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Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom  24 November 2011

  

 

SEB:s Företagarpanel i region nord1: 

Företagen prioriterar befintliga kunder och många vill 
växa genom nyanställningar 
 
Konjunkturbilden är i dagsläget osäker och många företag runt om i landet försöker anpassa sig till 
rådande läge. I vår senaste omgång av SEB:s Företagarpanel har vi delat upp svaren i fyra olika 
regioner. Bland företagen i region nord är det tydligt att den främsta prioriteringen just nu är att ta 
hand om befintliga kunder, följt av att effektivisera verksamheten. Många av företagarna tycker att 
företaget är lagom stort, men det finns ändå många planer på tillväxt och nyanställningar.  
 

Bland företagarna i region nord, där Umeå ingår, svarar totalt sett 72 procent att de för tillfället främst 

prioriterar att ta hand om befintliga kunder, se graf 1, Som andra prioritet anger företagarna i norr 

’effektivisera verksamheten’, 36 procent svarar detta, och skiljer sig därmed från landet i övrigt som placerar 

alternativet först på tredje plats. Som tredje prioritet anger de norrländska företagarna ’leta nya kunder i 

Sverige’ med 31 procent av rösterna och nästan lika många, 29 procent, valde ’hitta nya samarbeten’ som 

hamnar på fjärde plats.  

 

Graf 1: Vad prioriterar du främst i din verksamhet för tillfället? Uppdelat på bransch 
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1
 Region nord: Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Dalarnas, Gävleborgs och Västernorrlands län  



Företagarna fick även svara på frågan vilken som är den största utmaningen för under den kommande 

treårsperioden. Precis som i övriga landet toppas den norrländska listan av ’sälja företagets produkter och 

tjänster’ med 30 procent av rösterna. Sedan går åsikterna isär och när Sverige totalt svarar att en av de 

största utmaningarna är att få företaget att gå med vinst (14 procent totalt svarar detta, men endast 8 

procent i norr) ser företagarna i region nord svårigheten att ’hitta de rätta medarbetarna’ som den näst 

största utmaningen under den kommande treårsperioden. 

 

Flertalet av företagarna i region nord, 61 procent, svarar att de tycker företaget är ungefär så stort som de 

önskar, det är något fler än de totala siffrorna för landet (59 procent). Trots att många av företagarna är 

nöjda med storleken på företaget planerar flera av bolagen för tillväxt det närmaste året, se graf 2. Totalt sett 

anger 43 procent av företagen i regionen att de vill växa på något sätt. De norrländska företagarna skiljer sig 

även här från landet i övrigt genom att fler, 20 procent jämfört med 15 procent i hela Sverige, planerar för 

tillväxt genom att nyanställa personal. 

 

Graf 2: Planerar du för tillväxt för företaget det närmaste året? Uppdelat på bransch 
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Deltagarna i undersökningen fick även frågan om vilken politisk åtgärd de skulle välja för att förbättra det 

svenska företagsklimatet. En majoritet, totalt 30 procent, bland företagarna i region nord svarade då ’sänkta 

arbetsgivaravgifter’. På andra plats kommer ’minskat regelkrångel’ med 19 procent av rösterna, följt av 

’minskat arbetsgivaransvar vid sjukdom’ på tredje plats med 14 procent av rösterna. 
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Om SEB:s Företagarpanel: 

SEB:s Företagarekonom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- 

och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen 

består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 3 till 14 

oktober 2011 och besvarades av 1 393 företagare. Resultaten i denna rapport är baserade på svaren från 

deltagare i region nord där 104 företagare fullföljde enkäten. 

 

 

 

SEB:s Företagarekonom 

SEB:s Företagarekonom Ingela Hemming har till uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och 

medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för 

att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagens vardag. Utöver det ska SEB:s 

Företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin 

konkurrenskraft. 

 
Ingela Hemming 
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ingela.hemming@seb.se 
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Statistiskt ansvarig 
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