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Sedan 2011 har den norrländska tillväxten 
varit sämre än övriga landet. Men med  
stigande mineralpriser pekar den norr-
ländska konjunkturen uppåt. 

”Det ser stabilt ut”, säger Bob Persson, 
ägare och ordförande i bil- och skogs-
koncernen Persson Invest.

”Allt som bestraffar långa 
avstånd känns besvärligt. 
Har du ett avstånd på 50 mil 
eller längre så är du väldigt 
beroende av både bra vägar, 
tåg och flyg”, säger Bob Pers
son när Di träffar honom vid 
familjekoncernen Persson 
Invests huvudkontor i Öster
sund för att prata om läget  
i det norrländska affärslivet.

”Vi kan se att mängden 
flygavgångar är väldigt viktig 
för att företagen inte ska 
känna att det är ett hinder att 
vara i till exempel Östersund, 
Umeå eller Luleå”, säger han.

Bortsett från ett och annat 
politiskt förslag är Bob Pers
son rätt så nöjd med den norr
ländska tillvaron.

Det är dock inte så konstigt 
när man är Norrlands bil
handlare nummer ett. 

Enligt Norrlandsfondens 
senaste konjunkturbaro
meter befinner sig den norr
ländska bilhandeln i en hög
konjunktur. Närmare tre 
fjärde delar av företagen upp
ger att försäljningen ökade 
under fjolåret – med god 
 lönsamhet.

Perssonkoncernen ökade 
antalet nya levererade fordon 
i fjol, på personbilssidan med 
drygt 5 procent och på last
bilssidan med 56 procent. Och 
koncernens omsättning växte 

under förra året med 14,5 pro
cent jämfört med 2015 till 
knappt 5 miljarder kronor. 

”Vi har haft ett par, tre år 
med stark försäljning i Norr
land och det känns stabilt 
framåt. Oron har funnits  
i Malmfälten där det har 
märkts att entreprenörerna 
som jobbar med LKAB har 
haft det svagare”, säger Bob 
Persson, men påpekar att det 
har ljusnat även i gruvindu
strin. 

”Sedan är det klart att när 
man säljer personbilar i det 
norrländska inlandet så 
märks det att det är en mins
kande och åldrande befolk
ning på sina håll. Det är ju en 
utmaning”, fortsätter han.

Även på investeringssidan 
har Persson Invest trampat  
på gaspedalen. Nettoinveste
ringarna ökade till 401,2 mil
joner kronor från 225 Mkr. 
Koncernen har byggt ett nytt 
däckhotell för 4 000 bilar  
i Östersund, ett nytt skade
center i Gällivare och även 
gjort territoriella land
vinningar.

I mars införlivades Nord
iska Bils verksamheter  
i Luleå, Boden, Piteå och Kalix 
i Persson Invest. Med undan
tag av Volvo personbilar  
i Skellefteåområdet är familje
 koncernen därmed ensam 
Volvoåterförsäljare på per
sonbils och lastbilssidan  
från Östersund och Sollefteå 
i söder till Kiruna i norr.

Bob Persson pratar också 
gärna om fastighetsprojektet 
vid Storsjöns strand. Tillsam
mans med västerbottniska 
träindustriföretaget Mar
tinssons bygger koncernen 
två sexvåningshus i trä. Bob 
Persson konstaterar att det är 
Östersunds första trähöghus.

”Det byggs över lag väldigt 
mycket bostäder i Östersund 
och det gäller alla de större 
städerna. Från Östersund ut 
till Sundsvall vid kusten och 
upp till Luleå så är det en väl
digt stark utveckling. Det är 
investeringar, befolknings
tillväxt och fler bostäder”, 
säger Bob Persson.

Att den norrländska kon
junkturen i stort är stark 
bekräftas av den senaste 
Norrlandsbarometern.

”Förutom Norrbotten som 
sticker ut som positivare så 
ligger den norrländska kon
junkturen i nivå med riket och 
vi ser inga riktigt mörka moln 
på himlen”, säger LarsOlov 
Söderström, vd för Norrlands
fonden som står bakom Norr
landsbarometern.

Norrlandsfonden grun
dades 1961 och verkar för att 
främja det norrländska 
näringslivet. Huvudverksam
heten består av topplån till 
små och medelstora företag  
i regionen.

”Vi kan se i vår egen kund
stock att det finns många 
 driftiga entreprenörer som 
förmår att ta sina produkter 
och tjänster ut på större mark
nader”, säger LarsOlov 
Söderström.

Just de större marknaderna 
är viktigare för regionen än 
övriga landet då den regionala 
marknaden är begränsad, 
enligt LarsOlov Söderström.

”Det är ju ingen som pratar 
om Svealand och drar Torsby 
och Stockholm över en kam, 
men i grunden kan man väl 
säga att Norrland är en expor
terande region som är starkt 
beroende av världsekonomin 
i stort och den europeiska 
konjunkturen i synnerhet”, 
säger han.

Enligt Patrik Sällström, 
regionchef för norra Sverige 
på Tillväxtverket, har till
växten i de fyra nordligaste 
länen klått resten av Sverige, 
undantaget Stockholmsregio
nen, sedan millennieskiftet. 

Norrlandsexperter pekar ut framgångsfaktorerna

”Det är en väldigt 
stark utveckling”

 nDi Fakta

■■ Befolkningen växer: Under 2016 ökade befolk-
ningen i 30 av de 44 nordligaste kommunerna. 
Mellan åren 2010 och 2016 ökade folkmängden  
i de fyra nordligaste länen med 1,5 procent, cirka  

                       13 000 personer. 
■■ Inkomsterna stiger: De beskattningsbara  

förvärvsinkomsterna i de fyra nordligaste länen 
ökade med 17 procent, motsvarande 25 miljarder 
kronor, mellan åren 2010 och 2016.
■■ Jobben blir fler: Under tidsperioden 2010–

2016 ökade antalet sysselsatta med omkring 
30 000 personer, med följden att arbetslösheten 
ligger under rikssnittet. 
■■ Nyföretagandet ökar: Antalet nystartade 

 företag per år har ökat med cirka 1 000 under 
2009–2015. Med 14,9 procent fler nystartade 
företag hade Norrbottens län den största  

                       ökningen i landet under 2016.
■■ Besökarna strömmar till: Även när det gäller 

kommersiella gästnätter är tillväxten högre än 
rikssnittet. Sedan 2010 har det ökar med 20 pro-
cent och uppgick under 2016 till mer än 8 miljoner. 

 Källa: Tillväxtverket

Många ljuspunkter i norr
■ Bruttoregionprodukt per invånare och län,
löpande priser, tusen kronor

2000 2005 2010 2015*

*Uppgifterna avseende 2015 är preliminära.
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Lars-Olov Söderström,  
vd för Norrlandsfonden.
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BALANSERAR I SOLEN. Bob Persson på Persson Invest, med huvudkontor i Östersund, är full av tillförsikt när det gäller affärerna i Norrland. FOTO: HÅKAN WIKE  
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TEMA AFFÄRER I NORR
Mellan 2000 och 

2015 hade Norrbotten 
högst tillväxt av alla län 
sett till bruttoregional

produkt per invånare, enligt 
Patrik Sällström. Väster
botten, Jämtland och Väster
norrland placerade sig tvåa, 
fyra respektive nia av de  
21 länen. 

Dock har tillväxten sedan 
2011 varit något svagare än  
i övriga landet.

”Det beror främst på en 
svag global prisutveckling av 
järn och basmetaller vilket 
medfört att den starka till
växten i gruv och mineral
sektorn stagnerat, det vill säga 
att bolag som till exempel 
LKAB har fått sämre betalt”, 
säger Patrik Sällström.

Men i takt med att pris
utvecklingen på mineraler 
stärkts har konjunkturen  
i Norrbotten gått om övriga 
Sverige.

”Gruvsektorn är tillbaka 
på banan. Flytten av Gällivare 
och Kiruna som har rullat 
i gång innebär också stora 
investeringar in i bygg
sektorn i Malmfälten”, säger 
LarsOve Söderström.

Patrik Sällström bekräftar 
Bob Perssons bild av att 
utvecklingen är starkast 
längs kusten och i ett inlands
stråk som omfattar Öster
sund, Krokom och Åre.

”Den enkla förklaringen är 
att tillväxtkommunerna 
 ligger längs viktiga trans
portstråk som E4 och E14 och 
att det finns goda tåg och 
flygförbindelser”, säger han.

LarsOlov Söderström 
uppger att flera av de små 
kommunerna i inlandet har 
stora utmaningar.

”Det finns undantag som 
klarar sig bra tack vare en 
nisch, men annars finns det 
många kommuner där befolk
ningsutvecklingen är en 
utmaning. Arjeplog med sitt 
biltestkluster är ett exempel 
där man har lyckats utnyttja 
sitt klimat och den kompetens 
som klustret har skapat till att 
bli världsklass i sin nisch”, 
säger han.

I Östersund sitter som sagt 
Bob Persson nöjd. Förutom en 
vindkraftspark som befinner 
sig i en politisk långbänk, så 
finns inga omedelbara planer 
för expansion, varken i befint
liga eller existerande sektorer.

”Vi jobbar nu på att inför
liva verksamheterna i Luleå, 
Kalix, Piteå och Boden. Det är 
viktigt att det sker på ett bra 
sätt”, säger Bob Persson.
På personbilssidan saknas 
Skellefteå för att ni ska äga 
hela regionen, är ni intres-
serade?

”Det är en kusin till mig 
som driver den verksam
heten. Å ena sidan kanske det 
betyder att vi kan komma 
överens om någonting, men 
vill de vara för sig själva så  
får de gärna vara det”, säger 
Bob Persson.

PATRIK
HÖISETH

 
patrik.hoiseth@di.se 08-573 650 79

Bristen på kompetens största hindret för tillväxt

Tillväxtviljan är generellt sett 
hög i de fyra nordligaste 
länen.

”Företagen i länet har en 
fortsatt stor tillväxtvilja, 
bland de högsta i landet, men 
utmaningen är bland annat 
att tillväxten i antalet 
anställda är låg”, säger Hans 
Wiklund, regional utveck
lingsdirektör på landstinget 
i Västernorrland. 

Kompetensförsörjningen 
pekas ut som det största till
växthindret.

”Både företag och offentliga 
organisationer har en stor 
utmaning i att få tillgång till 
kompetent arbetskraft. Bland 
företagen sägs detta vara den 
enskilt största utmaningen 
för att kunna växa”, säger 
Hans Wiklund.

Jonas Lundström, chef för 
näringsliv och samhälls

byggnad på Region Väster
botten, pekar bland annat på 
universitetens roll som 
tillväxt motor i länet.

”Vi har tre starka universi
tet i regionen, Umeå univer
sitet och Sveriges lantbruks
universitet i Umeå och Luleå 
tekniska universitets campus 

i Skellefteå. Det ger en balans 
mellan traditionellt närings
liv och företag med nära 
koppling till forskningen vid 
universiteten”, säger han.

Näringslivsutvecklarna 
målar annars upp en ljus bild 
av det norrländska affärs livet.

”Det är positiva vindar. 
Jämtland Härjedalen är ett 
mycket entreprenöriellt län 
som ligger trea i Sverige i före
tagsamhet”, säger Martina 
Lundholm, områdeschef 
Näringsliv och företagande 
på Region Jämtland Härje
dalen.

Näringslivsutvecklarna 
pekar dock på demografiska 
utmaningar.

”Norrbotten är ett stort län 
med stora geografiska 
 skillnader. Vi har dynamiska 
 tillväxtregioner där Luleå
regionen och Malmfälten 

kan stoltsera med en mycket 
god utveckling och tillväxt, 
samtidigt som vi har mindre 
orter som har sina specifika 
utmaningar”, säger Andreas 
Lind, näringslivsansvarig på 
länsstyrelsen i Norrbottens 
län.

Med undantag av Väster
norrland ökade nyföretagan
det i de nordligaste länen i fjol. 
Norrbotten hade den högsta 
ökningen i landet.

”Vi har en historik där vi 
varit starka i vår basnäring, 
men i takt med att besöks
näringen och tjänstesektorn 
utvecklas ser vi en ny genera
tion innovatörer och entre
prenörer ta för sig vilket är 
mycket roligt”, säger Andreas 
Lind.

Naturens dragningskraft 
lyfts fram som en attraktions
kraft hos länen.

”Människor vill kunna 
arbeta med intressanta jobb 
men samtidigt ha 15 minuter 
till skolan, dagis och jobbet 
och en timme till fjällen”, 
säger Martina Lundholm.

PATRIK HÖISETH

Företagen i norr går 
starkt med en positiv 
produkti vitetsutveckling. 
Men bristen på kompe-
tens är det stora till-
växthindret.

Det säger de regionala 
näringslivsutvecklarna 
som Di har talat med.

HANS WIKLUND, REGIONAL 
UTVECKLINGSDIREKTÖR  
I VÄSTERNORRLAND 

”Både företag och 
offentliga organi
sationer har en 
stor utmaning  
i att få tillgång  
till kompetent 
arbetskraft.”
 

JONAS LUNDSTRÖM, NÄRINGSLIV 
OCH SAMHÄLLSBYGGNAD,  
REGION VÄSTERBOTTEN 

”Vi har tre starka 
univer sitet. Det 
ger balans mellan 
traditionellt 
näringsliv  
och företag  
med koppling  
till forskningen.”

MARTINA LUNDHOLM, CHEF FÖR 
NÄRINGSLIV OCH FÖRETAGANDE, 
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN 

”Jämtland 
 Härje dalen är  
ett mycket entre
prenöriellt län 
som ligger  
trea i Sverige  
i företag samhet.”

ANDREAS LIND, NÄRINGSLIVS-
ANSVARIG PÅ LÄNSSTYRELSEN  
I NORRBOTTENS LÄN 

”I takt med att 
besöks näringen 
och tjänste
sektorn utvecklas 
ser vi en ny 
 generation 
innova törer och 
entreprenörer.”

Norrlandsfondens vd Lars-Olov Söderström om läget i …
■■ Norrbottens län: ”Konjunkturläget sticker ut och är positivare än 

nivån i riket. It- sektorn i Luleåregionen har varit het under en 
längre tid. Vidare sker det en återhämtning i gruvsektorn, dels har 
stadsomvandlingen i Malmfälten rullat i gång vilket gör att bygg-
sektorn kommer att vara het ett bra tag framöver med investe-
ringar på ett stort antal miljarder på några års sikt.” 

■■ Västerbottens län: ”Umeå är en av Sveriges snabbast  
växande städer och är länets tillväxtmotor. Det är tjänste-
sektorn i Umeå och universitetets roll som utvecklings-
motor som drar länet, men även den stora export-
beroende verkstadsindustrin i bland annat Umeå 
och Skellefteå går bra.”

■■ Västernorrlands län: ”SCA:s pågående investe-
ring på 8 miljarder i massafabriken i Östrand är 
bolagets största i modern tid. Det tryggar verk-
samheten över lång tid och stärker framtidstron  
i hela skogsbruket. Att Sundsvall återigen blir 
hemort för ett börsnoterat huvudkontor när 
SCA delas är symboliskt viktigt men  
stärker också kompetensen på orten.”

■■ Jämtlands län: ”Det är 
mera småskalig industri 
och turismen är länets bas-
näring. Den går väldigt bra,  
i synnerhet vinterturis-
men. Det finns ett tydligt 
ökande intresse och det 
investeras i nya liftar och 
boende på flera orter,  
både i Åre regionen och  
i Härjedalen, till exempel  
i Vemdalen, i Lofsdalen 
och i Ramundberget.”



Välkommen till 
Bioekonomiskt Forum –  

en del av Skogsnäringsveckan.

Bioekonomiskt Forum arrangeras av

Bioekonomiskt Forum är årets viktigaste arena för branschen och samhällsintressenter att mötas 
för att diskutera aktuella frågor med koppling till skogsnäringen. I år sätter Bioekonomiskt Forum 
fokus på innovation och träbyggande – vilka initiativ tas från branschen, vad efterfrågar kunderna 
och vilka innovationer kommer förändra spelplanen som vi känner den?

Samarbetspartner

Magnus Wikström

CTO, BillerudKorsnäs

Anna Tenje
kommunstyrelsens 

ordförande,  
Växjö

Karl-Henrik  
Sundström

vd, Stora Enso

Peter Wågström

vd, NCC

Helena Lidelöw
teknisk chef,  

Lindbäcks bygg

Henric Brage
Manager Process and 

Product Development, 
Södra Skogsägarna

Bland talarna:

För mer info och fler talare: di.se/skogsnaringsveckan
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SEK finansierar svensk export
Vi hjälper svensk exportnäring att vinna fler exportaffärer 
genom att finansiera svenska exportörer och utländska köpare 
av svenska varor och tjänster. Omsätter du årligen över 500 
miljoner kronor eller mer kan vi bistå er med finansiering. Med 
SEK som affärspartner ökar du möjligheterna för ditt företag 
att nå långsiktig och hållbar tillväxt. Kontakta oss idag för mer 
information om hur vi kan hjälpa ditt företag. 

www.sek.se

SEK är ett statligt bolag som 
finansierar svensk export. Vi  
kompletterar bankmarknaden 
och samarbetar med EKN, 
Business Sweden, Almi, banker 
och andra aktörer. 

Traverskranar | Lättraverssystem | Svängkranar | Lintelfrar | Kättingtelfrar | Lättportalkranar

Lätt att lyfta rätt!
Alla lyftprodukter är utrustade med smidiga kättingtelfrar som gör att lättraverser, lättportal-
kranar och svängkranar enkelt monteras ovanför ett produktionsområde eller där det passar dig. 
Lätta lyft helt enkelt! Läs mer på abus-kransystem.se eller ring 054-55 56 50.

Med ABUS produktprogram inom lätta lyft 
fl yttar du arbetsstycken, varor eller verktyg. 

EISCAT provides and develops advanced tools for scientists from 
around the globe. We are now preparing to build a new, advanced, 
ground-based space research facility called EISCAT_3D. This facility 
will be located above the arctic circle in the northernmost parts of 
Finland, Norway and Sweden.

New technologies and observational techniques are constantly 
being developed to better support researchers in their quests for 
answers. Observations of the aurora, solar storms and space weather 
effects give us a better understanding of how the earth is affected by 
these phenomena. EISCAT has constantly pushed the limits of science 
that can be addressed, dramatically broadening capabilities since its 
first observations were made in 1981.

EISCAT Scientific Association

 

 

www.eiscat3d.se    www.eiscat.se



Mer info på: iftac.se  
och icteducation.se

VI SÄKRAR EUROPAS IT-INFRASTRUKTUR  
GENOM CERTIFIERADE FIBERTEKNIKER

Iftac och ICT Education är tjänsteföretag inom IT och telekom med 
utbildningar riktade främst mot kvalificerad nätverksteknik, nätverks-
drift och bredbandsbyggnad. Vi erbjuder professionella installatörer 
chansen att bli ännu bättre genom utbildning och certifiering.  
Med certifierade fibertekniker blir näten säkrare och mer robusta.  
En riktig bra investering!

Iftac utfärdar certifieringar och bedriver yrkeshögskoleutbildningar 
inom IT och telekom i nära samarbete med branschen. 

Pålitliga & smarta  
säkerhetslösningar
Norrskydd erbjuder pålitliga och smarta säkerhetslösningar.  
Det innefattar produkter, tjänster och konsultation inom bland 
annat passersystem, lås, larm, kameraövervakning, värdeför-
varing, brandlarm, jalusi, galler, dörrautomatik och utrymning. 

Det är inte säkerhetsprodukterna i sig som avgör din säkerhet 
utan framförallt hur de används, kombineras och anpassas till 
förutsättningarna. Vår kunskap av hur olika säkerhetsprodukter 
samspelar samt, vilka miljöer och funktioner de är lämpade 
för, ökar Er säkerhet.

Norrskydd finns idag på sex regioner, Luleå, Piteå, Skellefteå,  
Lycksele, Umeå och Örnsköldsvik. 

Vår kunskap. Er säkerhet.

norrskydd.se  
Vi finns i Norrland.
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Nyligen höjde Nordea BNP-prognosen 
från 2,2 till 2,8 procent för i år och 1,9 till 
2,2 procent nästa år. 

På torsdag släpper Swedbank sin 
 konjunkturrapport och går då i Nordeas 
fotspår.

”Ekonomin går väldigt bra och det får 
man vara glad för. Exporten har änt ligen 
kommit i gång och sysselsättningen fort-
sätter att ticka på. Just nu går nästan alla 
sektorer bra samtidigt och då får vi en 
väldigt fin tillväxt”, säger Anna Breman 
till Di på plats i Åre.

Förutom att den inhemska ekonomin 
tickar på så gynnas den svenska expor-
ten av att i stort sett hela världen växer 
samtidigt. Nordeas Annika Winsth 
 kallar det för en synkroniserad åter-
hämtning.

”Tittar man på världskartan så är det 
ytterst få länder som inte har tillväxt, och 
det är väldigt sällsynt. När råvaru-

priserna är tillbaka så tror vi att även 
Ryssland och Brasilien som har varit  
i recession växer”, säger hon.

Extra glädjande är att den europeiska 
tillväxten får fart.

”Europa har sackat efter under många 
år så det finns en lång återhämtning att 
vänta. Det är bra för Sverige som har  
en stor export till Europa”, säger Anna 
 Breman.

Nordeas huvudscenario är att Riks-
banken höjer styrräntan först hösten 
2018 och då en gång. I konjunktur-
rapporten på torsdag spår Swedbank att 
den höjs våren 2018.

”Eftersom ekonomin i världen går 
starkt så ger det riksbankerna en möjlig-
het att börja höja räntan. Men precis  
som i USA så kommer räntan att höjas 
långsamt och når inte upp till samma 
nivåer som innan krisen”, säger Anna 
Breman.

De två chefsekonomerna rör sig 
 hemtamt på hotellet Copperhill i Åre. Det 
är andra året de besöker det som tidigare 
hette Åre kapitalmarknadsdagar.

Föga förvånande är brexit ett ofta åter-
kommande samtalsämne på scenen och 
i mingelgrupperna. När konferensen 
inleds på onsdagen har Storbritannien 
just skickat sin skilsmässoansökan till 
EU och därmed på riktigt påbörjat sitt 
utträde ur unionen.

Enligt Annika Winsth får brexit tids  
nog negativa effekter på den brittiska 
ekonomin och i förläggningen även den 
svenska. Att man skulle få alla handels-
avtal på plats innan utträdet håller hon 
för osannolikt.

”Många i EU tycker att det vore bra 
om britterna står barskrapade”, säger 
hon.

Annika Winsth påpekar också att den 
brittiska ekonomin efter folkomröst-

ningen har hållits uppe av det svaga 
 pundet.

”Bank of England var väldigt snabba 
med att sänka räntan efter folkomröst-
ningen och då föll pundet. Någonstans 
kommer det där ifatt dem och om den 
brittiska ekonomin försvagas så efter-
frågar de mindre från oss. Allt annat lika 
så är det naturligtvis inte bra för den 
svenska tillväxten”, säger hon.

Men de politiska aspekterna av brexit 
är nästan ett ännu större problem.

”Vi har ofta stått på samma sida i EU 
och det kommer vi att tappa. Så när  
det gäller Sveriges politiska inflytande  
i unionen är det väldigt olyckligt”, säger 
Annika Winsth.

Anna Breman påpekar också att brexit 
var det första tecknet på att politiken 
 fortfarande är väldigt svag, trots den 
 ekonomiska återhämtningen sedan 
finanskrisen.

Politisk håglöshet  oroar bankprofiler

På torsdag följer Swedbank i Nordeas 
 fotspår och skruvar upp förväntningarna 
på den svenska ekonomin. Samtidigt 
varnar de två storbankernas chefs
ekonomer för de inhemska spänning
arna.

Di har träffat Nordeas Annika Winsth 
och Swedbanks Anna Breman på  
Åre Business Forum.

Hissar varningsflaggor trots starka signaler i ekonomin
”Det drar  
i gummi
bandet  
på väldigt 
många 
håll och 
kanter och 
det är 
också 
svårt att 
se hur det 
ska 
bromsa.”
ANNIKA WINSTH
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Politisk håglöshet  oroar bankprofiler
”Nu har vi en oro på marknaderna 

inför valen i Frankrike och Tyskland, 
men också nyvalet i Italien som kom
mer”, säger hon.

Men faktum är att det finns väldigt lite 
som Sverige kan göra åt brexit, Trump 
och de politiska oroligheter som finns  
i världen. Än mer oroliga är de båda chefs
ekonomerna därför för de politiska lås
ningarna på hemmaplan. För det saknas 
inte spänningar i den svenska ekonomin.

”Ekonomin går bra, men det finns ett 
flertal risker. Inte minst med hoten mot 
handeln så måste Sverige ligga på och 
göra allt vi kan för att se till att det inte 
går åt fel håll, och samtidigt stärka före
tagsklimatet så att vi blir ännu mer 
 konkurrenskraftiga. I stället verkar inte 
politikerna kunna komma överens ens 
om bostadsmarknaden där alla egent
ligen vet vad som behöver göras. Jag är 
genuint oroad över den politiska lås
ningen och som utomstående förstår jag 
inte riktigt varför det är så svårt att sätta 
sig ned och förhandla”, säger Anna 
 Breman.

”Man verkar mest positionera sig inför 
valet, men att vänta på det vore tjänste
fel. Det är nu vi måste ta tag i de här 
 problemen.”

Bostadsbristen, klyftorna på arbets
marknaden, kompetensförsörjningen 
och att lågräntemiljön eldar på skuld
sättningen är några av de akuta risker 
som chefsekonomerna ser i Sverige.

”Det drar i gummibandet på väldigt 
många håll och kanter och det är också 
svårt att se hur det ska bromsa. Dels har 
vi Riksbanken som inte riktigt vill ta tag 
i problemen, dels Finansinspektionen 
som inte har mandat att göra de regel
förändringar som krävs. Till sist har vi 
politikerna som inte vill ta sitt ansvar för 
att de har ett val runt hörnet”, säger 
Annika Winsth.

Under sina framträdanden på scenen 
i Åre lyfter Annika Winsth fram avtals
rörelsens påverkan på inflationen och 
ekonomin.

”Det värsta som kan hända Riks
banken på fredag är att man får ett lågt 

löneavtal på tre år”, sa Annika Winsth 
till Di två dagar innan parterna i indu
strin presenterade sin uppgörelse  
i avtalsrörelsen.

I fredags kom så parterna i industrin 
överens om ett treårigt avtal med ett 
avtalsvärde om 6,5 procent. Det betyder 
i princip löneökningar på 2 procent per 
år.

Enligt Annika Winsth har det histo
riskt behövts löneökningar på 4–4,5 pro
cent för att nå inflationsmålet på 2 pro
cent. 

”Lönerna är viktiga för inflationen och 
i sina prognoser så ligger Riksbanken på 
löneavtal över vad facken har begärt. Det 
betyder att på fredag så behöver Riks
banken revidera ned sina löneprognoser 
och då behöver man i sin tur revidera ned 
sina inflationsprognoser och reviderar 
man ned inflationsprognosen så kan 
man inte höja räntan och då fortsätter 
man att elda på brasan”, säger hon.

Med industriavtalet i hamn ser Anna 
Breman ytterligare en spänning på 

arbetsmarknaden. Hon skulle önska att 
avtalsrörelserna blev flexiblare i för
hållandet till industriavtalet.

”Generellt sett tycker jag att svensk 
arbetsmarknad fungerar väldigt bra, 
men jag skulle önska att man kunde ha 
lite mer flexibilitet kring lönebildningen. 
Det finns andra sektorer som skriker 
efter arbetskraft och de skulle behöva 
höja lönerna lite mer än industrin”, säger 
hon.

”Europa 
har sackat 
efter 
under 
många år, 
så det 
finns en 
lång åter-
hämtning 
att vänta. 
Det är  
bra för 
Sverige.”
ANNA BREMAN

 nDi Åre
Foto:

JACK MIKRUT
Text:

PATRIK HÖISETH

patrik.hoiseth@di.se 08-573 650 79

ENIGA OM BILDEN. Anna Breman, chefsekonom 
på Swedbank, och Annika Winsth, hennes  kollega 
på Nordea, skruvar upp för väntningarna på den 
svenska ekonomin. Men de ser stora orosmoln  
i bostadsbristen, klyftorna på arbetsmarknaden, 
kompetensförsörjningen och den låga räntan.
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”Kombinationen av en skidupplevelse 
och attraktiva mötesfaciliteter ligger väl
digt rätt i tiden och vi tror att det är ett 
upplägg som kommer att växa i omfatt
ning”, säger han.

Den andra faktorn bakom de minskade 
vakanserna mellan loven är konceptet 
Valles vinterveckor, där familjer med 
barn under åtta år, erbjuds gratis skid
skola och skidhyra i mellanperioderna. 
I år räknar bolaget med omkring 120 000 
konferensgäster och 7 500 barn som går 
i skidskola mellan loven.

”Vi har ju haft svårt att nå en bra 
beläggningsgrad mellan högsäsong
erna. Det här är två projekt som vi har 
initierade för ett antal år sedan för att 
vända på det”, säger Mats Årjes.

Det tredje benet bakom bolagets 
 förbättrade lönsamhet är den ökade 
fastighets exploateringen. Försäljningen 
av bostadsrättsföreningar ökade från  
5 till 19 Mkr och från markförsäljning 
från 3 till 9 Mkr under det första halv
året i det brutna räkenskapsåret jämfört 
med samma period föregående år.

”Fastighetsutveckling har ju alltid 
varit en väsentlig del av en skiddestina

tion, men fastigheter har blivit en allt 
större del av Skistars affär. Dels så gyn
nas vi av en väldigt stark fastighetsmark
nad, dels så har intresset för att äga sitt 
eget boende i fjällen aldrig varit större 
än nu”, säger Mats Årjes.

Enligt Mats Årjes fortsätter bolaget att 
utveckla fastighetsaffären.

”Vi har många attraktiva fastigheter 
att konvertera till bostadsrätter och 
stora attraktiva markområden”, säger 
han.

I FARTEN. Skidanläggningsföretaget Skistar, med vd:n Mats Årjes, lyckas krama ur mer av vintern. Konferensgäster under lågsäsongen och riktade satsningar mot familjer 
med yngre barn är nya grepp för att öka beläggningen på anläggningarna i bland annat Åre.

För det andra kvartalet i det brutna 
räkenskapsåret, december till februari, 
ökade Skistar omsättningen med drygt 
11 procent till 1 241 miljoner kronor jäm
fört med föregående år. Samtidigt redo
visade vinterturismföretaget ett resultat 
efter skatt på 480 Mkr, upp med 19 pro
cent från samma period året innan. 

”Vi är ju långt ifrån klara med 
säsongen, men i december, januari och 
februari har kärnaffären utvecklats bra. 
Men jämför vi oss med tidigare år så 
 ligger den stora förbättringen i att vi 
lyckas få ned vakanserna i mellan
perioderna. När vi börjar bygga belägg
ning mellan loven så märks det direkt”, 
säger Mats Årjes.

En anledning till att Skistar har ökat 
beläggningen mellan de traditionellt 

starka lovsäsongerna jul–nyår, sportlov 
och påsk är lanseringen av Skistar 
 business för tre år sedan. Vinter
turismföretagets konferenserbjudande 
har fördubblat omsättningen från om
kring 60 miljoner kronor till 120 Mkr per 
år. 

”Med Skistar business försöker vi att 
attrahera nya gäster och befintliga gäs
ter som kommer i en form som inte har 
varit så vanlig tidigare. Tanken är att 
man reser med familjen på loven och 
sedan med jobbet. Förhoppningen är ju 
att vi då kan locka med någon som inte 
har varit så mycket i fjällen och på så sätt 
få nya kunder. Vi kan ju se att konferens
resandet ökar från de områden där vi 
generellt sett är starka”, säger Mats 
Årjes.

En faktor bakom skidkonferensernas 
attraktionskraft är den allmänna hälso
trenden, tror Mats Årjes.

”Trenden i dag går mot att man vill 
vara aktiv under sin ferie. Här vill vi locka 
våra potentiella konferenskunder med 
att även kombinera möten med att vara 
aktiva”, säger han.

Mats Årjes spår en fortsatt ökning 
av inkomsterna från konferensaffären.

 nDi Fakta

Skistar
■■ Sveriges 

ledande skid
anläggnings
företag med 
anläggningar  
i Åre, Sälen och 
Vemdalen samt 
Hammarby
backen i Sverige.
■■ Omsättning 

december–
februari:  
1 241 Mkr.
■■ Resultat 

december–
februari:  
480 Mkr.
■■ Familjen 

Paulsson äger 
drygt 45 procent 
av kapitalet.

Skistar siktar högre
Konferenser mellan skolloven ger bättre lönsamhet
Med en förbättrad lön
samhet har Erik Paulsson
ägda Skistars aktiekurs 
rusat drygt 30 procent det 
senaste året. 

Konferenser i skidbacken 
är en bidragande faktor, 
enligt vd:n Mats Årjes. Mats Årjes,  

vd för Skistar.

 nDi Åre
Foto:

JACK MIKRUT
Text:

PATRIK HÖISETH

patrik.hoiseth@di.se 08-573 650 79

Källa: Infront

Skistar

■ Kronor

mar 2016 mar 2017

160

140

120

100



Customer-Centric Enterprise

Fideltronik Scandinavia AB
Address: Östergårdsgatan 19, Box 207 524 23 Herrljunga
Telephone: +46 513 545 00 info.se@fideltronik.com

We are ready to challenge the Swedish EMS market
Are you ready to challenge your existing manufacturing setup?
We expect to find areas of improvment that you can not do with your existing 
suppliers

We have the knowledge and tools in place to grow your After Sales revenues.

SPANING
för människor 
och industri

Digitalisering, kompetensutveckling och konkurrenskraft – industrin 
och industriarbetet är i ständig utveckling. Vi är med och påverkar 
framtiden. Besök oss på plats eller följ oss på ifmetall.se

19–22 maj 2017 
i Göteborg

Affärer i norr varje dag
Nyhetswebb för alla intresserade av  
näringslivet i norra Sverige: 
www.affarerinorr.se

Gratis nyhetsbrev varje dag 08.00
Beställ på:
www.affarerinorr.se/prenumerera

Ges ut av Medianord Nyhetsbyrå
Ansvarig utgivare: Lennart Håkansson

Vill du nå beslutsfattare i Norrbotten?
För  annonser: kontakta Reklam365
www.reklam365.se
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ÅRE

Högtrycket på börsen fortsätter. Enligt 
Nasdaqs noteringschef Adam Kostyal 
finns 40 noteringar i pipeline fram till 
 midsommar för huvudlistan och First 
North. 15 procent av dem är inte nordiska 
bolag.

”Stockholm kan mycket väl bli nästa 
London”, säger han.

I fjol var det bara London med 
sina 70 noteringar som var  
i närheten av Stockholms 
börsklimat. Av de 94 note-
ringarna på de nordiska 
 listorna stod Stockholms 
huvudlista och First North för 
80 procent av listningarna.

”De här två ekosystemen är 
ganska unika i Europa. Det 
finns en så stark aktiekultur 
med analytiker, medier och 
rådgivare som skapar ett 
engagemang kring aktier”, 
säger Adam Kostyal.

Med brexit i rullning så ser 
han ännu större möjligheter 
för Stockholm.

”Det sista du vill ha som 
bolag när du ska noteras är 

osäkerhet och Storbritannien 
går nu in i en osäker tid. Lon-
don har traditionellt varit en 
viktig hamn för internatio-
nella bolag som av olika 
anledningar inte vill notera 
sig i sin egen hemmamiljö. 
Där kan det uppstå en lucka 
för Stockholm med den säker-
het som finns här”, säger 
Adam Kostyal som uppger att 
omkring 15 procent av bola-
gen i pipeline är icke-nord-
iska.

”Vi är ute i Europa och 
marknadsför vår plattform. 
Jag får fler och fler dialoger 
med bolag som jag sätter  
i kontakt med rådgivare här”, 
säger han.

Även tillströmningen av 
nordiska bolag till Stock-
holmsbörsen fortsätter.

”Det är framför allt danska 
bolag. De saknar det ekosys-
tem som finns här”, säger 
Adam Kostyal.

Ytterligare en anledning till 
den svenska börsens starka 
attraktionskraft är kvaliteten 
på de svenska bolagen.

”Vi har väldigt välskötta 
bolag, mer och mer entrepre-
nörsdrivna bolag och en stark 
private equity-kultur som ser 
att de får rätt värderingar på 
börsen”, säger han.

Enligt Adam Kostyal är det 
just de riskkapitalägda och 
entreprenörsdrivna tillväxt-
bolagen som söker sig till 
 börsen.

”Riskkapitalbolagen har 
tagit bolagen till börsen på ett 
sätt som gör att alla känner 
att det inte är slutet på resan 
utan nästa steg”, säger han.

Men som Di har skrivit om 
flera gånger så planeras det 
också för flera avknopp-
ningar.

”En stor skillnad mot tidi-
gare år är att vi har några 
 fantastiska varumärken som 
kommer att göra avknopp-
ningar och som jag tror kan 
skapa nya folkaktier”, säger 
Adam Kostyal.

Under ett panelsamtal på 
Åre Business Forum diskute-
rar bland andra Adam Kostyal 
frågan om det svenska inves-
teringsklimatet är överhettat.

David Sonnek, chef för SEB 
Venture Capital, anser att så 
är fallet.

”Just nu så finns det väldigt 
mycket pengar och många 
tidiga bolag blir lite dyra. Det 
som oroar mig är att man då 
styr bolagen och skriver om 
affärsplanen efter de värde-
ringarna. När avkylningen 
sedan kommer så får man 
många besvikelser”, säger 
han.

Han menar att det börjar  
bli dags att fundera på när 
 kalaset är över.

”Visst, det är fantastiskt att 
gå på kalas, men det är också 
bra att veta när det är dags att 
gå hem. Vi hade lika roligt i de 
förra bubblorna och frågan är 
hur vi den här gången slipper 
känslan av att det var lite för 
roligt”, säger han.

Adam Kostyal tror dock att 
högtrycket på börsen fort-
sätter ett tag till.

”Som investerare vill du 
sätta pengarna i arbete och  
i den här lågräntemiljön är det 
svårt att få avkastning utan-
för börsen. Sedan är inte 
 börsen immun mot osäkerhet 
på något sätt och man vet 

 aldrig vad Trump ska twittra 
nästa gång”, säger han.

Adam Kostyal påpekar dock 
att baksmällan tids nog kom-
mer.

”Det finns alltid en risk på 
börsen och en baksmälla 
kommer att komma. Men 
 tittar man på dotcom-perio-
den så var problemet att väl-
digt många slickade såren 
länge efter den och det gjorde 
att amerikanska investerare 
gick in och investerade i våra 
framtidsbolag. Läxan är att 
det är viktigt att vi fortsätter 
festa även efter baksmällan”, 
säger Adam Kostyal.

”Men man ska komma ihåg 
att vi trots brexit och Trump 
hade ett rekordår i fjol och vi 
kommer att behöva vänja oss 
vid låga räntor under en lång 
tid.”

PATRIK
HÖISETH

 
patrik.hoiseth@di.se 08-573 650 79

FÖRFLYTTNING. Stockholm 
kan ta över rollen som trygg 
börshamn när osäkerheten 
ökar i London, tror Adam 
Kostyal, noteringschef på 
Nasdaq.  FOTO: JACK MIKRUT

*Inklusive flyttar från FN till MM. GRAFIK: HELENA FAHLESON. Källa: Nasdaq

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Huvudlistan*
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Antal Noteringar

Fler på väg
Hittills i år har 16 bolag noterats
på Nasdaq Stockholms huvud-
lista och First North.

First North

11

40 noteringar i pipeline fram till midsommar

Högtryck på börsen



Till dig som egentligen 
inte har tid att läsa det här…
Du som lägger om lånen, river väggar, sätter nya 
tapeter, planerar inflyttningsfest, väljer mellan 
tuja och liguster, bygger altan, målar fasad, 
slipar golv, bygger kök, krånglar med wifi, byter 
stammar, kaklar badrum, kaklar kök, kaklar 
groventré, byter till treglas, syr gardiner, möblerar, 
köper ny soffa, möblerar om, köper nytt bord, 
möblerar om, bygger om, bygger ut, bygger in, 
lägger om lånen igen, bygger garage, rensar 
undan, åker till tippen, köper nya möbler, sätter 
morötter, anlägger kompost, byter tak, dränerar, 
sätter nya blommor…

Stiga Autoclip robotgräsklippare.
En sak mindre att tänka på.   

stigabutiken.se

Stiga Autoclip
Se aktuella erbjudanden 
på stigabutiken.se
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TAR NÄSTA STEG. ”Jag upplever att många investerare i Stockholm är väldigt intresserade av att komma hit. De tycker att det finns ett annat klimat här 
i Norrland”, säger Robert Winter, extern vd för Elastisys. Bolaget har tagit in kapital från Partnerinvest och NLC.  FOTO: CAMILLA ANDERSSON

2014 gjorde Rikrevisionen en genom
gång av det statliga riskkapitalet i Sve
rige och kom fram till att det fanns brist 
på kapital till företag i tidiga skeden. 
Huvuddelen gick till etablerade företag 
i tillväxtfas:
ºföretag i startupfasen fick 27 procent 
av det statliga riskkapitalet.
º företag i såddfasen fick endast 0, 2 pro
cent av kapitalet.

Man konstaterade också att de privata 
aktörerna i allt större utsträckning inrik
tat sig på företag i senare utvecklings
faser. Det gjorde det svårare för de stat
liga aktörerna att hitta privata investe
rare att samverka med i tidiga faser.

Sedan dess har det, åtminstone i norra 
Sverige, skett en tydlig omsvängning. 
Partnerinvest, som ägs gemensamt av 
Almi Invest och Norrlandsfonden star
tade sin första fond 2010. Fonden stäng

des för nyinvesteringar hösten 2015 och 
har nu gått in i förvaltningsfas. 

Den nya fonden som startades 2015 är 
på 160 Mkr och har nu ett uttalat mål att 
också satsa på företag i tidigare skeden 
men fortfarande med skalbara affärs
modeller, bra team och förmåga att skapa 
lönsamhet. Många av företagen finns 
inom områdena ICT, industri och life 
 science.

Investeringarna görs i samarbete med 
privata investeringsbolag eller affärs
änglar. Totalt finns nu 127 privata finan
siärer i nätverket.

”Ett syfte förutom att få fler bolag  
i regionen att växa och frodas är att bidra 
till att vi har en väl fungerande ägar
kapitalmarknad. Tillsammans med det 
privata kapitalet tillförde vi en halv 
 miljard i ägarkapital under den första 
fondperioden”, säger Ingela Lidström, 
vd för Partnerinvest.

Ungefär 65 procent av kapitalet kom
mer från regionen, i praktiken ännu mer 
om man räknar utflyttade investerare 
med rötter i regionen.

Samtidigt har minst två privata inves
terarbolag startats i norr i samarbete 
mellan olika affärsänglar under de 
senaste åren: Expandera i Norrbotten 
2015 och Northern Light Capital, NLC, 
i Umeå i fjol. 

NLC har samlat 15 bolag, allt från 
 privata entreprenörer som själva gjort 
tillväxtresan till Umeå kommunbolag, 
Uminova Holding och VK Media. 

 nDi Fakta

Fem tips från Elastisys 
■■ Förstå investerarnas perspektiv. 

Läs på och ta hjälp av någon att bolla 
med. Det finns bra stödsystem för det 
runt om i landet, till exempel via 
 inkubatorer.
■■ Räkna och förbered dig väl, visa 

den potentiella uppsidan och hur ni 
ska hantera riskerna. 
■■ Hitta investerare där personkemin 

stämmer. Ni ska jobba länge ihop, det 
blir roligare om ni trivs tillsammans. 
■■ Efter investeringen: sätt grunden 

för ett bra styrelsearbete. Viktigt för 
Elastisys är att skapa öppet ifråga
sättande och en prestigelös dialog 
som hjälper företaget framåt. 
■■ Kontakta investerare redan innan 

ni behöver pengar. Ta reda på vilken 
typ av nyckeltal de anser är viktiga för 
att investera i liknande bolag som ert. 
Då vet du vad som är viktigt att jobba 
på.

Färska företag får 
kapital på kroken

Elastisys har byggt en automationsplatt
form som på ett intelligent sätt, bland 
annat med hjälp av maskininlärning, 
hanterar företags servrar för informa
tion och data samlad i molnet. 

”En del är en autoskalningsmotor med 
patenterade algoritmer, unika i världen 
på att i förväg kunna ta beslut om att 
skala upp och ned storleken på infra
struktur baserat på framtida prognoser,” 
säger Robert Winter, vd för Elastisys 
sedan årsskiftet. 

Kunderna är de som har en stor mängd 
infrastruktur som hanteras i molnet, till 
exempel ehandlare, telekombolag, 
 myndigheter eller företag inom spel och 
vadslagning. 

Elastisys grundades 2011 av forskarna 
Erik Elmroth och Johan Tordsson från 
Umeå universitet som fram tills nu har 
kört bolaget på sin fritid. De har tidigare 
tagit in mjuka medel i form av projekt
pengar, lån och hjälp från inkubatorn 
Uminova Innovation. 

Sökande efter rätt typ av finansiering 
började redan i slutet av 2015. I höstas 
bestämde duon sig för att ta in risk
kapital. De pitchade bland annat för 
investerare i Stockholm, besökte olika 
startup evenemang och tog hjälp av 
branschpersoner.

 
”Det var viktigt att hitta en partner som 
vi kan ha en öppen och konstruktiv dia
log med framöver. Vi ville också ha ett 
enkelt standardavtal utan konstiga  
specialklausuler”, säger Robert Winter.

Till slut landade det i regionalt kapi
tal i form av Partnerinvest i Norr  
i saminvestering med Northern Light 
Capital.

”Vi ville komma i gång och jobba och 
tyckte det var en fördel med lokala inves
terare. I nästa vända kanske vi behöver 
andra typer av nätverk och internatio
nellt kapital.”  

CAMILLA ANDERSSON

UMEÅ
Startupbolaget Elastisys tog  
nyligen in 6,1 miljoner kronor i sin 
första finansieringsrunda. 

Pengarna ska räcka under två år 
och ta företagets molnhanterar
produkt till en bredare marknad. 

”En fördel  
med lokala  
investerare”

Målet är att investera i bolag i tidiga 
skeden med global potential. Alla aktö
rer har gått in med en pott pengar i före
taget som man gemensamt investerar. 

”Vi såg att det saknas kompletterande 
privat kapital och kompetens som till 
exempel matchar Partnerinvest i de väl
digt tidiga skedena, det som slarvigt 
kallas Dödens dal”, säger Jan Snygg, en 
av grundarna med lång erfarenhet inom 
både internationella och nationella 
bolag. Bland annat satt han i styrelsen 
för techbolaget Limes Audio som nyli
gen såldes till Google.

”Vi vill jobba med bolagen och stötta 
dem, inte bara slänga till dem pengar, och 
ser även norra regionens inkubatorer som 
viktiga samarbetspartner”, betonar han.

Hittills har NLC gjort två investeringar, 
den senaste är Elastisys i samarbete med 
Partnerinvest i Norr (se artikeln intill). 

Man tittar nu på ytterligare ett stort 
antal företag i tidiga skeden i norr, och 
under året kommer man att ta in ytter
ligare investerare i NLC. Bland annat har 
affärsänglar och entreprenörer i Stock
holm uttryckt intresse att gå in med 
 kapital. 

”Det är en överhettad marknad  
i Stockholm så man söker sig norrut”, 
säger Jan Snygg. 

CAMILLA
ANDERSSON

 
camilla.andersson@di.se 070-598 70 04

Inger Lidström, 
vd för Partner
invest.

Jan Snygg, en  
av grundarna 
av Northern 
Light Capital.

UMEÅ

Tillgången till tidigt start
kapital ökar i norra Sverige.

Offentligt finansierade 
Partnerinvest går med sin 
senaste fond mot tidigare 
faser och flera regionala 
privata investeringsbolag 
som också har fokus på 
bolag i tidigare faser har 
startats under de senaste 
åren.



UMEÅ 010-19 90 700 | SKELLEFTEÅ 010-19 90 600
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HAPARANDA 010-19 90 870 | GÄLLIVARE 010-19 90 880
www.kaiding.se

Vi på Advokatbyrån Kaiding hjälper dig och ditt företag att förhandla fram
och teckna avtal som tillvaratar dina intressen. Tillsammans undviker vi
kryphål och fallgropar.

Hos oss finns många erfarna affärsjurister som snabbt kan gripa in
i handlingen och stödja företaget i olika juridiska frågor. Vänd dig med 
förtroende till Norrlands största advokatbyrå.

Inte bara solskensdagar – anlita Kaiding
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 nDi Vad ser du som det största hindret för svenska företag att växa i dag?

Martin Machnow
■■ Strateg, Trampolin PR

”Jag ser brist på multikompetens som det största hind
ret. Jag arbetar i kommunikationsbranschen med små 
och medelstora företag som behöver en bred kompetens. 
Man vill också gärna få in olika erfarenheter från olika 
kulturer. Många som kommer hit till Sverige har rätt 
kun skaper, men det finns ofta språkhinder.”

Gunilla Sunnros
■■ Vd för Masterplan

”Alla företag måste leverera ett värde, men jag tycker 
inte att alla måste växa. Jag är själv soloföretagare och 
så länge mina kunder är nöjda så är det bra.”

Nils-Erik Johansson
■■ Regionchef Norr, IP-Only

”Det finns många mjuka värden som företaget behöver 
ta ställning till när man vill växa. Det är svårt att hitta 
utbildad personal oavsett område – i allt ifrån industrin 
till sjukvården.”

TEXT: IDA HANSSON BRUSEWITZ, FOTO: JACK MIKRUT

ÅRE

”I vår bransch är man hypernervös för 
allting. Ett nytt företag kan skala upp från 
några hundra till hundratals miljoner 
användare på några dagar.”

Det säger Facebooks Nordenchef Martin 
Ingemansson på stora scenen under  
Åre Business Forum.
För att stå pall i den snabb
rörliga sociala mediervärlden 
lutar sig techjätten mot sin 
företagskultur som bygger på 
fem riktlinjer, enligt Martin 
Ingemansson:

Påverkan är  
viktigare än 
insatsen

”På Facebook 
är vi alltid fokuserade på att 
lösa de största och viktigaste 

problemen. Det låter enkelt 
men vi tror att många företag 
slösar en massa tid på annat. 
Hos oss behöver inte en fan
tastisk medarbetare bli chef 
bara för att göra karriär, 
tvärtom. Vi har många chefer 
som har flyttat ned till att 
knacka kod igen för att det är 
där de får störst påverkan.  
I karriärutvecklingen är det 
viktigare att hitta styrkorna 
och utveckla dem.”

Gå snabbt  
till handling

”Många före
tag saktar ned när 

de växer och blir mer rädda 
för att misslyckas än att 
lyckas. Det blir många möten 
och diskussion om egentligen 
onödiga saker. Genom att 
handla snabbt så gör vi dels 
många saker, dels lär vi oss 
också av våra misstag.”

Var öppen
”Vi tror att en 

mer öppen värld 
är en bättre värld. 

Ju mer information som delas 
desto bättre beslut kan man 
ta. Det gäller även för företag. 
Det kräver respekt, tillit och 
ansvar och det är än viktigare 
att tillämpa öppenhet när det 
går tyngre än när det går bra.”

Ta risker
”För att skapa 

bra saker måste 
man ta risker. Om 

ni aldrig har misslyckats så är 
det någonting som är fel. Var
annan månad sätter vi indi
viduella mål där vi har det 

uttalade målet att bara uppnå 
hälften. Om alla anställda 
skulle uppnå sina mål så har 
vi som ledning inte varit till
räckligt djärva.”

Bygg socialt 
värde

”Att bygga 
socialt värde är 

det som håller oss samman 
som företag. Hackathons (där 
programmerare samlas för 
att programmera och inspi
reras av varandra under en 
lång sittning, reds anm.) är 
därför en viktig del av kultu
ren, och ger medarbetarna en 
chans att kliva ur sina roller 
och titta på hur de kan påverka 
på andra sätt. Via tjänsten 
Safety check fick 360 miljoner 
människor meddelandet att 
deras vänner var i säkerhet 

under de fruktansvärda 
dåden i Paris. Den skapades 
av några av våra ingenjörer 
som vid ett Hacka thon efter 
dåden vid Boston Marathon 
gick samman och utvecklade 
tjänsten.” 

ANDAS FRAMGÅNG. Företagarnas vd Günther Mårder och Di:s nyhetschef Anna Ekelund lockar fram de bästa tipsen för snabbväxande bolag från Facebooks Nordenchef Martin Ingemansson.

Var öppen och ta risker
Facebookchefen ger sina bästa tips till snabbväxande företag

”Om alla 
anställda skulle 
uppnå sina mål 
så har vi som 
ledning inte 
varit tillräckligt 
djärva.”
MARTIN INGEMANSSON, 
NORDENSCHEF, FACEBOOK

 nDi Åre
Foto:

JACK MIKRUT
Text:

PATRIK HÖISETH

patrik.hoiseth@di.se 08-573 650 79
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Läs mer på:
www.aimsweden.se

DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN AIM SWEDEN

Ny teknik gör det 
omöjliga möjligt!

När en grupp forskare vid Mittuniversitetet i 
Östersund började med additiv tillverkning, 
eller 3D-printing, för drygt femton år sedan 
var det ingen av dem som hade ambitionen 
att ta resultatet utanför universitetsvärlden. 
Allra minst till näringslivet, berättar Peter Vo-
macka, platschef på AIM Sweden. 

– I början på 2000-talet var det inte helt ac-
cepterat att man som forskare bildade bolag. 
Men nu har attityden ändrats och idag startas 
det företag, i syfte att kommersialisera forsk-
ningresultaten, på de flesta universitet och 
högskolor. 

Och det var just ur ett sådant forskarbolag, 
AIR, som produktionsbolaget AIM Sweden 
bildades 2015. 

– Vi såg vilken oerhörd potential det finns i 
den här framställningsmetoden. Dels kan 
man göra produkter man bara kunnat dröm-
ma om tidigare, och dels utnyttjar man 
materialet maximalt, utan att det blir en mas-
sa spill och resursslöseri.

AIM Sweden tar fram produkter i både me-
tall och plast, och de ser nu hur intresset för 
3D-printing har börjat vakna på allvar. 

– Marknaden växer med cirka 35-40 pro-
cent per år och allt fler stora företag satsar 
på additiv tillverkning, säger Göran Elovsson, 
VD på AIM Sweden, och nämner Siemens, 
ABB och Sandvik som några exempel.

Det är dock fortfarande en stor utmaning 
att få företag att ställa om, och börja tänka, 
designa och konstruera på ett helt nytt sätt, 
menar Peter Vomacka. 

– 3D-printing är en teknik som river en 
massa väggar och gränser, och en stor del av 
vårt jobb handlar om att få företag, skolor och 
politiker att se möjligheterna. 

Hittills har AIM Sweden tagit fram 800-
900 prototyper, bland annat för företag inom 

tillverkningsindustrin och medicinteknik-
branschen. Målet är att så snart som möjligt 
komma igång med serietillverkning för några 
av kunderna. Och kapaciteten finns. Under 
2016 investerade AIM Sweden i tre nya Ar-
cam-maskiner med EBM-teknologi, vilket 
gör dem störst i Norden på 3D-printing i 
metall. Dessutom har man anställt flera nya 
medarbetare, med ambitionen att bli en av 
Jämtlands mest attraktiva arbetsgivare. 

– Vår målsättning är att skapa en helt ny, 
storskalig industri i regionen, med fokus på 
3D-printing, digitalisering och hållbar utveck-
ling. Och bland unga akademiker finns det ett 
stort intresse – detta är något av det mest 
spännande man kan hålla på med just nu, 
säger Göran Elovsson.

Bara fantasin sätter gränser för de produkter AIM 
Sweden kan ta fram genom additiv tillverkning.  
Målet? Att få företag att gå från prototyp till serietillverk-
ning – och att sätta Östersund på världskartan för en ny 
högteknologisk industri!

”Vår mål-
sättning är 
att skapa 
en helt ny, 
storskalig 
industri i 
regionen”
– Göran Elovsson, VD 

på Aim Sweden

FAKTA
AIM Sweden är ett 
av Europas ledande 
företag inom additiv 
tillverkning, eller 
3D-printing. Företa-
get, som har ett nära 
samarbete med fors-
kare vid Mittuniver-
sitetet i Östersund, 
tar främst fram 
produkter i metall, 
och arbetar med den 
senaste teknologin. 
Sedan 2016 sitter 
AIM Sweden i lokaler 
på Frösön, Jämtland.



Nya Sundsvall växer fram

Det började för tio år sedan då politikerna 
vände sig till medborgare, företag och orga-
nisationer för att utveckla staden. Under två 
år deltog flera tusen medborgare som disku-
terade och skrev förslag, politikerna besök-
te skolor, äldreboenden och passade på att 
föra dialog under befintliga event i staden.

– Allt mynnade ut i ”Stadsvision Sundsvall 
2007-2037” och i bred politisk enighet har vi 
jobbat efter den. Hela poängen är att sätta 
människan i centrum för stadsutvecklingen. 
Vi tyckte vi var djärvt visionära i våra skrivel-
ser men redan efter en tredjedel av tiden - 10 
år - har vi nu uppfyllt flera av målen. Vi har 

nu också gjort en tidsmässig uppdatering av 
visionen, säger Peder Björk.

Anneli Wikner är före detta stadsbygg-
nadsdirektör och som tillsammans med sina 
medarbetare drivit igenom alla byggprojekt 
och nu fungerar som tf kommundirektör.

– Strategier och visioner som dessa löper 
alltid en risk att bli hyllvärmare. Vi ville visa 
Sundsvallsborna att vi tagit deras önskemål på 
allvar och steg för steg förvandlat visionerna till 
konkreta handlingar, säger hon. Vi har också 
skapat www.sundsvallväxer.se, där man kan 
följa alla spännande pågående och planerade 
projekt, och www.nyasundsvall.nu där vi mer 
lättillgängligt beskriver vår stadsutveckling 
och våra visioner. Båda sajterna har blivit väl-

digt uppskattade. Med nyasundsvall.nu vann 
vi Svenska designpriset för bästa digitala in-
formation och Marknadsföreningen utsåg oss 
till Årets marknadsförare i Sundsvallsregionen 
2016. Det är inte så vanligt att kommuner får 
sådana priser, säger Anneli Wikner.
Vad har ni då byggt?
– Vi har knutit ihop staden och vänt den mot 
vattnet. Bland det första vi gjorde var att 
rusta upp området kring ån som går igenom 
centrala Sundsvall. Det var tidigare stans lite 
sunkiga baksida. Nu har vi skapat en att-
raktiv kajpromenad med café, boulebanor, 
skatepark och nya gräsytor. Vi har också för-
vandlat flera slitna industriområden i hamnen 
till attraktiva stadsdelar. Ett exempel är Norra 

Kajen som fått bostäder, parker, äldreboen-
den och kajpromenad. Nu har vi äntligen 
nyttjat Sundsvalls fina läge vid både å och 
hav, säger Anneli Wikner.

Stora infrastrukturprojekt stärker Sunds-
vall som logistiskt nod
Sundsvall är en viktig nod - här sammanst-
rålar norr, söder och väst för både järnväg, 
europavägar, båt och flyg. Att satsa här får 
hela regionen att fungera bättre. 

– Ja, faktum är att mycket av infrastruk-
turen påverkar mer än bara Sundsvall. Vi i 
Västernorrland och Gävleborg säger samma 
sak: ”För oss är dubbelspår på Ostkustba-
nan den viktigaste prioriteringen”. Det på-
verkar kompetensförsörjningen i vår region 
och ger halverade restider och fyrdubblad 
kapacitet. Det är givetvis viktigt för industrin 
som finns längs spåren. Vi har mycket va-
ror som ska ut på en internationell marknad 
och både branschen och vi politiker vill hellre 
transportera på järnväg än på landsväg, sä-
ger Peder Björk.

E4:an, som nu går på en bro utanför staden, 
har länge varit en barriär genom stadskärnan.

– Sundsvallsborna uttryckte i arbetet med 
Stadsvisionen en önskan om en stadsgata - 
inte en Europaväg genom stan. Så det är vi 
nu på väg att förverkliga. Tillsammans med 
Trafikverket planerar vi för flera infrastruktur-

lyft inom både väg och järnväg, säger Peder 
Björk.

Branschtätaste regionen i Norrland - med 
spets
Det finns drygt 830 branscher i landet. Enligt 
nationella mätningar är närmare 600 av dem 
representerade i Sundsvallsregionen.
– Det är självklart ett mått på attraktivitet 
och innebär också att vi inte är så känsliga 
för konjunktursvängningar. Vi har en bred 
bas och står inte och faller med några få 
branscher. Sen har vi också ett antal viktiga 
spetsområden, säger Peder Björk. 

Skogsindustrin är sedan länge den största 
branschen. Bank, försäkring och pension har 
ett starkt fäste här och Sundsvall har också 
blivit ett nationellt IT-nav. Flera myndigheter 
som Försäkringskassan, CSN, SPV och Bo-
lagsverket har sina huvudkontor här.

– Kring myndigheterna har det vuxit fram 
en IT-industri som drar till sig konsulter och 
fått marknaden att växa hos oss. Både IT- 
och skogsindustrin samt nätverket för bank, 
pensioner och försäkringar samarbetar med 
universitet och bildar förgreningar.

Ni har också en Science Park kopplad till 
universitetet?

– Ja. Här förs viktig dialog mellan aka-
demi, näringsliv och offentlig sektor. Vi har 
en öppen inkubator tillsammans med hela 

regionen och vill verkligen ta höjd för att 
kunna jobba aktivt med innovation. Dels 
grundforskning men också koppla resultat 
till produkter och tjänster. När nu lärarut-
bildningen dessutom flyttat till Sundsvall 
växer hela campusområdet och vi bygger 
nya studentbostäder. Sundsvall tillämpar 
bostadsgaranti för alla som studerar här, 
säger Peder Björk.

Varför tror ni att Sundsvall - år efter år - 
rankas som topp 3 bland Sveriges frilufts-
kommuner? 

– Vi har ett fantastiskt läge där 97 procent 
av Sundsvallsborna har mindre än 200 meter 
till något slags naturmarker. Här finns 30 mil 
skidspår och flera stadsnära slalombackar, 
säger Annelie Wikner.

– Ja, vi har en långsiktig friluftsstrategi för 
att kunna ta tillvara våra naturresurser och 
ett starkt föreningsliv som vi satsar mycket 
pengar på. Föreningarna tar stort ansvar för 
aktiviteter och hade människor inte nyttjat 
dessa hade vi inte blivit årets friluftskommun, 
säger Peder Björk.

Läs mer på:
www.sundsvallväxer.se

Sundsvall och Sundsvallsregionen är på stark frammarsch. Som mest 
branschtäta region i norr med en stadigt ökande befolkning och största 
arbetsmarknadsregion är det tillväxt på alla fronter. 
– Vi bygger framtidens Sundsvall. Stora infrastrukturprojekt och flera nya 
bostadsområden svarar mot det växande universitet och ett expansivt 
näringsliv. Och så har vi vänt staden mot vattnet, säger kommunstyrelsens 
ordförande Peder Björk. 

”Vi sat-
sar för att 
människor 
ska vilja 
bo, leva 
och verka 
här”

DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN SUNDSVALLS KOMMUN DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN SUNDSVALLS KOMMUN

FAKTA
Sundsvalls kommun 
planerar att investera/
reinvestera för cirka 
10 miljarder fram till 
2021. 

Trafikverket satsar 
cirka 5 miljarder i in-
frastrukturprojekt (väg, 
järnväg, nytt resecen-
trum) de kommande 
åren. SCA satsar nära 
8 miljarder på utbygg-
nad av fabrik i Timrå.

Sundsvall har ett stort 
bostadsbehov och 
planerar för att 2000 
nya bostäder ska vara 
inflyttningsbara fram 
till år 2021. Sundsvall 
har blivit ett självklart 
val för fastighetsinves-
teringar i Norrland och 
planlägger flera nya 
stadsdelar under de 
kommande åren för 
7000 bostäder. 
www.sundsvallväxer.se, 
www.nyasundsvall.nu 

Foto: Anders Thorsell

Foto: Petra Berggren

Foto: Anders Thorsell
Foto: Tina Stafrén



Nya Sundsvall växer fram

Det började för tio år sedan då politikerna 
vände sig till medborgare, företag och orga-
nisationer för att utveckla staden. Under två 
år deltog flera tusen medborgare som disku-
terade och skrev förslag, politikerna besök-
te skolor, äldreboenden och passade på att 
föra dialog under befintliga event i staden.

– Allt mynnade ut i ”Stadsvision Sundsvall 
2007-2037” och i bred politisk enighet har vi 
jobbat efter den. Hela poängen är att sätta 
människan i centrum för stadsutvecklingen. 
Vi tyckte vi var djärvt visionära i våra skrivel-
ser men redan efter en tredjedel av tiden - 10 
år - har vi nu uppfyllt flera av målen. Vi har 

nu också gjort en tidsmässig uppdatering av 
visionen, säger Peder Björk.

Anneli Wikner är före detta stadsbygg-
nadsdirektör och som tillsammans med sina 
medarbetare drivit igenom alla byggprojekt 
och nu fungerar som tf kommundirektör.

– Strategier och visioner som dessa löper 
alltid en risk att bli hyllvärmare. Vi ville visa 
Sundsvallsborna att vi tagit deras önskemål på 
allvar och steg för steg förvandlat visionerna till 
konkreta handlingar, säger hon. Vi har också 
skapat www.sundsvallväxer.se, där man kan 
följa alla spännande pågående och planerade 
projekt, och www.nyasundsvall.nu där vi mer 
lättillgängligt beskriver vår stadsutveckling 
och våra visioner. Båda sajterna har blivit väl-

digt uppskattade. Med nyasundsvall.nu vann 
vi Svenska designpriset för bästa digitala in-
formation och Marknadsföreningen utsåg oss 
till Årets marknadsförare i Sundsvallsregionen 
2016. Det är inte så vanligt att kommuner får 
sådana priser, säger Anneli Wikner.
Vad har ni då byggt?
– Vi har knutit ihop staden och vänt den mot 
vattnet. Bland det första vi gjorde var att 
rusta upp området kring ån som går igenom 
centrala Sundsvall. Det var tidigare stans lite 
sunkiga baksida. Nu har vi skapat en att-
raktiv kajpromenad med café, boulebanor, 
skatepark och nya gräsytor. Vi har också för-
vandlat flera slitna industriområden i hamnen 
till attraktiva stadsdelar. Ett exempel är Norra 

Kajen som fått bostäder, parker, äldreboen-
den och kajpromenad. Nu har vi äntligen 
nyttjat Sundsvalls fina läge vid både å och 
hav, säger Anneli Wikner.

Stora infrastrukturprojekt stärker Sunds-
vall som logistiskt nod
Sundsvall är en viktig nod - här sammanst-
rålar norr, söder och väst för både järnväg, 
europavägar, båt och flyg. Att satsa här får 
hela regionen att fungera bättre. 

– Ja, faktum är att mycket av infrastruk-
turen påverkar mer än bara Sundsvall. Vi i 
Västernorrland och Gävleborg säger samma 
sak: ”För oss är dubbelspår på Ostkustba-
nan den viktigaste prioriteringen”. Det på-
verkar kompetensförsörjningen i vår region 
och ger halverade restider och fyrdubblad 
kapacitet. Det är givetvis viktigt för industrin 
som finns längs spåren. Vi har mycket va-
ror som ska ut på en internationell marknad 
och både branschen och vi politiker vill hellre 
transportera på järnväg än på landsväg, sä-
ger Peder Björk.

E4:an, som nu går på en bro utanför staden, 
har länge varit en barriär genom stadskärnan.

– Sundsvallsborna uttryckte i arbetet med 
Stadsvisionen en önskan om en stadsgata - 
inte en Europaväg genom stan. Så det är vi 
nu på väg att förverkliga. Tillsammans med 
Trafikverket planerar vi för flera infrastruktur-

lyft inom både väg och järnväg, säger Peder 
Björk.

Branschtätaste regionen i Norrland - med 
spets
Det finns drygt 830 branscher i landet. Enligt 
nationella mätningar är närmare 600 av dem 
representerade i Sundsvallsregionen.
– Det är självklart ett mått på attraktivitet 
och innebär också att vi inte är så känsliga 
för konjunktursvängningar. Vi har en bred 
bas och står inte och faller med några få 
branscher. Sen har vi också ett antal viktiga 
spetsområden, säger Peder Björk. 

Skogsindustrin är sedan länge den största 
branschen. Bank, försäkring och pension har 
ett starkt fäste här och Sundsvall har också 
blivit ett nationellt IT-nav. Flera myndigheter 
som Försäkringskassan, CSN, SPV och Bo-
lagsverket har sina huvudkontor här.

– Kring myndigheterna har det vuxit fram 
en IT-industri som drar till sig konsulter och 
fått marknaden att växa hos oss. Både IT- 
och skogsindustrin samt nätverket för bank, 
pensioner och försäkringar samarbetar med 
universitet och bildar förgreningar.

Ni har också en Science Park kopplad till 
universitetet?

– Ja. Här förs viktig dialog mellan aka-
demi, näringsliv och offentlig sektor. Vi har 
en öppen inkubator tillsammans med hela 

regionen och vill verkligen ta höjd för att 
kunna jobba aktivt med innovation. Dels 
grundforskning men också koppla resultat 
till produkter och tjänster. När nu lärarut-
bildningen dessutom flyttat till Sundsvall 
växer hela campusområdet och vi bygger 
nya studentbostäder. Sundsvall tillämpar 
bostadsgaranti för alla som studerar här, 
säger Peder Björk.

Varför tror ni att Sundsvall - år efter år - 
rankas som topp 3 bland Sveriges frilufts-
kommuner? 

– Vi har ett fantastiskt läge där 97 procent 
av Sundsvallsborna har mindre än 200 meter 
till något slags naturmarker. Här finns 30 mil 
skidspår och flera stadsnära slalombackar, 
säger Annelie Wikner.

– Ja, vi har en långsiktig friluftsstrategi för 
att kunna ta tillvara våra naturresurser och 
ett starkt föreningsliv som vi satsar mycket 
pengar på. Föreningarna tar stort ansvar för 
aktiviteter och hade människor inte nyttjat 
dessa hade vi inte blivit årets friluftskommun, 
säger Peder Björk.

Läs mer på:
www.sundsvallväxer.se

Sundsvall och Sundsvallsregionen är på stark frammarsch. Som mest 
branschtäta region i norr med en stadigt ökande befolkning och största 
arbetsmarknadsregion är det tillväxt på alla fronter. 
– Vi bygger framtidens Sundsvall. Stora infrastrukturprojekt och flera nya 
bostadsområden svarar mot det växande universitet och ett expansivt 
näringsliv. Och så har vi vänt staden mot vattnet, säger kommunstyrelsens 
ordförande Peder Björk. 

”Vi sat-
sar för att 
människor 
ska vilja 
bo, leva 
och verka 
här”

DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN SUNDSVALLS KOMMUN DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN SUNDSVALLS KOMMUN

FAKTA
Sundsvalls kommun 
planerar att investera/
reinvestera för cirka 
10 miljarder fram till 
2021. 

Trafikverket satsar 
cirka 5 miljarder i in-
frastrukturprojekt (väg, 
järnväg, nytt resecen-
trum) de kommande 
åren. SCA satsar nära 
8 miljarder på utbygg-
nad av fabrik i Timrå.

Sundsvall har ett stort 
bostadsbehov och 
planerar för att 2000 
nya bostäder ska vara 
inflyttningsbara fram 
till år 2021. Sundsvall 
har blivit ett självklart 
val för fastighetsinves-
teringar i Norrland och 
planlägger flera nya 
stadsdelar under de 
kommande åren för 
7000 bostäder. 
www.sundsvallväxer.se, 
www.nyasundsvall.nu 

Foto: Anders Thorsell

Foto: Petra Berggren

Foto: Anders Thorsell
Foto: Tina Stafrén



TEMA AFFÄRER I NORR MÅNDAG 3 APRIL 2017
DAGENS INDUSTRI20

 nDi Varför besöker du Åre Business Forum?

Marielle Örtengren
■■ Driver turistanläggning för Ragnerud

”För att inspireras av andra – det är ett 
kul forum.”

Sara Hörnfeldt och Ulrika Dahlberg
■■ Ekonomiansvarig respektive webbansvarig på Moxter

”Jag är här för att knyta nya kontakter – det viktigaste är att träffas. Jag tycker att den 
här regionen är allmänt bra på att utbyta kunskaper inom näringslivet.”

Magdalena Waller
■■ Vd för och naprapat på Nordic Refit

”Det är första året som jag är med. Jag har 
precis startat eget företag efter många år 
som anställd. Det är ett bra tillfälle att 
nätverka.”

TEXT: IDA HANSSON BRUSEWITZ 
FOTO: JACK MIKRUT

STATEN OCH KAPITALET. Näringsminister Mikael Damberg vill se ett tätare samarbete mellan 
staten och affärsbankerna för att hjälpa tillväxtsugna bolag med kapital. FOTO: JACK MIKRUT

Ett tillväxthinder för många svenska små 
och medelstora företag är bristen på  
kapital.

Nu öppnar näringsminister Mikael  
Damberg (S) för att dela på lånerisken  
tillsammans med affärsbankerna.

Di träffar en munter minister 
på Åre Business Forum. Det 
går bra för orten och enligt 
honom skickar företagarna 
”bara beröm”. 

”Svensk ekonomi går som 
en Volvo”, sa Mikael Damberg 
i ett anförande tidigare under 
dagen där han lyfter fram hur 
bra det går för Sveriges 
näringsliv med industrier 
som ”tuggar på bra” enligt 
honom.

Tidigare i veckan besökte 
han stålfjädertillverkaren 
Ewes i Bredaryd som är ännu 
ett exempel i raden av indu-
striföretag som flyttar hem 
produktionen till Sverige.

”Jag tror att vi inom loppet 
av några år kommer att se fler 
jobb växa fram i Sverige. Det 
blev inte så billigt som man 
trodde, man fick ett glapp 
mellan produktion och 
utveckling och det strulade 
med logistiken”, säger Mikael 
Damberg.

En fråga som Di tidigare 
har skrivit om som engagerar 
många företag är tillgången 
till finansiering. Sedan 
finanskrisen 2008 har affärs-
bankerna flyttat alltmer fokus 
till att låna ut till hushållen, 
framför allt till bostäder,  
i stället för till företag och 
bolagsaffärer, vilket sätter 
käppar i hjulet för tillväxt-
sugna bolag.

”I dag är staten genom 
bland annat Almi, Norr-
landsfonden och exportkre-
diter inne mer i den tidiga 
fasen där affärsbankerna 

inte riktigt vågar låna ut.”
Mikael Damberg samlade 

för några månader sedan 
banker för samtal kring hur 
det kan bli bättre fart på ut-
låningen till företagen.

”Vi har ökat den statliga 
utlåningen från bland annat 
Norrlandsfonden och Almi, 
där Almi ökade med 40 pro-
cent 2015 och ligger på en fort-
satt hög nivå.”

Näringsministern vill nu se 
ett tätare samarbete mellan 
staten och affärsbankerna. 

”Vi för nu en dialog kring 
hur affärsbankerna kan 
komma in i ett tidigare skede 
och ta över kunder från de 
statliga aktörerna. Kan vi 
göra det så kan vi låna ut till 
fler i en tidig fas”, säger Mikael 
Damberg.

Han pekar på att i andra 
länder finns det olika garanti-
instrument där staten delar 
risk med bankerna. Enligt 
honom har den Europeiska 
investeringsfonden signale-

rat att den vill göra mer till-
sammans med affärs-
bankerna i Sverige. 

”Det är så vi har gjort med 
Almi. Almis Innovationslån 
kom till stånd tillsammans 
med Europeiska investe-
ringsfonden och det innebär 
att den tar en del av risken. 
Och då kan man gå ut med 
mer lån och med mindre 
betalningskrav i början av 
lånet. Vi vill nu se till att det 
här fungerar även med ban-
kerna i Sverige”, säger Mikael 
Damberg.

Vidare berättar han att när 
utredaren som tittade på det 
statliga riskkapitalet kom 
med sitt förslag var ett av hans 
förslag just kreditgarantier 
där staten kunde ta en del av 
risken från affärsbankerna så 
att de vågar låna ut mer till 
företag. 

Och nu ser regeringen en 
öppning hos bankerna och 
särskilt i ett samarbete med 
de statliga aktörerna.

”Jag tycker att det borde 
vara intressant för affärs-
bankerna att dela risk, 
antingen med den Europe-
iska investeringsfonden eller 
med de statliga aktörerna 
och därmed hitta ett sätt 
komma in mer hos små och 
medelstora företag”, säger 
Mikael Damberg.

Vill dela på lånerisken
Näringsministern vill göra det lättare för mindre företag att låna

Källa: Almi 

Lånar ut miljarder

■ Nyutlåning från Almi,
miljoner kronor

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

2 112 2 023 2 161 2 200 2 354

3 241 3 324

 nDi Åre

IDA
HANSSON BRUSEWITZ

ida.brusewitz@di.se 08-573 650 52



Vi tar hand
om ert avfall
På Dåva Deponi och Avfallscenter tar vi hand 
om avfall från hela Norrland på ett miljö riktigt 
vis. 

Vår anläggning är belägen inom Dåva 
 företags park strax norr om Umeå, där 
vi tar emot, behandlar, deponerar 
och återvinner avfall. 

Lycksele

Kiruna

Gällivare

Luleå

Skellefteå

Umeå

ÖrnsköldsvikÖstersund

Sundsvall

Gävle

WEBB  www.avfallscenter.se    TEL  090-16 15 15
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Behöver du hjälp med din transport och är ute efter bra service och en 
leverantör med brett kontaktnät och stor kunskap inom spedition? 

Då vill vi på A.R. Forwarding AB hälsa dig välkommen. 

Hos oss värdesätter vi personlig service där du som kund är i första rummet och där ditt 
gods blir väl prioriterat – detta oavsett om det gäller flyg-, land- eller sjötransporter. 

Vi kan allt nämligen om landtransporter, sjötransporter och flygfrakt.

Fraktbolag med expressfrakt
Ingen kund är för stor eller för liten och då vi anser att alla våra kunder är unika skräddarsyr 

vi transporter för att passa just era behov och erbjuder expressfrakt. För ibland behöver 
frakten komma fram riktigt snabbt och riktigt snyggt! Vi har lärt oss under våra år att med 

nöjda kunder är det enklare att leverera ett bra arbete och enklare att jobba.

Välkommen till ett fraktbolag som både ser, förstår och lyssnar på dig som kund. 
Vi värdesätter långvariga kundrelationer och har en lösning för alla. Testa oss!

Fågelviksvägen 9
145 53 Norsborg

Stockholm

Postadress
Box 2022

145 02 Norsborg

Växel: 08 534 711 90
info@arforwarding.se

www.arforwarding.se

Fraktbolag med personlighet, 
snabbhet och enkelhet i fokus

DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN IDI

Är ditt beteende en framgångsfaktor 
eller en fälla för dig och ditt team?
IDI – Interpersonal Dynamics Inventory – är 
ett beteendeinstrument som hämtar infor-
mation från personer som möter dig i olika 
sociala sammanhang.

Den beteendeprofil som vi tar fram - till-
sammans med våra handledares pedagogis-
ka kompetens - ger dig en lärupplevelse som 
du kommer att ha nytta av när du vill förstå 

hur andra ser dig, förstå andras beteende 
och vill utveckla din förmåga till samarbete 
och samspel med andra.

Våra licensierade handledare arbetar med 
individ-, team- och organisationsutveckling i 
hela landet. I Norrlandslänen är vi etablerade 
på de flesta större orter från Gävle till Kiruna. 

På www.idi.se läser du mer om dem och om 
hur IDI gör nytta för individer och organisa-
tioner.

Läs mer på:
www.idi.se



DE PERFEKTA 
FÖRHÅLLANDENA FÖR

MORGONDAGENS
HÄLSOVÅRD

Norrland. Här är vägarna längre och medelåldern högre än någon annanstans.  
En del kallar det avfolkningsområde, där man inte kan bo. Vi kallar det perfekta förhållanden 

för att skapa morgondagens sjuk- och hälsovård. Här utvecklar vi virtuella hälsorum,  
som krymper avståndet mellan patient och läkare. Vi tror nämligen på att du ska kunna  

bo där du vill, ett digitalt stenkast från hälsocentral och sjukhus. Se filmen om hur vi gör  
Sverige och världen till en bättre plats att leva på. www.nhiab.com/virtuellvard

Partners:  Ericsson  |  Microsoft  |  Calejo  |  Sigma  /  www.nhiab.com
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www.ddig.se

DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SVERIGES BRYGGERIER

Med känsla för miljön
Miljöarbete låg bakom bildandet av Bryggare-
föreningen för mer än 132 år sen. Då handlade 
det i första hand om glasflaska och skapandet 
av ett retursystem för den. Samma tankesätt 
finns fortfarande kvar för de svenska bryggerier-
na, som tillsammans genom branschföreningen 
är delägare i både Returpack och Svensk Glaså-
tervinning, SGÅ.

– Att arbeta långsiktigt med naturen och håll-
barhet är så självklart för bryggerinäringen så det 
är nästan inget vi tänker på, konstaterar Cecilia 
Giertta, vd för Sveriges Bryggerier som Brygga-
reföreningen numera också heter.

– Jobbar man med vatten som en av de vikti-
gaste ingredienserna i det vi producerar, är man 
förstås väldigt medveten om att jordens resurser 
är ändliga. Då tänker man långsiktigt hållbart och 
gör allt för att inte förstöra miljön varken för oss 
som lever idag, eller för våra barn och barnbarn.

– Men det är inte bara genom våra retursys-
tem för glas, aluminium och PET som vi ser lång-
siktigt hållbart. På bryggerierna tar man hand 
om ”det som blir över”, tex draven, och använ-
der det till jordbruket, man använder vattnet flera 
gånger och minskar också åtgången av vattnet 
generellt.

– Våra svenska bryggerier ligger oerhört långt 
framme när det gäller miljöarbete jämfört 
med övriga Europa, undantaget våra nordis-
ka kolleger.

Läs mer på:
www.sverigesbryggerier.se

FAKTA

Bryggareföreningen/Sveriges Bryggerier represen-
terar 95 procent av den svenska öl, cider, läsk- och 
vattenmarknaden i Sverige. Som branschföre-
trädare är föreningen delägare i Returpack, som 
har Pantamera, och i SGÅ, men man driver också 
fortfarande retursystemen med rödbacken och 33 
CL flaskan, och blåbacken med 50 CL flaskan.

DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN PRI PENSIONSGARANTI

Läs mer på:
www.pri.se

Satsa med hjälp av 
Pension i egen regi

Att göra något i egen regi. Visst finns det nå-
got lockande i det - att skapa möjligheter för 
att kunna förverkliga företagets planer och 
visioner? 

Sedan 1961 har PRI erbjudit stora svenska 
företag just detta. Istället för att betala pre-
mier för tjänstepension har företagen kunnat 
använda pengarna för att utveckla sin verk-
samhet. Pensionspremierna står idag för en 
stor del av företagets totala kostnader. På 
detta sätt frigörs kapital som annars skulle 
ha betalats till pensionsbolag. 

– Med Pension i egen regi stannar kapitalet 
i företaget och utbetalas först när de anställ-
da går i pension, berättar Annelie Helsing, 
chef för Affär och Marknad på PRI. Under 
tiden kan företaget använda kapitalet i verk-
samheten, eller sätta av det i en pensionsstif-
telse. När avkastningen på kapitalet översti-

ger pensionslöftet uppstår ett överskott för 
företaget att disponera. 

Pension i egen regi gör också företag att-
raktiva som arbetsgivare. Utan avgifter för 
administration och kapitalförvaltning får den 
anställde högre pension, allt annat lika. 

– En bra tjänstepension är idag en av de vik-
tigaste anställningsförmånerna. Insikten hos 
de anställda att det faktiskt handlar om deras 
framtida ”lön” har ökat, säger Jan Ahlström, 
vd på PRI. Det finns också andra fördelar för 
de anställda som arbetsgivare kan välja att in-
kludera i sin pensionsplan, exempelvis bättre 
garantier eller att sätta av mer i pension.

Att de anställda får sina pensioner, även om 
företaget kommer på obestånd, garanteras 
av kreditförsäkringen hos PRI.

Efter att ha administrerat tjänstepensio-

ner inom förmånsbestämd ITP 2 i över 55 år 
lanserar PRI en pensionsplan i egen regi för 
premiebestämd ITP 1. En pensionsplan som 
företaget även skulle kunna erbjuda sina pri-
vatanställda arbetare (SAF-LO). 

– Utgifterna för ITP 1 ökar stadigt då fler 
och fler omfattas. Det känns bra att kunna 
erbjuda företagen ett nytt koncept som ger 
dem möjlighet att utvecklas långsiktigt och 
locka till sig de bästa medarbetarna, säger 

Jan Ahlström. Syftet är att ge ekonomiska 
fördelar för både företag och anställda.

Hjälper företag att utvecklas och nå sina visioner 
Istället för att betala premier för tjänstepensionerna till ett pensionsbolag kan 
företag använda pengarna i den egna verksamheten för att växa och utvecklas.
Attrahera kompetens 
Med Pension i egen regi kan företag erbjuda en attraktiv pensionsplan för 
sina anställda och attrahera kompetens. 
Finns nu för fler 
Med hjälp av PRI kan nu företag även erbjuda en förmånlig pensionsplan i 
egen regi för ITP 1 inom kollektivavtalets ramar. 

FAKTA

PRI Pensionsgaranti har sedan 1961 kreditför-
säkrat och administrerat tjänstepensioner inom 
ITP 2 för 439 000 tjänstemän i 750 av de största 
svenska koncernerna. Bolaget är kundägt och 
drivs utan vinstintresse.
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EN I GÄNGET. House Bes vd Ulrika Viklund tror att det är en 
fördel att House Be är ett startupbolag, precis som dess  
medlemsföretag. FOTO: JACK MIKRUT

ÅRE

Startupbolaget House Be vill göra Åre till 
ett nav för tillväxtföretag.

”Vi vill växa så att fler bolag kommer till 
Åre”, säger medgrundaren och vd:n Ulrika 
Viklund, som 2011–2013 ansvarade för 
Spotifys lanseringar i 55 länder.

I januari i år slog House Be 
upp portarna. I lokalerna i Åre 
huserar i dag 20 medlems
bolag och man skapar plats 
för upp till ytterligare 20 bolag.

”När man trycker ihop 
många intressanta männi
skor i samma miljö så tar det 
fart. Vi vill vara ett nav för 
 tillväxtbolag och kreativa 
individer som vill jobba och 
verka från Åre”, säger Ulrika 
Viklund.

Ambitionen är att tillgodo se 
tillväxtföretag med verk
tygen för att kunna växa.

”Det kan vara allt ifrån 
intressanta evenemang som 
handlar om hur man skriver 
aktieägaravtal till tillgång till 

investerare och kapital”, säger 
Ulrika Viklund.

På en liten ort är det viktigt 
att entreprenörer från olika 
branscher går samman, tror 
Ulrika Viklund.

”Det går inte att samlas 
runt en nisch utan man måste 
skapa ett nätverk av många 
branscher. Det handlar mer 
om ett slags grannsämja”, 
säger hon.

House Be är sprunget ur ett 
löst sammanhållet entrepre
nörsnätverk som kallades 
Coffee club, en grupp lokala 
entreprenörer som träffades 
för att utbyta erfarenheter.

”Gräsrötterna ska lyftas 

fram. Hade vi kommit in helt 
utifrån och sagt att vi ska 
skapa ett center för innova
tion så hade det inte fungerat”, 
säger Ulrika Viklund.

Som så ofta i svenskt 
näringsliv började det med en 
artikel i Dagens industri. 
Ulrika Viklund läste om 
startup bolaget Idea2innova
tion som verkade från Åre. 

”De ansåg att man visst kan 
verka som startupbolag på en 
ort som Åre. Jag blev intres
serad och ringde upp dem. Så 

småningom kom jag i kontakt 
med styrelsen och med den 
enorma entreprenörsandan  
i Åre”, säger hon.

Elisabeth Thand Ring
qvist, ordförande för Svenska 
riskkapitalföreningen, och 
Ted Elvhage, en av medgrun
darna till Stockholms affärs
änglar, fungerar som råd
givare åt bolaget. 

”Vi håller också på att 
bygga upp ett investerar
nätverk. Det finns många som 
är intresserade av bolag att 
investera i utanför Stockholm, 
men som har svårt att hitta 
dem”, säger Ulrika Viklund.

Långsiktigt har House Be 
storslagna planer.

”Dels vill vi ju få en unicorn 
(startupbolag värderat till  
1 miljard dollar, reds anm.) 
från Åre. Vi tror inte att beho
vet av den här typen av nät
verk och tjänster stannar  
i Åre.”

PATRIK HÖISETH
patrik.hoiseth@di.se

08-573 650 79

Bygger nätverk 
för tillväxt i Åre

RÅDGIVARE I ÅRE. Elisa
beth Thand Ringqvist, 
Svenska riskkapitalföre
ningen. FOTO: HENRIK MONTGOMERY  

Starta eget?
Kom igång med banktjänsterna  
du behöver.
Som företagskund hos oss får du personlig  
 service och råd om lösningar som passar just ditt 
 företag. Och självklart får du våra bästa tjänster  
för att göra dina dagliga bankaffärer.

Du kan bli kund online – praktiskt, snabbt och 
säkert i tre enkla steg:
1. Fyll i dina uppgifter på nordea.se/bliföretagskund
2. Signera med Mobilt BankID
3. När du blivit kund får du ett sms och kan börja 

använda dina tjänster.

Välkommen till oss!
nordea.se/bliföretagskund



DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN GISAB

Läs mer på:
www.gisab.net

Problemlösare inom 
verkstadsindustrin
Genom att fokusera på problemlösning och 
innovativa förslag till sina kunder har verk-
stadsbolaget Gisab lyckats växa kraftigt 
hela 2000-talet. Ett starkt engagemang hos 
medarbetarna och en unik kundanpassning 
menar VD Boris Lindberg är nyckeln till bo-
lagets framväxt. Gisab erbjuder mekanisk 
tillverkning och montering inom processin-
dustri, gruvindustri, tunnelbyggande och en 
rad andra branscher. Bolaget utför uppdrag i 
hela världen men merparten av arbetena ut-
förs i Sverige. 

– Vi har en omfattande maskinpark och 
kunskapsbank, men Gisabs styrka ligger i 
våra medarbetare och positiva företagskul-
tur. Personalomsättningen är oerhört låg och 
vi har innovativa och kreativa medarbetare 
som alltid fokuserar på att identifiera och 
lösa kundernas problem. Genom att ta ett 
helhetsgrepp över kundernas behov, och 
även över de områden som befinner sig ut-
anför kärnverksamheten, ger vi ett mervärde 
till kunden. Den här helhetssynen har blivit 
något av vårt signum och är ett uppskattat 
förhållningssätt bland våra kunder, säger Bo-
ris Lindberg.

Proaktiva medarbetare 
Gisab har huvudkontor i Gällivare med filial-
kontor i Luleå och Kiruna som utför både to-

talentreprenader och tillverkning av enstaka 
projekt inom metallkonstruktion, tillverkning 
och montage för industri och gruvor. I Norr-
botten är många av uppdragen kopplade till 
gruvindustrin men bolaget är även verksamt 
inom exempelvis metall- och pappersindu-
strin och utför uppdrag i Indien, Sydafrika, 
Frankrike och många andra länder.  

- Bredden i våra uppdrag är en del av vår 
styrka. Vi är inte nischade åt endast en indu-
strigren utan anpassar vår grundkompetens 
till de branscher som efterfrågar vår erfaren-
het. Den här inställningen, tillsammans med 
vår proaktiva hållning som problemlösare, 
gör att vi snabbt ser vad som behöver åtgär-
das på alla nivåer i näringskedjan, förklarar 
Boris Lindberg.

FAKTA Siffror från 2016
Omsättning: 160 MSEK
Antal anställda: 100
Resultat: 2,7 MSEK
Vinstmarginal: 2,9%
Likviditet: 244%
Grundat: 1992
Huvudkontor: i Gällivare med 
Filial i Luleå & Kiruna.

DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SJ AB

Läs mer på:
www.sj.se

Tåget allt 
starkare i norr
Den nya snabbtågstrafiken mellan Umeå och 
Stockholm har inneburit ökade möjligheter 
för affärs- och fritidsresenärer, för både korta 
och långa resor. SJ är offensiva och moderni-
serar bland annat hela nattågsflottan samti-
digt som det byggs ett 30-tal nya snabbtåg – 
och hela X2000-serien byggs om till i princip 
ett nytt tåg.

Snabbtågen ökar resemarknaden
Sedan 2012 har SJ trafikerat sträckan 
Umeå-Sundsvall-Gävle-Uppsala-Arlan-
da-Stockholm med snabbtågstrafik på 
200km/h. Även om det vid första ögonkas-
tet verkar handla främst om affärsresande till 
och från huvudstaden, visar resultatet tydligt 
att resemarknaden har vuxit kraftigt längs 
med hela sträckan.

– Snabbtåget mellan Göteborg och Stock-
holm handlar ju väldigt mycket om just Gö-
teborg och Stockholm, säger Jan Kyrk som 
är affärschef på SJ för mellersta och norra 
Sverige. Men med den nybyggda delen av 
Bottniabanan har resandet ökat ordentligt 
till orter som Örnsköldsvik, Sundsvall, Gävle, 

Uppsala och Arlanda. Om man exempelvis 
tittar på sträckorna Örnsköldsvik-Sundsvall 
och Örnsköldsvik-Umeå, har resanden ökat 
med 75% de senaste två åren.

Lägre priser och nya vagnar
Under de kommande fem åren beräknas SJ 
satsa 9 miljarder SEK på 30 nya snabbtåg, 
upprustning av alla nattågsvagnar samt en 
total invändig renovering av X2000-vagnar-
na. Men allt det nya och förbättrade kommer 
inte hand i hand med högre priser. Tvärtom 
sänker man kontinuerligt biljettpriser för att 
bygga marknad.

– Med våra allt lägre snittpriser kan alla hit-
ta en riktigt billig biljett, menar Jan som tipsar 
om lågpriskalendern. Under 300 kronor för en 
resa på 50 mil är svårt att argumentera emot – 
framför allt när du får effektiv restid, bra miljö-
samvete och en väldigt förutsägbar ankomst-
tid jämfört med bilen, avslutar Jan Kyrk.

Med allt lägre priser och en ny snabbtågs-
flotta siktar SJ på att ta ännu större mark-
nadsandelar i norra Sverige, där allt fler redan 
väljer bort både bil och flyg. Jan Kyrk, affärschef SJ



DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SSC

Läs mer på:
www.sscspace.com

Rymden  
– nästa stora  
tillväxtmotor

Nyttan av rymdbaserad teknik och tillämp-
ningar blir allt viktigare i våra dagliga liv. Nya 
digitala lösningar kombinerar många olika 
teknikområden och revolutionerar möjlighe-
terna. Information om jordytan, oceanerna 
och atmosfären i nära realtid tillgänglig för 
alla genom rymdbaserat internet är, tillsam-
mans med att saker kan förbli uppkopplade 
överallt på jorden, exempel på banbrytande 
utveckling med myriader av möjligheter till 
gagn för en hållbar global utveckling.   

– Det händer ofantligt mycket i världen just 
nu. En satsning på Esrange skulle ge fantas-
tiska möjligheter för Sverige att hänga med 

och påverka, med ökad tillväxt som följd. 
Detta är viktigt,  inte bara för Norrbotten, sä-
ger Stefan Gustafsson, strategichef på SSC.

Ökningen av små, avancerade och allt 
billigare satelliter som den tekniska utveck-
lingen medfört ger en internationell brist på 
kapacitet att skjuta upp dem. Den svenska 
regeringen har, med stöd av SSC, tittat på 
möjligheterna och ser potentialen. Att kun-
na erbjuda satellituppskjutning skulle dra 
de stora aktörerna till Sverige och Kiruna, till 
gagn för alla.

– Satellituppskjutning skulle ge en skjuts 
för näringsliv och tillväxt i Norrbotten. Här 

finns dessutom Luleå Tekniska Universitet, 
Institutet för Rymdfysik och Eiscat. Vi jobbar 
tillsammans för att skapa ett viktigt innovativt 
ekosystem för nya jobb och tillväxt. Det som 
nu behövs är att den statliga investeringen i 
grundläggande infrastruktur som utretts rea-
liseras.  Vi hoppas på ett sådant beslut för det 
vore synd att missa denna unika möjlighet, 
säger Lennart Poromaa, chef på Rymdbasen 
Esrange.

Det pågår en mycket snabb utveckling i rymden.  
Avancerad teknik ger mänskligheten helt nya möjligheter. Rymdbasen 
Esrange utanför Kiruna är redo att möta framtiden. Uppskjutning av små 
satelliter är en viktig del, av stor betydelse för jobb, teknisk utveckling och 
konkurrenskraft i Europa, Sverige och Norrbotten.

Satellituppskjutning från Esrange - en motor för tillväxt

FAKTA
SSC – Swedish Space Corporation – är en 
ledande global leverantör av avancerade 
rymdtjänster.

Esrange Space Center i Kiruna är med sitt 
nordliga läge och stora område  perfekt för 
rymdverksamhet. Där genomförs världsunika 
forsknings- och utvecklingsprojekt med raketer 
och stratosfäriska ballonger.

SSC har världens största globala kommersiella 
nätverk av markstationer för kommunikation 
med satelliter, rymdfarkoster och bemannade 
rymdfärder.

ksindustriservice.com

KS INDUSTRISERVICE AB  är den kompletta  
underleverantören till automationsbyggare.

KS INDUSTRISERVICE AB  är den kompletta 
underleverantören till automationsbyggare.

FÖRETAGARE! VISST HAR DU FIBERKOLL? 
Visst vet du att en fiberanslutning ger dig Luleås snabbaste och mest driftsäkra kommunikationslösning? 

Och visst har du koll på att du i fibernätet har valfriheten att ansluta dig till ett i princip oändligt antal tjänster?  

Vi på Lunet hjälper till med fiberanslutningen och våra samarbetspartners hjälper er att  hitta den bästa lösningen 

för just ert företag. Välkommen till Lunet.



DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN BODENS KOMMUN

Läs mer på:
www.boden.se

Läs mer på:
bodenbusinessagency.com

Boden – det nordliga 
industrinavet

Förutsättningarna grundar sig i Bodens his-
toria som central plats och nav för industriell 
utveckling i norra Sverige. Det handlar dels 
om gruv-, stål och träindustri samt den infra-
struktur som byggts upp för att kunna förädla 
dessa tillgångar. Det inbegriper även den för-
nyelsebara elproduktionen i Luleå älv (4300 
MW), och järnvägsknuten som förbinder 
stambanan, Haparandabanan och Malmba-
nan. I litteraturen beskrivs det som Norrbot-
tens teknologiska megasystem. Idag skapar 
det unika möjligheter.

Svartbyn – nästa generations industri-
område
Kommunen har nu beslutat att satsa ytter-
ligare genom att etablera ett nytt verksam-
hetsområde: ett ca 500 hektar stort indu-
striområde med fokus på elintensiv industri. 
Området är unikt såtillvida att det är beläget 
i direkt anslutning till en nod för den elkraft 
som produceras i Luleå älv med gigantiska 
möjligheter till elleverans.

En högteknologisk region
Luleå universitet med 15.000 studenter 
tillsammans med industriella forsknings-
institut som Swerea MEFOS säkerställer en 
kontinuitet i både kompetensutveckling och 
utvecklingsprojekt i framkant. Det tekniska 
universitetet erbjuder utbildningar inom tek-
nik, ekonomi, samhälle, hälsa, media, musik 
samt pedagogik.

– I Boden är vi snabbfotade med hög ser-
vicenivå och korta beslutsvägar, säger kom-
munalrådet Inge Andersson.

Kombinationen av förnyelsebar elkraft, stabil infrastruktur, tillgänglighet 
och kompetensförsörjning ger Boden unika fördelar för elintensiva industri-
etableringar.  
Bodens kommun har sedan 2011 arbetat med att förbereda, utveckla och 
paketera lämpliga etableringsplatser för elintensiva verksamheter. Ett flertal 
företag inom främst datacenterbranschen har etablerat sig.

FAKTA KOMMUNIKATIONER

Boden är norra Sveriges järnvägsnod, knappt 30 
minuter från Luleå flygplats med drygt en miljon 
passagerare per år. Luleå hamn är en av Sveriges 
fem största hamnar och hålls isfri året om. Vägnä-
tet är väl utbyggt och dimensionerat för tung trafik. 
Boden ansluter genom riksväg 97 till E4/E10 mot 
kusten och E45 mot inlandet.

Den nya tidens revisionsbyrå
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Nätverkar för 
nytta och nöje

ÅRE

Årets upplaga av Åre Business 
Forum startade med att  
220 kvinnor från Deloittes 
kvinnliga nätverk samlades 
för att mingla och inspireras.

Di passade på att fråga 
några av deltagarna varför de 
besöker evenemanget i Åre.

KRAFTSAMLING. Under första kvällen på Åre Business Forum samlades affärskvinnor för att knyta kontakter och dela med sig av erfarenheter. Arrangör var revisions- och konsultföretaget Deloitte.

n ”Jag har faktiskt hittat affärer och businesspartner på plats. 
När grundarna pratade om att de siktade på att bli Nordens 
Davos skapade de en inramning som nu har blivit verklighet. 
Det handlar om att få veta det senaste och nätverka”, säger 
Kaja Wannberg, vd för Heart & Brain Företagsutveckling.

n ”Jag tycker det är härligt att nätverka. Jag bor i Åre och det 
finns få tillfällen att ses. Det är inspirerande och kul att få träffa 
folk från andra branscher”, säger Pernilla Enqvist, marknads-
avdelningen på Skistar Åre.

n ”För att det är en innovativ mötesplats med många talare. 
Det finns även en hög andel kvinnliga ledare här. Det är som ett  
vinterns Almedalen i en vacker miljö”, säger Sara Herrlin,  
internationell ambassadör för startuphubben SUP46.

TEXT: IDA HANSSON BRUSEWITZ, FOTO: JACK MIKRUT



Läs mer på:
www.sigma.se

DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SIGMA

Passion för nya affärer när 
Sigma växer i Norrland

På nystartade Luleåkontoret är Karin Sjöö 
Åkeblom konsultchef. Hon nämner devisen 
”Passion and execution” som viktig drivkraft.

– Alla våra ingenjörer är i toppklass både 
vad gäller teknisk skicklighet och social 
kompetens. Men de har också en passion 
för affärer och en förmåga att gå från ord till 
handling. Med passion levererar man alltid 
ännu bättre.

Hur håller man liv i den där passionen?
– Genom att sträva efter att varje enskild 
anställd får utrymme att växa. Inte så att vi 
slussar alla genom samma program utan ge-
nom att fråga var och en hur de vill utvecklas 
och skapar förutsättningar för det. Hos oss 
är medarbetarna väldigt delaktiga och ges 
stort mandat för att vi tror att just delaktig-
het skapar engagemang och glöd. De sitter 
med i affärsplaneringen, de är med i rekryte-
ringsprocesser - både för sin egen skull men 
också för att det ju är de som är ute hos kund 

och vet vad som efterfrågas. Vi har en öppen 
kultur och ger mycket feedback för att hela 
tiden fånga upp idéer och hjälpa anställda 
framåt, säger Karin Sjöö Åkeblom. 

Satsningen i Norrland har hittills berört 
Umeå, Piteå och Luleå. Nu expanderar man 
till fler orter.

– Det är inget problem att hitta relevanta 
platser - det finns otroligt mycket intressant 
industri i Norrland och vi vill vara där våra 
kunder är. Från ingenjörens perspektiv är 
norrländsk industri dessutom extra intres-
sant eftersom utvecklingsavdelning, produk-
tion och tillverkning ofta existerar i samma 
byggnad - något som är ovanligt i storstads-
regioner. Det ger bättre inblick i och förståel-
se för helheten och gör våra hjältar -ingenjö-
rerna - extra vassa, säger Joachim Jillehed.

Ni kallar er för entreprenörsbolag. Varför?
– För mig handlar entreprenörskap om att 
vara så engagerad att tid och rum försvinner. 
Men också affärsmässigheten - man måste 
ha stor förståelse och lyhördhet för kundens 
behov och marknaden förutsättningar. En 
affärsmässig entreprenör pratar inte en mas-
sa utan levererar. Denna kombination kräver 
förmåga till nytänk och förutfattade meningar 
går bort. Därför tror vi också att jämställdhet 
och jämlikhet är ett måste. Man får en helt 

annan dynamik i en blandad grupp, säger 
Joachim Jillehed.

– Helt klart, säger Karin Sjöö Åkeblom. 
Det händer något när människor med olika 
bakgrund jobbar tillsammans - det påverkar 
egenutvecklingen och man kan upptäcka 
färdigheter man inte visste man hade. Sen 
är det dessutom så mycket roligare. Glädje 
och gemenskap skapar bra teamwork som i 
slutänden ger bästa resultat. 

Under knappt tre år har teknikkonsultföretaget startat 
tre kontor i Norrland och anställt ett 40-tal ingenjörer. 
Men det är bara början. 
– Vi vill anställa 150 engagerade och affärsmässiga 
medarbetare före 2020, säger regionchef Joachim 
Jillehed.

”Vi har en 
öppen kultur 
och ger myck-
et feedback 
för att hela 
tiden fånga 
upp idéer och 
hjälpa anställ-
da framåt”
– Karin Sjöö Åkebom, 
konsultchef

FAKTA
Med omfattande 
kunskap, nytänkande 
och precision förser 
Sigma Industry den 
svenska industrin med 
spetskompetens inom 
områden som produk-
tutveckling, tillverk-
ningsteknik, produk-
tionsteknik, simulering, 
el & automation, elkraft, 
processteknik och 
projektledning. Sigmas 
företagskultur präglas 
av entreprenörskap 
och korta beslutsvägar 
där gemenskap, en-
gagemang och glädje 
är viktiga element. 
Sigmakoncernen är 
privatägd av Danir AB 
och har över 3 200 
medarbetare med 39 
kontor i 11 länder. 
Kontakt: Joachim 
Jillehed, Regionchef 
North, 070-2661400. 
Karin Sjöö Åkeblom, 
Konsultchef Luleå/Piteå 
070-3617616

Joachim Jillehed

Magnus Wennberg, Karin Sjöö Åkeblom och Frida 
Lundmark

Foto: Andreas G
radin

Foto: Tomas Bergman



Väl underbyggda råd  
gör skillnad
söderberg & partners vision är att arbeta proaktivt idag för att du ska leva tryggare 
och rikare imorgon. Vi erbjuder skräddarsydd och kvalificerad rådgivning utifrån varje 
kunds unika behov.

Vår rådgivning har alltid ett helhetsperspektiv, 
vilket innebär att du som kund till oss kan fokus-
era på det som du ägnar dig åt. Resten tar vi hand 
om. Hos oss finns experter inom alla områden och 
våra rådgivare är erfarna och välutbildade. 

Söderberg & Partners är Sveriges ledande 
fristående rådgivare och förmedlare av försäk-
ringar och finansiella produkter och erbjuder 
skräddarsydd och kvalificerad rådgivning utifrån 
varje kunds unika behov. För att kunna göra det 
har vi byggt upp en av Nordens största fristående 
analysavdelningar som dagligen utvärderar 
finansmarknadens leverantörer och produkter.

08–451 50 00
soderbergpartners.se

Sports, wellness 
& meetings
Sveriges sportigaste hotell och mötesplats ligger på ön Frösön i 

Östersund, endast 3 minuter från flygplatsen och 10 minuter från centrum. 

350 bäddar och 10 sviter — de flesta med bedårande utsikt över Storsjön mot 

fjällvärlden i väster. Hos oss kan du mötas, svettas, äta, sova, träna, 

vila, njuta och jobba, året runt. Varmt välkommen!

Sport och wellness för både 
familj och affärsresenär
1200 kvadratmeter modern Spa-anläggning tillsammans med lokala 

hälsotraditioner, den storslagna naturen och självklart även det 

Jämtländska klimatet som både prövar och förför. Vi tycker att det 

ska vara enkelt att röra på sig därför finns både trail, MTB och golf ett 

stenkast bort. Och du som gäst tränar fritt på Sveriges bästa hotell-

gym med en stor utomhusdel och hinderbana.

Goda grannar
Hotellet är granne med Norrlands största mötesplats Frösö Park 

Arena med 4400 kvadratmeter utställningsyta, Driving experience, 

samtidskonst på Lat. 63, golfbana, skidbackar och elitidrottare.

1 TIMME FRÅN STOCKHOLM/GÖTEBORG/ÅRE //  3  MINUTER FRÅN ÅRE-ÖSTERSUND AIRPORT //  063-16 50 00 //  Q .FROSOPARK@CHOICE.SE

// FROSOPARKHOTEL.SE

Vi har funnits på den Svenska marknaden i mer än 60 år. Vi är ett av Sveriges mest välmående företag med dotterbolag 
i hela världen vill vi tro att vi är ett säkert kort. Att köpa en radiostyrning från Tele Radio innebär också att få tillgång till 
specialanpassning, fantastisk service, kundsupport samt en högkvalitativ Svensk produkt. Läs mer på www.teleradio.com



Läs mer på:
www.investerarbrevet.se/a1m

DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN A1M PHARMA AB

Offensiv emission 
inför studier på 
människor
Inför de kliniska studierna genomför A1M 
Pharma en nyemission på 123 miljoner kro-
nor. Teckningstiden pågår fram till den 7 april.

– Den här emissionen gör att vi kan ta bola-
get till nästa nivå på ett tids- och kostnadsef-
fektivt sätt. Om vi lyckas bevisa medlets njur-
skyddande egenskaper på patienter är vår 
målsättning att kunna slutföra licensdiskus-
sioner med internationella läkemedelsbolag, 
förklarar A1M Pharmas styrelseordförande 
Martin Austin.

Martin Austin har 40 års branscherfarenhet 
från ledande positioner vid bland annat det 
internationella läkemedelsbolaget Roche, 
och är en av de drivande krafterna bakom bo-
lagets offensiva kliniska satsning. Precis som 

samtliga medlemmar i styrelse och ledning 
äger han även aktier i bolaget.

Njurskydd vid strålbehandling
A1M Pharma utvecklar läkemedelskandida-
ten ROSGard, som är baserat på det kropp-
segna proteinet A1M. Medlet har i prekliniska 
studier visat sig på ett effektivt sätt återställa 
nedsättningar av njurfunktionen genom att 
skydda mot så kallad oxidativ stress och re-
parera skadad vävnad. 

Bolaget offentliggjorde nyligen en uppda-
terad klinisk plan som innebär att bolaget in-
itialt satsar på fas I/II-studier inom njurskydd 
vid strålbehandling (PRRT) med sikte på att 
presentera preliminära data redan under an-
dra halvan av 2018. Studierna kommer att 
genomföras med så kallat adaptiv studiede-
sign, vilket gör det möjligt att löpande föränd-
ra studieprotokollet och därmed arbeta med 
mindre patientgrupper. 

Marknaden för strålbehandling av neuro-
endokrina tumörer bedöms vara värd cirka 
0,5-1 miljard dollar i USA och Europa. Den 
totala marknaden för behandling med ra-

dioisotoper beräknas vara värd cirka 7-8 mil-
jarder dollar.

Havandeskapsförgiftning uppmärksam-
mad i SVT
Enligt A1M Pharmas vd Tomas Eriksson 
kommer den nya kliniska planen även att 
stödja bolagets utveckling av sin läkeme-
delskandidat mot havandeskapsförgiftning. 
Bolagets forskningsframsteg inom området 
uppmärksammades nyligen av SVT och en 
rad andra medier.

– En nyckelfråga är att säkerställa substan-
sens säkerhet innan vi påbörjar kliniska stu-
dier med gravida kvinnor. En möjlig väg är att 
ta fram kliniska säkerhetsdata via vårt andra 
fokusområde, och om myndigheterna tillåter 
kan vi sedan gå direkt in i fas II inom havan-
deskapsförgiftning, säger Tomas Eriksson.

Havandeskapsförgiftning drabbar om-
kring 10 miljoner kvinnor årligen, och mark-
nadspotentialen för ett välfungerande läke-
medel bedöms vara omfattande.

Läkemedelsbolaget A1M Pharma har  för avsikt att 
gå in i klinisk fas med sin läkemedelskandidat inom 
njurskydd med siktet att kunna presentera preliminära 
data redan under 2018.  
Därefter siktar bolaget på att kunna inleda förhandlingar 
med internationella läkemedelsbolag.

”Havande
skapsför   
giftning 
drabbar 
omkring 
10 miljoner 
kvinnor 
årligen”

Tomas Eriksson, vd för A1M Pharma

FAKTA
Emission i 
sammandrag

Volym
123 MSEK (plus 
41 MSEK vid full 
teckning av teck-
ningsoptioner)

Teckningsperiod
24 mars – 7 april 
2017

Teckningsskurs
2,25 SEK per unit. 
En unit består av 
3 aktier och en 
teckningsoption 
som erhålls veder-
lagsfritt. Det ger en 
emissionskurs på 
0,75 SEK per aktie.
Aktieägare i A1M 
har företrädesrätt att 
teckna en unit per 
en varje befintlig ak-
tie som innehas på 
avstämningsdagen 
den 21 mars 2017. 
Emissionen är 
säkerställd med 
emissionsgarantier 
upp till 65 procent 
av emissionsbe-
loppet.
A1M Pharma har 
ansökt om listning 
på Nasdaq First 
North. Första 
handelsdag är pre-
liminärt bestämd till 
vecka 23. Bolaget 
är i dag listat på 
Aktietorget,

Läs mer på 
Investerarbrevets 
emissionsbilaga 
om A1M Pharmas 
emission här: 
www.investerar-
brevet.se/a1m
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Vi är där ute där värdeskapandet faktiskt 
sker – ta del av det du också.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan 
både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad 
och informationsbroschyr för samtliga fonder hittar du på vår hemsida.

På ODIN håller vi oss till en tidlös stil när vi investerar. Vi köper 
hållbara kvalitetsbolag. Stora som små. Genom att vara aktiva och 
långsiktiga skapar vi värde för våra kunder.

www.odinfonder.se

Vegard Søraunet som förvaltar ODIN Sverige besöker Fenix Outdoor, ett av de kvalitetsbolag vi är ägare i.


