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Fyra av Norrlandsfondens företagsanalytiker, Inga-Lena Wahlstedt, Erika Enered  
Fredriksson, Birgitta Cajander och Anna Hedström samlades  för att prata om det  
norrländska näringslivets utmaningar och möjligheter. SID 2-3
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Det norrländska näringslivet rapporterar om ett 
starkare läge än normalt, även om konfidensin-
dikatorn försvagats marginellt under det första 

kvartalet 2015. Norrlands konfidensindikator är  
nu något starkare än rikets. Detaljhandeln har  
förstärkts i samtliga län. SID 2-3
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Starkare läge än normalt i Norrland
Fler prognoser hittar du på norrlandsfonden.se
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Ett samtal om framtidens utmaningar 
Fyra av Norrlandsfondens före-
tagsanalytiker, Birgitta Cajander, 
Erika Enered Fredriksson, Anna 
Hedström och Inga-Lena Wahl-
stedt samlas på Norrlandsfondens 
kontor i Luleå över en kaffe och 
några mineralvatten för att prata 
om det norrländska näringslivets 
utmaningar och möjligheter. 
• Hur ser framtidens konkurrenskraftiga företag 
som lever, utvecklas och frodas ut? 
Inga-Lena Wahlstedt, företagsanalytiker,  
Sundsvall:
–Jag är övertygad om att mångfald och jämställd-
het är nyckelfrågor för att klara den kompetens-
försörjning som behövs för tillräcklig konkur-
renskraft. För att komma framåt behövs att man 
medvetet jobbar med frågorna i så väl företag som 
i samhället i stort, och grunden för detta arbete är 
kunskap och insikt på bred front. 
Birgitta Cajander, företagsanalytiker, Luleå:

– Konkurrenskraftiga företag är det viktigaste 
för regionen. Många företag har kompetensbrist i 
dag eller förväntas få det i framtiden. Att arbeta 
med jämställdhet och mångfaldsfrågor handlar om 
att se det som en viktig väg för att utveckla fö-
retag. I många industriella företag, som historiskt 
har varit manliga domäner, har man tidigare inte 
reflekterat över frågorna. Det är glädjande att IUC 
Norrbotten har tagit tag i frågan och jobbar aktivt 
mot bland annat industrin för att medvetandegöra 
frågan. Att gå från snack till handling, det behövs! 

• Vad ser ni mer för utmaningar för det norr-
ländska näringslivet?
Anna Hedström, företagsanalytiker, Luleå:
– En utmaning är också att folk inte tror att denna 
del av världen producerar sådant hightech-mate-
rial som faktiskt kommer härifrån. Och en annan 
utmaning är självklart långa transportvägar och 
svag infrastruktur. Tänk om vi hade haft Norrbot-
niabanan exempelvis.
Erika Enered Fredriksson, företagsanalytiker, 
Sundsvall:
– I de mindre kommunerna är det ju utflyttningen, 
att säkerställa att det finns attraktiva jobb på or-
terna är tufft.

• Fakta säger ju att de som flyttar först är just de 
unga kvinnorna…
Inga-Lena Wahlstedt:
– De finns de som säger att det är just nyckeln, att 
man måste ge kvinnorna möjlighet till attraktiva 
jobb för att bromsa den här utvecklingen. För att 
inte lika många ska flytta, men inte minst för att de 
som har flyttat ska vilja flytta hem igen. 
Anna Hedström:
– Ja, och för att få människor att återvända behö-
ver kommunerna erbjuda attraktiva jobb, och inte 
bara en sorts attraktiva jobb, utan flera. Det är ju 
oftast en hel familj som flyttar och då behöver 
båda vuxna känna att en flytt är en möjlighet. Och 
det är dessutom inte bara jobb som behövs. Det 
behöver finnas annat också, fritidsaktiviteter, ett 
levande kulturliv... 
Erika Enered Fredriksson:
– Några av kommunerna jag möter har tagit tag 
i frågan och pratar om att man måste synliggöra 
vilka jobb som kommer att finnas i framtiden 
och styra utbildningarna så att de möter behoven 
i näringslivet. Dessutom behöver man informera 
ungdomarna om vilka möjligheter som finns i det 
lokala näringslivet både vad gäller anställning och 
eget företagande. Generationsskiftesfrågan är en 
viktig del utav detta, där befintliga företagare som 
saknar arvtagare skulle kunna uppmärksammas 
på yngre potentiella företagare och lotsa in dessa i 
verksamheten medan tid är istället för att välja att 
lägga ner sitt bolag när man själv inte orkar längre. 

Dessutom behöver kommunerna visa upp en attrak-
tiv kommun, visa upp det som skulle kunna locka 
utflyttade att återvända till hemkommunen.

• Vad ser vi för styrkor och möjligheter nu 
framåt här i norr?
Birgitta Cajander:
– I Luleåregionen har vi satsningen på datacen-
ter och det är inte bara hallarna i sig, det skapar 
möjligheter till ett företagande runt etableringar-
na.  Att göra något mer av all data och information 
som lagras ger en möjlighet för företagande. Jag 
skulle väl önska att vi såg mer av det. Vi pratar 
gärna finansiering med dem som ser möjligheter.  

Anna Hedström:
– De här etableringarna attraherar kompetent folk 
och det i sig kan dra hit ytterligare människor som 
vill jobba med duktiga människor, tänker jag. 

Dessutom finns en fördel med att det är lättare att 
behålla kompetens i företagen på grund av lägre 
personalomsättning. 
Inga-Lena Wahlstedt:
– De flesta arbetstillfällen föds i dag i mindre fö-
retag, då de växer. Ung Företagsamhet är en bra 
verksamhet för att få fler att starta företag. Under-
sökningar visar att de som har drivit UF-företag 
har ökade chanser att lyckas när de startar på rik-
tigt. Det är kul att vi på Norrlandsfonden är med 
och sponsrar just satsningen på Ung Företagsam-
het. Det är bra att fokus på företagande i skolan 
ökar!
Birgitta Cajander:
– Jag tror att vi har mer att utveckla  inom besöks-
näringen med de unika förutsättningarna  Kust, 
inland och fjäll. Där är faktiskt mycket ogjort och 
det finns goda möjligheter till företagande här.

Inga-Lena Wahlstedt:
– Det är också intressant att se att helt nya näringar 
kan utvecklas som ett resultat av långsiktigt arbe-
te.  Jag som bor i inlandskommunen Ånge kan ju 
fascineras över vad som åstadkommits t ex när det 
gäller musik och film… Takida, Stiftelsen, Cor-
roded, Kill-Kill-Pussycat… Jag vill påstå att det 
bottnar i en bra musikskola. Om någon hade sagt, 
för 30 år sedan, att det kommer att finnas rockband 
som drivs i aktiebolagsform hade folk nog skrat-
tat. Här måste vi vara varsamma så att vi bibehål-
ler de goda förutsättningar som just utbildningar 
innebär, vare sig det gäller den vanliga skolan eller 
musikskolan.
Erika Enered Fredriksson:
– Jättepositivt är det engagemang och viljan att 
förändra som finns och växer i kommuner och 
organisationer i mitt marknadsområde. Man vill 
ta till sig information och använda den i syfte att 

stärka både sin egen hemort men även närliggande 
kommuner och Norrland i stort.

• Okej, slutligen, vad är det bästa med att leva 
och bo i Norrland?
Wahlstedt:
– Jag bor skönt med naturen utanför dörren. Dess-
utom gillar jag enkelheten i privatlivet som gör 
livet lätt att leva och skapar lugn i kropp och själ.
Cajander:
– Från ett Norrbottensperspektiv; människorna 
och naturen med kontrasterna i vårt fina län från 
ljusa kusten via skogslandet till vår fantastiska 
fjällvärld.
Erika Enered Fredriksson:
– Årstiderna och den livskvalitet som ett inte lika 
hektiskt samhälle ger
Anna Hedström: 
– Närheten till härlig utförsåkning förstås! 

Jag är 
övertygad 
om att 
mångfald 
och jäm-
ställdhet 
är nyckel-
frågor.
Inga-Lena 
Wahlstedt

Miljonsatsning 
på avancerad 
processtyrning
Med Norrlandsfonden som partner har Ibe Spectrum i  
Hudiksvall uppgraderat sin processtyrning. En miljonsatsning 
som gör dem unika i Norden.
 – Det ger oss kvalitetssäkring, sparar tid och resurser, 
säger vd Jonatan Bunne.

 
IBE SPECTRUM TOG ÖVER måleriet vid Hiab under våren 2014 
och har sedan dess jobbat hårt med att få fart på företaget som 
erbjuder kunderna industriell målning och ytbehandling. De har 
även satsat på utveckling av fabrikens utrustning för att kunna 
möta marknadens krav på absolut bästa sätt. Processtyrningen 
har uppgraderats till teknisk fulländning vilket gör Ibe Spectrum 
till ensamma i Norden med denna typ av styrning. Den innebär 
att Ibe Spectrum har ett unikt recept för varje målad produkt.

– Varje målad artikel är via konstant data spårbar genom hela 
processen. I sin tur betyder det kvalitetsstyrning i världsklass, sä-
ger Jonatan Bunne.

Det system som fanns vid övertagandet var gammalt och dess-
utom väldigt sårbart. Därför togs beslutat om att uppgradera täm-
ligen snabbt av den nya ledningen.

– Det var i mycket en säkerhetsfråga.

IBE SPECTRUMS KUNDER finns i breda segment, i tuffa miljöer, 
allt från skogsnäring till entreprenadbranschen. Det är också fö-
retagets ambition och styrka att kunna erbjuda ytbehandling för 
alla typer av material och för alla typer av kunder. Kundservi-
cen är en av de viktigaste delarna som håller samman ytbehand-
lingsdelen med de logistik- och lagerlösningar som Ibe Spectrum 
också erbjuder. Att även miljöfrågorna sätts högt på agendan är 
ett måste för trovärdighet, kvalitet och långsiktig hållbarhet gent-
emot kunderna.

– Med det nya systemet kan vi övervaka hela processen. Vi 
får automatisk varning om någonting går fel och det talar om 
när vi måste befinna oss på vissa stationer. Vi kommer också att 
bygga en artikeldatabas som integrerar med affärssystemet, säger 
Bunne.

MÅLET ÄR ATT BLI en ledande aktör av ytbehandlingstjänster i 
Norden och för att skapa nödvändig tillväxt är ständig utveckling 
ett absolut krav. Miljonsatsningen på den uppgraderade process-
styrningen är ett led i detta – och det kommer mer.

– Vi siktar på att fortsätta växa och i den planen är inte minst 
Norrlandsfonden mycket viktig som en samarbetspartner även i 
fortsättningen. 

Norrlandsfondens företagsanalytiker Inga-Lena Wahlstedt, Erika Enered Fredriksson, Birgitta Cajander och Anna Hedström samlades  för ett runda bordssamtal om det norrländska näringslivets utmaningar och möjligheter i framtiden.

Ibe Spectrums vd Jonatan Bunne (tv) i fabrikslokalen.

Ett utmärkt exempel på hur stora industriella 
nedläggningar inte behöver betyda nedmonte-
ring. Genom IBE:s övertagande av Cargotecs 
lackerings- och ytbehandlingsenhet  tillgäng-

liggjordes en unikt effektiv anläggning för både små och 
medelstora industriföretag inte bara i regionen. Ägarfamiljen 
har ambitioner att utveckla verksamheten och det ska bli 
intressant att följa bolaget på resan.

PER-ERIK PERSSON 
Företagsanalytiker, Norrlandsfonden:



NORRLANDSBAROMETERN 
NUMMER 2 | 2015

NORRLANDSBAROMETERN 
NUMMER 2 | 2015

Tillverkningsindustri      Byggindustri      Privata tjänstenäringar      Detaljhandel      Totalt           

120
115
110
105
100

95
90
85
80

KONFIDENSINDIKATOR GÄVLEBORG

2014 20152012 2013
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

ETT STORT GRATTIS TILL BEHAVIOSEC
Norrlandsfondens kund Behaviosec fick motta utmärkelsen "Årets varumärke" vid Näringslivsgalan i Luleå den 8 maj. 
Hur du klickar eller använder musen utgör en unik signatur som identifierar användaren och Behaviosec har rönt stor 
uppmärksamhet för sin patenterade modell för datasäkerhet. Allt började med en C-uppsats vid Luleå tekniska universitet. 

KONFIDENSINDIKATORN FÖR NÄRINGS-
LIVET I VÄSTERBOTTEN STÄRKS.

Krönika

4  NYHETER NYHETER  5  

Det norrländska närings-
livet rapporterar om 
ett starkare läge än 

normalt, även om konfidensin-
dikatorn försvagats marginellt 
under det första kvartalet 2015. 
Norrlands konfidensindikator 
är nu något starkare än rikets.

– Detaljhandeln har förstärkts 
i samtliga län och konfidensin-
dikatorn är åter på en nivå som 
indikerar ett mycket starkare 
läge än normalt. Tillverknings-
industrin har däremot försvagats 
i samtliga län utom i Norrbotten 
och industrins konfidensindika-
tor ligger totalt sett på en nivå 
som indikerar ett svagare läge 
än normalt. Utvecklingen för 
de privata tjänstenäringarna och 
byggsektorn är mer neutral och 
konfidensindikatorerna för dessa 
branscher signalerar fortsatt ett 
starkare läge än normalt, konsta-
terar Lars-Olov Söderström, vd, 
Norrlandsfonden.

NORRLAND
Utvecklingen i Norrland fortsät-
ter att sammanfalla väl med den i 
riket. Dock försvagas läget något 
mer i riket, vilket gör att läget i 
Norrland nu är något starkare. 
Samtliga länsvisa konfidensindi-
katorer för det totala näringslivet 
ligger också fortsatt över det his-
toriska snittet.

– Generellt gör denna gång 
företagen längre norrut en posi-
tivare bedömning än de i södra 
Norrland. De norrbottniska före-
tagen gör den starkaste bedöm-
ningen mycket beroende på att 
tillverkningsindustrin inte för-
svagas som i övriga norrländska 
län. I Gävleborg och Västernorr-
land är tillverkningsindustrin 
istället väsentligt negativare 
än vid föregående mätning och 
detta tynger ned den samlade 
konfidensindikatorn, konstaterar 
Lars-Olov Söderström, vd, Norr-
landsfonden.  

Branschvis sammanfaller ut-
vecklingen i Norrland väl med 
riket i stort. Detaljhandeln gör 
mer positiva bedömningar, med-
an tillverkningsindustrin för-
svagas relativt kraftigt. Privata 
tjänstenäringar och byggsektorn 
gör relativt oförändrade lägesbe-
dömningar och nivån är fortsatt 
starkare än normalt.

STARKT LÄGE I NORRLAND

GÄVLEBORG
Konfidensindikatorn för företa-
gen i Gävleborg faller tillbaka 
i denna mätning till följd av att 
samtliga branscher utom detalj-
handeln kommer in svagare än 
vid föregående rapport. Läget 
är nu det minst starka i Norrland 
men konfidensindikatorn befin-
ner sig ändå på ett läge som är 
över det historiska snittet. Be-
dömningarna mellan branscher-
na varierar kraftigt där detaljhan-
deln rapporterar om ett mycket 
starkt läge, medan tillverknings-
industrin rapporterar om ett läge 
som är svagare än normalt. 

Söderström:
– Tillverkningsindustrin gör 

väsentligt negativare bedöm-
ningar av orderstockarna, vilket 
också påverkar förväntningarna 
på produktionsvolymen framö-
ver, däremot är man positivare 
till storleken på färdigvarulag-
ren. Tillverkningsindustrins 
konfidensindikator ligger nu en-
dast knappt över gränsen för en 
mycket svagt läge. 

Även byggföretagen gör en 
svagare lägesbedömning. Bygg-
företagen är mer negativa både 
till orderstockarnas storlek och i 
sina förväntningar på hur antalet 
anställda kommer att utvecklas. 
Detta ger att konfidensindikatorn 
nu ligger precis på det historiska 
snittet. 

Gävleborgs detaljhandels be-
dömningar är dock bland de mest 
positiva i Norrland.

- Handeln gör positivare be-
dömningar av hur försäljningen 
utvecklats och de är också mer 
positiva än tidigare i sina för-
väntningar på försäljningsvoly-
men. Konfidensindikatorn för 
detaljhandeln i Gävleborg ligger 
nu med marginal över gränsen 
för ett mycket starkt läge, kon-
staterar Söderström.

VÄSTERNORRLAND
Västernorrland har tillsammans 
med Gävleborg det svagaste lä-
get, dock är läget fortsatt star-
kare än normalt. Skillnaderna på 
branschnivå är stora. Tillverk-
ningsindustrin har två kvartal i 
rad gjort kraftigt negativare be-
dömningar och läget är nu myck-
et svagare än normalt. Bygg-
sektorn försvagas något, medan 
tjänstesektorn och detaljhandeln 
gör något positivare bedömning-
ar. Bygg- och tjänstesektorn sig-
nalerar ett läge som är bättre än 
det historiska snittet, medan han-
deln bedömer läget som  mycket 
starkare än normalt. 

Tillverkningsindustrins för-
svagning beror på att man är 
mer negativa till orderstockarnas 
storlek, såväl som till färdigva-
rulagrens storlek och i sina för-
väntningar på produktionsvoly-
men framöver.

Byggföretagen kommer också 
in svagare än senast, trots att  de 
är mer positiva till orderstock-
arnas storlek än tidigare. Byg-
garnas bedömning av hur antalet 

anställda kommer att utvecklas 
drar ned lägesbedömningen. De 
privata tjänstenäringarnas läges-
bedömningar är något positivare 
än tidigare, vilket beror på att fö-
retagen är mer nöjda med hur fö-
retagens verksamhet utvecklats.

JÄMTLAND
Efter att ha stärkts tre kvartal i 
rad, vände stämningsläget i länet 
ned under första kvartalet 2015. 
Konfidensindikatorn för närings-
livet är dock fortfarande på en 
hög nivå och Jämtland uppvisar 
det näst bästa läget i Norrland. 
Detaljhandeln har fortsatt att 
stärkas och läget indikerar ett 
mycket starkare läge än normalt. 
Övriga tre branscher vände ned-
åt, men fortfarande är läget på en 
nivå som med marginal ligger 
över det historiska snittet.

Söderström:
– Det mycket positiva läget i 

tillverkningsindustrin som rådde 
senast har försvagats, men stäm-
ningen är fortfarande mer positiv 
än normalt.  Industrin har varit 
mer negativa i sina bedömningar 
av orderstockarnas storlek, vilket 
också dragit ned förväntningarna 
på produktionsvolymerna fram-
över.

De privata tjänstenäringarna 
har försvagats eftersom företa-
gen var mindre positiva till utfal-
let av verksamheterna och efter-
frågan. Det mycket starka läget 
för detaljhandeln beror främst på 
att handlarna var mycket nöjda 
med hur försäljningen utveck-
lats. Positiva förväntningar på 
försäljningen bidrog också.

VÄSTERBOTTEN
Liksom för Norrbotten har Väs-
terbottens konfidensindikator 
stärkts. I likhet med i övriga 
Norrland var detaljhandeln po-
sitivare och läget är nu mycket 
starkare än normalt. Även bygg-
sektorn stärktes marginellt, med-
an privata tjänstenäringar och 
tillverkningsindustrin försva-
gades något. Samtliga dessa tre 
branschers konfidensindikatorer 
ligger dock på en nivå över det 
historiska snittet. 

– Detaljhandeln är nu åter på 
en nivå som indikerar ett mycket 
starkare läge än normalt. Orsa-
ken till de positiva bedömning-
arna var framförallt att handlarna 

var nöjda med försäljningen, 
men de var också mer nöjda med 
storleken på varulagren.

Byggsektorn gjorde en margi-
nellt positivare lägesbedömning 
än senast. Framförallt var man 
positivare till orderstockarnas 
storlek.

Tillverkningsindustrin gjorde 
en relativt neutral bedömning av 
hur läget utvecklats, i motsats 
till den allmänna utvecklingen. 
Svaren på samtliga frågor som 
ingår i konfidensindikatorn kom 
in på ungefär samma nivå som 
tidigare, dock skruvades förvänt-
ningarna på produktionsvolymen 
ned något jämfört med tidigare.

NORRBOTTEN
Samtliga branscher i Norrbot-
ten rapporterade om ett starkare 
läge, vilket gav den starkaste 
konfidensindikatorn i Norrland. 
Norrbotten utmärkte sig också 
genom att detaljhandelns konfi-
densindikator inte låg väsentligt 
över de andra branscherna, utan 
samtliga branscher indikerade 
om ett starkare läge än normalt.

– Tillverkningsindustrins kon-
fidensindikator har i motsats till 
den generella utvecklingen för-
bättrats, vilket dock kan förkla-
ras av att företagen varit väsent-
ligt positivare till storleken på 
färdigvarulagren. 

Förväntningarna på produk-
tionsvolymerna kommande pe-
riod har istället justerats ned or-
dentligt, men totalt sett har alltså 
konfidensindikatorn för industrin 
förbättrats.

Byggsektorn rapporterade 
också om ett förstärkt läge. 
Precis som i de flesta andra län 
gjorde byggarna positivare be-
dömningar av orderstockarna, 
medan förväntningarna på anta-
let anställda kom in svagare.

– Även de privata tjänste-
näringarna signalerade om ett 
förstärkt läge. Det tjänsteföreta-
gen var mest nöjda med var hur 
efterfrågan på tjänster utveck-
lats, avslutar Söderström. 

Generellt 
gör denna 
gång före-
tagen läng-
re norrut en 
positivare 
bedöm-
ning än 
de i södra 
Norrland

Från -24 till -36. Tillverkningsindustrin 
i Västernorrland är negativa i sina 
bedömningar av orderstockarnas storlek.

Graferna visar konfidensindikatorn för respektive län och bransch. 

Analysera 
själv de 
aktuella siffrorna på  
www.norrlandsfonden.se

Ω Läs hela  
rapporten på  
www.norrlands- 
fonden.se

Detaljhan-
deln är nu 
åter på en 
nivå som 
indikerar ett 
mycket star-
kare läge än 
normalt

Graferna visar konfidensindikatorn för respektive 
län och bransch. Ett värde >110 indikerar att läget 

är mycket starkare än normalt, 100-110 starkare än 
normalt, 90-100 svagare än normalt, <90 mycket 

svagare än normalt.   

Byggsektorn 
rapporterade  
om ett för-
stärkt läge i 
Norrbotten.

Detaljhandeln 
har förstärkts 
i samtliga län 
och konfidens-
indikatorn är 
åter på en nivå 
som indikerar 
ett mycket 
starkare läge 
än normalt.

Jag, Robot?

K ommer mitt jobb snart att utföras 
av en robot? Kanske blir det i 
formen av en liten drönare som 

bokstavligen flyger in till företag på 
kundbesök och som registrerar, analyse-
rar, fattar kreditbeslut och gör utbetal-
ning inom några sekunder? Som barn 
fascinerades jag av Isaac Asimovs fram-
tidsberättelser om robotar som tjänade 
mänskligheten och hur dessa försökte 
göra sitt bästa för att göra sin plikt inom 
ramen för de lagar som inprogramme-
rats i dem. Dessa konflikter avspeglade 
på sin tid hur paradoxal mänskligheten 
kan vara med alla goda och mindre 
goda sidor. Fast nu börjar faktiskt frågan 
om hur robotiken och mänskligheten 
ska samverka bli högaktuell. 

Vi får ofta rapporter om en framtida 
arbetskraftsbrist när befolkningen blir 
äldre i västvärlden men frågan är hur 
mycket av detta som inte kan hanteras 
genom ökad automatisering? 2040 
beräknas en tredjedel av Japans befolk-
ning vara över 65 år och robotar är ett 
sätt att tackla denna utmaning. Det 
finns numera robotar som assisterar 
vid toalettbesök, duschning, tunga lyft 
och ätande. Andra robotar underlät-
tar kommunikation med vårdpersonal, 
hemtjänst, anhöriga och vänner.

Den mest radikala aspekten av dagens 
automatisering är att den inte begränsar 
sig till vårdsektorn eller industriell pro-
duktion. Även tjänstesektorns välutbil-
dade yrkesgrupper kommer att påverkas 
när datorprogram tar över informa-
tionsprocessande arbetsuppgifter som 
exempelvis diagnosticering, redovisning, 
försäljning och annan administration.

I en rapport som Stiftelsen för stra-
tegisk forskning publicerade ifjol drogs 
slutsatsen att 53 procent av svenska 
jobb finns i yrken som kan automatise-
ras inom 20 år.  

Forskningen inom nästa steg, alltså 
artificiell intelligens, går snabbt framåt. 
Den utveckling vi ser just nu, med själv-
körande bilar och personliga digitala 
assistenter, kommer att blekna i förhål-
lande till vad kommande decennier 
kommer att bära med sig. 

Med ledning av allt detta tänker jag 
råda mina barn att bli egna företagare 
och entreprenörer. Då kan de säkert 
hitta något sätt att dra nytta av den 
framtida teknologin och riskerar inte att 
ersättas på det sätt som deras far är på 
god väg att bli.

För det finns givetvis många spän-
nande affärsidéer baserade på den 
spännande utvecklingen. I framtiden 
kommer troligen Per från Norrlandsfon-
den i skepnad av en liten drönare som 
likt en humla flyger runt bland företagen 
i norra Sverige. Effektiv, billig i drift och 
inte lika beroende av kaffe för att fung-

era på ett bra sätt. 
Däremot så tror jag 
att entreprenörerna 
alltid kommer att vara 
människor av kött 
och blod. Eller vad 
tror du? 
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Ett nettotal utgörs av andel företag som svarat positivt minus andel som 
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Från 64 till 82 i nettotal. 
Detaljhandeln i Gävleborg har 
mycket positiva förväntningar på 
försäljningsvolymen framöver.82

Per Nilsson, företagsanalytiker.
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Vindarna har vänt för 
Hotell Hammarstrand
Det har varit ett tufft och krävande jobb. Men 
nu har vindarna vänt för Hotell Hammar-
strand.
 – De två senaste åren har varit riktigt bra, 
säger hotellchefen Carola Nilsson.

NORRLANDSFONDEN KLEV IN som partner 
2009 när Ulf Müller köpte hotellet i Hammar-
strand. Två är senare anställde han Carola Nils-
son som hotellchef och det hårda jobbet med 
att få hotellet på fötter fortsatte. Det hade varit 
tunga år med vikande beläggning innan Müller 
tog över så det var ingen enkel resa som Carola 
Nilsson gav sig ut på.

–Nej, det krävdes massor av jobb. Det gällde 
för oss att få gästerna att hitta tillbaka. Vi jobbade 
med bra bemötande och service mot konferens-
gäster och med ett bra kök. Vi vill ge gästerna 
vad gästerna vill ha. Vill de ut i skogen och ha 
mat där så fixar vi det, säger Carola Nilsson som 
i dag är ägare av hotellet. Ulf Müller ville av-
veckla sin roll och Carola Nilsson tvekade inte 
när hon fick chansen att ta över.

– Nej, jag har mitt hjärta i den här bygden och 
jag vill verkligen att Hammarstrand ska ha kvar 
hotellet. Det kanske inte är det flashigaste men 
vi har annat som gör oss attraktiva. Det märks 
också på beläggningen. Gästnätterna säsongen 
2012/2013 ökade med 62 procent och vi har så 
mycket jobb att vi har lite svårt att hinna med. Vi 
hade 223 lunchgäster häromdagen, det är rekord.

0 Tillverkningsindustrin i Gävleborg 
sänker sina förväntningar kraftigt på 
produktionsvolymen. Vid föregående 
mätning var nettotalet 37.

I SAMTLIGA LÄN SÄNKER BYGGSEKTORN SINA FÖRVÄNTNINGAR PÅ HUR ANTALET 
ANSTÄLLDA KOMMER ATT UTVECKLAS JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE MÄTNING.

De priser 
vi fått är 
ett kvitto 
på att vi 
lyckats 
skapa 
väldigt 
många 
jobb för 
unga.
Tobias Lindfors

Vi har 
skapat det 
här till-
sammans. 
Utan min 
personal 
hade det 
inte gått.
Carola Nilsson

Detaljhandeln förbättrar 
sina konfidensindikatorer i 
samtliga län.

En total framgångssaga

V d och grundare Tobias Lindfors har prisats 
som årets företagare i Luleå och som Årets 
Företagare i Sverige. 32 år gammal var han 

den yngste som någonsin fått ta emot den fina ut-
märkelsen. Företaget har också prisats vid ett fler-
tal tillfällen. Bland annat tre gånger som Sveriges 
snabbast växande företag.

– Nyckeln är att våga tänka långsiktigt. Vi har 
hela tiden haft en tioårshorisont. Tre till fem år 
framåt kan man detaljplanera men tioårsvisionen 
finns med hela tiden. De priser vi fått är ett kvitto 
på att vi lyckats skapa väldigt många jobb för unga.

StudentConsulting jobbar i dag med rekrytering, 
bemanning, matchning, omställning, introduktion, 
utbildning och entreprenad. 

VERKSAMHETEN HAR breddats med entreprenad 
där kundtjänst, växel, försäljning och administra-
tion utförs i Luleå och uppdragen säljs in i hela 
Skandinavien. StudentConsulting driver, exem-
pelvis, CDON:s finska support från Luleå.

– Branschen har svängt från akutbemanning till 
en mer strategisk bemanning och partnerskap. Be-
hovet av en jobbpartner växer och vi kan erbjuda 
detta tack vare vårt jobbnätverk som vi arbetar med  
från 46 kontor på över 120 uppdragsorter i Skandi-
navien. Intresset är rekordstort och vi får in mellan 
35 000 och 40 000 jobbansökningar per månad.

FOKUS FÖR LINDFORS är att fortsatt utveckla Stu-
dentConsulting som den ledande jobbpartnern för 
ung personal i Sverige, Danmark och, på sikt, Nor-
den. Kunderna ska hjälpas till en optimal perso-
nallösning samtidigt som kandidaterna får ökade 
möjligheter till jobb. 

– Många företag i Sverige har personalkostna-
der på över 50 procent. Våra tjänster bidrar till en 
ökad och lönsam tillväxt för våra kunder, fortsätter 
Lindfors vars stora drivkraft är att skapa nya jobb 

9500 personer sysselsatta på hel- eller 
deltid. 740 miljoner i omsättning 2014. 
StudentConsulting, företaget som star-
tades i Luleå för att hjälpa studenter till 
extrajobb under studietiden, har blivit 
en framgångssaga.
 – Det vi för tio år sedan omsatte på 
årsnivå, 14 miljoner kronor, omsätter  
vi i dag på veckonivå, säger Tobias 
Lindfors, vd.

och motverka ungdomsarbetslösheten. Han räknar 
med att inom tre år sysselsätta över 15 000 personer. 
En utveckling som han till stor del vill tacka Norr-
landsfonden för.

– 2005 omsatte vi 32 miljoner och behövde låna 
upp 30 miljoner. Norrlandsfonden ställde upp. 
Tack vare detta kunde vi investera och expandera 
verksamheten som gjorde att vi på två år tiodubb-
lade verksamheten från 32 till 311 miljoner kro-
nor. Utan den satsningen hade vi inte varit där vi 
är i dag. Så enkelt är det, säger Tobias Lindfors. 

StudentConsulting omsätter i dag 740 miljoner kronor och vd Tobias Lindfors siktar på att inom tre år sysselsätta 15 000 personer.

– Studentconsulting är en framgångssaga 
som vi har fått vara med och följa. Med 
Tobias som är en framsynt och socialt en-
gagerad entreprenör har verksamheten haft 
en imponerande utveckling. Många jobb för 
unga har redan skapats och ambitionen är att 
ännu fler unga ska komma ut i arbetslivet.

BIRGITTA CAJANDER 
Företagsanalytiker,  
Norrlandsfonden:

Lorem ip-
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– Det har redan genomförts 
betydande investeringar i 
bland annat konferenslokaler, 

restaurang och boende. Den nu aktuella 
investeringen i liftsystemet är mycket viktig 
för att den positiva utvecklingen på Dundret 
ska kunna fortsätta.

PETTER ALAPÄÄ 
Företagsanalytiker,  
Norrlandsfonden:

Från 22 till 29. Privata tjänstenäringar i 
Norrbotten stärker sina förväntningar på 
efterfrågan på tjänster kommande period.29

Investering 
med sikte 
på toppen

Dundret siktar mot toppen. Stora investeringar 
ska ge skidanläggningen det stora lyftet. Den 
senaste i raden – sexstolsliften för 50 Mkr.
 – En strategiskt mycket viktig investering, 
säger Tommy Niva, vd.

D undret Sweden AB togs i juni 2013 över 
av en ny ägargrupp som efter övertagandet 
har investerat cirka 45 miljoner kronor i, 

bland annat, uppförandet av en ny sportshop och 
en ny husvagnsparkering samt en totalrenovering 
av hotell, kök, restauranger, konferenslokaler och 
stugor. Norrlandsfonden är en partner i finansie-
ringen av satsningen.

EXPANSIONEN GÅR nu vidare med den nya liften 
med en ytterligare investering på 50 Mkr. Liften le-
vereras av välkända Leitner, som är en av världens 
främsta lifttillverkare, och om allt går enligt pla-
nerna ska den vara i drift i slutet av oktober 2015. 
Bygget startar omedelbart när det blivit barmark.

– Vi höjer standarden som skidanläggning och 
ökar attraktionskraften för alla våra kundgrupper. 
Antalet skidåkare har stadigt ökat, första säsongen 
i vår regi med 36 procent, och med den nya, hy-
permoderna liften kommer vi att öka ytterligare.

Dundret Express kommer att kunna transportera 
2000 gäster i timmen och för att öka tillgänglighe-
ten även för andra grupper än skidåkare kommer 
liften också att vara öppen sommartid.

– Nu öppnas nya möjligheter och vi kan erbjuda 
året-runt-verksamhet. Downhill-cykling är en del 
som kommer att få ett lyft. Vi vill locka besökare 
från närområdet, från Mälardalen och från utlan-
det och vi har alla möjligheter, inte minst eftersom 
vi kan profilera oss som snösäkrast i början av sä-
songen, fortsätter Niva.

Den första toppstugan på Dundret byggdes på 
1880-talet och 1972 byggdes Björnfällan – då värl-
dens längsta byggnad byggd i torrfura. På 80-talet 
arrangerades världscuptävlingar på Dundret som 
då hade 180 000 skiddagar per år som mest. Skid-
området har fem liftar, 13 nedfarter, offpistområ-
den, ett snöland för barn och en snowpark. 

Carola Nilsson har tillsammans med sin personal vänt den negativa trenden för Hotell Hammarstrand.

Den nya sexstolsliften på Dundret.

HOTELL HAMMARSTRAND HAR 32 rum och Ca-
rola Nilsson basar för nio fastanställda och ett 
antal timanställd personal. Investeringar har 
gjorts i upprustning, vilket kommer att fortsätta. 
För Carola Nilsson och hennes personal sätts 
alltid gästerna först. 

DET HANDLAR OM ett lagarbete, allt för att hålla 
liv i det lilla samhället som annars mest varit 
känt för sin rodelbana men nu också Döda Fal-
let och den Thailändska paviljongen.

– Vi har skapat det här tillsammans. Utan min 
personal hade det inte gått. Vi kommer att fort-
sätta. Det måste synas att det händer något hela 
tiden. Det är viktigt. Norrlandsfonden har stöttat 
på ett otroligt sätt hittills och blir, självklart, vik-
tiga för vår framtid, konstaterar hon. 

Lorem ip-
sum dolor 
sit amet 
con sect.
Xxxxx Xxxxxxx

– Hotell Hammarstrand är ett utmärkt exempel 
på att det är människor som gör skillnad. Ulf, 
en sann entreprenör, vågade köpa ett hotell i 

Norrlands inland med visionen att få det att blomstra. Carola 
har ansvarat för driften med den äran och tillsammans med 
personalen gjort hotellet till en gemytlig pärla till glädje för 
såväl konferensgäster, turister som fastboende. Extra roligt att 
det nu är Carola som köper hotellet när Ulf vill dra sig tillbaka. 

INGA-LENA WAHLSTEDT 
Företagsanalytiker, Norrlandsfonden:



NORRLANDSBAROMETERN 
NUMMER 2 | 2015

Josefin Vesterberg, nybliven 
SM-guldmedaljös med North-
land Basket och sponsrad av 
Norrlandsfonden.
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I och med Northland Baskets 
guld i damligan vill Norrlands-
fonden, som hennes sponsor, 
skicka att särskilt stort grattis 
till Josefin Vesterberg.  

V arför har ni valt den här 
typen av sponsring?

– Unga kvinnor måste 
uppleva det som attraktivt att bo 
och verka i Norrland. Det var 
ingångsparametern för val av 
idrottssponsring. Valet föll sedan 
på kvinnlig lagidrott och Josefin 
Vesterberg i Northland Basket. 
För vår del handlar det alltså om 
en medveten symbolhandling, 
säger Lars-Olov Söderström, vd 
Norrlandsfonden.

Varför Josefin?
– För oss kändes det viktigt att 

stötta en spelare som är uppväxt 
i Luleå och som utvecklats via 
den fantastiska ungdomsverk-
samhet som finns, och som länge 
funnits, i Luleå. Vi gratulerar Jo-
sefin till sitt första SM-guld och 
Northland Basket till sitt andra 
raka SM-guld. Jag noterar också 
med glädje att det blev en ren 
Norrlandsfinal eftersom Udomi-
nate från Umeå stod för motstån-
det. Sedan känns det extra roligt 
att Josefin också utsågs till dam-
ligans bästa forward.

Kommer samarbetet att fort-
sätta?

– Absolut. 

Grattis till 
guldet,  
Josefin!

Hall höll ett initierat föredrag

Magnus Hall var talare vid Norrlandsfondens och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) event den 6 maj i Luleå under 
rubriken ”Vattenfall och framtidens energimarknad”. Ett 70-tal intresserade åhörare fick en initierad inblick i den komplexa energi-
marknaden. Magnus Hall redovisade Vattenfalls strategi för att möta utmaningarna i en marknad stadd i kraftig förändring. Efter 
föreläsningen och frågor fortsatte samtalen kring bufféborden i Vetenskapens Hus. Foto: Lennart Jönsson.

Född: 1992.

Längd: 190 cm.

Position: Forward/center.

Moderklubb: Höken Basket.

Andra klubbar: MBK Ruzomberok  

(Slovakien), BG Luleå, Höken Basket.

Statistik 2014/15 (totalranking).

Poäng: 12,6 (15). Returer: 7,9 (8).

Assists: 1,8 (38). Plus/minus: 18,5 (3).

FAKTA JOSEFIN

Den 5 maj höll Göran Sandberg, verkställande ledamot i Knut och Alice Wallen-
bergs Stiftelse och tidigare rektor vid Umeå Universitet, en föreläsning på Väven 
arrangerad av Norrlandsfonden och IVA. Han inspirerade ett 70-tal åhörare med 
en synnerligen intressant överblick av det svenska forskningslandskapet. Sand-
berg gav även en del handfasta förslag på hur Umeå Universitet och näringslivet 
kan samverka för att stärka Umeåregionen. Föreläsningen följdes av ett stort antal 
frågor från en aktiv åhörarskara.  Foto: Jan Lindmark.

Handfast Sandberg gav överblick och råd

Göran Sandberg, verkställande leda-
mot i Knut och Alice Wallenbergs 
Stiftelse.

Marie-Louise Rönnmark, Umeå kommun.

Matz Engman, Luleå  
Näringsliv.

Magnus Hall, vd, Vattenfall. Kjell och Margareta Jonsson, Polarrenen och Birgitta  
Cajander, Norrlandsfonden.

Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden, Johan Sterte, 
LTU, Thomas Nilsson, IVA Nord och Magnus Hall.

Göran Sandberg i samspråk med åhörare.

Ulf Ejelöv, Regionchef Swedbank, Anders Bergman, 
Ackordscentralen och Bertil Hammarstedt, INAB.

Camilla Koebe, Kungl. Ingenjörsvetenskaps-
akademien (IVA) och Lena Gustafsson, rektor Umeå 
universitet.


