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Dagens frågor:

-Vad är det som gör att entreprenörer har lyckats bygga företag på 
platser där det enligt många är dömt att misslyckas?

-Vad gör entreprenörerna för att hantera de nackdelar som långa 
avstånd och brist på infrastruktur medför?

-Vilka åtgärder behövs för att ännu fler entreprenörer ska starta och 
driva företag i Norrlands inland?



Varför en studie av framgångsrika företag i 
Norrlands inland
• Kapitel i antologi om demografiska förutsättningar för entreprenörskap i 

Norrlands inland (uppdrag från Familjen Kamprads stiftelse)
• Trots dåliga förutsättningar finns det framgångsrika företag
• Ny studie (för Familjen Kamprads stiftelse) om entreprenörskap baserat på 

intressanta affärsidéer i resurssvaga miljöer i Norrlands inland –
Maskrosföretag
• Projektet avrapporterat i två rapporter 

• ”Maskrosföretag - en studie av entreprenörskap baserat på intressanta affärsidéer i 
resurssvaga miljöer i Norrlands inland” (fullständig rapport)

• ”Maskrosföretag – Lärdomar från framgångsrika företag i Norrlands inland” 
(kortversion)



Bakgrund – Norrlands inland



Bakgrund – Norrlands inland avfolkas alltmer



Bakgrund – företagande i Norrlands inland

• Företagandet i sig inte lägre i inlandet än vid kusten
• Inlandsföretagandet har mer karaktären av 

nödvändighetsföretagande än av möjlighetsföretagande
• i Svenskt Näringslivs ranking av kommuner ligger dessa kommuner 

mestadels lågt
• glesbygdsförutsättningar innebär hinder för företagande



Studiens huvudfråga

Vad är det som gör att möjlighetsbaserade företag etableras och drivs 
framgångsrikt i Norrlands inland - trots de bristande förutsättningarna?

Vi undersökte:
• faktorer som möjliggjort etablering och utveckling av sådana 

maskrosföretag i Norrlands inland
• hinder och möjligheter som entreprenörerna har upplevt i sitt 

företagande
• hur entreprenörerna hanterat dessa hinder och möjligheter.



Val av företag

Företag som 
- Hade etablerats under åren 2012-2016
- Hade >60% av omsättningen utanför kommunen (turism undantaget)
- Hade minst två anställda som inte var familjemedlemmar

Inte helt lätt att identifiera denna grupp men vi valde 12 företag (i 11 
kommuner) 



Företagens lokalisering



Studerade företag





Hinder som entreprenörerna upplever måste 
hanteras

• Företagens lokalisering är ett aktivt val
• Alla företag har långt till sin marknad
• Begränsad tillgång till resurser (kvalificerad arbetskraft, kapital och 

lokaler)
• Svårt bygga större och varierade nätverk lokalt
• Brist på institutionell närvaro i den lokala miljön



Vad ligger bakom entreprenörernas framgång

• Entreprenörens erfarenhet och kompetens är central
• Goda och unika affärsidéer är en grundbult
• Stark lokal förankring och kreativa lösningar på avståndet till 

marknaden
• Förmåga att utnyttja den lokala ortens fördelar
• För några företag är lokaliseringen en förutsättning för verksamheten, 

för några andra en konkurrensfördel





Dessa företag visar att det går – trots allt

• Fördelarna med Norrlands inland som hållbar livsmiljö är 
underskattade – men de hotas av konkurrensnackdelarna för 
företagandet i inlandet
• Paradoxen:  de företag som behövs mest för att utveckla glesbygden 

och skapa tillväxt är företag med icke-lokal marknad – men det är just 
dessa företag som är mest i riskzonen för att flytta
• Entreprenörer med kompetens, goda affärsidéer och känsla för 

bygden är viktiga för entreprenörskapet i Norrlands inland



Vad kan göras för att stärka företagandet i 
Norrlands inland?

• Infrastrukturella åtgärder
• Företagsfrämjande åtgärder
• Entreprenörsfrämjande åtgärder



Läs mer

• Fullständig rapport
• https://familjenkampradsstiftelse.se/nyheter/maskrosforetag-en-studie-av-
entreprenorskap-baserat-pa-intressanta-affarsideer-i-resurssvaga-miljoer-i-
norrlands-inland/

• Kortversionen – se på www.esbri.se efter seminariet

http://www.esbri.se/

