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SWOT #2
Innovation, företagande och tillväxt – vad krävs för att bli konkurrenskraftiga?
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STYRKOR: Vad gör företagandet i nordöstra
Skåne unikt, vad är våra tillgångar och vad finns
som bidrar till att skapa starka företag?

Bra kommunikationer

Närhet till mycket, Köpenhamn och Europa.

Inte en i mängden, ser alla företag.

Billigare lokaler på landsbygden än på tätorterna.

Intresset mellan företagarna
Man är mer lojala

Vi har en stark livsmedelsproduktion

Lättare för företag att växa och finnas kvar än i större städer
som t.ex. Malmö och Lund.

Man har lätt till kontakt med sin kommun
Du blir inte lika mycket "en i mängden"

Finns äldre entreprenörer som gärna delar med sig till
morgondagens entreprenörer

Lättare att få stöd från andra och inte lika mycket konkurans.

Miljöteknik

Att vara lokalt förankrad
Att man är en del av samhället skapar möjligheter

Trogen personal
Det �nns ofta trogen personal som stannar på företaget under en lång tidsperiod.

God elförsörjning

Inte lika många i din bransch, lättare att vara unik
Lättare att nå igenom bruset
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Det finns en enorm marknad geografiskt
Vi kan sälja och etablera oss på stora områden jämfört med t.ex Stockholm. Vi har stora
möjligheter att nå övriga världen snabbt via Kastrup samt god kollektivtra�k i Skåne.

Attraktiva hyror

Mindre konkurrens mellan företag i vårt område i jämförelse
med storstadsområden

Lojalitet
Lojalitet i näringslivet, skapa business med varandra. Även bland medarbetare i företagen, vi-
känsla

Lätt att hitta arbetskraft, kan jobba digitalt i vissa branscher.
Mobilitet som kommit fram i och med coronan.

Bra stöd från kommunerna för ungdomar

Unik geografisk plats

Stark företagartradition - ett jäklar anamma

Tågförbindelser och närhet till E22

Bredd i vårt näringsliv, styrka i svåra tider

Infrastruktur och högskolan

Järnväg

Vatten

Kostnadsbilden för företag. Value for money, skillnad från
storstadsregioner.

El

Billiga bostäder

Specifika varumärken som kan kopplas till vårt område -
Lekoseum, Absolut Home, Wanås konst, Ifö

Bra infrastruktur

Kastrup

Närhet till Krinova och högskolan
 
 

Goda förutsättningar för att leva och bo här. Lätt att ta sig hit

Närhet till världen, närhet t.ex. till Stockholm och Malmö.
Lättare att ta oss överallt.



Styrka att vi har många entreprenörer.

Bra och många nätverk, kulturen är att hjälpas åt och lyfta andra.

Små företag bildar kontaktverk
Man kan då dela tankar mellan varandra

Liten konkurrens
Det �nns stora möjligheter för små företag

Landsbygden, styrka att det finns möjligheter till att t.ex. skapa
nya verksamheter/jobb inom nya branscher.

Man kan klara sig på egen hand.

Nära till allt
Livsmedel, Sveriges Trädgård (Blekinge), Nära till allt (Danmark), Småland (mycket
företagande)

Enkelt att få kontakt med kommunen/politiker i mindre
kommuner

SVAGHETER: Vad försvagar företagandet och
vad är det som gör att vi inte når vår fulla
potential?

Att hitta kompetent personal, att rekrytera
spetskompetens,vilket kan skapa situationer med mindre
innovationskraft inom vissa områden

Att allt inte finns här, därför kanske folk åker till andra ställen
och "gynnar" andra kommuner med tex sina köp

Konkurrens om för få personer med spetskompetens, driver upp
löner och dålig stämning mellan lokala företag

Otillräcklig arbetskraft
Större städer kan vara med attraktiva för unga och man väljer då att �ytta.

Svårt att våga starta
Man är kanske orolig att det inte ska å bra för företaget och att man inte tror på att det �nns
möjligheter.

Fiberutbyggnad

Svårt att behålla dom unga.

Statuskrav
Man ska ha kontor på rätt ställe, eller på rätt sätt

Kan vara svårt att hitta rätt arbetskraft.

Svårt att få en bra utbildning efter gymnasiet.



Utbildning finns på annan ort
Man väljer då att arbeta på samma ort efter och man fastnar helt enkelt där.

Jantelag

Behöver mer arbetskraft inom jordbruket, handlar om att utbilda
och göra jobben mer attraktiva.

Tänket kan vara att större städer ger mer möjligheter än här.

Lokaler
Dynamiska lokaler att utvecklas i

Svagt självförtroende
Här �nns stora möjligheter och �er måste våga.

Infrastrukturen, skiljer sig inom området

Inte samma utbud och svårare att nå en kritisk massa

Nästa steg tänket
Efter allt är löst vad gör man då?

Lite hög snittålder på våra ungaföretagare.

Att vi är duktiga på att nöja oss

Fiberutbyggnaden - svårare att bygga ut och få det att bli
lukrativt för leverantörer i vårt område pga terrängen (mycket
sten mm) och längre avstånd

Sämre möjligheter för ungdomar

Mindre risktagande på Östra sidan, lite försiktiga

Bredband, fiber

Svårt att berätta för omvärlden om våra styrkor.

Dåligt med kommunikationer på småorter

Få företag som vänder sig till turisterna.

Man får inte höra tillräckligt mycket om små företag.

MÖJLIGHETER: Vilka potentialer ser du för att
bli ännu mer konkurrenskraftiga i företagandet?

Digitalisering - inte lika platsbundna, företag kan skapas var
som helst

Efterfrågan på boende här från personer från Öresundsregionen,
mycket pga ökad möjlighet att jobba hemifrån



Finns bra möjligheter för unga men behöver spridas

En möjlighet finns i att bli mer konkurrensinriktade och jobba på
en större geografisk yta. Det kan få företagen här att växa. Ser
potential i bra och växande infrastruktur.

Möjligheter med det digitala, behöver inte vara på plats.

Stora resurser i form av glesbygd och natur, attraktivt boende,
möjlighet att jobba på distans

Internetmarknadsföring når nu alla åldrar, och är bra hjälp att
bygga nätverk

Bli bättre ambassadörer för vårt område - lyfta fram goda
exempel

Hyfsat kapital företag i N-Ö Skåne, bättre än många andra
platser

Stärka de yrkesförberedande linjerna på gymnasiet
Marknadsföra och förklara

Mer information om arbetsplatser i skolan

Bredda utbildningar inom de spetskompetenser vårt område har

Det geografiska området är en möjlighet

Samarbete mellan byar är viktigt och företagen behöver skapa intresse hos människorna.

Bli bättre på att se ungdomar.

Stora möjligheter för jobb om man väljer yrkeslinjer

Förnya systemen för att utveckla möjligheter
Det är för träigt

Möjlighet vid digitala utbildningar, kompetensbredd.

Bli ännu mer företagarvänligt - samsyn mellan de offentliga
aktörerna

Miljöfrågor som kan leda nya jobbfrågor/jobbmöjligheter.

Få in företagarperspektivet och entreprenöriellt lärande tidigt i
skolan - eleverna kan faktiskt inte bara bli anställda utan även
bli sin egen chef om man har en god idé

Lokalekonomi
Landsbygden kan överleva tillsammans genom samarbete mellan företagen

Mer prao

Mycket mer info om olika yrken



Se möjligheter och lös problem, Entreprenörskap

Enklare att skapa nätverk
Här är man inte bara ett namn/företag som man kanske är i en större stad utan man är en
person som alla känner till med ett lokalt nätverk.

Möjlighet att skapa gymnasieutbildning/utbildning för
entreprenörskap, finns bara som kurs idag

Att olika nyföretagarcentrum och andra forum till stöd för
företagande blir bättre på att nå ut.

Se ungdomarnas behov, lyfta möjligheterna, vad har
storstäderna som vi inte har?

Samverkan över olika discipliner, tex mellan kultursektorn och
industrin för ny innovastionskraft

Närhetsprincipen - finns bara drivet och idéer så finns allt annat
lättillgängligt på vår plats

Involvera unga, förstärka ungdomsråd, ge plats. Vara nyfiken på
ungas ideér.

Samverka mellan olika delar.

Intresseföreningar finns mer på landsbygden. Tvingar fram
kreativitet

Ta vara på vår potential, naturen framförallt.

Att utveckla det lokala näringslivet inom hållbarhetsfrågor för
att ligga i framkant.

Nätverkande i hållbarhetsfrågor.

Att hänga med i Agenda 2030 och jobba aktivt med dessa
globala mål för att ligga i framkant

HOT: 4. Vilka hinder ser du för att företagande
ska kunna växa och utvecklas i ett 10-
årsperspektiv?

Trend att praktiska yrkesval är lägre

Möjlighet för unga att starta eget är mer känt i städer

Globala hot, tex från miljöförstöring skadar även oss lokalt

I längre perspektiv behövs utvecklande forum för kapitalisering
av nystartade företag tex genom privat finansiering, forum för
riskkapital att matcha mot företagsidéer. Faller ofta på att nå ut.

Mer information om praktiska linjer

Svårt att värva kompetent personal.



※※※※※※

Utbildning, kompetens. Nackdel om kontorsarbete mm blir mer
attraktiva än praktiska arbeten.

Köns normer vid yrkesval

Lokala företag påverkas enormt mycket av internationella
händelser, fn tex brist på polyeten till frigolit i husgrunder.
Råvarupriser kan ändras med 30% på ett år. Här är små företag
exponerade

Traditioner i yrkesval

Vi är för träiga
Man nöjer sig och vill inte utveckla

Sluta sätta käppar i hjulen

Sluta vara i boxen och undersöka vad som redan finns

Hjälpen som finns

rädslor för det okända

Teoretiska utbildningar tar över

Urbanisering

Kompetens
På �era olika nivåer är detta ett hot. Den praktiska kompetensen saknas.

brist på fiberutbyggnad

Brist på kommunikation mellan generationer

Att man inte vågar satsa

Kompetensförsörjning

Lokal handelsutveckling
Den är viktig och f

Ekonomisk kris efter pandemin.

Tillfälliga arbetsplatser
Vissa orter blir inte stabila när det gäller arbetsplatserna. Kan bli så att vissa orter endast blir
intressanta som en plats där man bor tillfälligt.

Att missa att hänga med i miljömål och hållbarhetsfrågor


