrukning (kWh) 42 181 42 151 42 113 40 965 39 210

– varav från förnybar energi 100% 100% 100% 100% 100%

Elförbrukning/anställd 2 929 2 757 2 879 2 912 2 771

Koldioxidutsläpp CO2 (ton) – tjänsteresor 57,8 73,8 65,5 72,2 81,1

Utlåning energi/miljöföretag (andel av total utlåning) 7% 13% 13% 7% 9%

Övriga miljöåtgärder

Köp reduktionsenheter CER/CDM Ja Ja Ja Ja Ja

Utbildning personal i hållbarhets-/miljöfrågor Ja Ja Ja Ja Ja

Källsortering avfall Papper, elektronik,
glödlampor, batterier

Utökat med 
metall

Utökat med 
plast, kom-

post, glas

Oförändrat 
hög nivå

Oförändrat 
hög nivå

Effekter av verksamheten

Miljönyckeltal
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Medarbetare
Norrlandsfonden är beroende av kundernas och omvärldens förtroende. 

Det ställer höga krav på gott ledarskap och kompetenta medarbetare. 

Medarbetarnas motivation, kompetens och engagemang är en förutsätt-

ning för att Norrlandsfonden ska kunna erbjuda finansieringstjänster med 

mycket hög kvalitet till regionens företag. Jämställdhets- och mångfalds-

policyn, lönepolicyn och utbildningsprogram ska tillsammans bidra till 

att Norrlandsfonden kan rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade 

medarbetare och därigenom nå framgång i verksamheten. 

Norrlandsfonden har som liten organisation möjlighet att föra en kontinu-

erlig dialog med medarbetarna på frekventa arbetsplatsträffar. I den process 

som föregår styrelsens beslut om verksamhetsplan och policyer är samtliga 

anställda delaktiga. 

Kompetensutveckling
Norrlandsfonden strävar ständigt efter att utveckla och förbättra verksamhet 

och processer. Det ställer i sin tur krav på kontinuerlig kompetensutveckling 

i organisationen. Från och med 2012 sker certifiering av företagsanalytiker 

och kreditanalytiker. 

 Övriga utbildningar har bland annat rört hållbarhet och jämställdhet 

och förändringar inom finanssektorn. Styrelsen har under året deltagit i 

omvärldsbevakande seminarier om bland annat hållbarhet.

God arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald  
En bra arbetsmiljö och friska medarbetare är viktigt för att kunna bedriva en 

långsiktigt hållbar verksamhet. Norrlandsfonden arbetar systematiskt med  

arbetsmiljöfrågor och har under åren genomfört åtgärder bland annat för en 

bra ergonomi vid kontorsplatser. För att identifiera och förebygga arbetsrelate-

rade problem erbjuds all personal företagshälsovård och friskvårdsaktiviteter. 

 Norrlandsfonden eftersträvar ett företagsklimat där rätt balans mellan 

arbets- och familjeliv hos medarbetarna är en självklarhet. Under de  

senaste åren har utbildningar och seminarier genomförts i teambuilding 

samt flera inspirationsföreläsningar med teman i bland annat motion, 

livsstilsfrågor och stresshantering.

Under 2014 har policyn för jämställdhet och mångfald reviderats och anta-

gits av Norrlandsfondens styrelse. Norrlandsfonden strävar efter en jämn 

könsfördelning bland anställda. Målet om jämn könsfördelning är under 

senare år uppfyllt för den största gruppen, företagsanalytiker. Under 2014 

uppnåddes det i hela personalstyrkan. Förutom jämställdhetsaspekter ska 

också frågor om mångfald och motverkande av diskriminering uppmärk-

sammas. Vid rekrytering ska jämställdhet och mångfald alltid beaktas. 

 Norrlandsfonden genomför regelbundet en lönekartläggning för att säker-

ställa att det inte förekommer systematiska eller osakliga löneskillnader.  

Vid senaste kartläggningen 2013 kunde inga sådana skillnader påvisas. 

 Norrlandsfonden har inga bonusprogram för vare sig ledning eller annan 

personal. Vi ser det som mycket viktigt att inte arbeta mot kortsiktiga mål 

om vi långsiktigt ska kunna bidra till en hållbar utveckling.

Etik och gemensamma värderingar 
Ett etiskt korrekt agerande i alla delar utgör grunden för att Norrlandsfon-

den långsiktigt ska kunna bedriva en hållbar verksamhet där allmänhetens 

förtroende upprätthålls och där verksamheten kan anses som sund. 

 De etiska reglerna styrs av Norrlandsfondens etikpolicy. Verksamheten 

ska bedrivas med god affärssed och konsekvent agerande, ett affärsmässigt 

och riskmedvetet förhållningssätt till kreditfrågor, god kunskap om kunden, 

rättvis behandling av kundintressen, likabehandling och med en kredit-

hantering där alla moment i kedjan fungerar utan dröjsmål. Regler runt 

sekretess, jäv, otillåtna krediter samt hantering av egna eller närståendes 

värdepapper återfinns i kreditpolicy. 

Samhällsfrågor
Norrlandsfonden tar ett samhällsansvar, utan egna vinstintressen, genom 

att stödja olika projekt/initiativ i regionen som bidrar till en positiv utveck-

ling. Norrlandsfonden stöder projekt som syftar till att stärka relationen med 

existerande kunder och potentiella kunder. Projekten är ofta inriktade på 

entreprenörskap. I våra satsningar vill vi även bidra till att nästa generations 

företag ges bra förutsättningar. Under åren har Norrlandsfonden lämnat 

stöd till en rad olika projekt med satsningar på bl a regionala riskkapital-

bolag, företagsinkubatorer samt andra projekt som har främjat regionens 

utveckling t ex Connect Norr, Venture Cup och Ung Företagsamhet. 

 Norrlandsfonden ansvarar för årliga framtaganden av en Konjunktur-

barometer för Norrland som ger en totalbild av konjunkturen för hela 

Norrland. Utfallet bryts ned och redovisas länsvis samt även för några större 

orter/områden. Resultatet presenteras på några utvalda orter och delges 

allmänheten, samarbetspartners och företag i regionen. Via webbsändning 

av presentationen i Skellefteå kunde dessutom företag i Storuman delta i 

presentationen. Vid sidan av Konjunkturbarometern presenteras varje år 

ytterligare tre prognoser. 

 Norrlandsfondens finansiella stöd till samhällsprojekt uppgick under  

2014 till cirka 3,1 miljoner kronor. Förutom detta har Norrlandsfonden  

fortsatt att under 2014 lämna bidrag till organisationen Hand in Hand  

som hjälper kvinnor i utvecklingsländer att starta företag.  

 Genom Norrlandsfondens bidrag de fyra senaste åren har nu totalt  

75 kvinnor getts möjlighet att starta företag.

Medeltal anställda 14,4 15,3 14,6 14,1 14,2

-varav Sundsvall/Luleå 4,4/10,0 4,9/10,4 5,0/9,6 4,4/9,7 4,7/9,5

-varav kvinnor 69% 68% 67% 63% 59%

-varav 30-50 år 45% 48% 46% 45% 39%

-varav >50 år 55% 52% 54% 55% 62%

Tillsvidareanställda 100% 100% 100% 100% 100%

Heltidsanställda 100% 100% 100% 100% 100%

Sjukfrånvaro 2,6% 1,2% 1,5% 1,6% 0,7%

Utbildningstimmar/anställd 42 41 49 40 46

Medarbetarsamtal 100% 100% 100% 100% 100%

Lönesamtal 100% 100% 100% 100% 100%

Personalnyckeltal  2010 2011 2012 2013 2014

Social hållbarhet 

hållbarhetsredovisning - social hållbarhet social hållbarhet  - hållbarhetsredovisning

Kontaktperson för frågor angående denna redovisning är Lotta Rova e-post lotta.rova@norrlandsfonden.se, telefon +46 920 244250

Uppnått till och med 2014
- Fortlöpande jämställdhetsarbete har under 2014  
resulterat i jämn könsfördelning i hela organisationen.

- Kontinuerliga förebyggande arbetsmiljöinsatser.

- Årliga produktioner av konjunkturbarometer.

- Certifiering av nyanställda företags- och kreditanalytiker.

- Stöd till företagsinkubatorer.

- Genomfört utbildning i jämställdhet och genusfrågor.

- Reviderad policy för jämställdhet och mångfald har  
antagits av styrelsen.

Prioriteringar 2015 och framåt
- Fortsatt låga sjuktal.

- Fortsatt satsning på friskvård.

- Fortsatt produktion av konjunkturprognoser. 

- Fortsatt finansiellt stöd till samhällsprojekt.

- Fortlöpande certifiering av nyanställda företags- och  
kreditanalytiker.

- En handlingsplan för arbetsmiljöfrågor tas fram.

Styrning av hållbarhetsarbetet
Norrlandsfonden har arbetat strukturerat med hållbarhet sedan 2010  

och har varje år rapporterat om hållbarhetsarbetet som ett separat avsnitt  

i årsredovisningen.  

 Det är styrelsen i Norrlandsfonden som beslutar om verksamhetsplan, 

kreditpolicy, kapitalplaceringsreglemente, miljöpolicy, jämställdhets- och 

mångfaldspolicy och etikpolicy. De är de viktigaste styrdokumenten  

för hållbarhetsfrågorna i verksamheten. Verkställande direktören har ett 

övergripande ansvar för att hållbarhetsarbetet drivs framåt. Funktionen  

för att samordna arbetet och hållbarhetsredovisningen är delegerat till  

en medarbetare på ekonomiavdelningen.

 Norrlandsfonden stödjer FN:s Global Compacts principer för hållbar 

utveckling. Det är ett strategiskt initiativ som uppmanar aktörer att visa sitt 

engagemang för tio globalt accepterade principer inom områdena mänskli-

ga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruptionsbekämpning.

Årets hållbarhetsredovisning
Denna hållbarhetsredovisning är antagen av Norrlandsfondens styrelse i 

februari 2015. Hållbarhetsredovisningen omfattar sidorna 16-21 i ”2014  

Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning” samt ”GRI G3 korsreferens-

tabell 2014” som redovisas på vår webbsida: www.norrlandsfonden.se. 

Redovisningen beskriver verksamheten och följer Global Reporting Initiati-

ves (GRI) riktlinjer G3 enligt nivå C+, vilket bekräftats av extern part. Redo-

visningen är kvalitetssäkrad genom granskning och bestyrkande av KPMG. 

Vi redovisar ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor. 

 Under 2013 har en ny redovisningsstandard, G4, lanserats vilken ersätter 

den tidigare standarden GRI 3.0. Alla företag som redovisar enligt GRI 

har möjlighet att rapportera enligt GRI 3.0 till och med verksamhetsåret 

2014. Från och med verksamhetsåret 2015 kommer Norrlandsfonden att 

rapportera enligt G4.
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Förvaltningsberättelse

Inriktning av verksamheten
Norrlandsfondens uppdrag är att främja norrländska företags 

utveckling. Detta genom att erbjuda små och medelstora företag i 

Norrland finansiering för nyetablering, utveckling och expansion. 

Norrlandsfonden kan också ta initiativ till och finansiera insatser för att 

utveckla förutsättningarna för näringslivet i Norrland. Exempel på detta är 

Norrlandsfondens engagemang i intressebolag och projekt.

 Verksamhetens inriktning och målsättningar fastställs av styrelsen i en 

årlig verksamhetsplan.

Finansieringsverksamheten
Fortsatt växande lånestock

Under 2014 beviljade Norrlandsfonden krediter till 149 (124) företag 

med totalt 313 (281) mkr. Av kredittagarna var 45 procent eller 66 företag 

nya kunder för Norrlandsfonden. Av årets utlåning har 22 (18) procent 

av antalet beviljade krediter lämnats till företag som ägs eller leds av 

kvinnor. Årets utlåning beräknas generera investeringar i norrländskt 

näringsliv med cirka 1 600 mkr. Vid årets slut hade Norrlandsfonden 

totalt 405 kunder med ett totalengagemang om 891 mkr. Norrlandsfonden 

kan i huvudsak erbjuda företagen finansiering i form av lån, konvertibla 

skuldebrev och borgen.

Lån

Företag kan få lån för att investera i maskiner och fastigheter, utveckla 

produkter samt för marknadsinsatser. Dessutom kan lån ges för att 

tillgodose företags behov av rörelsekapital och för finansiering i samband 

med ägarskiften i företag. Under 2014 beviljade Norrlandsfonden 99 lån 

(92) till ett totalt belopp av 188 (213) mkr.

Konvertibla skuldebrev

Denna finansiella produkt erbjuds företag med spritt ägande och där t 

ex riskkapitalbolag eller så kallade affärsänglar investerar parallellt med 

Norrlandsfonden. Under 2014 har Norrlandsfonden beviljat 24 (17) 

skuldebrev på totalt 57 (26) mkr.

Borgen

Norrlandsfondens borgensåtaganden avser normalt enskilda 

affärsuppgörelser. I normalfallet betyder det att Norrlandsfonden 

garanterar förskott och åtaganden som kundföretag tagit på sig. 

Borgensåtaganden kan också gälla för kredit som ställts av bank.  

Under 2014 har Norrlandsfonden beviljat 41 (29) borgen och garantier  

på totalt 68 (42) mkr.

Övertagande av borgensåtaganden
Under 2014 har Norrlandsfonden mot ersättning övertagit 

borgensåtaganden från Vattenfall Inlandskraft AB. Borgensåtagandena 

avser krediter som ställts av bank.

Verksamhet i intresseföretag
Norrlandsfonden är delägare i ett antal riskkapitalbolag och bolag med 

inkubatorsverksamhet.

Partnerinvest Övre Norrland AB

Riskkapitalbolaget Partnerinvest Övre Norrland AB bildades under år 

2009. Bolaget ska som minoritetsägare investera i små och medelstora 

företag i Norrbottens och Västerbottens län. Alla investeringar ska 

ske i partnerskap med privata investerare. Bolaget ägs till hälften av 

vardera Norrlandsfonden och Almi Invest AB. Initialt hade bolaget till 

sitt förfogande ett kapital om 200 mkr, varav ägarna investerat totalt 60 

mkr. Övrig finansiering av bolaget kommer från EU:s strukturfonder samt 

regional medfinansiering. Den operativa driften av bolaget inleddes under 

år 2010. Vid 2014 års utgång hade bolaget 27 portföljbolag.

Norr Sådd Holding AB

Bolaget, som bildades år 2000, ska som delägare och aktiv partner bidra 

till tillkomsten av såddkapitalbolag i anslutning till universitetsorterna 

i Norrland. Bolaget ägs till hälften av vardera Norrlandsfonden och 

Industrifonden. Norr Sådd Holding AB är delägare i Lunova AB i Luleå 

och Uminova Invest AB i Umeå.

Arctic Business Incubator AB

Arctic Business Incubator AB bildades under år 2004 för att driva en 

företagsinkubator för högteknologiska affärsidéer med anknytning 

till Luleå tekniska universitet. Bolaget ägs till 20 procent vardera av 

Norrlandsfonden, Fastighets Aktiebolaget Polaris, Luleå kommun, 

Längmanska företagarfonden och LTU Holding AB vid Luleå tekniska 

universitet.

Övrig verksamhet
Norrlandsfonden har under år 2014 varit en aktiv partner i Connect Norr, 

Venture Cup och Ung Företagsamhet. Connect Norr är en ideell förening 

med syfte att stimulera utvecklingen av tillväxtföretag i Norrland genom 

att bl a skapa regionala nätverk. Venture Cup är ett samverkansprojekt 
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som ska uppmuntra bildandet av nya tillväxtföretag genom att årligen 

anordna en affärsplantävling. Ett annat samverkansprojekt är Ung 

Företagsamhet som har som syfte att stärka ungdomars entreprenörskap.

 Bland andra verksamheter som stöttats av Norrlandsfonden under året 

kan nämnas företagsinkubatorerna Movexum AB i Gävleborgs län samt 

Åkroken Science Park AB som är knuten till Mittuniversitetet i Sundsvall. 

Vidare har Norrlandsfonden sedan många år lämnat ekonomisk stöttning 

till Mineraljakten som syftar till att stimulera eftersökning av mineraler.

 Norrlandsfonden har under 2014, i likhet med tidigare år, ansvarat 

för framtagning av en Konjunkturbarometer för Norrland som ger en 

totalbild av konjunkturen för hela Norrland. Därutöver har i samarbete 

med Konjunkturinstitutet under året tre konjunkturanalyser presenterats i 

tidningen Norrlandsbarometern.

Finansiell riskhantering

Finanspolicy

Norrlandsfonden exponeras för olika typer av finansiella risker. 

Hanteringen av risker regleras i policyer som fastställts av styrelsen.

 Verkställande direktören ansvarar för kreditberedningen. Till hans 

förfogande finns en kreditorganisation som består av Norrlandsfondens 

egna medarbetare. För placering av stiftelsens likvida medel anlitas 

externa kapitalförvaltare för vilka riktlinjer har fastställts i ett 

placeringsreglemente.

Ränterisker

Ränterisken innebär att värdet på ett finansiellt instrument varierar 

på grund av förändringar i marknadsräntan, vilket kan ha en negativ 

inverkan på stiftelsens resultaträkning, balansräkning och kassaflöde. 

Norrlandsfondens finansieringskälla är i huvudsak eget kapital. Detta 

medför att Norrlandsfonden främst är exponerat för ränterisker vad gäller 

placeringar av likvida medel och utestående lånefordringar.

Kreditrisker

Med kreditrisker avses de risker som uppstår vid utlåning och 

garantigivning och som innebär att motparten inte kan fullgöra sina 

åtaganden och därmed orsakar en förlust för stiftelsen. Norrlandsfondens 

riktlinjer för utlåningsverksamhet och garantigivning har fastställts i en 

kreditpolicy för Norrlandsfondens kreditverksamhet. Policyn innehåller 

bl a regler för engagemangsnivåer, räntesatser och återbetalningsvillkor. 

Under året görs kontinuerliga riskvärderingar som syftar till att på ett 

rättvisande sätt kunna värdera kreditportföljen. Riskvärderingen ger också 

underlag för bedömning av lånestockens utveckling i riskhänseende.  

Fem olika risknivåer används, vilka är styrande för den reservering som 

görs i redovisningen.

Förvaltning av Norrlandsfondens likvida medel
Norrlandsfonden har uppdragit åt externa förvaltare att sköta stiftelsens 

kapitalförvaltning avseende räntebärande värdepapper och aktier noterade 

på Stockholmsbörsen eller utländska börser. Avkastningen på förvaltat 

kapital har under året uppgått till 6 (8) procent.

Enligt Norrlandsfondens placeringsreglemente ska normalfördelningen 

mellan räntebärande placeringar och aktier vara 75 procent räntebärande 

placeringar och 25 procent aktier. Vid årsskiftet uppgick andelen aktier  

till 35 procent.

Hållbarhetsarbete
Styrelsen har för år 2014 avlämnat sin femte hållbarhetsredovisning enligt 

Global Reporting Initiatives (GRI:s) riktlinjer och på nivå C+, där + innebär 

att redovisningen är granskad av extern part (KPMG). Det är styrelsen 

som fastställer hållbarhetsredovisningen.

Stiftelsens styrning
Styrelsen har beslutat att Norrlandsfonden i tillämpliga delar ska svara 

upp mot Svensk kod för bolagsstyrning.

 Norrlandsfondens verksamhet har initierats av staten men stiftelsen har 

en självständig ställning i förhållande till regeringen. Norrlandsfondens 

verksamhet bedrivs i stiftelseform. 

 Det är stiftelsens stadga som reglerar grunderna för hur stiftelsen 

styrs. Stadgan återfinns i sin helhet på Norrlandsfondens hemsida, www.

norrlandsfonden.se. Av stadgan framgår att stiftelsens verksamhet ska 

bedrivas på så sätt att det egna kapitalet behålls nominellt intakt.

Styrelse och verkställande direktör

Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter. Samtliga utses av regeringen 

som också utser ordförande. Den nuvarande styrelsen har utsetts för 

perioden 1 juli 2014 – 30 juni 2015. Fem av ledamöterna har utsetts 

direkt av regeringen, fyra efter nomineringsprocess i de fem norrländska 

landstingen. Styrelsen har inom sig utsett Bernt Söderman till vice 

ordförande. Arvode till styrelsen fastställs av regeringen och uppgår 

till totalt 500 kkr (475 kkr). Styrelsen har under 2014 bestått av Anders 

Öhberg (ordförande), Erik Bergkvist, Stina Blombäck (till och med  

juni 2014), Wilhelm Geijer, Kajsa Hedberg (från och med juli 2014),  

Björn Jansson, Bernt Söderman, Ingrid Wallner, Britt Westerlund och 

Carina Östansjö. Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande 

till stiftelsen.

 De planer för verksamheten som styr Norrlandsfondens 

verksamhetsinriktning fastställs årligen av styrelsen. Vidare reviderar 

styrelsen årligen arbetsordning för sitt eget arbete, instruktion till 

verkställande direktören och rapporteringsinstruktion. Inga kommittéer 

eller utskott har utsetts inom styrelsen. Verkställande direktör utses av 

styrelsen.

 Kreditpolicy är det ramverk som innehåller riktlinjer för 

Norrlandsfondens kreditverksamhet. I policyn regleras att styrelsen  

ska fatta beslut i alla kreditärenden som faller utanför verkställande 

direktörens och ekonomichefens mandat. Förutom bestämmelser om 

kredithantering och rollfördelning finns jävsregler samt etikregler som 

begränsar styrelsens, verkställande direktörens och övriga anställdas 

innehav av aktier i kundföretag. Förutom kreditpolicyn fastställer styrelsen 

policydokument för kapitalförvaltning, etik, jämställdhet och mångfald 

samt miljöarbete inom Norrlandsfonden.

 Styrelsens arbete leds av dess ordförande som också är ansvarig 

för de årliga utvärderingar av styrelsearbetet som genomförs. 2014 års 

utvärdering genomfördes vid styrelsemöte 2014-04-10.

Under 2014 har styrelsen haft sex ordinarie styrelsemöten och därutöver 

fyra extra möten föranledda av enskilda låneärenden. Norrlandsfondens 

revisorer deltog vid ett tillfälle i samband med att tidigare års 

årsredovisning framlades. Norrlandsfondens ekonomichef fungerar 

som sekreterare i styrelsen och närvarar därmed på samtliga möten. 

Ledamöternas närvaro vid mötena framgår av följande tabell:

Namn Deltagit antal möten/

 Totalt antal möten under året 

Anders Öhberg, ordf 10/10 

Erik Bergkvist 8/10

Stina Blombäck* 3/5 

Wilhelm Geijer 8/10

Kajsa Hedberg** 5/5

Björn Jansson 4/10

Bernt Söderman 9/10

Ingrid Wallner 9/10

Britt Westerlund 6/10

Carina Östansjö 9/10

*  Ledamot till och med 2014-06-30.

** Ledamot från och med 2014-07-01.

Det arbete som utförs av verkställande direktören utvärderas löpande 

av styrelsen. Verkställande direktör ingår inte i styrelsen men deltar på 

alla styrelsemöten, utom vid styrelsens utvärdering av hans eget arbete. 

Till verkställande direktören utgår marknadsmässig lön, ingen rörlig 

ersättning tillkommer och han har inga andra väsentliga uppdrag utanför 

Norrlandsfonden.

Intern kontroll

En god intern kontroll är en av grunderna för ett effektivt styrelsearbete. 

Styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktör, 

rapporteringsinstruktioner samt regler i policydokument är samtliga 

väsentliga för att en god intern kontroll ska kunna upprätthållas. 

Internkontrollen har utformats för att säkerställa tillförlitlighet i intern och 

extern rapportering. Det är styrelsen och verkställande direktören som 

ansvarar för intern kontroll inom Norrlandsfonden.

Revisorer

Norrlandsfondens två revisorer och suppleanter till dessa utses enligt 

stadgan av regeringen. För räkenskapsåret 2014 har utsetts auktoriserade 

revisorerna Hans Åkervall och Hans Öystilä, båda KPMG. Ansvarig för 

granskning av hållbarhetsredovisningen är Jenny Fransson, KPMG, som 

påtecknar bestyrkanderapport tillsammans med Hans Åkervall. Ersättning 

till revisorerna framgår av not 2. Revisor har, i enlighet med gällande 

rutiner, närvarat vid ett av styrelsemötena utan samtidig närvaro av 

verkställande direktör och ekonomichef.

Händelser efter räkenskapsårets utgång
Efter räkenskapsårets utgång 2014 har Norrlandsfonden försålt ett 

konvertibelt skuldebrev, vilket resulterat i en realisationsvinst på 27 mkr.

Resultat
Årets överskott uppgår till 13 (3) mkr. Resultatet har främst påverkats av 

två faktorer, nämligen god avkastning i kapitalförvaltningen samt lägre 

reservering för befarade kreditförluster.

Utsikter för 2015
Norrlandsfondens målsättning för år 2015 är en beviljad kreditvolym på 

310 mkr. Denna volym förväntas generera investeringar i norrländskt 

näringsliv med cirka 1,2 miljarder kronor. Resultatet bedöms bli i nivå med 

2014 års resultat.
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Balansräkning Resultaträkning 

årsredovisning - resultaträkning balansräkning  - årsredovisning

Belopp i kkr Not 2014 2013

Intäkter   

Ränteintäkter lån  29 451 30 578

Resultat vid avyttring av konvertibla skuldebrev  400  

Övriga intäkter  1 738 655

  31 589 31 233

Kostnader   

Personalkostnader 1 -17 551 -16 630

Externa kostnader 2 -8 198 -7 613

Kostnader för egna projekt 3 -3 096 -3 046

Avskrivningar av inventarier 4 -573 -217

Resultat  2 171 3 727

  

Resultat från finansiella poster   

Resultat från värdepapper och fordringar   

som är anläggningstillgångar 5 -6 424 2 153

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 38 199 44 532

Räntekostnader  -800 -1 604

Resultat före låneförluster  33 146 48 808

Låneförluster 7 -20 075 -46 301

Årets resultat  13 071 2 507

Belopp i kkr Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

Inventarier 8 1 073 1 514

  1 073 1 514

Finansiella anläggningstillgångar  

Andelar i intresseföretag 9 33 038 39 462

Fordringar lån 10 827 705 789 269

  860 743 828 731

Summa anläggningstillgångar  861 816 830 245

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Fordringar  3 851 5 419

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 2 157 4 937

  6 008 10 356

    

Kortfristiga placeringar 12 587 532 604 270

Kassa och bank  15 259 7 191

Summa omsättningstillgångar  608 799 621 817

SUMMA TILLGÅNGAR  1 470 615 1 452 062

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Belopp vid årets ingång  1 029 186 1 026 679

Årets resultat  13 071 2 507

  1 042 257 1 029 186

Reserv för befarade förluster    

Lån 7 211 280 217 504

Övertagna borgensåtaganden 7 7 191  

  218 471 217 504

Långfristiga skulder    

Reversskuld 13 200 000 200 000

  200 000 200 000

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  762 760

Övriga skulder  4 738 1 434

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 4 387 3 178

  9 887 5 372

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 470 615 1 452 062

    

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER    

Ställda säkerheter  Inga Inga

Ansvarsförbindelser   

Tecknade ramar för garantier och borgensåtaganden  63 096 34 426

Övertagna borgensåtaganden 7 16 779 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i kkr om inget annat anges    

     

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen 

och Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisnings- 

principer tillämpas som föregående år.    

     
Stiftelsens säte     
Stiftelsen Norrlandsfonden bedriver verksamheten i associations- 

formen stiftelse och har sitt säte i Luleå kommun.  

Huvudkontorets adress är Köpmangatan 40, Luleå.   

      

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings- 

värden om inget annat anges nedan.    

     

Jämförelsestörande poster     

Redovisningsrådets rekommendation nr 4 tillämpas, vilket innebär att 

effekter av särskilda händelser och transaktioner av väsentlig betydelse 

specificeras inom respektive resultatbegrepp.   

      

Andelar i intresseföretag     

Med intresseföretag menas juridisk person där Norrlandsfonden äger 

andelar mellan 20 och 50 procent. Aktier och andelar redovisas bland 

Finansiella tillgångar under rubriken Andelar i intresseföretag och 

värderas till anskaffningsvärden. Nedskrivning sker då stadigvarande 

värdenedgång bedöms föreligga. 

      

Fordringar - lån      

Lån bokförs i balansräkningen med utbetalda belopp. Reservering 

för befarade förluster sker efter individuell värdering. Vid konkurser 

avskrivs bevakad fordran utan värdering av möjligheten till utdelning. 

      

Kortfristiga placeringar    

Kortfristiga placeringar utgörs av noterade andelar i aktiefonder och 

räntefonder samt medel placerade på fasträntekonton hos bank inklu-

sive upplupna ränteintäkter på dessa. De totala placeringarna värderas 

till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Enligt Norr-

landsfondens placeringsreglemente är syftet med att placera i olika 

tillgångsslag att uppnå riskspridning.    

   

Av- och nedskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar 

Avskrivningar enligt plan på inventarier baseras på ursprungliga 

anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd som för dator-

utrustning och viss annan utrustning beräknas till tre år och för övriga 

inventarier till fem år. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. 

    

 

       

  

Noter med redovisningsprinciper 
och bokslutskommentarer

årsredovisning - kassaflödesanalys redovisningsprinciper  - årsredovisning

Belopp i kkr  2014 2013

Den löpande verksamheten     

Resultat efter låneförluster  13 071 2 507

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m  35 150 53 449

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  

förändringar av rörelsekapital  48 221 55 956

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  4 348 1 906

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  4 515 -1 252

Kassaflöde från den löpande verksamheten  57 084 56 610

 

Låne- och investeringsverksamheten     

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -133 -968

Avyttring/minskning av materiella anläggningstillgångar   52

Investeringar i finansiella tillgångar  -205 287 -183 334

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar  139 666 114 811

Kassaflöde från låne- och investeringsverksamheten  -65 754 -69 439

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån  – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  – –

Årets kassaflöde  -8 670 -12 829

Likvida medel vid årets början  611 461 624 290

Likvida medel vid årets slut  602 791 611 461

   

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS   

Betalda räntor i låneverksamheten  

Erhållen ränta  31 168 31 356

Erlagd ränta  800 1 604 

 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m     

Av- och nedskrivningar av tillgångar som belastat resultatet  6 997 1 079

Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar  – -48

Avskrivningar av lånefordringar  37 032 19 571

Reserveringar för kreditförluster  -8 879 32 847

  35 150 53 449

Likvida medel   

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:   

Kassa och bank  15 259 7 191

Kortfristiga placeringar  587 532 604 270

  602 791 611 461
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NOT 6. Ränteintäkter och liknande resultatposter  
 
 2014 2013

Avkastning andelar i aktiefonder 30 611 34 126

Avkastning andelar i räntefonder och 

övriga ränteplaceringar 7 364 10 052

Övriga ränteintäkter 224 354

 38 199 44 532

Avkastningen från fondandelar samt övriga ränteplaceringar avser  

utdelningar, ränta, vinster och förluster vid avyttringar samt nedskrivningar  

till marknadsvärden.

NOT 9. Andelar i intresseföretag
    

  2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Vid årets början  48 247 48 247

 48 247 48 247

Ackumulerade nedskrivningar  

Vid årets början -8 785 -7 923

Nedskrivning under året  -6 424 -862

  -15 209 -8 785

Redovisat värde vid årets slut 33 038 39 462

  

 Specifikation av stiftelsens innehav av andelar i intresseföretag 

 Antal andelar Justerat EK 

 (andel i %) (årets resultat) Bokfört värde

Intresseföretag / Org nr / Säte    

Partnerinvest Övre Norrland AB, 50 000 20 667 30 050

556771-4331, Piteå (50%) (0) 

Norr Sådd Holding AB,  131 775 2 968 2 968

556599-8233, Luleå (50%) (-6 373) 

 

Arctic Business Incubator AB, 200 468 20

556668-3198, Luleå (20%) (150) 

   33 038

Med justerat eget kapital avses Norrlandsfondens andel av företagets eget ka-

pital inklusive eget kapitaldelen i obeskattade reserver. Med årets resultat avses 

Norrlandsfondens ägarandel av företagets resultat efter skatt inklusive eget ka-

pitaldelen i årets förändring av obeskattade reserver. 

NOT 11. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
   

 2014-12-31 2013-12-31

Upplupna ränteintäkter på kortfristiga placeringar 1 102 4 202

Upplupna ränteintäkter på utestående lån 275 141

Övriga poster  780 594

 2 157 4 937

NOT 12. Kortfristiga placeringar  
 

 2014-12-31 2014-12-31

 Bokfört Marknads-
 värde värde

Noterade andelar i aktiefonder 211 623 211 623

Noterade andelar i räntefonder och  

övriga ränteplaceringar  375 909 377 012

 587 532 588 635

Upplupna räntor fastränteplaceringar redovisas i balansposten Förutbetalda 

kostnader och upplupna intäkter enligt not 11. Orealiserade vinster i kortfristiga 

placeringar uppgick vid årets utgång till 0 kkr (7 091 kkr).

NOT 13. Reversskuld  

 2014-12-31 2013-12-31

Förfaller senare än fem år efter balansdagen 200 000 200 000

NOT 14. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  

 2014-12-31 2013-12-31

Skulder avseende befarade infriande 

av borgensåtaganden 1 099 746

Skulder för personalrelaterade kostnader 1 845 1 747

Förutbetald administrationsersättning 600 –

Förutbetalda garantiavgifter 612 380

Övriga poster  231 305

 4 387 3 178

NOT 2. Arvode och kostnadsersättning till revisorer  
 

 2014 2013

KPMG   

Revisionsuppdrag 179 167

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 86 93

Andra uppdrag 37 17

  

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen 

samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter 

som det ankommer på stiftelsens revisorer att utföra samt rådgivning eller annat 

biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet 

av sådana arbetsuppgifter. Med revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 

avses granskning av hållbarhetsredovisning. Allt annat är andra uppdrag.

NOT 7. Låneförluster 
 
 2014 2013

Låneförluster utgörs av:   

Avskrivningar 37 032 19 571

Borgensåtaganden 1 291 226

Influtet på avskrivna fordringar

inkl royaltyersättningar -7 555 -7 456

Förlusttäckningsgaranti från staten -1 814 1 113

Reserv övertagna borgensåtaganden -2 655 –

Förändring av reserv för befarade kreditförluster -6 224 32 847

 20 075 46 301

Avtal om förlusttäckningsgaranti från staten har tecknats för vissa lån beviljade 

under år 2009 - 2014.

Övertagna borgensåtaganden avser åtaganden som övertagits under år 2014 

från Vattenfall Inlandskraft AB.  

 

NOT 3. Kostnader för egna projekt
  

 2014 2013

I egna projekt ingår driftsbidragsfinansiering 

av projekt under året med 1 500 1 500

Framtida åtaganden avseende 

driftsbidragsfinansiering 1 500 1 500

NOT 8. Inventarier
   
 2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Vid årets början 4 490 5 074

Nyanskaffningar 133 968

Avyttringar och utrangeringar -102 -1 552

 4 521 4 490

Ackumulerade avskrivningar enligt plan   

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

vid årets början -2 976 -4 307

Avyttringar och utrangeringar 101 1 548

Årets avskrivning enligt plan -573 -217

 -3 448 -2 976

Redovisat värde vid årets slut 1 073 1 514

NOT 10. Fordringar lån

  2014-12-31 2013-12-31

Vid årets början 789 269 740 317

Tillkommande fordringar 215 134 183 334

Reglerade fordringar -139 666 -114 811

Årets avskrivningar  -37 032 -19 571

 827 705 789 269

 

Varav förfaller inom ett år efter balansdagen 184 621 177 543

Varav förfaller ett till fem år efter balansdagen 478 076 486 091

Varav förfaller senare än fem år efter balansdagen 165 008 125 634

I fordringar lån ingår lån mot konvertibla 

skuldebrev med 180 932 146 013

I fordringar lån ingår vinstandelslån med 15 000 15 000

I fordringar lån ingår lokaliseringslån med 3 232 3 894

Utöver lån som redovisas i balansräkningen har 

fonden tecknat avtal om att erhålla royalty med 1 600 3 632

NOT 4. Avskrivningar av 
materiella anläggningstillgångar 
  
 2014 2013

Inventarier 573 217

NOT 5. Resultat från värdepapper 
och fordringar som är anläggningstillgångar  
 

 2014 2013

Utdelning – -3 015

Årets nedskrivning 6 424 862

 6 424 -2 153

NOT 1. Anställda och personalkostnader samt 
ersättningar till styrelse och verkställande direktör 

  

 2014 2013

Medelantalet anställda  

Luleå 9 10

Sundsvall 5 4

Totalt Sverige 14 14

varav kvinnor 59% 63%

varav män 41% 37%

  

Könsfördelning i företagsledningen  

 Andel Andel

 kv/män kv/män

Styrelsen 44%/56% 44%/56%

Övriga ledande befattningshavare 50%/50% 50%/50%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader  

Styrelse och verkställande direktör 1 718 1 681

Övriga anställda 8 605 8 255

 10 323 9 936

Sociala kostnader 6 653 6 519

(varav pensionskostnader) (3 383) (3 356)

Inga rörliga ersättningar utgår till ledning eller övriga anställda.  

 Av stiftelsens pensionskostnader avser 1 259 (1 343) kkr verkställande direktören. 

Stiftelsen följer ITP-planen. För verkställande direktören utgår särskilt premie-

baserat tillägg kopplat till löneavstående. Uppsägningstiden för verkställande 

direktören från arbetsgivarens sida är 18 månader med avräkning vid erhållande 

av annan avlönad befattning. Uppsägningstiden från verkställande direktörens 

sida är sex månader.

Luleå den 26 februari 2015

Anders Öhberg

Styrelsens ordförande

Erik Bergkvist 

Wilhelm Geijer  

Kajsa Hedberg 

Björn Jansson 

Bernt Söderman

Ingrid Wallner

Britt Westerlund

Carina Östansjö

Lars-Olov Söderström 

Verkställande direktör
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Rapport om årsredovisningen  
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen  

Norrlandsfonden för år 2014.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 

upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovis-

ningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande 

direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 

inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-

heter eller på fel. 

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår 

revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Audi-

ting och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 

yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 

säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

 En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis 

om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer 

vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 

för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de 

delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upp-

rättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 

granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till om-

ständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 

i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering 

av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 

av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar 

i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentatio-

nen i årsredovisningen. 

 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-

målsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med års-

redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 

av Stiftelsen Norrlandsfondens finansiella ställning per den 31 december 

2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-

ningens övriga delar. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av 

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Stiftelsen Norr-

landsfonden för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvalt-

ningen enligt stiftelselagen och stiftelsens stadgar.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår 

granskning funnit att någon styrelseledamot eller verkställande direktö-

ren handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelsens stadgar. Vi har utfört 

revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

 Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår 

revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 

förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 

eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om 

det finns skäl för entledigande. 

 Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 

direktören på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelsens 

stadgar eller årsredovisningslagen.

 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-

målsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte handlat i strid 

med stiftelselagen, stiftelsens stadgar eller årsredovisningslagen.

 Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. 

Luleå den 26 februari 2015

Hans Åkervall  Hans Öystilä 

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 

Av regeringen utsedda revisorer 

Inledning

Vi har fått i uppdrag av företagsledningen i Norrlandsfonden att översikt-

ligt granska Norrlandsfondens hållbarhetsredovisning för år 2014. 

Styrelsens och företagsledningens ansvar för hållbarhetsredovisningen 

Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för att upprätta 

hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga kriterier, vilka fram-

går på sidan 21 i 2014 ”Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning”, och 

utgörs av de delar av Sustainability Reporting Guidelines (utgivna av The 

Global Reporting Initiative (GRI)) som är tillämpliga för hållbarhetsredo-

visningen. Detta ansvar innefattar även den interna kontroll som bedöms 

nödvändig för att upprätta en hållbarhetsredovisning som inte innehåller 

väsentliga fel, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen grundad 

på vår översiktliga granskning.

 Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med RevR 6 

Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av FAR. En översiktlig 

granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer 

som är ansvariga för upprättandet av hållbarhetsredovisningen, att utföra 

analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgär-

der. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt 

mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en 

revision enligt IAASBs standarder för revision och kvalitetskontroll och 

god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en 

översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 

säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle 

kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slut-

satsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet 

som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

 Vår granskning utgår från de av styrelsen och företagsledningen valda 

kriterier, som definieras ovan. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för 

upprättande av hållbarhetsredovisningen.

 Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är tillräckliga 

och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 

omständigheter som ger oss anledning att anse att hållbarhetsredo-

visningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de ovan av 

styrelsen och företagsledningen angivna kriterierna.

Luleå den 26 februari 2015

KPMG AB

Hans Åkervall   Jenny Fransson

Auktoriserad revisor   Specialistmedlem i FAR

Revisionsberättelse Revisors rapport över översiktlig granskning av  
Norrlandsfondens hållbarhetsredovisning TILL STYRELSEN I STIFTELSEN NORRLANDSFONDEN, ORG. NR 897000-3003

TILL NORRLANDSFONDEN
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1

4

72

5

83

6

9

10

1. Anders Öhberg, Umeå, ordförande  

Född 1953. Ordförande sedan 2007.  

Strategisk rådgivare vid Studieförbundet Vuxenskolan. 

Styrelseordförande Kalix Folkhögskola, styrelseuppdrag i 

Nordreportern AB.

2. Erik Bergkvist, Umeå

Född 1965. Ledamot sedan 2011. 

Fil dr nationalekonomi. Regionråd och styrelseordförande 

Region Västerbotten.

3. Wilhelm Geijer, Sundsvall 

Född 1947. Ledamot sedan 2013.

Styrelseordförande Inlandsinnovation AB, styrelseledamot i 

Permascand AB, Mittkapital i Jämtland och Västernorrland 

AB, Hedern Fastigheter AB m fl.

4. Kajsa Hedberg, Skellefteå

Född 1968. Ledamot sedan 2014. 

Affärsområdeschef Skellefteå Kraft AB. Styrelseordförande 

EO Grafiska AB, styrelseledamot Ackra Invest AB m fl.

5. Björn Jansson, Sandviken 

Född 1959. Ledamot sedan 2006.

vd Syntronic AB samt ett flertal styrelseuppdrag i  

Syntronic-koncernen.

6. Bernt Söderman, Ås, vice ordförande 

Född 1944. Ledamot sedan 2007.

Styrelseordförande Norrmontage AB. Revisor i Region 

Jämtland Härjedalen.

7. Ingrid Wallner, Sundsvall 

Född 1947. Ledamot sedan 2010. 

Egen företagare med rådgivningstjänster till organisationer, 

företag och dess styrelser.

8. Britt Westerlund, Luleå 

Född 1948. Ledamot sedan 2011. 

Tidigare landstingsråd Norrbottens läns landsting.

9. Carina Östansjö, Bollnäs 

Född 1954. Ledamot sedan 2010. 

Oppositionslandstingsråd Landstinget Gävleborg.

10. Lars-Olov Söderström, Luleå, verkställande direktör 

Född 1952. Till Norrlandsfonden 1993.  

Civilekonom, tidigare befattning som enhetschef vid Nutek.

Per Nilsson, företagsanalytiker, Luleå 
Per-Erik Persson, företagsanalytiker, Sundsvall
Erik Nyström, kreditanalytiker, Luleå 
Lars Johansson, företagsanalytiker, Sundsvall
Lars-Olov Söderström, vd, Luleå

Kristina Lindgren, vd-assistent/ekonomi/marknad, Luleå
Inga-Lena Wahlstedt, företagsanalytiker, Sundsvall
Daniel Moberg, kreditanalytiker, Sundsvall
Lotta Rova, ekonom, Luleå

Maria Lindberg, ekonom, Luleå
Petter Alapää, företagsanalytiker, Luleå
Birgitta Cajander, företagsanalytiker, Luleå

Elisabeth Engström, ekonomichef, Luleå
Erika Enered Fredriksson, företagsanalytiker, Sundsvall

Anna Hedström, företagsanalytiker, Luleå 
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Luleå Box 56, 971 03 Luleå
0920-24 42 50
Sundsvall Storgatan 31, 852 30 Sundsvall
0920-24 42 50
info@norrlandsfonden.se
www.norrlandsfonden.se

Topplån för företag
Norrlandsfondens uppdrag är att vara en möjliggörare. Varje år lånar vi ut
cirka 300 miljoner kronor till nyetablering, utveckling och expansion i det
norrländska näringslivet. För tillfället har vi 405 kunder som förverkligar
sina utvecklingsplaner.

Bra affärsidéer behöver god finansiering. Vår uppgift är att främja ut- 
vecklingen i norrländska företag genom att ställa upp med flexibla topplån  
när banken inte kan gå hela vägen. Vi kan också medverka med garantier  
och borgensåtagande.

Sedan Norrlandsfonden grundades 1961 har vi lånat ut drygt sex miljarder
kronor. De har i sin tur genererat investeringar för 18 miljarder. Vi är stolta
över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.
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