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I 

Förord 
 
 
Under arbetsgången med detta examensarbete på magisternivå har jag fått ovärderlig 
hjälp, synpunkter och idéer från många olika personer. Utan dessa personer hade arbetet 
säkerligen inte blivit vad det är i dag och jag vill därför rikta ett stort tack till de som 
känner sig träffade. Jag vill särskilt tacka mina handledare TorBjörn Nilsson och Håkan 
Ylinenpää för deras råd och stöd. Jag vill även rikta ett stort tack till alla personer som 
har ställt upp på mina intervjuer samt till Rolf Lindström och Tommy Svensson som 
hjälpte mig att finna dessa personer. Ett tack riktas även till alla mina studerandekamrater 
som hjälpt mig att höja kvaliteten genom deras kritiska granskning och opposition på 
arbetet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luleå den 8 januari 2001 
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Christer Hägglund    
 



Sammanfattning 

II 

Sammanfattning 
 
 
Sverige har under senare år haft en negativ befolkningstillväxt vilket är något som även 
drabbat landsorten hårt. Detta ses som ett stort problem och orsakerna till detta hänförs 
bland annat till den låga nativiteten och migrationen. Många unga flyttar till storstäderna 
på grund av utbildning och arbetstillfällen, men även på grund av att utbudet av 
aktiviteter är större där. Kommuner som har låg attraktionskraft och som ligger utanför 
storstadsregionerna har även svårt att locka till sig företagsetableringar och få befintliga 
företag att växa, vilket även det är en bidragande orsak till den negativa 
befolkningsutvecklingen. Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka faktorer som 
ligger bakom den lokala tillväxten. Jag har valt att intervjua personer i Skellefteå 
eftersom Skellefteå har haft en negativ befolkningstillväxt under de senaste femtio åren 
och Halmstad eftersom Halmstad har haft en positiv befolkningstillväxt under samma 
tidsperiod. I min undersökning har jag funnit att det finns faktorer som går att påverka till 
att öka den lokala tillväxten men även att det kan finnas andra faktorer som väger lika 
tungt eller tyngre.    
 
 
 
 



Abstract 
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Abstract 
 
 
Sweden has during the last years been facing a negative growth in population, which has 
struck hard against the provinces. This is seen, as a major problem and the reasons is 
referred to the low birth rate and migration. Another explanation is that younger people 
are moving to the major cities for reasons that involve studies or job situations. Less 
appealing rural districts outside the major cities also has trouble in establishing business 
firms and to facilitate for existing firms to grow, which also affects the negative 
population growth. The purpose with this thesis is to identify the factors that affect local 
growth. I have chosen to interview people in Skellefteå because Skellefteå have had a 
negative population growth during the last fifty years, and Halmstad because Halmstad 
have had a positive population growth during the same period of time. The investigation 
shows that there are factors that can be influenced to increase the local growth but that 
there could be other factors that have similar and even larger impact on local growth 
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1 INLEDNING 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera vad som påverkar lokal tillväxt. I inledningen 
kommer jag att presentera uppsatsens ämnesområde för läsaren. En kort historisk 
tillbakablick kommer först att på ett logiskt sätt beskriva bakgrunden till arbetet, samt ge 
läsaren en viss förståelse för den teoretiska referensramen.  
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Under slutet av 1900-talet har omvälvningar inträffat som ibland betecknats som 
tjänstesamhällets genombrott, ibland som den tredje industriella revolutionen baserad på 
elektronik och ny kunskap. Detta har medfört att rörlighet och föränderlighet idag är en 
del av livet även på kort sikt. Perioden 1950-1975 framstår som något av industrialismens 
guldålder, så även i Sverige genom de osedvanligt höga tillväxttalen och den stora 
stabiliteten i ekonomin. Detta var inte gällande i endast industrin utan sträckte sig även 
till områden som energiförsörjning, transporter, bostäder, den offentliga sektorn och 
utrikeshandeln. Under 1960-talets lopp ändrade emellertid utvecklingen karaktär, 
konkurrensen ökade och lönsamheten sjönk inom många verksamheter inom 
marknadsekonomin, medan rationaliseringarna tilltog. Detta kulminerade i 1970-talets  
strukturkris vilken överraskade ett samhälle som under drygt 20 år hunnit vänja sig vid 
stabilitet och tillväxt. (Schön, 2000)   
 
Efter denna kris gick världen åter in i ett skede av snabbare omvandling, som skulle sätta 
sin prägel på de följande decennierna. Nya tillväxtkrafter skapades med elektroniken i 
centrum, som på olika sätt förändrade förutsättningarna för sektorer och branscher liksom 
för regioner och nationer. Också de internationella förhållandena stöptes om på ett 
radikalt sätt och utbytet mellan olika ekonomier blev intensivare med en tilltagande 
globalisering av villkoren för all verksamhet. Detta har betecknats som den tredje 
industriella revolutionen. Elektroniken och den senare informationstekniken i stort har 
naturligtvis inte varit den enda orsaken till alla de förändringar som följde på 1970-talets 
kris, men genom att nya komplementära förhållanden skapades med elektroniken i 
centrum så kunde språngartade förändringar inträffa. Ett inslag i dessa förändringar har 
varit att kunskapen fått större betydelse som produktiv kraft och att tjänsteproduktionen 
har vuxit – i synnerhet i de utvecklade industriländerna. Den tredje industriella 
revolutionen har därför också betecknats som informationssamhällets genombrott med 
slutet för industrisamhällets dominans. (Ibid)  
 
Under de senaste 30 åren har Sverige även haft en urbaniseringsprocess där individer 
flyttat från landsort till storstad och främst har delar av norra Sverige drabbats av denna 
utflyttning. (Urbaniseringen - skilda världar, 2000) Det har skett en snabb utflyttning från 
glesbygden och det är ungdomarna som lämnar sin hembygd för att söka jobb och 
utbildning i storstäderna. Vissa anser dock att bilden av de stora flyttlassen som lämnar 
Norrlands inland för att aldrig återvända är kraftigt förenklad. Många människor väljer 
faktiskt att överge storstaden till förmån för landsorten i hopp om bättre livskvalitet. En 
noggrann analys av statistiska data har visat att det i åldrarna 30-64 år, finns ett överskott 
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av inflyttare till glesbygder och tätortnära lansbygder i hela landet, så även i Norrland. 
Enligt glesbygdsverket har dock många kommunpolitiker och planerare inte varit 
tillräckligt medvetna om vart folk helst vill söka sig. För att folk ska kunna bosätta sig på 
landsbygden krävs det att det finns service och infrastruktur. (Allt fler bosätter sig på 
landsbygden, 2000) Landstingsförbundet varnar för den klena befolkningstillväxten och 
anser i sin långtidsutredning att detta är huvudproblemet för Svensk ekonomi och om 
inget radikalt sker kommer 16 av landets 21 län att ha färre invånare år 2030 än idag. För 
att motverka detta så måste befolkningen som helhet öka med 1,5 miljoner människor 
fram till dess. Detta betyder att fruktsamhetstalet måste stiga från 1,5 till 2 barn per 
kvinna och nettoinvandringen måste öka från 8000 till 15000 personer per år. Dessutom 
måste kommunerna i de avfolkningshotade länen göras mer attraktiva både för ungdomar 
och invandrare. (Mer barn & invandrare, 2000) 
 
De nya konkurrensförutsättningarna eller det som med andra ord brukar kallas den nya 
ekonomin, ger Sverige en chans till långsiktig tillväxt och välstånd. Men för att kunna ta 
denna chans så behövs nytänkande samt vilja och förmåga att se den nya verkligheten hos 
både företagare och allmänhet. Ett första steg är att enas om ett antal viktiga förhållanden 
kring den nya ekonomin. Bland annat är det viktigt att den nya ekonomin måste ses som 
en ny ekonomisk politik, att det är införandet av IT i all existerande verksamhet som 
driver tillväxt och produktivitet, samt att individen sätts i centrum. En naturlig slutsats är 
att utbildningspolitiken blir framtidens fördelningspolitik. De nya företagen skapar en 
dynamik i ekonomin. De har drivit på strukturomvandlingen, infrastrukturen och 
utvecklingen av nya affärslogiker. Men de har framförallt ifrågasatt gamla värderingar 
och varit med om att skapa nya marknader, därmed är de nya företagens roll för att 
förändra attityder och entreprenörsanda oerhört viktig. (Den nya ekonomin kräver ny 
politik, 2000) 
 
 
1.2 Disposition 
 
Nästföljande kapitel är mitt teorikapitel där ämnesområdet kommer att behandlas utifrån 
tidigare forskning inom de valda områdena. Denna teori lägger grunden för min 
problemdiskussion som i sin tur leder till uppsatsens syfte och länkar sedan tillbaka till 
mitt val av teori. Den analysmodell jag valt att använda mig av redovisas efter 
problemdiskussionen och uppsatsens syfte i kapitel tre. Metoden som används för att 
möjliggöra denna uppsats påverkas av uppsatsens syfte och beskrivs utförligare i kapitel 
fyra. Metoden bestämmer även utformningen på min empiriska undersökning 
tillsammans med de redogjorda teorierna och uppsatsens syfte. Empirin redogör jag för i 
kapitel fem och den ger slutligen tillsammans med de redovisade teorierna ett underlag 
för analys som görs i det sjätte och sista kapitlet där jag även drar mina slutsatser.  
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Figur 1 visar sambanden mellan de olika kapitlen genom pilarna. I rutorna har jag samlat 
de delar som ingår i kapitlen och den sista kopplingen görs tillbaka till syftet som ligger i 
problemdiskussionen.    
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta avsnitt kommer jag att teoretiskt beskriva strukturen bakom lokal tillväxt. Ett gott 
företagsklimat är en bidragande orsak till att företag växer och blir konkurrenskraftiga 
både nationellt och internationellt. Andra stödjande och bakomliggande orsaker  
redovisas i tur och ordning i kapitlet, vilket i sin tur ligger till grund för den lokala 
tillväxten.  
 
 
2.1 Lokal tillväxt  
 
Enligt Porter (1998) så är det nationella välståndet skapat och ej nedärvt. Välstånd växer 
inte ur en nations naturliga anlag, arbetskraftsreserv, räntenivåer eller växelkurser som 
många klassiska nationalekonomer ofta ansett, utan det är företagens konkurrensförmåga 
som styr tillväxten. En nations konkurrensförmåga beror på företagens innovations- och 
uppdateringskapacitet, men teorin om konkurrensförmåga gäller även för mindre regioner 
eller så långt ner som på lokal nivå. Företag uppnår konkurrensfördelar genom innovation 
och möter innovationsmöjligheter på bred basis där ny teknologi och nya produktionssätt 
ingår. De uppfattar en ny bas för konkurrens eller finner bättre sätt att konkurrera på det 
gamla sättet. Samma uppfattning har Lundberg genom Bergström (1997) som anser att 
näringslivets förmåga till omvandling är en avgörande förutsättning för effektivt 
resursutnyttjande, hög realinkomst och snabb ekonomisk tillväxt i en föränderlig 
omvärld. Samtidigt ställer omvandlingen stora krav på individerna. En snabb omvandling 
och en därmed förknippad ökad osäkerhet om varaktigheten hos befintliga jobb kan 
upplevas som påfrestande, en hög omvandlingstakt kräver en hög frekvens av 
omställningar i form av att byta bostad, arbetsställe och eller yrke och därmed förevärv 
av nya kunskaper, och medför både pekuniära och psykiska kostnader. (Lundberg, genom 
Bergström, 1997)  
 
Vid en analys av lokala konkurrenter, så går dessa längre än rent ekonomisk eller 
affärsmässig konkurrens och blir oftast rent personlig, till skillnad mot konkurrens 
gentemot utländska företag som tenderar att vara analytisk och avlägsen. Lokala rivaler 
engagerar sig i aktiva tvister, beroende på att de även konkurrerar om människor, 
tekniska ideal, och kanske mest viktigt för ”rätten att få skryta”. En lokal konkurrents 
succé bevisar för de andra att avancemang är möjligt och lockar oftast andra företag in i 
branschen. En del företag anser att ett utländskt konkurrenters framgångar går att härleda 
till att de har orättvisa nationella fördelar, men om ett konkurrerande företag är inhemskt 
eller lokalt så finns det inga sådana ursäkter. Geografisk koncentration förstorar kraften 
av inhemsk konkurrens och det mönstret är påfallande vanligt i hela världen. Ju mer 
lokaliserad konkurrensen är, desto intensivare är den och ju mer intensiv, desto bättre. 
(Porter, 1998)  
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2.1.1 Företagstillväxtens betydelse för den lokala tillväxten 

 
I de växande svenska företagen har företagsledarna presenterat en tydlig vision om vart 
företaget är på väg. Att växa har ofta varit en viktig del av denna vision. Exakt hur 
företaget skall växa har dock inte varit planerat i detalj. (Andersson, 2001) Edström och 
Lygonis (1997) anser att tillväxt i företag kan ta sig uttryck på många olika sätt, till 
exempel genom ett ökat antal anställda eller en högre omsättning. Men varje företag som 
varit i gång länge, har någon gång hanterat motgångar. De har samtliga klarat av det och 
gått vidare och det är just detta som kännetecknar framgångsrika företag. Dock har 
mindre företag visat sig vara obenägna att växa vilket bland annat kan förklaras med 
företagets förmåga och möjlighet att växa är begränsad, samt att det i företagsledningen 
eller hos företagaren finns en ovilja att växa. Det finns företagare vars mål inte är 
förenliga med att företaget växer liksom att de inte ser någon privatekonomisk vinning 
genom att företaget växer. Det kan även bero på en rädsla hos företagaren att förlora full 
kontroll och överblick över verksamheten. Många företagare har dock ambitionen att 
deras företag skall växa och dessa företag växer fortfarande med stor kraft. (Edström & 
Lygonis, 1997) 
 
Företagen har dock varit aktiva på marknadssidan och för företag i mogna branscher 
gäller det att skapa en marknad. Detta har företagen gjort genom att bryta gamla 
föreställningar i branschen och genom att skapa sig en nisch där de själva är 
marknadsledande. Marknadsledarskapet har medfört att företagen har kunnat ta ut ett pris 
för sina erbjudanden som har lett till en hög lönsamhet. För företag i snabbväxande 
branscher gäller det att kunna hantera balansgången att växa med ett tillräckligt 
kassaflöde. Branschens tillväxttakt innebär att många aktörer dras till branschen och att 
konkurrensen är hård. Den hårda konkurrensen i snabbväxande branscher medför att det 
är svårt att uppnå en hög lönsamhet, dock har den höga tillväxten medfört att företagens 
värden ökat kraftigt. (Andersson, 2001) 
 
Ahrens (1995) anser att de flesta snabbväxande företag inte har haft någon strategisk plan 
för tillväxt. Ofta har de helt enkelt haft en så stark övertygelse i vad de gjort att tillväxten 
mer blivit medlet för att nå sin vision. Fördelen för dem som grundat företaget utifrån en 
övertygelse är att de i alla lägen har en referenspunkt för olika beslut och att 
verksamheten redan från början präglats av en långsiktig inriktning som är lätt att förstå 
och följa för de anställda. Andersson (2001) menar dock att företaget och dess tillväxt 
innebär att företaget ändrar storlek under sin levnad, samt att detta beror på faktorer såväl 
inom som utanför företaget. Förändringsperspektivet medför att individen sätts i fokus. 
Individerna i företaget är avgörande för att företaget skall växa och tillväxt kräver 
handling. Ledningens vilja att växa är en nödvändig men inte tillräcklig faktor för att 
företaget skall växa och för att tillväxten skall lyckas krävs det att ledningen kan 
genomföra en strategi som leder till tillväxt. Dessutom krävs det kunder som vill betala 
för företagets erbjudande, finansiärer som kan bidra till expansionen samt att den 
institutionella miljön inte hindrar tillväxten. (Andersson, 2001) 
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Porter (1998) använder sig av en modell han kallar ”Diamanten” för att beskriva faktorer 
bakom tillväxt och som även ligger till grund för att analysera och förstå drivkrafter och 
förhållanden som skapar nationell konkurrenskraft och nationell dynamik. Modellen 
sorterar in olika påverkansfaktorer under de olika huvudrubrikerna och modellen går 
även att använda för att förstå faktorerna bakom lokal tillväxt. (se figur 2). 
 
 

Relaterade och stödjande företag/branscher 
 

 
 
 
 

 
 Faktorförhållanden     Efterfrågeförhållanden 
     
         
 
 
 

Företagsstrategi, struktur, rivalitet 
 

          Politik 
 

FIGUR 2. MICHAEL E PORTERS “DIAMANT” 
 
 
2.2 Relaterade och stödjande företag/branscher 
 
Närvaron av relaterade och stödjande företag och/eller branscher som konkurrerar 
internationellt är en av faktorerna vid analysen av lokal tillväxt. Internationellt 
konkurrerande hemmabaserade leverantörer skapar fördelar i företag som följer med 
strömmen på många sätt. De levererar först och främst de mest kostnadseffektiva 
insatserna på ett effektivt, tidigt, snabbt och ibland ett prioriterat sätt. Betydligt mer 
signifikant är fördelen som hemmabaserade relaterade och stödjande företag/branscher 
tillhandahåller via innovation och uppgradering vilket är en fördel som baseras på 
närheten i arbetsförhållandet. Leverantörer och slutanvändare som är lokaliserade nära 
varandra kan dra fördel av korta kommunikationsvägar, snabbt och beständigt 
informationsflöde och ett fortlöpande utbyte av idéer och innovationer. Företag har 
därmed möjligheten att influera sina leverantörers tekniska prestationer och kan fungera 
som testområden för forskning och utveckling vilket accelererar innovationstakten. 
(Porter, 1998)  Denna uppfattning delas av Rumelt (1994) som anser att möjligheterna för 
företag att öka sin konkurrenskraft och växa både nationellt och internationellt brukar 
hänföras till företagarkluster där många olika företag inom samma eller närbesläktade 
branscher på nära håll kan konkurrera om produktionsteknik, kapital, kompetens och 
kunder. Detta genererar en konkurrensnivå som gynnar företagen i denna tillväxt 
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eftersom företagen tvingas att bli mer effektiva än sina konkurrenter för att överleva och 
medför därmed att möjligheten att konkurrera internationellt förbättras för dessa 
klusterföretag. (Rumelt, 1994)  
 
 

2.2.1 Företagskluster  

 
Porter (1998) specificerar ett företagskluster som en grupp av geografisk närbelägna 
sammankopplade företag och associerade institutioner inom ett speciellt område. Den 
geografiska omfattningen kan variera från en enskild stad eller stat, till ett land eller ett 
nätverk av närbelägna länder. Kluster har varierande form beroende på djup eller finess, 
men inkluderar oftast slutproducenter eller servicebranscher, specialiserade leverantörer 
och företag i relaterade industrier. Kluster omfattar oftast även företag som tillverkar 
komplementprodukter och institutioner som tillhandahåller utbildning, information, 
forskning och teknisk support. (Porter, 1998)  
 
Första steget i att finna de olika delarna i ett kluster börjar med identifieringen av ett stort 
företag eller en koncentration av stora företag. Nästa steg är att finna en vertikal kedja av 
företag och institutioner samt även att horisontellt identifiera branscher som passerar 
genom gemensamma kanaler eller som producerar komplementprodukter och -tjänster. 
Ytterligare horisontella kedjor av företag, identifieras genom att de använder liknande 
specialiserade insatsvaror och teknologier eller har kopplingar bland sina tillgångar. Steg 
tre involverar en isolering av institutionerna som tillför specialiserade yrkesmän, 
teknologi, information, kapital eller infrastruktur och gemensamma strukturer. Det sista 
steget är att finna statliga eller andra gemensamma strukturer som signifikant influerar 
deltagarna i klustret. (Porter, 1998) 
 
Kluster uppkommer i många typer av branscher, stora som små områden och även i små 
lokala affärsverksamheter såsom restauranger, bilförsäljning eller antikaffärer. Kluster 
finns även i stora som små ekonomier, på landsbygd som storstad och på många olika 
geografiska nivåer. Kluster uppkommer i både industriländer och utvecklingsländer trots 
att kluster i industriländer tenderar att vara bättre utvecklade. Klustergränser följer  sällan 
standardiserade industriella klassificeringar som missar många viktiga aktörer i 
konkurrensen och även missar länkar mellan industrier. Normalt innehåller kluster en 
kombination av slutprodukt-, maskin-, material- och serviceindustrier som vanligen är 
klassificerade i separata kategorier och oftast ingår även traditionella och 
högteknologiska industrier. (Porter, 1998) 
 
 
2.3 Företagsstrategi, struktur, rivalitet 
 
Nationella omständigheter och företagens omgivning skapar starka tendenser till hur 
företag är skapta, organiserade och styrda vilket även påverkas av hur den inhemska 
konkurrensen är. Nationer skiljer sig därför markant när det gäller de mål som företag 
och individer söker att uppnå. Företagens målsättning återspeglas ofta av hur den 
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nationella kapitalmarknaden är och företagsledarnas ekonomiska ersättningar, men även 
den individuella motivationen till att arbeta i och expandera företaget är viktigt för att 
skapa konkurrensfördelar. Gammal konventionell visdom hävdar att konkurrens på 
hemmaplan är att förakta eftersom det endast leder till en dubbel ansträngning och 
hindrar företag från att nå skalfördelar. Ironiskt nog så är det kraftig inhemsk konkurrens 
som till slut pressar inhemska företag till att söka sig ut på den internationella marknaden 
och som härdar dessa till att lyckas internationellt. Oftast gäller detta när det finns en 
möjlighet till skalekonomi, eftersom lokala konkurrenter tvingar varandra till att söka sig 
ut på utländska marknader för att få en bättre effektivitet och högre lönsamhet. När dessa 
företag sedan har blivit drillade av en hård inhemsk konkurrensen så är de oftast mycket 
väl rustade för att även lyckas utomlands. (Porter, 1998)      
 
 

2.3.1 Internationell orientering 

 
Det finns en mängd olika faktorer som påverkar ett företags internationella tillväxt. Ett 
viktigt konstaterande är att företagets internationella utveckling inte bör diskuteras utan 
att hänsyn tas till företaget som helhet. Den internationella utvecklingen är en konsekvens  
av företagets övergripande tillväxtstrategi där avgörandet för att en internationalisering 
skall genomföras är att ledande aktörer i företaget anser att det är en riktig strategi, samt  
att resurser avsätts för att genomföra strategin. Faktorer på företags-, bransch- och 
makronivå medför att olika strategier har olika förutsättningar att lyckas. Möjligheter 
utanför företaget måste observeras och ”internationaliseringsentreprenörer” måste driva 
internationaliseringsprojekten för att dessa skall kunna realiseras. (Andersson, 2001)  
 
Av stor betydelse för företagens internationella tillväxt har olika nyckelpersoners 
motivation, intresse, erfarenheter och personliga relationer haft. Speciellt har enskilda 
individer haft stor betydelse för valet av marknad i företagens tidiga internationalisering. 
Den övergripande tillväxtstrategin har medfört att internationalisering blivit en naturlig 
följd eftersom den svenska marknaden är begränsad. Att företagen till stor del erbjuder 
tjänster har dock inneburit att internationaliseringen till en början varit relativt långsam 
för att sedan öka när företagen vuxit och fått lättare att skaffa kapital, även förvärv har 
blivit ett vanligt etableringsalternativ. Även för företag som kommit långt i 
internationaliseringsprocessen är skillnaden stor mellan företag i mogna respektive 
växande branscher. I en mogen bransch är förändringstakten lägre. Teorier som bygger på 
att kunskap om de viktigaste aktörerna är lättillgänglig passar in i denna situation. 
Företag som befinner sig i mogna branscher och som även kommit långt i 
internationaliseringsprocessen, finns oftast i oligopolsituationer. Den internationella 
utvecklingen blir i denna situation beroende av konkurrenternas beteende. Företagen i 
branschen undviker varandras hemmamarknader för att inte störa balansen i branschen. 
Företag vill finnas i närheten av de viktigaste aktörerna i branschen vilket medför att även 
huvudkonkurrenterna söker sig till samma marknader. (Andersson, 2001) 
 
Porter (1998) anser att de internationella företagen drar mest nytta av leverantörerna om 
dessa själva konkurrerar internationellt. Det är ytterst självförstörande för ett företag eller 
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ett land, att ”fängsla” leverantörerna och göra dessa totalt beroende av de inhemska 
företagen och förhindra dessa att handla med utländska konkurrenter. Företag kan med 
lätthet dra nytta av utländskt material, komponenter och teknologier utan någon större 
påverkan på innovation eller prestation av industrins produkter. Hemmabaserad 
konkurrenskraft i relaterade industrier erbjuder liknande fördelar där informationsflöde 
och teknologiska utbyten ökar takten för innovation och uppgradering. En hemmabaserad 
relaterad industri ökar möjligheten att företag kommer att lära sig nya färdigheter och ger 
även inträdesmöjligheter för nya konkurrenter som tillför en modernisering i 
konkurrenssituationen. (Porter, 1998) 
 
Dock anser Andersson (2001) att växande företags internationalisering inte kan förstås 
med de teorier som tidigare använts för att förklara svenska företags internationella 
utveckling eftersom dessa teorier är uppbyggda under förutsättningen att 
förändringstakten är måttlig och att internationaliseringsprocessen innebär att 
organisationer lär sig mer och mer om främmande marknader genom ett ökat 
engagemang. Detta inlärningsperspektiv beskriver inte trovärdigt utvecklingen av 
snabbväxande företags internationalisering. Den snabba tillväxten innebär att företagets 
internationaliseringsstrategier inte utgår från lärprocesser på olika marknader utan främst 
har sin grund i företagets interna resurser där olika individers kompetens och vilja att 
etablera sig på olika marknader kan ses som viktiga resurser för företagen. Den praktiska 
konsekvensen av detta är att snabbväxande företag inledningsvis bör basera sina 
internationaliseringsstrategier internt och inte utifrån marknadsinformation som är 
mycket svårt att inhämta i branscher med hög förändringstakt. (Andersson, 2001) 
 
 

2.3.2 Nyföretagande 

 
Enligt Edström och Lygonis (1997) så påverkas företagare liksom andra av hur 
omvärlden ser på företagande. I ett positivt företagsklimat betraktas företagande och 
företagare som värdefulla och konstruktiva. Klimatet förmedlas av en positiv och 
förstående syn från myndigheter och allmänhet som lyssnar på vad företagare tycker och 
är intresserade av att förstå företagens villkor. Det är inte bara en positiv inställning i ord, 
utan även en villighet att ta hänsyn till småföretagandets villkor vid exempelvis 
utformning av regler och bestämmelser. I ett negativt företagsklimat möts företagare av 
misstänksamhet och behandlas som utsugare snarare än som en positiv kraft i samhället. 
De har också svårt att få gehör för sina synpunkter och särart. Företagsklimat är med 
andra ord en kulturfråga och som sådan svår att påverka på kort sikt. Därför krävs det ett 
tålmodigt arbete av många krafter för att åstadkomma en förändring. (Edström & 
Lygonis, 1997) 
 
 
2.4 Faktorförhållanden 
 
Enligt den klassiska ekonomiska teorin kommer produktionsfaktorer såsom arbetskraft, 
mark, naturresurser, kapital och infrastruktur, att avgöra handelsflödet. En region 
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kommer att exportera de varor som bäst använder de produktionsfaktorer som regionen är 
begåvad med. Men i de sofistikerade branscher som formar ryggraden i en avancerad 
ekonomi, så ärver inte regionen de viktigaste produktionsfaktorerna utan skapar dessa 
själv i form av kunniga mänskliga resurser eller en vetenskaplig bas. Dessutom är 
förrådet av faktorer som en region åtnjuter vid ett visst tillfälle av mindre vikt än 
tillväxttakten och effektiviteten när dessa skapas, uppgraderas och sprids i specifika 
branscher. Därmed är de viktigaste produktionsfaktorerna de som involverar tunga 
oavbrutna investeringar och som är specialiserade. Rena basfaktorer såsom 
arbetskraftspooler eller lokala tillgångar av råmaterial, ger inga förmåner i 
kunskapsintensiva branscher. I motsats till konventionell visdom så representerar en 
generell arbetskraftsstyrka som är relativt högt skolad ingen konkurrensfördel i modern 
internationell konkurrens. För att stödja konkurrensfördelarna måste en insatsfaktor vara 
specialiserad gentemot branschernas speciella behov. (Porter, 1998) 
 
Regioner lyckas i industrier där de är duktiga på att utveckla produktionsfaktorerna. 
Konkurrensfördelar erhålles genom närvaron av  institutioner av världsklass som först 
skapar specialiserade produktionsfaktorer och sedan konstant uppgraderar dessa. Vad 
som däremot inte är så uppenbart är att selektiva konkurrensnackdelar i de mer basala 
faktorerna kan sporra företag till att vara innovativa och uppgradera dessa. En 
konkurrensnackdel i en statisk konkurrensmodell kan bli till en konkurrensfördel i en mer 
dynamisk konkurrensmodell. Exempelvis kan en riklig tillgång av billigt råmaterial eller 
rikligt med arbetskraft medföra att ett företag helt enkelt vilar på dessa fördelar och ofta 
använder dessa på ett ineffektivt sätt. Men när företag möter en selektiv 
konkurrensnackdel såsom dyra hyror, brist på arbetskraft eller brist på lokala 
råmaterialtillgångar, så måste dessa företag vara innovativa och uppgradera för att kunna 
konkurrera. Dock kan konkurrensnackdelar  endast bli konkurrensfördelar under vissa 
förhållanden. Först och främst måste de sända rätt signaler till företagen om 
omständigheter som kommer att spridas till andra nationer för att därmed rusta företagen 
till att vara innovativa gentemot främmande konkurrenter. Det andra förhållandet är 
gynnsamma omständigheter i de andra påverkansfaktorerna, för att vara innovativa så 
måste företag ha tillgång till yrkesskicklig arbetskraft och goda efterfrågeförhållanden på 
hemmaplan som sänder rätt signaler till företagen. Dessa måste även ha aktiva 
närliggande konkurrenter som pressar företagen till att vara innovativa. Ett annat 
förhandsvillkor är företagsmål som leder till en oavbruten förpliktelse gentemot 
branschen. Utan en sådan förpliktelse och med en närvaro av aktiva konkurrenter, kan 
företag välja en enkel väg runt konkurrensnackdelarna i stället för att använda det som en 
sporre för innovation. (Porter, 1998) 
 
 

2.4.1 Mänskliga resurser 

 
Andersson (2001) anser att det inte finns några säkra recept på hur tillväxt skall skapas, 
men att utbildning kan betonas som en nyckelfaktor för en bibehållen ekonomisk tillväxt. 
Företagen i affärssystembranschen betonar alla betydelsen av akademisk utbildning, 
främst av tekniker men även av bredare utbildning med inslag av ekonomi och språk. 



                                                                                                            Teoretisk referensram 

 11

Företagen och branschen expanderar vilket medför ett ökat behov av högutbildad 
arbetskraft. Att utöka antalet högskoleplatser är inte tillräckligt för att öka antalet 
utbildade tekniker. Satsningar  måste göras tidigare i utbildningssystemet dels för att få 
upp intresset för tekniska utbildningar, dels för att försäkra sig om att sökande till 
högskola och universitet har tillräckliga förkunskaper. (Andersson, 2001) 
 
Utbildade tekniker behövs i snabbväxande branscher som exempelvis 
affärssystembranschen och skulle underlätta dessa företags tillväxt. Det kan dock 
konstateras att de drivande individerna i tillväxtföretagen inte är rena tekniker. Flera har 
en bakgrund med blandad utbildning som innehåller både teknik och ekonomi, men det 
finns även entreprenörer utan högskoleutbildning eller med en ren ekonomisk bakgrund. 
Att införa element av marknadsutveckling och satsa mer på utbildningar som innehåller 
affärsmannaskap och marknadsföring kan inspirera fler individer att starta tillväxtföretag 
och införa tillväxtstrategier i redan befintliga företag. Den begränsade svenska 
hemmamarknaden medför att tillväxtföretag tidigt etablerar sig på utländska marknader. 
För att verka i en internationell miljö krävs att det finns medarbetare som behärskar 
främmande språk, kan verka i främmande kulturer och har kunskaper om internationellt 
företagande. För tillväxtföretagen är det med andra ord viktigt att utbildningssystemet 
kan tillhandahålla dessa färdigheter. (Andersson, 2001)   
 
 

2.4.2 Kapitalresurser 

 
Finansiering är avgörande för att kunna genomföra en tillväxtstrategi. Såväl organisk 
expansion som uppköp är kapitalkrävande. Anskaffning av finansiella resurser är därför 
en mycket viktig fråga för växande företag. Förmågan att skaffa finansiella resurser är 
delvis beroende av företagets storlek. Vid startskedet är det oftast inte möjligt att skaffa 
kapital genom börsintroduktion. För större företag i växande branscher har dock 
aktiemarknaden under slutet av 1990-talet varit positivt inställd till tillförandet av nytt 
kapital. För mindre företag i växande branscher har dessutom ett ökat antal så kallade 
riskkapitalister varit en källa till kapital. (Andersson, 2001) 
 
Andersson (2001) anser vidare att det är stora skillnader mellan olika branscher där 
företag i IT-branschen har betydligt enklare att skaffa riskkapital än företag i traditionella 
branscher. Småföretags problem att skaffa riskkapital intresserar även stat och 
myndigheter och i ett flertal europeiska länder agerar staten aktivt med avseende på 
kapitalförsörjning till mindre företag. Industrifonden och Almi erbjuder exempelvis olika 
former av finansieringsalternativ till mindre företag i Sverige. Olika åsikter finns 
huruvida stat och myndigheter skall tillhandahålla riskkapital. Vissa forskare anser att det 
är viktigt att staten underlättar för mindre företag att skaffa kapital eftersom det är svårare 
för dessa företag att attrahera kapital vilket medför att det uppstår ett ”finansiellt gap”. 
Andersson (2001) anser att företag måste klara sig på marknadens villkor annars är de 
inte konkurrenskraftiga. Därmed är det viktigt för företagsledningen att på ett trovärdigt 
sätt kommunicera företagets framtida positiva utveckling för att kunna attrahera 
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utomstående finansiärer. En viktig del av ledarskapet är med andra ord att kommunicera 
företagets utveckling till externa och interna aktörer. (Andersson, 2001) 
 
 
2.5 Efterfrågeförhållanden 
 
Hemmamarknadens efterfrågeförhållanden hjälper till i byggandet av konkurrensfördelar 
när en speciell bransch är större eller mer synlig på den inhemska marknaden än på den 
internationella. De större marknadssegmenten inom nationen erhåller den största 
uppmärksamheten från de inhemska företagen, vilka harmonierar med en lägre prioritet 
gentemot mindre eller ej önskvärda segment. Men viktigare än mixen av segment är de 
inhemska köparnas väsen eftersom en nations företag erhåller konkurrensfördelar om de 
inhemska  köparna är världens mest sofistikerade och krävande köpare av produkterna 
eller tjänsterna. Dessa köpare tillhandahåller en inblick i avancerade kundbehov, de 
pressar företagen till att möta en hög standard, de sporrar dem till förbättringar, styr dem 
mot att vara innovativa och att uppgradera in i mer avancerade segment. Precis som vid 
faktorförhållanden så tillhandahåller efterfrågeförhållanden fördelar genom att tvinga  
företag till att svara på tuffa utmaningar. (Porter, 1998) 
 
 

2.5.1 Sofistikerade och krävande kunder 

 
Ahrens (1995) anser att krävande kunder ger tidsförsprång. De snabbväxande företagen 
finner ofta sin grogrund i en krävande hemmamarknad, där de grundläggande strukturella 
förutsättningar skapar marknad. I exempelvis Sverige har vi länge haft högre 
lönekostnader än omvärlden vilket har skapat marknad för flera snabbväxande 
materialhanteringsföretag. Vår miljölagstiftning har legat ett steg före de flesta länder 
vilket har lagt en grund för flera snabbväxande företag som jobbar för att förbättra 
arbetsmiljön.  
 
En annan dimension av samma fenomen är att vissa branscher ligger före andra branscher 
i sina krav på leverantörerna, exempelvis med krav på mycket effektiva flöden i 
produktionen. Att medvetet välja stora och krävande kunder som ligger steget före sina 
kollegor medför att försprånget utökas ytterligare i dessa länder eller branscher. Genom 
att engagera dessa kunder i produktutvecklingen eller genom att testa nya produkter på 
”tidiga anammare”, medför att produkten kan vara väl testad innan konkurrenterna ens 
hunnit inse att där finns en volymmarknad. Tillvägagångssättet är inte ovanligt ens i icke-
tillväxtföretag, men på en snabbt växande marknad som tenderar att förkorta 
produktlivscyklerna är det en nödvändighet att ligga steget före för att kunna erbjuda 
fungerande produkter när volymmarknaden öppnar sig. Ahrens (1995) Detta anser även 
Lundgren och Ylinenpää (2000) som menar att sofistikerade och krävande kunder, ofta 
på väl avgränsade marknadssegment präglade av korta produktlivscykler, är en viktig 
drivkraft för att utveckla affärskompanjonernas företag. Därigenom bidrar dessa företag 
också till att stärka leverantörernas konkurrenskraft på nya marknader och därigenom 
även deras förmåga att skapa nya arbeten i regionen. Porter (1998) anser även att 
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nationella företag kan hjälpa lokala företag till konkurrensfördelar genom att agera som 
”tidiga varningsindikatorer” av globala trender. (Porter, 1998) 
 
Ahrens (1995) menar att den snabba produktutvecklingen handlar om att få draghjälp från 
de kunder som kommit längst i sin utveckling. Tidiga geografiska marknader, branscher 
och krävande kunder är samspelande faktorer som kan ge tidsfördelar. Att fortsätta 
kopiera och låna idéer från andra branscher är viktigt för att hinna med i kapplöpningen. 
Ironiskt nog så hinner inte de forskningsinriktade företagen med. De kan ha uppfunnit 
den första generationen, men ledtiden är för lång för att behålla försprånget när allt ska 
utvecklas med egna resurser. Vidare säger han att det i de flesta branscher finns 
”ambassadörskunder” som, om leverantören lyckas sälja till dessa, ofta blir tillfrågade 
eller anses sätta kvalitetsstämpel på de leverantörer som de anlitar. (Ahrens, 1995) 
 
 
2.6 Politik 
 
En väg mot en ny lokal tillväxtstrategi kan vara att medvetet sträcka sig bortom den 
lokala horisonten, bryta funktionella och administrativa hinder och istället se på den 
gemensamma regionen. Förutsättningen för att detta ska fungera är att politiker har en 
samsyn när det gäller tillväxt. Det största hindret för detta är att ledning och den lokala 
administrationen inte är homogena beslutsfattande kroppar utan är individer och 
organisationsrepresentanter som agerar utifrån egna intressen och motiv. 
Implementeringen av en ny regional och lokal tillväxtpolitik blir därmed beroende av 
politisk samspel på både det horisontella och vertikala planet. (Arndt, Garwron & 
Hahnke, 2000). 
 
Enligt Lundgren och Ylinenpää (2000) kan politiska beslut och åtgärder både stärka och 
underminera en regions konkurrenskraft, även om betydelsen av politikåtgärder ofta 
överskattas av politiker och administratörer själva. Uppenbart är att politiska åtgärder har 
stor betydelse för att, genom exempelvis satsningar på infrastrukturen, skapa bästa 
möjliga förutsättningar för företagande och företagsamhet, kompetensutveckling och en 
regions förutsättningar att hänga med i den tekniska utvecklingen. Politiska åtgärder kan 
emellertid också förhindra till exempel en nödvändig omstrukturering av näringslivet 
genom att i alltför stor utsträckning influeras av olika partsintressen. (Lundgren & 
Ylinenpää, 2000) Att lokala politiska beslut har mindre betydelse för företagstillväxt 
stöds av Anderson (2001), som anser att det som är utmärkande för snabbväxande företag 
är att de inte låter sitt handlande begränsas av yttre faktorer. Finns det inte sökande med 
lämplig utbildning startar företaget egna utbildningar och finns det inte offentligt 
riskkapital hittar man andra finansiärer. Stat och myndigheters agerande har troligen mer 
inverkan på ”medelföretag” än på den lilla grupp som snabbväxande företag utgör även 
om  medelföretaget dock är viktigt för den totala tillväxten. De snabbväxande företagen 
är en del av alla nystartade företag och även om de från början inte var tänkta som 
tillväxtföretag kan möjligheter uppstå som förvandlar mindre företag till snabbväxande 
företag. Att ha en bredd av nystartade företag medför därmed att nya möjligheter kan 
identifieras av dessa vilket kan leda till att fler tillväxtföretag uppstår. (Andersson, 2001) 
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3 PROBLEMDISKUSSION 
 
Problemdiskussionen skall introducera läsaren i problemområdet. Jag för därför här en 
sammanfattande diskussion utifrån den tidigare forskningen som jag redogjort för och  
leder denna genom olika frågeställningar till ett klart formulerat syfte. Efter det 
presenterar jag de avgränsningar som jag anser vara nödvändiga i uppsatsen och 
avslutar kapitlet med en beskrivning av analysens tillvägagångssätt. 
 
Det finns en hel del olika faktorer som påverkar den lokala tillväxten. Men för att erhålla 
en positiv företagstillväxt och ett välmående näringsliv torde det finnas några faktorer 
som är viktigare än andra och som bör analyseras. Tillväxten bland små företag i 
exempelvis England har visat sig vara något som är viktigt i den engelska ekonomin. Det 
visar sig mer och mer att små företag är nyckeln till framtida jobbmöjligheter och att 
betydelsen av dessa förmodligen kommer att stiga. (Small firms and the UK economy, 
2000) Frågan är om liknande förhållande gäller i lokala sammanhang eller om det är de 
växande företagen som är nyckeln till framgång? Småföretagens styrka brukar dock 
huvudsakligen ligga i att de är kreativa, vilket tillför möjligheten att utveckla nya idéer 
och tillföra något till de nationella intäkterna. (Ibid)  
 
En annan förklaring till regional och lokal tillväxt kan ges de så kallade 
lokomotivföretagen. Dessa fungerar som motor och lokomotiv för regionens ekonomiska 
utveckling och drar med sig ett kluster av lokala underleverantörer, samt är oftast 
framgångsrika stora eller mellanstora företag som verkar globalt utan att släppa 
lokalförankringen. Detta stimulerar de lokala företagen samtidigt som det finns en slags 
omsorg för det lokala samhället. (Lokomotivföretagen ger välstånd i Italien, 2000) 
Samma sak kan observeras lokalt i delar av Sverige men frågan är om de svenska 
lokomotivföretagen underhåller de svenska klustren på rätt sätt eller om det går att 
skapa/utveckla nya kluster? Enligt artikeln Svenska kluster – kluster i klistret (2000) är 
hotet mot de traditionella svenska klustren, att gamla inhemska nyckelaktörer flyttar 
forskning och utveckling till något ”hetare” ställe på den nya globala marknaden. Hoppet 
är dock att de stannar kvar, satsar och att detta lockar utländska aktörer att etablera sig 
här.  
  
Men vad ska mindre orter som saknar stora globala företag göra, ska dessa orter satsa på 
att locka till sig dessa företag eller uppmuntra lokala företag till att växa internationellt? 
Enligt Taylor och Foster (1994) behöver producenter inte vara stora för att ge sig in på 
den internationella marknaden. Trots att geografisk diversifiering och antalet utländska 
operationer tenderar att öka med företagets storlek så har mindre företag en hög 
procentuell andel av den utlandsbaserade marknaden. (Taylor & Foster, 1994) Även 
Porter (1998) har en liknande syn på saken då han säger att det exempelvis i Italien oftast 
är små eller medelstora privatägda företag styrda som storfamiljer som fungerar som   
framgångsrika internationella företag.  
 
En viktig faktor som påtalas när det gäller tillväxten i samhället är vikten av högre 
utbildning. Law (2000) exempelvis anser att det är viktigt med utbildning för att fostra 
entreprenörskap och företagskultur eftersom det finns en korrelation mellan tillväxt och 
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graden av entreprenörskap. Ska då kommunerna satsa på att specialisera sig inom dessa 
områden eller ska satsningar på bredare utbildning prioriteras? Ska dessutom alla 
kommuner som önskar tillväxt satsa på en högskola eller universitet? Det finns även 
andra faktorer som påverkar tillväxten bland företag och kommuner såsom tillgången till 
både lokalt och externt riskkapital. Tidningsartikeln ”Låt industrin dö – satsa på det nya” 
(2000) menar att det finns en hel del stödformer för nyföretagande som staten finansierar, 
men frågan är om detta leder till någon varaktig tillväxt för regionerna? Andersson 
(2001) hävdar dock att företag i mogna branscher ofta har svårare att få finansiering via 
börs och riskkapitalister men att detta inte endast beror på att branschen är mogen. Den är 
dessutom inte lika attraktiv för andra aktörer vilket medför lägre konkurrens och 
kombinationen av en nischstrategi och lägre konkurrenstryck medför att det går att höja 
lönsamheten och därmed expandera med eget kapital. (Andersson, 2001) Men går 
vinsterna som dessa företag genererar till investerare i andra regioner eller  återinvesteras 
de i företaget och/eller i den lokala tillväxten? 
 
Enligt Sternberg (2000) så finns det en teori om att globalisering ökar regionalisering 
beroende på att den långsiktiga tillväxten bland företag och regioner i alla 
industrialiserade nationer kommer från deras förmåga att kontinuerligt utveckla och 
producera innovativa produkter. Att vara innovativ förutsätter då information och 
kunskap och båda dessa faktorer fungerar därmed som avgörande faktorer för en lyckad 
regional utveckling. Förmågan att vara innovativ kommer ur osynliga faktorer såsom 
underförstådd kunskap och information som kan vara svårt för SME-företag (Small and 
Medium Enterprises) att inhämta, men som kan underlättas genom kopplingar i nätverk. 
Men enligt vissa forskare bland annat Porter (1998) är även närvaron av stimulerande och 
krävande kunder positiv för den lokala tillväxten eftersom detta sporrar företagen till 
förbättring och effektivitet. Går det då att både konkurrera lokalt och jobba i lokala 
nätverk, samtidigt som företagen jobbar på den internationella marknaden, och finns då 
den typen av företag ute i kommunerna? 
 
Slutligen kan frågan om vad de lokala politikerna gör och kan göra för att öka den lokala 
tillväxten ställas. Vissa  regioner i Sverige är klassade som målområden och erhåller stöd 
både från staten och från EU medan andra får klara sig helt utan stöd. Vissa anser att det 
stora problemet med den svenska regionalpolitiken tycks vara att det är alltför många 
aktörer inblandade i allting. Det kan vara mellan 20-30 parallella organisationer som på 
något sätt hjälper folk att starta företag vilket gör det ineffektivt. (Låt industrin dö – satsa 
på det nya, 2000) Har dessa stöd medfört någon tillväxt i stödkommunerna och på vilket 
sätt agerar de kommuner som då inte erhåller något stöd? 
  
 
3.1 Syfte 
 
Syftet med denna D-uppsats är att genom fallstudier av två kommuner undersöka vilka 
faktorer som avgör varför vissa kommuner växer medan andra inte gör det. 
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3.2 Avgränsningar 
 
Att analysera alla orsaker som påverkar lokal tillväxt är något som inte är möjligt inom 
ramen för en D-uppsats. Jag har därför utifrån Michael E. Porters ”Diamant” analyserat 
de faktorer som jag ansåg var relevanta och möjliga att finna svaret på. Jag har även valt 
att begränsa undersökningen till tretton intervjuobjekt och två fallkommuner eftersom 
tiden för uppsatsen varit begränsad.  
 
 
3.3 Tillvägagångssätt för analys 
 
För att kunna analysera mitt empiriska material har jag använt mig av en analysmodell 
(figur 2) som logiskt visar sambanden mellan de olika påverkansfaktorerna, samt hur 
dessa faktorer är strukturerade. Analysmodellen har därmed fungerat som mitt 
sorteringsverk där jag sorterat in intervjusvaren under de faktorer som påverkar lokal 
tillväxt. Dessa har sedan jämförts med teorin och ur detta har jag dragit mina slutsatser.  
 
 
 

Företagsstrategi, struktur, rivalitet 
- Internationell orientering 

- Nyföretagande 
 
 
 
 

Faktorförhållanden     Efterfrågeförhållanden 
 - Mänskliga resurser     - Sofistikerade & krävande 
 - Kapitalresurser       kunder 
 
 
 

Relaterade och stödjande företag/branscher 
- Kluster av konkurrenskraftiga företag 

           
Politik 

 
      

FIGUR 3. ANALYSMODELL  
(omarbetad från Michael E Porters “Diamant”) 
 
 
 
 

Lokal 
tillväxt 
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4 METOD 
 
I detta kapitel kommer jag att beskriva hur arbetet utfördes. Jag går in på de olika 
aspekter som bör tas hänsyn till då en undersökning genomförs. Detta innefattar 
undersökningens syfte, forskningsansats, litteratursökning, undersökningsansats, urval, 
datainsamlingsmetoder samt den metod för analys jag har valt att använda mig av. Sist i 
kapitlet behandlar jag de metodproblem som kan påverka ett undersökningsresultat. 
 
Lundahl och Skärvad (1992) delar in undersökningar i fem olika metoder, explorativa, 
beskrivande, förklarande, diagnostiska och utvärderande undersökningar. Den explorativa 
metoden innebär att problemformulering och problemprecisering ofta utrycks i hypoteser, 
- att orientera utredaren i utredningens frågeställning, - att orientera utredaren i vad som 
är känt i ämnet redan tidigare, - att komma fram till en preciserad och sammanhängande 
undersökningsplan. Vidare är syftet med den förklarande metoden att besvara frågan 
varför och går ofta ut på att statistiskt pröva så kallade hypoteser, utredaren försöker även 
identifiera de faktorer som tillsammans orsakar ett visst fenomen, det vill säga att finna 
ett orsakssamband. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1998) anser att förklarande 
undersökningsmetod är att föredra när problemet är tämligen strukturerat. 
 
Syftet med min undersökning var att göra en förklarande undersökning men med en 
kvalitativ metod eftersom jag inte statistiskt prövar några hypoteser utan endast 
identifierar de faktorer som tillsammans påverkar lokal tillväxt. Jag har studerat 
ämnesområdet för att sätta mig in i de problem som uppsatsen berör och kommit fram till 
en preciserad och sammanhängande undersökningsplan. Jag anser att metodvalet stärks 
av de faktum att problemet var tämligen klart strukturerat; - Jag visste vad jag ville ha 
svar på, men jag visste inte svaren.  
 
 
4.1 Forskningsansats 
 
Vid genomförandet av en undersökning finns det olika sätt att dra slutsatser på, 
exempelvis induktion och deduktion. Med induktiv ansats menas att undersökaren utifrån 
observationer av verkligheten (empirin) erhåller data som kan generaliseras och som 
ligger till underlag för teorin. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1998) Med en induktiv 
metod kommer dock undersökaren inte fram till hundraprocentigt säkra slutsatser, 
eftersom undersökaren utgår från empiriskt material, vilket sällan utgör en fullständig 
grund för att kunna göra detta. (Thurén, 1996) I den deduktiva ansatsen utgår 
undersökaren från en teori varvid testbara påståenden om verkligheten formas. Genom 
logisk slutledning kommer undersökaren fram till resultat. (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1998) Lundahl och Skärvad (1992) menar att en undersökare kan använda sig av en 
process bestående av både induktion och deduktion:  
 

• Ett fenomen som tycks följa ett konsistent mönster observeras. 
• Ett stort urval av data smalas in för att undersöka om konsistensen återfinns i det  

större materialet. 
• En teori utvecklas för att förklara fenomenet – Induktion. 
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• Teorins implikationer används för att göra förutsägelser – Deduktion. 
• Förutsägelserna prövas. Uppstår de konsekvenser som förutsades? 

 
Jag har valt ett deduktivt synsätt i mitt arbete, detta eftersom jag utgått från befintliga 
teorier när jag format min frågeställning. Jag har sedan samlat in data vilka tolkats och 
jämförts med teorin. De teorier som har tagits upp behandlar i huvudsak lokal/regional 
tillväxt och drivkrafterna bakom detta. 
 
 

4.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

 
Beroende på sättet att mäta och graden av mätbarhet talas det om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1998) Kvalitativ metod används då 
syftet med undersökningen är att gå in på djupet inom ett begränsat område istället för att 
välja att undersöka ett större område mer ytligt. Kvalitativa metoder kan utföras på flera 
olika sätt, till exempel genom observation, intervjuer eller dokument/textanalyser. 
Kvantitativ metod däremot används då syftet med undersökningen är att få begränsad 
information av en mängd undersökningsenheter. (Repstad, 1999) Lundahl och Skärvad 
(1998) menar att kvantitativa undersökningar baserar sina slutsatser på data som kan 
kvantifieras medan Eriksson och Wiedersheim-Paul (1998) förklarar det med att 
materialet i en kvantitativ undersökning är uttryckt i siffror som är möjliga att analysera 
med en matematisk och/eller statistisk metod.   
 
Jag har valt att arbeta med en kvalitativ inriktning eftersom jag gått på djupet för att 
analysera olika variabler i två kommuner. Bell (1993) anser dock att klassificeringen av 
en metod som kvalitativt, kvantitativt, etnografiskt, survey-inriktat, eller som 
aktionsforskning inte innebär att en forskare, när han väl bestämt sig för en viss metodisk 
inriktning, inte får avvika från de tillvägagångssätt som normalt förknippas med metoden 
i fråga. Varje perspektiv eller angreppssätt har sina starka och svaga sidor och vart och ett 
av dem passar in i en viss kontext. Jag anser dock att mitt arbetssätt har haft en klart 
kvalitativ inriktning.   
 
 
4.2 Undersökningsansats 
 
Enligt Yin (1994) finns det fem olika undersökningsansatser att välja emellan. Dessa är 
experiment, surveys, skrivbordsundersökningar, historiska fallstudier och fallstudier. 
Valet av undersökningsansats beror på följande tre punkter:  

• Vilken typ av forskningsfråga det gäller; vem, vad, hur, var och varför? 
• Vilken grad av kontroll som undersökaren har över händelser och beteenden. 
• Graden av fokusering på nutida händelser.  

 
Jag har valt att genomföra ett antal intervjuer i de aktuella kommunerna eftersom jag i 
min undersökning var intresserad av att få djupgående information både från 
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representanter i näringslivet och den offentliga sektorn. Detta faller enligt Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (1998) bra in under fallstudien som har åtminstone tre olika särdrag: 

• Betoning av aktörsrollen. 
• Studier av historiska förlopp. 
• En god förmåga att kommunicera med verkligheten, det vill säga att ”kartan blir 

ganska lik verkligheten”. 
 
Min undersökning stämmer in på alla dessa tre särdrag eftersom jag har studerat den 
historiska utvecklingen i fallkommunerna och betonat aktörsrollen genom mitt val av 
intervjuobjekt. Detta anser jag har givit en karta som är ganska lik verkligheten. 
 
 

4.2.1 Litteraturundersökning 

 
Jag har samlat in den största delen av min litteratur från Luleå tekniska universitets 
bibliotek. Jag har bland annat letat efter material i bibliotekets databaser. Detta material 
har dels funnits på plats, dels funnits på andra bibliotek som jag beställt ifrån. Litteraturen 
har bestått av böcker och vetenskapliga artiklar. Annan litteratur som jag tagit del av har 
varit artiklar som jag funnit i vetenskapliga databaser på Internet, bland annat Ebsco, 
ABI/Inform och Affärsdata. De sökord jag använt mig av har bland annat varit: Tillväxt, 
utflyttning, lokomotivföretag, kluster, growth policy, regional development och 
riskkapital. 
 
 

4.2.2 Urval 

 
Jag har genomfört min undersökning i två kommuner (Skellefteå och Halmstad) i 
Sverige. Dessa två anser jag är fullt jämförbara eftersom de vid en statistisk jämförelse är 
relativt lika varandra (se tabell nedan). Vad som var avgörande för mitt val, var att 
variablerna: Marknadsförsörjning, förvärvsarbetande, företagsklimat, företagande och 
folkmängd var  relativt lika i båda kommunerna. En annan orsak till att valet blev att 
jämföra just Skellefteå och Halmstad var att befolkningstillväxten i Skellefteå nästan stått 
stilla under 50 år (-2,4%), medan det i Halmstad varit en konstant tillväxt under samma 
tidsperiod (+41,8%).  
 
 
Variabel    År  Skellefteå Halmstad  
 
Marknadsförsörjning:    1999  43,9%  43,5% 
(privat försörjningskvot) 
Förvärvsarbetande:   1999  43%  42% 
(andel förvärvsarbetande) 
Arbetslöshet total:   1998  10,6%  8,9%  
(andel av befolkning) 
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Variabel    År  Skellefteå Halmstad  
 
Högre utbildningsnivå:  1999  15%  17% 
(eftergymnasial utbildning) 
Kommunalskatt:   2000  32,1  29,25 
(skattesats) 
Företagande:    1999  29 st.  28 st. 
(privata arbetsplatser per 1000 inv.) 
Kommunal ekonomi   1999  49048 kr 39175 kr 
(kostnad per invånare)       
Omdöme om företagsklimat:  1999  3,7  3,6 
(politikerenkät, medelvärde 1-6) 
Omdöme om företagsklimat:  1999  2,9  3,2 
(företagarenkät, medelvärde 1-6) 
Befolkningsutveckling:  1999  73 020  84 848   
     1990  75 258  80 061   
     1985  74 282  77 151   
     1975  72 492  74 292   
     1965  72 201  66 211   
     1955  74 770  59 835   
Förändring:      -2,4 %  +41,8 %  
 
Källa: KFAKTA99 
 
 
Orsaken till att jag använt befolkningstillväxt som en indikator är att min syn på den 
lokala tillväxten som dels innefattar företagstillväxt, även innefattar befolkningstillväxt. 
Detta eftersom jag anser att det ena påverkar det andra och att båda är delar i hela den 
lokala tillväxten. Risken finns alltid att jag har prickat in en kommun som växer genom 
att den är en ”sovstad”, men detta anser jag att jag har eliminerat genom att använda mig 
av de andra variablerna. En intressant notis är att den totala befolkningen i Sverige har 
vuxit från 7 290 112 stycken 1955, till 8 861 426 stycken 1999, eller med +21,6% 
(KFAKTA99). 
 
 
4.3 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns två olika typer av data, primära och sekundära. Primärdata samlas in direkt av 
undersökaren och för ett speciellt syfte medan sekundärdata redan har samlats in av 
någon annan och oftast för ett annat syfte. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1998) Jag har 
i huvudsak samlat in primärdata genom mina intervjuer, men även använt mig av viss 
sekundärdata i form av statistik från kommundatabasen. 
 
Metoden för datainsamling vid fallstudier är knuten till att vi vill få en större kunskap om 
helheten än  vad vi får från de delar vi uppfattar vid de enskilda observationer vi gjort. 
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Därför blir intervjuer en central källa för information, men kan även innefatta 
videoinspelningar, ljudband, böcker och artiklar. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1998)   
 
Vid intervjuer så finns det tre olika huvudtyper av intervjuer:  

• Öppen intervju. Respondenten får besvara frågor angående olika händelser samt 
dennes åsikt  om dessa händelser.  

• Fokusintervju. Respondenten blir intervjuad under en kort tidsperiod, men 
intervjun kan fortfarande behålla formen av en ”öppen intervju”. Undersökaren 
tar oftast stöd utifrån ett frågeformulär. 

• Strukturerad intervju. Liknande en enkätundersökning med strukturerade frågor. 
(Lundahl & Skärvad, 1992) 

 
Jag valde att använda mig av fokusintervjuer för intervjuobjekten. I fokusintervjuerna har 
jag intervjuat olika personer som jag ansett har haft relevant kunskap om 
problemområdet. Jag har använt mig av ett i förväg uppgjort frågeformulär med öppna 
frågeställningar för att vid intervjutillfället genom dialog kunna erhålla fullständiga svar. 
I undersökningen av statistiska data, har jag valt att koncentrera mig på de områden som 
jag tidigare redovisat i analysmodellen. Jag kan därmed sägas ha använt både kvalitativa 
och kvantitativa datainsamlingsmetoder för att erhålla relevant information. Att 
kombinera olika metoder ger enligt Repstad (1999) ett bredare dataunderlag och en 
säkrare grund för tolkningen, dock kan data mängden bli ohanterligt stor och projektet 
väldigt tidskrävande. Jag anser dock att så ej varit fallet i denna undersökning. 
 
 

4.3.1 Tillvägagångssätt för datainsamling 

 
Detta arbete började med en förfrågan från Rolf Lindström som jobbar som regionchef på 
SAF (Svenska Arbetsgivare Föreningen) i Skellefteå. Denna förfrågan behandlade ett 
önskemål från SAF om någon student kunde skriva en D-uppsats om den lokala tillväxten 
i Skellefteå kommun. Jag tyckte att detta lät som ett spännande ämne och tog kontakt 
med min handledare Håkan Ylinenpää som godkände problemområdet. Denna uppsats 
har karaktären av en ”benchmarking” studie där syftet är att jämföra en kommun med en 
annan för att skaffa sig insikter och kunskap om ämnet. Till min hjälp har jag använt mig 
av en modifierad modell av Michael E. Porters diamant som ligger som grund för 
uppsatsen. 
 
Jag tog kontakt med Rolf Lindström som hjälpte mig att finna de personer jag ville 
intervjua. Samma sak gällde för Halmstad där jag kontaktade Tommy Svensson som är 
närinsglivskoordinator vid Näringslivsservice på Högskolan i Halmstad. Intervjuerna har 
till största del skett på intervjuobjektens arbetsplats. En intervju har skett hemma hos 
intervjuobjektet, en intervju har skett via telefon och en intervju har skett i en lånad lokal 
på Högskolan i Halmstad. Endast en intervju blev inställd. Samtliga intervjuobjekt har i 
efterhand via elektronisk post blivit delgivna intervjusvaren, samt därefter kunnat 
korrigera eventuella missförstånd  och felaktigheter.  
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Intervjuade personer i Skellefteå  
 
Representanter för samhället     
Kari Jaako    Kommunstyrelseledamot  
Mikael Lindholm   Näringslivsenheten   
Thomas Holmström   Skeria  
 
Representanter för näringslivet 
Fredrik Öberg    Banktjänsteman 
Jonas Rönnqvist    Konsult och egen företagare 
Johan Åström    Egen företagare 
Olov Modig    Intresseorganisation 
 
 
Intervjuade personer i Halmstad  
 
Representanter för samhället 
Ulf Sandström    Kommunstyrelseledamot (inställd) 
Joakim Gunler    Näringslivsenheten 
Bert-Ola Karlsson   Högskolan i Halmstad 
 
Representanter för näringslivet 
Vesa Kangas & Fredrik Näsvall Banktjänstemän 
Henrik Arenbro   Intresseorganisation 
Robert Wallmark   Nyföretagarstöd 
 
 

4.3.2 Dataanalysmetod 

 
Både vid genomförandet av en mindre och en mer omfattande undersökning måste 
forskaren förstå hur informationen samlats in för att kunna göra en bra analys och 
presentera resultaten på ett överskådligt sätt. När det gäller ett kortare projekt är det 
troligen så att resultaten snarare används för att belysa något än för att generalisera 
utifrån dem. Det finns två stora kategorier för olika statistiska metoder – Beskrivande och 
analyserande statistik. Beskrivande statistik ger en slags bild av den grupp som studerats i 
form av diagram, figurer, kurvor, procent och medelvärden. Analytisk statistik har ett helt 
annat syfte – Deskriptiva metoder kan visserligen ingå, men det huvudsakliga syftet är att 
dra slutsatser av den insamlade informationen utifrån en teori eller modell eller utifrån ett 
visst kunskapsområde. När det gäller sättet att bearbeta informationen spelar det ingen 
större roll om informationen erhålles via en enkät eller via intervjuer. (Bell, 1993) Jag har 
i detta arbetet valt att lägga tonvikten på Analyserande statistik eftersom jag anser att det 
stämmer väl med uppsatsens syfte. 
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4.3.3 Metodproblem 

 
För att resultaten av en studie eller undersökning skall kunna anses som relevanta och 
informativa krävs en viss grad av både validitet och reliabilitet. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1998)  
 
Validitet kan definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som är avsett att 
mätas. Om ett instrument inte mäter vad som är avsett att mätas spelar det inte någon roll 
om själva mätningen är bra. Validitet är därmed det viktigaste kravet på ett mätinstrument 
och behandlar i vilken utsträckning insamlade resultat stämmer överens med 
verkligheten. De svar som undersökningen gett kan ha tolkats på ett felaktigt sätt av 
undersökaren på grund av dennes kunskaper och erfarenheter, vilket i sin tur innebär att 
resultaten från undersökningen inte stämmer överens med verkligheten. För att stärka 
validiteten finns det några grundläggande strategier att välja bland. En av dessa går ut på 
att undersökaren använder sig av flera olika informationskällor och metoder för att 
bekräfta sina resultat. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1998) 
 
För att stärka validiteten vid intervjutillfällena har jag under fokusintervjun haft möjlighet 
att förklara oklarheter och reda ut missförstånd. En viss intervjuareffekt kan ha uppstått 
under intervjuerna, vilket kan bero på att jag inte skickade ut intervjuguiden i förväg till 
respondenterna. Detta eftersom jag ville ha spontana och direkta svar på frågorna vilket 
jag tror har medfört en mer rättvisande bild av vad objekten verkligen tyckte. Jag har 
även använt mig av en bandspelare för dokumenteringen av respondenternas svar vilket 
gjort att jag kunnat koncentrera mig på att erhålla precisa svar på frågorna. Dessutom har 
fokusintervjun kompletterats med insamlad statistik från kommundatabasen. För att 
stärka validiteten i intervjuguiden har jag jobbat med att få frågorna så rättvisande som 
möjligt genom att jag utgått från mina teorier och frågeställningar och därigenom skapat 
följdfrågor som till fullo utrett frågeställningarna. Slutligen har intervjuguiden  granskats 
av mina handledare TorBjörn Nilsson och Håkan Ylinenpää vars kommentarer noterats 
och utifrån dessa har nödvändiga korrigeringar gjorts.  
 
Med reliabilitet menas ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och stabila utslag. 
Om någon vid ett annat tillfälle upprepar undersökningen på ett annat urval och kommer 
fram till samma resultat har mätinstrumentet hög reliabilitet. (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1998) Ett problem med reliabilitet är att det på frågor efter åsikter finns en rad 
faktorer som kan påverka svaret. Respondenten kan nyligen ha sett ett TV-program som 
påverkat hans/hennes åsikter eller så kan denne ha varit med om en positiv eller negativ 
händelse som påverkar svaret. Detta kan jämföras med en klocka som drar sig före och 
ibland efter och därigenom inte är något tillförlitligt instrument. (Bell, 1993)  För att 
kunna säkerställa en viss grad av reliabilitet finns det några saker att tänka på. Genom att 
klargöra bakomliggande antaganden och teorier för undersökningen kan det bli enklare 
för läsaren att tolka analyser och slutsatser. Det är även viktigt med ett detaljerat 
metodavsnitt för att lättare få läsaren att förstå hur och varför samt bakgrunden till de 
analyser och slutsatser som undersökaren kommit fram till. (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1998)  
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För att stärka reliabiliteten i intervjuerna var jag noga med att kontrollera att jag fick 
intervjua ”rätt” personer utifrån frågeställningarna. Detta gjorde jag genom att jag vid 
mina kontakter med Rolf Lindström i Skellefteå och Tommy Svensson i Halmstad, var 
noga med att klargöra vad det var jag ville undersöka och att jag ville komma i kontakt 
med den eller de personer som var bäst insatt i frågorna. Jag förklarade även för personen 
som jag blev hänvisad till, vad det var jag ville undersöka för att försäkra mig om att 
denne kunde ge mig tillförlitliga svar. 
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5 EMPIRI 
 
I detta avsnitt ska jag redogöra för mina empiriska undersökningar och kommer att 
redovisa information som jag erhållit genom tolv intervjuer. Jag börjar med en 
presentation av undersökningskommunerna och fortsätter med en sammanställning av 
intervjusvaren.  
 
 
5.1 Presentation av fallkommunerna 
 
 

5.1.1 Skellefteå kommun 

 
Skelleftebygden är inget enhetligt begrepp. Men det är oomtvistat att centrum utgörs av 
Skellefteå stad och omkringliggande landskommun. När 1900-talet började levde 
Skelleftebygden liksom stora delar av Norrland i en slags isolering. Industrialiseringen  
hade ännu inte nämnvärt förändrat det på jord- och skogsbruk baserade näringslivet. 
Befolkningstillväxten var kraftig och den näst högsta i hela riket, dock gick 
tätortsbildningen mycket långsamt. Mellan 1920-1950 var gruv- och metallindustrin den 
industriella del som bar upp merparten av expansionen i näringslivet. Efter 1950 var det 
verkstadsindustrin som bar upp expansionen och i den relativa förskjutningen från gruv- 
och metallindustri till verkstadsindustri hade en förändring ägt rum från låg till 
högförädlande produktion. I takt med att en högförädlingsindustri vuxit fram har även 
underleverantrörsindustrin vuxit och hamnat i ett läge där kvalifikationskraven blivit allt 
större. Utvecklingen efter 1970 har till stor del sin förklaring i de regionalpolitiska 
satsningarna som började genomföras 1965 och har medfört etableringar av annan 
industri såsom kemisk-teknisk, gummivaror och elektronik. Även IUC (Industriellt 
Utvecklingscentrum) som startade 1971, har medverkat både när det gäller nytuveckling 
och vidareutveckling av idéer och produkter. (Lundkvist, 1980) 
 
Kommunens övergripande mål för närings- och arbetsmarknadspolitik, är ”att genom 
närings- utbildnings- och arbetsmarknadspolitik öka näringslivets konkurrenskraft och 
medborgarnas kompetens i syfte att skapa fler arbetstillfällen,  minska arbetslösheten och 
öka befolkningen”. Mer ingående vill kommunen främja utveckling av näringsliv och 
företag genom att till exempel inom produktion och tjänstesektorn stödja nyetableringar 
och  nyföretagande, samt att satsa på omstrukturering av befintlig industri. Vidare vill 
kommunen förbättra regionens konkurrensförmåga genom en höjning av 
utbildningsnivån bland invånare, arbetskraft och företagsledning. I Skellefteå utvecklas 
därför ett campus med både Luleå Tekniska Universitet och Umeå universitet verksamma 
på området. Fler och fler grundutbildningsprogram förläggs hit liksom kurser på 
mastersnivå och forskning. De långsiktiga kvantitativa målen är att uppnå 5000 studenter 
år 2005. Kommunen vill även föra regionen närmare de stora marknaderna i södra 
Sverige och Europa, bland annat genom att skapa snabba och billiga godstransportsystem 
och internationella nätverk mot främst Europa. (Strategisk plan Skellefteå kommun, 
2001)  
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5.1.2 Halmstad kommun 

 
Halmstad fick sina stadsprivilegier  redan 1307 och var under medeltiden en viktig, och 
faktiskt västkustens största stad. Fram till slutet av förra seklet var Halmstad en liten stad 
väl avgränsad av en vallgrav från norr till söder i en båge på den västra sidan och av 
floden Nissan på den östra sidan. Vid sekelskiftet hade Halmstad ungefär 14000 
innevånare där de flesta var boende inom vallgraven. Halmstad kommun har länge haft 
god ekonomi med lång skuldsättning, stort rörelsekapital, god likviditet, låg 
kommunalskatt och låga utgifter per innevånare. Alltsedan 1930 har folkmängden i 
kommunen stadigt ökat, störst var ökningen 1945-1950 och 1960-1975. Men 
utvecklingen var även mycket positiv åren 1987-1991 då genomsnittet låg på 682 
personer per år. Halland tillhörde ett av de mest befolkningsexpansiva länen i Sverige 
under tiden 1945-1990. (Närinslivsutvecklingen i Halmstads kommun under 1900-talet, 
1999) 
 
Från 1950-1990 försvann nästan 2500 arbetstillfällen inom jord- och skogsbruk. Inom 
tillverkningsindustrin försvann knappt 3300 arbetstillfällen under samma tidsperiod. 
Under 15-års perioden från 1977 och framåt försvann inte mindre än hälften av de 
tidigare 18 största tillverkningsföretagen. Detta kompenserades med att det tillkom 22200 
arbetstillfällen inom övriga branscher, vilket har gett en nettoökning under perioden med 
16400 arbetstillfällen. 1972 påbörjades i Halmstads kommun betydande insatser för att få 
en högskola lokaliserad till kommunen. Läsåret 1976/77 var det första för Högskolan i 
Halmstad och sedan hösten 1988 finns Högskolan i nya ändamålsenliga lokaler på öster i 
Halmstad och har cirka 4000 studenter. (Ibid)   
 
 
5.2 Den empiriska undersökningen i Skellefteå 
 
 

5.2.1 Lokal tillväxt 

 
Den lokala befolkningstillväxten i Skellefteå anses av det intervjuade ha varit negativ, 
främst beroende på: rationaliseringar och omstruktureringar inom den tunga industrin, 
tidigare brist på högre utbildning, samt för stor kommunal verksamhet som kan drivas 
privat. Utöver detta kom även följande förklaringar till den negativa befolkningstillväxten 
fram: låg nativitet, ökad rörlighet bland ungdomar, bristande kunskap och tröghet vid 
företagsexpansion, logistiskt och mentalt avstånd till marknaden, bristande ambitioner 
(lågkyrklig tradition), avsaknad av politiska visioner, brist på lokalt ägande i företagen, 
brist på forskning och utveckling i de lokala företagen, tidigare invandrare flyttar till 
storstäder, företagen tjänar för lite och dräneras på kapital vilket skapar dålig tillväxt. 
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5.2.2 Relaterade och stödjande företag/branscher  

 
Det finns tre olika kluster i Skellefteå: Verkstadsindustrin, Träindustrin och IT-industrin. 
Men även media kan anses vara ett växande kluster. Dessa företagskluster går att 
utveckla genom att exempelvis utnyttja den geografiska närheten mellan företagen, samt 
ha en gemensam syn på samverkan vid större order. Även avknoppning och outsourcing 
av de stora IT-företagen kan bidra till klusterutveckling. Vad som är viktigt är att 
företagen börjar lita på varandra och inte är rädda för att samarbeta.  
 
Hinder för kluster utveckling och/eller skapande är: Bristande kompetens i företagen och 
låg utbildningsvolym på Skeria, låg attraktionskraft (i kommunen), låg outsourcing av 
företags- och kommunal verksamhet, låg samverkan och informationsutbyte mellan 
företag, samt mellan universitet/högskola och företag. Avgörande för att detta ska genera 
tillväxt är att träindustrin måste göras mer intressant för studenter, företag måste bli bättre 
på att ta tillvara idéer och avknoppa dessa i nya företag, forskningsprojekt som kan stödja 
utvecklingen måste förläggas i kommunen samt att  kommunikationen till och från 
kommunen är bra. 
 
 

5.2.3 Företagsstrategi, struktur, rivalitet  

 
Det finns ingen närvaro av starka lokala konkurrenter, utan de starka lokala företagen 
samverkar mer än de konkurrerar eftersom de verkar på olika marknader. Däremot kan 
det finnas en del konkurrens mellan underleverantörer trots att det även här mest rör sig 
om samarbete. Det enda som bryter mot detta mönster är konkurrensen bland IT-
företagen, respondenterna ansåg dock att konkurrens är något som är positivt för tillväxt. 
 
Klimatet för nyföretagande är stödjande, bland annat genom samverkan mellan Almi, 
Arbetsförmedlingen och kommunen. Dessa verkar genom ett nyföretagarcentrum där 
bland annat en idé- och uppfinnarverkstad finns vilket dessutom genererat ett flertal 
vinster i nationella Skapa-tävlingar. Önskemål finns av en del respondenter om att driva 
nyföretagarverksamhet genom ett separat bolag och med ett ökat stöd från de större 
företagen i kommunen. Idéforum har trots allt skapat cirka 1000 nya jobb under sin 
livstid. Kommunen har dessutom infört entreprenörskap på skolschemat för att stötta 
nyföretagande och regionen har en stark tradition av småföretagsverksamhet vilket 
kanske kan förklaras med att det råder stor lojalitet mellan näringsidkare som kanske 
även är trosbröder. En av respondenterna hävdar att företag som skapas via 
Nyföretagarcentrum är icke livsdugliga och inte har någon tillväxtkapacitet, utan mest är 
ett politiskt slag mot arbetslösheten, samt att kompetensen hos bankerna alldeles för dålig 
vilket även det ger ett dåligt stöd till bra och innovativa idéer. Om de rätta personerna 
som är entreprenörer skulle få samma stöd genom arbetsförmedlingen så borde det finnas 
expansionsmöjligheter för dessa företag. 
 
I Skellefteå finns det en exporttradition med många internationella företag och även något 
som heter Exporters club där exportföretag stöttas (även av handelskammaren). Dessa 
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lever i viss mån sina egna liv och stöttas av kommunen genom en del olika projekt. Dock 
anses det att de internationella företagen skulle kunna engageras på ett bättre sätt när det 
gäller import och export av idéer eftersom dessa har ett brett stöd på orten och betyder 
mycket för utvecklingen. Befolkningen i Skellefteå är kunniga och förstår 
exportföretagens situation, vilket resulterar i att många dagligen följer dollarkurser, 
kopparpriser och konjunktursvängningarna på börsen. 
 
 

5.2.4 Faktorförhållanden      

 
När det gäller utbildning över gymnasienivå, så har kommunen en koppling till både 
Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet som båda är representerade på Skeria. 
Utbildningen som erbjuds är främst breddutbildning med högskoleingenjörsutbildning 
där några få inslag av spetsutbildning ingår, och då främst inom trä. Utbildningarna kan 
sägas vara påverkade av det lokala företagandet, men det finns en vilja att sprida 
entreprenörskap och småföretagande till andra utbildningar. Det nystartade EU-
programmet med inriktning mot språk och EU-kunskap är ett exempel på detta. Skeria 
jobbar även med att få en mastersutbildning i riskhantering vilket är ett annat exempel på 
spetsutbildning. Om Skeria ska kunna växa så anses Skeria vara beroende av andra 
universitet för att kunna växa inom breddområdet, men tills vidare satsas det på nischade 
utbildningar för att locka studenter till Skellefteå. 
 
När studenterna ska ut i arbetslivet anses näringslivet vara ganska dåliga på att ta till sig 
den utbildade arbetskraften trots att behovet finns bland annat i export- och 
dataföretagen. Företag som anställt akademiker har oftast haft en positiv utveckling av 
detta, men traditionellt så har företagen anställt gymnasieingenjörer och de som har 
yrkesteknisk högskoleexamen. Företagen anställer även civilingenjörer utifrån 
kommunen eftersom den tekniska utbildning som finns inte täcker behovet. Det finns 
även en stor brist på människor inom management vilket även gäller vid rekrytering 
utifrån kommunen beroende på att det är svårt att ordna arbete till medföljande sambo. 
En oro finns att detta tillsammans med befolkningsminskningen även medför att det blir 
en brist på nytt blod och kompetens i företagen. 
 
Tillgången på riskkapital är god men det anses finnas en brist på så kallat ”kompetent 
kapital” som även bidrar med kunskap inom marknadsföring och företagsledning. Bristen 
på lokalt riskkapital eller så kallade ”Business angels” är något som ses som negativt, 
dock har det generellt sett blivit fler riskkapitalbolag på senare år vilket medfört att 
utbudet är större än tidigare. Ett problem för företag är att steget från idé till produkt blir 
långt beroende på att bristen på lokala riskkapitalister även medför en brist på kapital i 
företags startskede. Det har varit möjligt för bra projekt att finna finansiering till detta 
men det största problemen finns i små företag om kanske inte har så tydliga produkter 
och identitet. Det rena riskkapitalet anses vara ägarskap och när det gäller övrigt 
riskkapital så gäller mer marknadsmässiga villkor idag än tidigare. En av respondenterna 
ansåg att den svenska riskkapitalmarknaden i sin helhet är outvecklad genom att 
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företagen ej ges någon möjlighet att tjäna pengar vilket ger dåligt med återinvesterbart 
riskkapital.  
 
De som trots allt investerar i Skellefteå anses till största delen vara icke lokala 
kapitalägare eftersom det finns få privata miljonärer. En stor sådan är Carl Bennet som 
bland annat investerat i Sorb Invest. Genom att det främst är ickelokala investerare som 
investerar i Skellefteå anses makten i bolagen förskjutas till de orter kapitalet kommer 
ifrån, vilket är negativt för den långsiktiga tillväxten. Även Norrlandsfonden och Almi är 
vanliga investerare och kan jämföras med ickelokala investerare, men vissa respondenter 
anser att ägarskapet är lokalt och att satsningar på tillväxt är en lokal angelägenhet. 
 
 

5.2.5 Efterfrågeförhållanden  

 
Exportföretagen kan ses som motorer i den lokala ekonomin och kräver en hög kvalitet 
av sina underleverantörer vilket borde vara utvecklande för regionen. Men om detta var 
det svårt att få något enhälligt svar på eftersom vissa av respondenterna inte viste om så 
var fallet och ansåg att företagen i Skellefteå kanske agerar på en skyddad marknad som 
sänker konkurrensförmågan internationellt. Vissa respondenter ansåg dock att företagen 
faktiskt tvingas att svara på tuffa utmaningar vilket är bra eftersom hårda krav är 
utvecklande för underleverantörerna. Andra ansåg att den lokala efterfrågan bara är viktig 
i startskedet eftersom efterfrågan på den internationella marknaden är det som är 
avgörande för tillväxten. 
 
Trots detta fanns en enighet när det gällde exportföretagens agerande som motorer i den 
lokala ekonomin men att dessa skulle kunna agera kraftfullare lokalt och ha ett större 
lokalt engagemang. Företagen skulle även kunna gå ut hårdare och mer aktivt tala om vad 
de vill och vart de är på väg och därigenom agera som opinionsbildare. Exportföretagen 
följer den globala konjunkturen vilket i sin tur påverkar de lokala underleverantörerna. 
Dock så fostras det en del entreprenörer vid avknoppningar och det skapas underlag för 
infrastruktur, dels så tillförs regionen maskiner och annat som är viktigt för att kunna 
utveckla produkter även för mindre företag till mindre marknader. 
 
 

5.2.6 Politik 

 
Den lokala politiken har en tillväxtstrategi som innefattar tillväxtkonferenser, 
debattkvällar, utvecklingskampanjer och utställningar i kringområdena där idéer sugs upp 
och analyseras. Kommunen har även en strategisk plan som innefattar satsningar på 
högre utbildningar och infrastruktur för att locka företagsetableringar. Vissa respondenter 
ansåg dock att kommunen inte har någon tillväxtstrategi alls eftersom kommunledningen 
agerar efter eget tycke tack vare sin politiska majoritet. Vidare ansåg dessa att det saknas 
lite tydligare kommunala visioner och mål samt att de som jobbar på näringslivsenheten 
har alldeles för dålig kunskap om sådana frågor. Det finns ett behov av ett aktivt 
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näringslivskansli med en riktigt duktig person som ”rasslar iväg” till Stockholm varje 
vecka för att ragga företag till orten.  
 
Kommunen försöker att stödja företagstillväxt genom att tillhandahålla billiga 
industrilokaler, infrastruktur och har en god framförhållning där man bland annat är 
medfinansiär i olika industriprojekt. Vidare så har kommunen satsat i ett 
innovationscentrum och har ett samarbetsråd mellan företag och kommunledning. Dock 
så uppmuntrar inte kommunledningen den offentliga verksamheten till avknoppningar i 
nya företag och vissa respondenter anser att ingen företagare i någon bransch kan vara 
säker på att de kan slippa konkurrens från kommunala företag och från kommunal 
verksamhet vilket är negativt för företagstillväxten. Detta är det område som den förda 
politiken kritiseras hårdast för i min undersökning. Kommunen är dessutom en stor 
beställare på den lokala marknaden vilket medför att företagens offentliga kritik av 
kommunens agerande av överlevnadsskäl blir obefintlig.  
 
 
5.3 Den empiriska undersökningen i Halmstad 
 
 

5.3.1 Lokal tillväxt 

 
Befolkningstillväxten i Halmstad är god. Traditionellt sett är Halmstad en semesterort 
med fina boendemiljöer och nuvarande trend går mer och mer mot livskvalitet vilket 
medför att många flyttar hit. En viktig faktor bakom tillväxten är utbyggnaden av 
högskolan och inflyttning av studenter som leder till att ny teknik och industri etablerar 
sig här. Även den samlade försvarshögskolan med alla vapenslag är lockande och 
tillväxtskapande. Halmstad kan mer liknas vid en ämbetsmannastad än en industristad 
eftersom Hallands regionala myndigheter är lokaliserade här. Industrier har försvunnit 
men handeln har ökat och det främst på grund av bra kommunikationer och en utbyggnad 
av hamnverksamheten. Ytterligare en faktor bakom tillväxten är ett dominerande lasarett, 
men även att kommunen har varit framsynt genom sin goda service gentemot 
näringslivet. Främsta orsaken anses vara att Halmstad ligger där det ligger och att det 
finns migrationsorsaker i grunden för tillväxten, där närheten till kontinenten är en viktig 
faktor. 
 
 

5.3.2 Relaterade och stödjande företag/branscher  

 
Det finns ett traditionellt kluster inom branschen ”Viror” (Vira = en speciell torkduk för 
pappersmassa inom pappersindustrin) där man är ledande inom forskning och utveckling 
i Europa. Men även livsmedelsindustrin och underleverantörer till bilindustrin är viktiga i 
hela regionen. Vidare finns det kluster inom logistik, telekommunikation och design. 
Samarbetsförsök mellan kommunerna i Halland för att utveckla dessa pågår, dock anser 
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respondenterna att det tål att diskuteras huruvida ovanstående områden ska klassas som 
kluster eller som branscher. 
 
När det gäller att utveckla de befintliga klustren eller att skapa nya, finns det några under 
utveckling inom bland annat tillverkning av kretskort. Kanske går det även att skapa 
något inom IT-sektorn men detta måste då fylla någon praktisk funktion och inte endast 
vara en idé. Även livsmedel går att vidareförädla och exportera, samt industri för 
träförädling som idag sker utomlands och importeras. Hindren för denna utveckling är 
brist på kapital och låg tillgång till både industritomter och bostadstomter, men även brist 
på nytänkande och kreativitet bland bönderna och företag verksamma inom 
vidareförädling av livsmedel. Vad som generellt sett är viktigt är så kallad ”after care”. 
Det vill säga att ta hand om verksamheten och visa andra företagare vad som finns på 
orten, men även näringslivssamarbete med Högskolan är viktigt. Sedan är det viktigt att 
skapa de rätta miljöerna för klusterbildning såsom lokaler, utbildning, boende, 
infrastruktur med mera. 
 
 

5.3.3 Företagsstrategi, struktur, rivalitet  

 
Det finns ett fåtal stora företag som konkurrerar om stora jobb och det är främjande för 
konkurrensen om det sker på lika villkor. Det är även positivt eftersom det ger andra 
företag nya möjligheter genom bland annat outsourcing och drar till sig nya företag till 
regionen. Närhet genererar fördelar genom samarbete och konkurrens, vad som är ganska 
typiskt för Halmstad är att det inte finns så många stora företag. Dock så medför närvaron 
av många små företag att kommunen inte drabbas av konjunktursvängningar lika hårt. 
Några av respondenterna hävdar att det inte finns någon konkurrens mellan de större 
företagen men att kommunen av tradition alltid varit tudelad inom exempelvis idrott, 
vilket medfört en naturlig konkurrenssituation och lokal konkurrens är alltid bra. 
 
Trots eller tack vare att Halmstad inte ligger i något stödområde så är det lokala klimatet 
för nyföretagande positivt. Det är inte ”fult” att vara rik i Halmstad, gemene man har det 
gott ställt och det är fint att vara företagare vilket medför att incitamenten finns naturligt 
bland medborgarna. Kritik finns från några av respondenterna som menar att kommunen 
nog är mer intresserad av att bevara gammal struktur än att stödja ny utveckling, kanske 
beroende på att Hallänningar i grunden är mycket konservativa. Men utvecklingen går 
mot att folk börjar att acceptera ny utveckling. Dock så finns det några tillväxtområden 
där kommunen jobbar ihop med andra aktörer såsom; Nyföretagarcentrum, Almi, 
Företagarna och Tillväxt Halmstad (kompetensutveckling genom Högskolan). Dessa 
jobbar gemensamt för att skapa nya företag och tillväxt. 
 
De internationella företagen i Halmstad stöttas främst genom att de genom kommunen får 
tillgång till industritomter, men även via Styrelseakademin som delvis ingår i styrelser 
och tillhandahåller kunskap. Hamnbolaget är en viktig länk som bygger lagerlokaler som 
hyrs ut, vilket är positivt för båttrafiken. Många företag som idag är internationella har 
tidigare varit lokala men sedan köpts upp och därigenom internationaliserats. 
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Exportföretagen och underleverantörer stöttas även av Carl Bennets företag Getinge som 
tillverkar autoklaver. Trots närvaron av internationella företag så finns det en viss brist på 
större företag som kan fungera som lokomotivföretag eftersom de flesta kör sitt eget race.  
 
 

5.3.4 Faktorförhållanden      

 
På Högskolan i Halmstad satsas det främst på specialiserade utbildningar såsom 
internationell ekonomi, teknik och utvecklingsingenjörer, men högskolan breddar sig hela 
tiden, Detta bland annat genom ett samarbete när det gäller breddutbildning med andra 
högskolor i södra Sverige. Därmed kan det sägas att utbudet är ganska bra trots att 
högskolan endast har cirka 4000 studenter. 
 
Närvaron av högskolan har även medfört att många akademiker lättare kan komma in i 
arbetslivet och genom att företagen blir mer internationella, krävs det mer kvalificerad 
arbetskraft. Den kvalificerade arbetskraften som anställs är oftast en blandning av 
hemvändare och andra akademiker som inte har sitt ursprung på orten, men det finns 
även många som pendlar. Det finns ett behov av duktiga akademiker även i mindre 
företag, men småföretag är fortfarande något skeptiska till att anställa dessa. Några av 
respondenterna ansåg att det kanske är bra att studenter rör på sig ett tag för att föra nya 
idéer tillbaka till kommunen, men att det även är upp till industrin att ta till sig 
spetsutbildad arbetskraft för att erhålla konkurrensfördelar. Företagarnas kompetens 
måste lyftas snabbare genom samverkansprojekt studenter och företagare emellan. Vad 
som är viktigt är att det finns ett samarbete mellan den offentliga förvaltningen och 
näringslivet när det gäller att rekrytera kompetens, detta eftersom det är svårt att attrahera 
kompetensen då de flesta företagen är små. Det finns även en viss 
medföljandeproblematik där medföljande sambo kan bli utan jobb. Dock så börjar 
livskvalitet att bli allt viktigare när det gäller att attrahera människor vilket anses vara en 
fördel för Halmstad. Kommunen har fått en ungdomsstämpel vilket är bra eftersom det 
lockar studenter och inte bara de som är ute efter jobb. 
 
Tillgången till riskkapital är god, främst eftersom det finns många rika människor som 
stöder nya företag och nya idéer. Dessa människor vill dock oftast att exempelvis Almi 
deltar som medfinansiär och tar den första ekonomiska risken. Generellt gäller det att ha 
en bra produkt och en bra styrelse som kan agera som ett bollplank, vilket av 
respondenterna anses vara lika viktigt som tillgången till riskkapital. 
 
De som investerar i företagen är främst lokala investerare, alla goda idéer vinner gehör 
och är intressant för riskkapitalister att gå in och stötta. Men det finns även externa 
riskbolag från bland annat Småland, Skåne och Göteborg som investerar i Halmstad 
(vissa ansåg att andelen externa investerare var större än de lokala investerarna). Dessa 
har oftast en exit-strategi inskriven i avtalen vilket bestämmer när de ska utträda ur 
företagen. Det förs även lösa diskussioner om att bilda lokala riskkapitalbolag eftersom 
det skulle behövas regionala fonder och en del vill se ett större lokalt ägande i företagen. 
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5.3.5 Efterfrågeförhållanden  

 
Det ställs hårda krav på både leveranstider och produkter bland de lokala företagen. 
Produktutveckling outsourcas ofta till underleverantörer och är dessa duktiga, stärks 
banden mellan köpare och underleverantör eftersom köparna blir mer beroende av dessa. 
Det finns dock en viss risk att de som är riktigt små inte klarar detta. Dessutom är 
kvalitetssäkring mycket viktig faktor vilket även det kan påverka de små företagen. Dock 
har de lokala företagen en mindre vikt som sofistikerade kunder än vad de regionala och 
nationella företagen har. 
 
Exportföretagen kan ses som motorer i den lokala ekonomin. Det kan även sägas att när 
Järnverket lades ner och 1000 jobb försvann så märktes det i kommunen med bland annat 
en högre arbetslöshet, vilket därmed kan tolkas som att de stora företagen agerar som 
motorer. Vissa ansåg dock att om det innefattar att driva utvecklingen och ta initiativ så 
är de stora företagen inga motorer utan sköter mest sig själva vilket tidigare skrivits. 
Styrkan i kommunen är därmed kanske att det inte finns så många stora företag, 
kommunen är ganska välmående och kanske saknas en del drivkrafter bakom tillväxt 
eftersom det är något stillsamt och flyter på.  
 
 

5.3.6 Politik 

 
Kommunen har en tillväxtstrategi som går ut på att satsa på innovation, de har även ett 
tillväxtavtal med landstinget där Högskolan ingår (Tillväxt Halmstad). På grund av att 
Halland anses ha så låg utbildningsnivå, så jobbar dessa tillsammans för tillväxt. Vidare 
så satsas det aktivt på flygfältet, IT och infrastrukturfrågor där politikerna jobbar bra över 
partigränserna och är nära varandra i tillväxtfrågor. Men det finns även ett gott klimat 
mellan näringslivet och politikerna. Dock delas detta påstående inte av alla respondenter, 
där vissa menar att det har varit en balansgång mellan de olika politiska blocken vilket 
medfört en svag lokalpolitik där alla politiker varit försiktiga. Andra menar att någon 
tillväxtstrategi inte finns.  
 
Den förda politiken i Halmstad stödjer enligt vissa ej heller någon företagstillväxt och 
kommunen är inte särskilt företagsvänlig men har avsatt mark till ett industriområde. 
Andra menar att Tillväxt Halmstad, markfrågor, informationsdagar och att lyssna på 
framgångsrika företagare är ett sätt för kommunen att stödja företagstillväxten, samt att 
Halmstad sköter sig bra på den sociala sidan och har en bra ekonomi. Den allmänna 
kommunala servicen är bra och gör att folk vill flytta hit, men även hamnen, flygplatsen 
och högskolan stöds av kommunen. Det kan sägas att på senare år så har utvecklingen 
gått framåt, tur och medgång har givit framgång och tillväxt. Mycket har således gått bra 
och det är full fart på alla fronter. 
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6 ANALYS  
 
Analysen kommer att ske utifrån analysmodellen (figur 2) som har redovisats i kapitel 
tre. Här kommer jag att jämföra mina empiriska data med den teoretiska referensramen.  
 
 
6.1 Lokal tillväxt 
 
Den lokala befolkningstillväxten i Skellefteå är enligt statistiken negativ vilket även  
stämmer med intervjusvaren. De främsta orsakerna hänförs till låg nativitet, utflyttning på 
grund av tidigare brist på högre utbildning, samt rationaliseringar inom tung industri. 
 
Den lokala befolkningstillväxten i Halmstad är enligt statistiken positiv vilket även 
stämmer med intervjusvaren. De främsta orsakerna hänförs till Halmstads attraktiva läge, 
tillgång till högre utbildning, samt att staden är en ämbetsmannastad med regionala 
myndigheter lokaliserade där.  
 
 
6.2 Relaterade och stödjande företag/branscher 
 
Skellefteå har kluster inom verkstad-, trä- och IT-industrin, utvecklingspotential finns 
bland dessa och hinder för utveckling eller hinder i skapandet av nya kluster är; brist av 
samverkan mellan företag och låg kompetens i företagen, låg outsourcing av kommunal 
verksamhet, låg attraktionskraft i kommunen, låg forskning och samverkan mellan 
företag och Universitet/Högskola. Förutsättningarna för att utveckla dessa kluster eller 
skapa nya är att förbättra sig på samtliga ovanstående områden. 
 
Halmstad har kluster inom vira-, livsmedels-, underleverantörs-, logistikindustrin, samt 
telekommunikation. Utvecklingspotential finns bland dessa och hinder för utveckling 
eller hinder i skapandet av nya kluster är; brist på riskkapital och låg tillgång till 
industritomter, brist på nytänkande och ”after care”, samt lågt samarbete med Högskola. 
Förutsättningarna för att utveckla dessa kluster eller skapa nya är att skapa miljöer för 
klusterbildning såsom lokaler, utbildning, infrastruktur med mera. 
 
Porter (1998) anser att kluster kan uppstå i många typer av branscher oavsett storlek och 
olika geografiska nivåer. Huruvida de ovan beskrivna klustren både i Skellefteå eller 
Halmstad verkligen kan kallas för kluster enligt den teoretiska beskrivningen, har ej 
analyserats. Vad som kan konstateras är att det finns om inte hela kluster så åtminstone 
embryon som går att utveckla eftersom de fungerar som en grupp av geografiskt 
närbelägna sammankopplade företag och institutioner inom de speciella områden de 
verkar. Detta ökar enligt Porter (1998) företagens konkurrenskraft och möjligheter att 
växa både nationellt och internationellt.  
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6.3 Företagsstrategi, struktur och rivalitet 
 
Skellefteå saknar en närvaro av starka lokala konkurrenter och näringslivet präglas mer 
av samarbete än konkurrens trots att denna typ av konkurrens ses som positiv för 
tillväxten. Klimatet för nyföretagande är stödjande både bland offentliga institutioner, 
företag och befolkning. Kritik finns om att nyföretagande endast premierar företag som ej 
genererar någon tillväxt och är expansiva. Exportföretagen är dock många och stöttas 
främst av företagen själva, samt verkar ha en stor förståelse och ett stort stöd från 
medborgarna. Exportföretagen skulle dock kunna engagera sig mer i att utveckla det 
lokala näringslivet. 
 
Halmstad har ett fåtal stora företag som konkurrerar om stora jobb (vissa anser dock att 
det inte existerar några sådana företag i kommunen) vilket anses vara främjande för 
tillväxten. Det anses även vara till gagn för underleverantörerna, samt att det lockar nya 
företag till kommunen. Klimatet för nyföretagande är även här positivt och det anses vara 
fint att vara företagare. Exportföretagen stöttas främst genom tillgång till industritomter 
men trots närvaron av exportföretag så finns det en viss brist av stora företag. 
 
Både Andersson (2001) och Porter (1998) anser att närvaron av starka lokala 
konkurrenter är bra för tillväxt och byggandet av konkurrenskraft vilket även 
intervjuobjekten anser trots att viss brist av detta råder i kommunerna. Vidare anser 
Edström & Lygonis (1997) att företagare även påverkas av hur omvärlden ser på 
företagande och av det lokala företagsklimatet, vilket i båda kommunerna kan anses som 
stödjande. När det gäller närvaron av exportföretag menar Porter (1998) att 
hemmabaserad konkurrenskraft i relaterade industrier erbjuder fördelar i form av 
informationsflöde och teknologiskt utbyte vilket ökar takten för innovation och 
uppgradering för exportföretagen. Detta är något som saknas i Skellefteå medan det i 
Halmstad verkar finnas en naturlig konkurrenssituation bland företag på alla nivåer.  
 
 
6.4 Faktorförhållanden 
 
Skellefteå har tillgång till högre utbildning på Skeria där både Luleå Tekniska Universitet 
och Umeå universitet är representerade. Utbildningen som erbjuds är breddutbildning 
med några spetsutbildningar. Kommunens vision är att antalet studenter ska uppgå till 
5000 stycken år 2005. Önskemål finns om att öka andelen spetsutbildningar som är 
riktade mot företagen i kommunen, men även att företagen blir bättre på att rekrytera 
akademiker lokalt. Det finns även en god tillgång till riskkapital men det saknas 
lokalförankrat riskkapital eftersom det finns få miljonärer i Skellefteå. Det anses att 
satsningar på tillväxt är en lokal angelägenhet men att med alltför stort extern makt och 
ägande i företagen blir dessa satsningar lidande.  
 
Halmstad har tillgång till Högskolan I Halmstad där det främst satsas på spetsutbildningar 
och där det finns ett samarbete med andra högskolor och universitet när det gäller 
breddutbildningar. Även Halmstad har vissa problem med att få företagen att anställa 
akademiker men en förändring är under framväxande. Företagarnas kompetens måste 
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lyftas snabbare genom samverkansprojekt företag och högskola emellan. Högskolan har 
även medfört att kommunen fått en ungdomsstämpel, vilket är bra för tillväxten eftersom 
det ökar kommunens attraktivitet. Tillgången på riskkapital är god främst eftersom det 
finns många rika personer i kommunen som är villiga att stötta goda företagsidéer, det är 
därmed främst lokalt riskkapital som satsas men det finns tillgång till kapital från de 
större regionerna kring Halland. Ett önskemål om regionala fonder och ett större lokalt 
ägande kan skönjas, men även bra styrelser anses vara lika viktigt som kapital. 
  
Porter (1998) säger att företag i en avancerad ekonomi skapar de viktigaste 
produktionsfaktorerna själva, vilket involverar tunga oavbrutna investeringar och kunniga 
mänskliga resurser. Regioner lyckas i branscher där de är duktiga på att utveckla dessa 
resurser och genom institutioner av världsklass som först skapar dessa resurser och sedan 
konstant uppgraderar dessa. Vidare anser Porter (1998) att spetsutbildning viktigt för 
tillväxten vilket Halmstad anser sig ha. Skellefteå är mindre bra på det området men där 
satsar kommunen på entreprenörskap, vilket även det kan vara en viktig faktor enligt 
Andersson (2001). Andersson (2001) anser även att anskaffning av kapitalresurser är en 
viktig fråga för växande företag men även att kunna klara sig på marknadens villkor, 
detta för att de ska anses vara konkurrenskraftiga. Både Skellefteå och Halmstad har 
behov av riskkapital och där kan statligt riskkapital vara en del av finansieringen 
eftersom det har visat sig ha positiva effekter för små företag. Men för mindre växande 
företag i Halmstad har ett ökat antal riskkapitalister varit en viktig källa till kapital vilket 
inte är fallet i Skellefteå. Vad som är bäst för tillväxten finns det därmed olika åsikter om.   
 
 
6.5 Efterfrågeförhållanden 
 
I Skellefteå finns det ingen lokal efterfrågan på produkter bland de internationella 
företagen, dock så ställs det krav på hög kvalitet av underleverantörer vilket kan vara 
utvecklande för dessa. Men samtliga respondenter anser att det skulle vara utvecklande 
för regionen med mer konkurrens bland de internationella företagen på hemmaplan. De 
stora företagen agerar som motorer i samhället men skulle kunna agera kraftfullare i den 
lokala debatten och ha ett större lokalt engagemang.  
 
Halmstad har samma situation bland de internationella företagen, dessa ställer hårda krav 
på leveranstider och produkter. Detta stärker de lokala underleverantörerna, men de 
lokala företagen har för de internationella företagen en mycket mindre vikt som 
sofistikerade kunder än vad de regionala och nationella företagen har. Dock anser en del 
av respondenterna att de internationella företagen agerar som motorer i den lokala 
ekonomin, men att de inte driver utvecklingen framåt eller tar några initiativ till detta. 
 
Ahrens (1995) säger att regioner erhåller konkurrensfördelar i branscher där 
hemmamarknaden ger företagen en tidigare bild av uppdykande köpbehov, vilket är 
något som är obefintligt i båda kommunerna. Lundgren och Ylinenpää (2000) anser att 
sofistikerade och krävande kunder är en drivkraft som kan användas till att utveckla de 
underleverantörer företaget har affärer med. Därigenom bidrar dessa kunder också till att 
stärka leverantörernas konkurrenskraft på nya marknader och därmed även deras förmåga 
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att skapa nya arbeten i regionen. Detta är något som går båda kommunerna förbi eftersom 
denna typ av företag saknas.  
 
 
6.6 Politik 
 
Skellefteå har en tillväxtstrategi där satsning på högre utbildning och infrastruktur ingår, 
detta anses dock inte vara tillräckligt för att erhålla tillväxt utan en aktivare 
näringslivsenhet och tydligare mål är önskvärd. Företagstillväxten är inriktad på att 
tillhandahålla lokaler och infrastruktur, men enligt näringslivet finns det en för stor 
kommunal verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet. Detta medför en 
negativ företagstillväxt och även ett dåligt debattklimat eftersom företagen av 
överlevnadsskäl blir tvungna att hålla en låg profil i kritiken av den offentligt förda 
politiken . 
   
Halmstad satsar främst på innovationer och har ett samarbete med landstinget och 
Högskolan vilket sker genom ett samverkansprojekt kallat Tillväxt Halmstad. Även 
satsningar på samarbete med andra kommuner i regionen, infrastruktur och industritomter 
ingår i tillväxtstrategin. Vad som skiljer Halmstad från Skellefteå är att i Halmstad har 
politiker och företagare en samsyn när det gäller vilka åtgärder som är viktiga när det 
gäller att skapa tillväxt. Viss kritik till detta finns dock, men alla anser att kommunen är 
bra på den sociala sidan och att den kommunala servicen är bra vilket medför att 
kommunen är attraktiv både för företag och människor som vill flytta dit. 
 
Arndt et al (2000) anser att en väg mot en ny lokal tillväxtstrategi kan vara att medvetet 
sträcka sig bortom den lokala horisonten och istället se på den gemensamma regionen, 
vilket är något som Halmstad gör men som Skellefteå inte gör. Lundgren och Ylinenpää 
anser att politiska åtgärder också kan förhindra till exempel en nödvändig 
omstrukturering av näringslivet genom att i alltför stor utsträckning influeras av olika 
partsintressen, vilket kan anses vara fallet i Skellefteå. Men Andersson (2001) anser att 
politiska beslut har mindre betydelse (och att betydelsen av politikåtgärder ofta 
överskattas av politiker och administratörer själva). Snabbväxande företag finner andra 
vägar och låter sig inte begränsas av yttre faktorer som exempelvis politiskt satta 
spelregler. Dock kan myndigheters agerande ha större inverkan på ”medelföretag” än på 
den lilla grupp som snabbväxande företag utgör.  
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7 Slutsatser 
 
Här presenterar jag mina slutsatser som skall svara på Syftet: Vilka faktorer är det som 
avgör varför vissa kommuner växer medan andra inte gör det? Sist i kapitlet redovisar 
jag mina rekommendationer till fortsatt forskning inom ämnesområdet. 
 
 
7.1 Skellefteå 
 
Av de undersökta faktorerna i Skellefteå fann jag dessa vara utmärkande för den negativa 
tillväxten: Kluster, exportföretag, utbildning, riskkapital och politik. Slutsatsen blir att 
företag som verkar i kluster (bland annat exportföretagen) i Skellefteå måste börja 
samarbeta mer med Högskola och Universitet, det finns alldeles för låg samverkan 
mellan dessa delar vilket medför ett dåligt utnyttjande av tillväxtpotentialen i kommunen. 
Det kan ske genom ett gemensamt stöd för nya utbildningar men även genom att anställa 
och/eller anlita lokalt och regionalt utbildade akademiker som kan tillföra nya idéer inom 
ekonomi och produktutveckling. Men även den högre utbildningen i kommunen måste 
ses över. Det finns ett behov av spetskompetens i de utvecklingsbara klustren och 
utbildningen måste ändra riktning från breddutbildning mot spetsutbildning om tillväxt i 
dessa kluster ska uppnås. Företag verksamma i Skellefteå måste tillsammans med 
stödjande organisationer, göras delaktiga i att skapa och utveckla den lokala 
konkurrensen eftersom det saknas starka lokala konkurrenter. En fördel med stark lokal 
konkurrens, är att det lockar till sig nyetableringar och gör regionen attraktiv även för 
potentiella inflyttare. Det vore önskvärt att fler företag blir mer lokalt förankrade genom 
ett större lokalt ägande. Detta är svårt att göra något åt men vissa anser att lokala fonder 
eller att starta ett lokalt riskkapitalbolag är ett sätt att få till en förändring. Detta håller jag 
med om och jag anser att det är den enda förutsättningen till att få ett mer lokalt ägande 
som kan generera tillväxt i kommunen. 
 
Slutligen måste Skellefteå få en ökad samsyn mellan företag och politiker. Vissa forskare 
anser att politiker varken kan eller ska påverka den lokala tillväxten mer än att göra det 
lättare för företag att etablera sig och växa på orten. Detta håller jag med om, men främst 
måste både politiker och företagare vara överens om vad som ska göras för att stödja den 
lokala tillväxten. En analys av företagsklimatet (KFAKTA99) visar att det finns en 
skillnad mellan vad politiker anser och vad näringslivet anser om det lokala 
företagsklimatet (Politikerenkät medelvärde 3,7 Företagarenkät medelvärde 2,9). Det är 
mycket svårt att påverka tillväxten i de lokala företagen om inblandade parter inte har en 
gemensam syn på vad som behöver förändras. Än viktigare blir det på grund av den låga 
attraktionskraften i kommunen, som mycket väl kan häröra från den bristande samsynen. 
 
  
7.2 Halmstad 
 
Av de undersökta faktorerna i Halmstad fann jag dessa vara utmärkande för den positiva 
tillväxten: läge, exportföretag, utbildning, riskkapital och politik. Någon sade att orsaken 
till att Halmstad växer är för att Halmstad har ett attraktivt läge. Detta kan naturligtvis 
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vara sant men är ingen variabel som i analysen. Halmstad har dock ett bra läge med 
närhet till större städer och kontinenten vilket har varit positivt och utvecklande för 
hamnverksamheten och för handeln. Detta är en stor orsak till att kommunen växer, men 
det finns även andra orsaker. En är tillgången till högskolan (Både Högskolan I Halmstad 
och Försvarets Högskola) som har en satsning mot spetskompetens trots att högskolan i 
Halmstad inte har funnits så länge, vilket är önskvärt bland de lokala företagen. Likväl 
som Skellefteå finns det ett visst motstånd mot akademiker men detta håller på att 
förändras och de som anställer akademiker är oftast positiva. Tillgången till lokalt 
riskkapital är en faktor som inte kan förringas. Det är en viktig faktor som stöder 
tillväxten lokalt och skapar en positiv spiral. Rikedom är något som inte föraktas vilket i 
sin tur leder till att rika individer blir villiga att satsa vidare på den lokala tillväxten. 
 
Slutligen så finns i Halmstad den så viktiga samsynen. Jag anser att även det är en orsak 
till att kommunen växer. Tillsammans med samarbetet med övriga kommuner ger detta 
en grogrund för tillväxt som inte kan underskattas. Vissa respondenter hävdar att 
politikerna inte gör något alls vilket är helt fel, markområden erbjuds för företagstillväxt 
och just samsynen mellan politiker och företagare om vad som bör göras, skapar en 
positiv anda som i sig gör att företagare känner sig välkomna. Här anser jag att Halmstad 
faktiskt har en god balans över vad politiker både bör och ska göra, vilket visar sig av det 
mestadels positiva ordalag som respondenterna beskriver politikernas arbete med lokal 
tillväxt.  
 
Det finns andra faktorer som inte ingår i denna uppsats. Den låga nativiteten i Sverige har 
inte berörts eftersom det är svårt för lokala beslutsfattare och företagare att påverka detta, 
förutom att försöka göra kommunerna mer attraktiva för potentiella inflyttare. Detta 
genom att titta på de områden som faktiskt går att påverka såsom utbildning, 
infrastruktur, stödjande företagsklimat med mera. En av respondenterna menade att det i 
framtiden endast kommer att finnas 20-30 kommuner som växer medan glesbygden blir 
allt mindre. Detta kritiseras av vissa forskare och även jag tror att om kommunerna i 
Norra Sverige lär sig att samarbeta och utveckla regionerna så kan detta motverkas. Men 
det kommer även att krävas ett samarbete mellan politiker och företag där dessa 
gemensamt kan finna gemensamma lösningar som stärker den lokala tillväxten. 
 
 
7.3 Rekommendationer för fortsatt forskning   
 
Under arbetets gång har jag funnit vissa frågeställningar som kan vara intressanta att 
analysera vidare. Dessa är: 
 

• Hur ser tillväxten ut bland nya och etablerade företag i Norrland? 
• Hur ser befolkningstillväxten ut bland Norrlands kommuner både historiskt och i 

ett framtidsperspektiv? 
• Är regionalt samarbete något som är gynnsamt för den lokala tillväxten? 
• Vad kan den lokalt förda politiken göra för att påverka den lokala tillväxten? 
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Intervju guide 
 

Kan du ge en bild av den bakomliggande orsaken till att befolkningstillväxten i 
din kommun antingen är bra eller dålig, vad är orsaken till detta, vilken är den 
avgörande faktorn? 

 
Företagskluster: 

- Finns det en grupp av geografisk närbelägna sammankopplade företag och 
associerade institutioner inom något speciellt område? Dessa ska innefatta 
slutproducenter eller serviceindustrier, specialiserade leverantörer och företag i 
närbesläktade industrier men även oftast omfatta företag som tillverkar 
komplementprodukter och institutioner som tillhandahåller utbildning, 
information, forskning och teknisk support.     

- På vilket sätt går detta att utveckla eller skapa och vad är avgörande för att det ska 
generera tillväxt, samt vilka hinder för denna tillväxt ser du? 

 
Företagsstrategi, struktur och rivalitet: 

- Finns det en närvaro av starka lokala konkurrenter, samt vad anser du att detta 
betyder för företagens utveckling, är det positivt eller negativt? 

- Hur är det lokala klimatet för nyföretagande, är det stödjande eller inaktivt? 
- Finns det företag med en internationell inriktning och har dessa ett stöd av lokala 

näringslivet, samt hur upplevs/stöttas dessa? 
 
Faktor förhållanden: 

- Satsas det på en specialiserad eller en bred utbildning på högre nivå? 
- Finns det/krävs det kvalificerad arbetskraft i de lokala företagen? 
- Hur är generellt tillgången på riskkapital för nya/befintliga företag och finns 

behovet och hur har det varit tidigare? 
- Vilka är det i huvudsak som satsar i företagen lokala/icke lokala kapitalägare? 
 

Efterfrågeförhållanden: 
- Tillhandahåller de lokala efterfrågeförhållandena, fördelar genom att tvinga de 

lokala företagen till att svara på tuffa utmaningar? 
- Agerar de stora lokala företagen som drivmotorer i den regionala/lokala 

ekonomin? 
 

Relaterade och stödjande företag/branscher: 
- Finns det lokala relaterade och stödjande företag och/eller branscher, som 

konkurrerar både lokalt och internationellt, samt är detta bra eller dåligt, på vilket 
sätt? 

- Är dessa innovativa och/eller stödjande inom forskning och utveckling? 
- Finns det ett informationsflöde mellan dessa företag och leverantörer/kunder? 
 

Politik: 
- Har den lokala politiken någon tillväxtstrategi? 
- På vilket sätt stödjer den förda politiken företagstillväxt?
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Intervju med Olov Modig intresseorganisation, via telefon i Skellefteå.  
 

Kan du ge en bild av den bakomliggande orsaken till att befolkningstillväxten i din 
kommun antingen är bra eller dålig, vad är orsaken till detta, vilken är den 
avgörande faktorn? 
- Befolkningstillväxten har under många år varit stillastående med en liten ökning i 

tätorten och en minskning i kringområdena (glesbygd). Det finns tre faktorer som 
är avgörande för den låga tillväxten: 
För det första så har det inte funnits någon högre utbildningsplattform vilket har 
varit hämmande för den industriella utvecklingen, sedan så har många företag 
verkat inom tung industri som genom åren har rationaliserat och därmed ej 
genererat fler arbetstillfällen, sist så har den kommunala verksamheten genom 
kommunala bolag för stor verksamhet och bedriver för mycket i egen regi som 
kan privatiseras och konkurrensutsättas. 

 
Företagskluster: 

Finns det en grupp av geografisk närbelägna sammankopplade företag och 
associerade institutioner inom något speciellt område? Dessa ska innefatta 
slutproducenter eller serviceindustrier, specialiserade leverantörer och företag i 
närbesläktade industrier men även oftast omfatta företag som tillverkar 
komplementprodukter och institutioner som tillhandahåller utbildning, information, 
forskning och teknisk support. 
- Jag anser att det finns tre olika företagskluster som verkar i Skellefteå. Det första 

är verkstadsindustrin där Boliden är den drivande motorn. Det andra är 
träindustrin som engagerar många sågverk och snickeriindustrier. Det tredje är IT-
industrin med företag som Eriksson, TietoEnator och Merkantildata. Dessutom 
finns det en del konsulter och tjänsteföretag som verkar inom alla dessa kluster. 

  
På vilket sätt går detta att utveckla eller skapa och vad är avgörande för att det ska 
generera tillväxt, samt vilka hinder för denna tillväxt ser du? 
- Det finns vissa kompetens hinder bland arbetskraften vilket beror av 

utbildningssituationen på högre utbildningsnivåer. Kommunen har även en låg 
attraktionskraft vilket medför låg inflyttning. Många företag gör för mycket i egen 
regi och är dåliga på att outsourca delar av verksamheten men även att samverka i 
delar av verksamheten, detta går att göra mycket bättre även från kommunal sida 
eftersom kommunen är en stor aktör på den lokala marknaden. Samverkan med 
universitet och högskola är ett område som skulle kunna förbättras, detta för att få 
in mer spetskunskap i företagen. Till sist måste företagen bli bättre på att tillvara 
ta idéer och utveckla dessa exempelvis genom att avknoppa verksamhet och stötta 
denna (intraprenörer).  

 
Företagsstrategi, struktur och rivalitet: 

Finns det en närvaro av starka lokala konkurrenter, samt vad anser du att detta 
betyder för företagens utveckling, är det positivt eller negativt? 
- Många av de lokala företagen konkurrerar ej med varandra eftersom de flesta 

verkar på separata marknader, vilket är en nackdel eftersom de positiva effekterna 



                                                                                                                                  Bilaga 2 

 2

av lokal konkurrens uteblir. Däremot är företagen duktiga på exportmarknaden 
och många företag riktar sin produktion mot områden utanför regionen. 

 
Hur är det lokala klimatet för nyföretagande, är det stödjande eller inaktivt? 
- Det lokala klimatet är nog bra men nyföretagarverksamheten drivs offentligt 

genom Almi, Arbetsförmedlingen och kommunen utan något stöd från de större 
företagen i kommunen. Detta skulle kunna fungera bättre om det drevs genom ett 
bolag som inriktar sig mot att stötta dessa företag, det finns mycket att förbättra. 

 
Finns det företag med en internationell inriktning och har dessa ett stöd av lokala 
näringslivet, samt hur upplevs/stöttas dessa? 
- Jag upplever att det i Skellefteå finns en exporttradition med många 

internationella företag, det finns även något som heter Exporters Club där 
exportföretag stöttas. Dock skulle de internationella företagen kunna engageras på 
ett bättre sätt när det gäller import och export av idéer, vilket skulle främja den 
lokala tillväxten.  

 
Faktor förhållanden: 

Satsas det på en specialiserad eller en bred utbildning på högre nivå? 
- Skellefteå har en koppling till både Luleå Tekniska Universitet och Umeå 

universitet genom Skeria, där man har spetsutbildning på träsidan men där övrig 
utbildning är breddutbildning. Utbildningen riktas mot företag i regionen men 
med mer bredd än spets exempelvis genom högskoleingenjörsprogrammet. Dock 
är Skellefteå bra på utbildning inom grundskola och gymnasium som satsar på 
kunskap inom entreprenörskap och kreativitet. 

  
Finns det/krävs det kvalificerad arbetskraft i de lokala företagen? 
- Näringslivet i regionen är ganska dåliga på att ta till sig den utbildade 

arbetskraften så uppenbarligen så verkar det inte finnas något behov, men 
sanningen är att i företag där denna tas emot så händer det oftast positiva saker 
vilket tyder på att det går att förbättra situationen. Traditionellt så har företagen 
anställt gymnasieingenjörer och de som har yrkesteknisk högskoleexamen. 
Företagen borde kunna förbättra sig på denna punkt genom att sikta högre och 
anställa människor med mer spetskunskap. 

  
Hur är generellt tillgången på riskkapital för nya/befintliga företag och finns behovet 
och hur har det varit tidigare? 
- Det finns gott om pengar, men frågan är om det finns tillräckligt kompetent 

kapital som även bidrar med kunskap inom marknadsföring och styrning med 
mera. Dock finns det en brist på lokalt kapital eller så kallade ”business angels”, 
även kapitalet har en själ och det vore bra med lokala miljonärer som satsar lokalt. 
Detta skulle då ge en bra balans och mix av kapital i företagen. 
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Vilka är det i huvudsak som satsar i företagen lokala/icke lokala kapitalägare? 
- I huvudsak är det icke lokala kapitalägare. 
 

Efterfrågeförhållanden: 
Tillhandahåller de lokala efterfrågeförhållandena, fördelar genom att tvinga de 
lokala företagen till att svara på tuffa utmaningar? 
- Exportföretagen i kommunen är motorer som förvisso kräver hög kvalitet av sina 

leverantörer, det är ett högt yttre tryck som borde vara utvecklande för regionen. 
 
Agerar de stora lokala företagen som drivmotorer i den regionala/lokala ekonomin? 
- Till viss del, men de skulle kunna agera kraftfullare och ha ett större lokalt 

engagemang. 
 

Relaterade och stödjande företag/branscher: 
Finns det lokala relaterade och stödjande företag och/eller branscher, som 
konkurrerar både lokalt och internationellt, samt är detta bra eller dåligt, på vilket 
sätt? 
- Företagen konkurrerar endast internationellt eftersom de flesta har nischat sig i 

speciella segment som är relativt små, dock skulle det vara bra för tillväxten med 
mer lokal konkurrens. 

 
Är dessa innovativa och/eller stödjande inom forskning och utveckling? 
- Vissa av dessa företag har kontakt med universiteten medan andra har egen 

forskning och utveckling. Detta skulle kunna utvecklas och det behövs satsas mer 
eftersom det jobbas för lite med den typen av frågor. Det skulle vara positivt om 
fler ”vildhjärnor” som är innovativa och som har kontakter med universitet 
engagerades av företagen eftersom både företag och universitet har mycket att 
lära av varandra. 

  
Finns det ett informationsflöde mellan dessa företag och leverantörer/kunder? 
- Många jobbar i huvudsak var för sig vilket genererar ett lågt informationsflöde, 

men det kommer mer och mer. Kraven mellan underleverantör, tillverkare och 
kunder gör att frågan är viktig och företagen försöker nog föra dialoger och 
informera varandra men de kan bli bättre. 

 
Politik: 

Har den lokala politiken någon tillväxtstrategi? 
- Nej, än så länge inte alls. 
 
På vilket sätt stödjer den förda politiken företagstillväxt? 
- Om det finns någon så är det genom de kommunala bolagen som kan 

tillhandahålla billiga industrilokaler, men kommunens uppgift borde i stället vara 
att skapa möjligheter för företag att verka inom kommunen genom att förbättra 
exempelvis infrastrukturen. Kommunen försöker nog att stödja företagstillväxt 
men resultatet är klent. 
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Intervju med Mikael Lindholm Näringslivsenheten, på dennes kontor i Skellefteå. 
 

Kan du ge en bild av den bakomliggande orsaken till att befolkningstillväxten i din 
kommun antingen är bra eller dålig, vad är orsaken till detta, vilken är den 
avgörande faktorn? 
- Jag ser tre olika faktorer som påverkat befolkningstillväxten i Skellefteå: 

1: Ökad rörlighet bland ungdomar, det är lättare nu än tidigare att resa till olika 
städer och därmed också lättare att studera på andra orter. 
2: Öppnare EU, det är vanligt att fler flyttar inom EU än tidigare vilket även gäller 
Skellefteå. Det är inte längre självklart att flytta till Stockholm när det är lika lätt 
att flytta exempelvis till London. 
3: Tidens tempo, det anses numera vara normalt att människan är lättrörlig och 
därmed flyttar omkring under vissa perioder i livet. 

 
Företagskluster: 

Finns det en grupp av geografiskt närbelägna sammankopplade företag och 
associerade institutioner inom något speciellt område? Dessa skall innefatta 
slutproducenter eller serviceindustrier, specialiserade leverantörer och företag i 
närbesläktade industrier men även oftast omfatta företag som tillverkar 
komplementprodukter och institutioner som tillhandahåller utbildning, information, 
forskning och teknisk support. 
- Endast en, nämligen träindustrin. 
  
På vilket sätt går detta att utveckla eller skapa och vad är avgörande för att det ska 
generera tillväxt, vilka hinder finns det? 
- Träindustrin har redan en stor tillväxt och jag ser inga hinder för ökad tillväxt i 

branschen. Dock anser jag att branschen måste göra träindustrin mer intressant 
för att locka studenter och kvalificerad arbetskraft till denna näring. Det finns 
dessutom ett behov av fler kluster inom exempelvis data där ett intressant projekt 
är Internet bay.  

 
Företagsstrategi, struktur och rivalitet: 

Finns det en närvaro av starka lokala konkurrenter, samt vad anser du att detta 
betyder för företagens utveckling, positivt/negativt? 
- Det kan finnas en liten konkurrens mellan underleverantörerna i 

verkstsadsindustrin och bland olika konsulter men till största del rör det sig nog 
om samverkan. Konkurrens måste trots allt finnas eftersom det är en förutsättning 
för att produkterna ska bli bra. 

  
Hur är det lokala klimatet för nyföretagande, stödjande/innaktivt? 
- Stödjande genom samverkan mellan Almia, Arbetsförmedlingen och kommunen. 

Dessa verkar genom ett nyföretagarcentrum där allt nyföretagande samlas och 
utvecklas bland annat genom en idé och uppfinnarversktad, vilket ger ett bra 
nyföretagarklimat. 
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Finns det företag med en internationell inriktning och har dessa ett stöd av lokala 
näringslivet, samt hur upplevs/stöttas dessa? 
- Skellefteå har många exportföretag men dessa lever sina egna liv. Kommunen 

stödjer dessa företag bland annat genom olika projekt. 
 

Faktor förhållanden: 
Satsas det på en specialiserad eller en bred eftergymnasial utbildning? 
- Det lokala näringslivet har påverkat utbildningen som är ganska specialiserad 

men det finns en önskan om bredd. 
 
Finns det/krävs det kvalificerad arbetskraft för lokala företag? 
- Det både finns och krävs kvalificerad arbetskraft, bland annat på Eriksson som 

tillsammans med exportföretagen har behov av data och civilingenjörer. 
 
Hur är generellt tillgången på riskkapital för nya/befintliga företag, finns behovet 
och hur har det varit tidigare? 
- Det finns gott om riskkapital men det är oftast med krav om hög avkastning, 

riskkapital behövs dock vid medfinansiering av främst nya företag. 
Riskkapitalbolagen har nog blivit fler med åren vilket medfört att utbudet av 
dessa är större än tidigare. 

 
Vilka är det i huvudsak som satsar i företagen lokala/icke lokala kapitalägare? 
- Bankerna är de största aktörerna eftersom Skellefteå har få privata miljonärer, om 

det är bra eller dåligt kan jag inte svara på men det är nog en bra mix av lokala 
och icke lokala kapitalägare.  

 
Efterfrågeförhållanden: 

Tillhandahåller de lokala efterfrågeförhållandena några fördelar genom att tvinga 
de lokala företagen till att svara på tuffa utmaningar? 
- Vet ej om det sätts någon press på lokala underleverantörer. 
 
Agerar de stora lokala företagen som drivmotorer i den lokala ekonomin? 
- Boliden är en stor lokal motor men även andra företag fungerar som drivmotorer 

vilket genererar arbeten till de lokala underleverantörerna. 
 

Relaterande och stödjande branscher: 
Finns det lokala relaterade och stödjande företag och/eller branscher, som 
konkurrerar både lokalt och internationellt, samt är detta bra eller dåligt, på vilket 
sätt? 
- Nej, det stora företagen konkurrerar endast internationellt, men jag vet inte hur 

det ser ut på underleverantörssidan eller om detta är bra eller dåligt. 
  
Är dessa innovativa och/eller stödjande inom forskning och utveckling? 
- De stora företagen har oftast egen forskning och utveckling men annars så 

samarbetar processindustrin med universiteten, mest då med Luleå Tekniska 
Universitet. 



                                                                                                                                  Bilaga 2 

 6

Finns det ett informationsflöde mellan dessa företag och deras leverantörer/kunder? 
- Informationsflöde finns via den dagliga kontakten och via företagens nätverk. 
 

Politik: 
Har den lokala politiken någon tillväxtstrategi? 
- Ja, genom tillväxtkonferenser, debattkvällar, utvecklingskampanjer och 

utställningar i kringområden där idéer sugs upp och analyseras. Detta arbete har 
föregåtts av olika studiecirklar och genom byautvecklingsgrupper. 

 
På vilket sätt stödjer den förda politiken företagstillväxt? 
- Med glada tillrop, kommunen försöker att skapa förutsättningar för tillväxt 

genom att tillhandahålla industriområden, infrastruktur och lokaler. Kommunen 
har en god framförhållning där man bland annat är medfinansiär i olika industri- 
och utvecklingsprojekt. 

 
    
Intervju med Tomas Holmström Skeria, på dennes kontor i Skellefteå. 
 

Kan du ge en bild av den bakomliggande orsaken till att befolkningstillväxten i din 
kommun antingen är bra eller dålig, vad är orsaken till detta, vilken är den 
avgörande faktorn? 
- Det är ett samspel mellan flera faktorer, basindustriernas omstrukturering är en 

faktor där ny teknik har medfört mindre antal anställda. Kommunen saknar 
dessutom ett universitet vilket kan vara en annan faktor, det finns dock en 
utbildningsplattform (Skeria) som har till uppgift att locka studenter och 
utbildningar till Skellefteå. Trots att  kommunen är känd för sin entreprenörsanda 
så finns det en viss tröghet när företag skall expandera, detta kan bero på 
bristande teoretiska kunskaper, bristande ambitioner, bristande språkkunskap och 
bristande omvärdskunskap som ger en rädsla till att expandera. Den mentala 
bilden bland företagare är nog att vara liten, dessutom har kommunen en 
lågkyrklig tradition mot att människan ska vara en kapitalist. Till sist har 
Skellefteå ett logistiskt avstånd till marknaden, men även ett mentalt avstånd och 
till viss del ett ekonomiskt avstånd till marknaden. 

  
Företagskluster: 

Finns det en grupp av geografiskt närbelägna sammankopplade företag och 
associerade institutioner inom något speciellt område? Dessa skall innefatta 
slutproducenter eller serviceindustrier, specialiserade leverantörer och företag i 
närbesläktade industrier men även oftast omfatta företag som tillverkar 
komplementprodukter och institutioner som tillhandahåller utbildning, information, 
forskning och teknisk support.  
- Ja, inom träindustrin. IT är ett växande kluster och även media är på gång. 
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På vilket sätt går detta att utveckla eller skapa och vad är avgörande för att det ska 
generera tillväxt, vilka hinder finns det? 
- Detta går att utveckla genom geografisk närhet mellan företagen men även genom 

att ha en gemensam syn på samverkan vid större order och samnyttjande av 
lokaler. Företagen måste även börja lita på varandra vid utvecklandet av nya 
produkter och inte tro att alla är ute efter att stjäla varandras idéer. 

 
Företagsstrategi, struktur och rivalitet: 

Finns det en närvaro av starka lokala konkurrenter, samt vad anser du att detta 
betyder för företagens utveckling, positivt/negativt? 
- Det finns relativt lite konkurrens mellan företagen, kanske något mer mellan olika 

konsulter men generellt så samverkar företagen mer än de konkurrerar. 
 
Hur är det lokala klimatet för nyföretagande, stödjande/innaktivt? 
- Klimatet är mycket stödjande, Skellefteå kommun är bra på att satsa bland annat 

på ett nyföretagarcentrum och innovationscentrum som genererat vinster i 
nationella skapa tävlingar ett flertal gånger. 

 
Finns det företag med en internationell inriktning och har dessa ett stöd av lokala 
näringslivet, samt hur upplevs/stöttas dessa? 
- Ja, Boliden, Skega, Alimak, Hydro auto och Erisoft är alla internationella och 

kommunen och dess innevånare har en positiv inställning gentemot dessa. 
 

Faktor förhållanden: 
Satsas det på en specialiserad eller en bred eftergymnasial utbildning? 
- Både och, spetsutbildning finns med civilingenjörer mot träindustrin men annars 

är det mest generella utbildningar. Skolan försöker att få bredare utbildningar 
men även spets utbildningar som är nationellt intressanta, bland annat 
entreprenörsutbildningar och IT-utbildningar. Dessutom finns det en vilja att 
sprida entreprenörskap och småföretagande till andra utbildningar, det nystartade 
EU-programmet med inriktning mot språk och EU-kunskap är ett exempel på 
specialutbildning. Vidare så jobbar skolan med att få en mastersutbildning i 
riskhantering vilket är ett annat exempel på spetsutbildning. 

  
Finns det/krävs det kvalificerad arbetskraft för lokala företag? 
- Ja, de större företagen kräver kvalificerad arbetskraft men är dåliga på att omsätta 

detta i praktiken genom att anställa de som är kvalificerade. På IT-sidan finns det 
ont om kvalificerad arbetskraft men generellt finns det gott om välutbildade inom 
andra områden. 

 
Hur är generellt tillgången på riskkapital för nya/befintliga företag, finns behovet 
och hur har det varit tidigare? 
- Tror att det finns mindre än i storstäderna, det saknas lokala kapitalister och det 

finns dåligt med kapital i företags startskeden. Steget från idé till produkt blir 
därmed långt. 
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Vilka är det i huvudsak som satsar i företagen lokala/icke lokala kapitalägare? 
- En icke lokal som är stor i Skellefteå är Carl Bennet som är intresserad av bland 

annat Sorb Invest men i övrigt så vet jag inte. 
 

Efterfrågeförhållanden: 
Tillhandahåller de lokala efterfrågeförhållandena några fördelar genom att tvinga 
de lokala företagen till att svara på tuffa utmaningar? 
- Kanske verkar företagen i Skellefteå på en skyddad marknad som sänker 

konkurrensförmågan internationellt. 
 
Agerar de stora lokala företagen som drivmotorer i den lokala ekonomin? 
- De stora lokala företagen är basen i ekonomin och agerar som lokomotivföretag. 

 
Relaterande och stödjande branscher: 

Finns det lokala relaterade och stödjande företag och/eller branscher, som 
konkurrerar både lokalt och internationellt, samt är detta bra eller dåligt, på vilket 
sätt? 
- Vet ej. 
 
Är dessa innovativa och/eller stödjande inom forskning och utveckling? 
- På IT-sidan inser man att forskningen är viktig men rent generellt så är företagen 

dåliga på att satsa på forskning och utveckling, glappet är för stort. 
 
Finns det ett informationsflöde mellan dessa företag och deras leverantörer/kunder? 
- Tror det men i så fall mest inom träbranschen. 
 

Politik: 
Har den lokala politiken någon tillväxtstrategi? 
- Ja, kommunen har en strategisk plan där det ska satsas på högre utbildningar som 

därigenom ska generera tillväxt. Det satsas även på infrastruktur för att locka 
företagsetableringar och tillväxt uppmuntras genom att kommunen deltar som 
medfinansiärer i olika projekt med tillväxtpotential. 

 
På vilket sätt stödjer den förda politiken företagstillväxt? 
- Kommunen har satsat i något som kallas för innovationscentrum och man har ett 

samarbetsråd mellan företag och kommunledning, men även genom att 
gemensamt visionera om framtid och utveckling. Dock uppmuntrar inte 
kommunledningen den offentliga verksamheten till avknoppningar i nya företag. 
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Intervju med Johan Åström egen företagare, på dennes kontor i Skellefteå.  
 

Kan du ge en bild av den bakomliggande orsaken till att befolkningstillväxten i din 
kommun antingen är bra eller dålig, vad är orsaken till detta, vilken är den 
avgörande faktorn? 
- Det finns tre orsaker till den negativa befolkningstillväxten; offentlig förd politik, 

företags ägande och företagsstruktur. Skellefteå var väl utrustat från 1950 och 
framåt, men saknade förmågan att få kommunen att växa, den förda politiken var 
och är ej tillväxtskapande utan endast förvaltande och dominerande. Problemet 
härav är att politikerna som styr allt har slagit sig för bröstet och saknar visioner. 
När det gäller ägandet så har företagen tidigare haft ett starkt lokalt ägande i de 
tunga företagen och när ägandet flyttades, så flyttades även makten i företagen 
och den naturliga pulsen av att huvudkontoren låg i Skellefteå försvann söderut. 
Sist så medför företagens struktur att underleverantörerna har problem med att slå 
sig in på exportmarknaden när den naturliga hemmamarknaden krymper, 
omstruktureringar och utlokalisering av delar av företagen medför att forskning 
och utveckling, samt marknadsavdelningen hamnar utanför regionen och den 
kvarvarande företagsstrukturen, det vill säga i huvudsak produktionsenheten är 
inte tillväxtskapande.      

 
Företagskluster: 

Finns det en grupp av geografiskt närbelägna sammankopplade företag och 
associerade institutioner inom något speciellt område? Dessa skall innefatta 
slutproducenter eller serviceindustrier, specialiserade leverantörer och företag i 
närbesläktade industrier men även oftast omfatta företag som tillverkar 
komplementprodukter och institutioner som tillhandahåller utbildning, information, 
forskning och teknisk support.  
- Snickericentralen är nog en sådan grupp där man mest samverkar inom 

marknadsföring. 
 
På vilket sätt går detta att utveckla eller skapa och vad är avgörande för att det ska 
generera tillväxt, vilka hinder finns det? 
- Försök finns att skapa dylika grupper men det är svårt eftersom det inom 

branscherna finns så mycket intern konkurrens vilket gör att resultatet blir dåligt, 
den enda grupp som har lyckats är snickericentralen 

 
Företagsstrategi, struktur och rivalitet: 

Finns det en närvaro av starka lokala konkurrenter, samt vad anser du att detta 
betyder för företagens utveckling, positivt/negativt? 
- Viss konkurrens finns och den är mycket stimulerande. 
 
Hur är det lokala klimatet för nyföretagande, stödjande/innaktivt? 
- Ganska bra, att starta eget reklameras stort och kommunen har infört 

entreprenörskap på skolschemat. Dessutom finns idéforum som är positivt när det 
gäller att stötta nyföretagande. 
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Finns det företag med en internationell inriktning och har dessa ett stöd av lokala 
näringslivet, samt hur upplevs/stöttas dessa? 
- Ja, Alimak, Skega och Brock är företag som är internationella och krävande, 

dessa har dessutom ett gott stöd i kommunen. Boliden är dock svåra att ha och 
göra med eftersom de har en tuff inköpspolicy, men även de har ett brett stöd på 
orten och betyder mycket för utvecklingen. 

 
Faktor förhållanden: 

Satsas det på en specialiserad eller en bred eftergymnasial utbildning? 
- Det satsas på nischade utbildningar men kanske inte på någon riktig spets, utan 

mer flexibilitet för att få studenter att flytta hit. 
 
Finns det/krävs det kvalificerad arbetskraft för lokala företag? 
- Det är varierande, något som det finns stor brist på är människor på toppnivå 

(chefer, VD, med mera). Det är ett bekymmer med att få hit individer som kan 
verka inom management eftersom det har en viss medföljande problematik 
(medföljande sambo), detta medför ett problem med att få in nytt blod i företagen. 

 
Hur är generellt tillgången på riskkapital för nya/befintliga företag, finns behovet 
och hur har det varit tidigare? 
- Det finns ett behov av riskkapital i alla typer av företag och viss tillgång finns. 
 
Vilka är det i huvudsak som satsar i företagen lokala/icke lokala kapitalägare? 
- Tyvärr så är det till största del icke lokala kapitalägare som satsar i Skellefteå 

vilket är dåligt eftersom makten då förskjuts till de orter kapitalet kommer ifrån. 
Kapitalet borde vara lokalt för att makten ska stanna i kommunen och tillföra en 
långsiktig tillväxt. 

 
Efterfrågeförhållanden: 

Tillhandahåller de lokala efterfrågeförhållandena några fördelar genom att tvinga 
de lokala företagen till att svara på tuffa utmaningar? 
- Ja det gör de, vilket dessutom är bra eftersom hårda krav är utvecklande för 

underleverantörerna. 
 
Agerar de stora lokala företagen som drivmotorer i den lokala ekonomin? 
- Ja det gör de, men inte som opinionsbildare. De stora företagen kan gå ut hårdare 

och mer aktivt tala om vad de vill och vart de är på väg, de kan även deltaga i den 
regionala utvecklingen och lokala opinionsbildningen på ett mer aktivt sätt. 

 
Relaterande och stödjande branscher: 

Finns det lokala relaterade och stödjande företag och/eller branscher, som 
konkurrerar både lokalt och internationellt, samt är detta bra eller dåligt, på vilket 
sätt? 
- Skega och Boliden är nog sådana företag som verkar och samarbetar såväl lokalt 

som internationellt, även Boliden Contech samarbetar med Boliden och lokala 
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företag såväl lokalt som när de skall operera internationellt. Detta är bra och 
utvecklande för dessa företag. 

 
Är dessa innovativa och/eller stödjande inom forskning och utveckling? 
- Förmodligen till viss del men hur mycket vet jag ej. 
 
Finns det ett informationsflöde mellan dessa företag och deras leverantörer/kunder? 
- Jag tror inte att det finns något informationsflöde i någon större utsträckning. 

 
Politik: 

Har den lokala politiken någon tillväxtstrategi? 
- Nej, kommunen har ingen strategi över huvud taget eftersom kommunledningen 

styr och ställer precis som de vill tackvare sin politiska majoritet. 
 
På vilket sätt stödjer den förda politiken företagstillväxt? 
- Kommunen försöker att stödja tillväxt genom utbildningar på Skeria, 

industrilokaler, Idéforum och övriga stöd, men det är bara halmstrån och 
modellen är ingen riktig strategi. Vad som behövs är en helt annan utveckling av 
näringslivet på egna premisser och inte på kommunens, idag kan ingen företagare 
i någon bransch vara säker på att de kan slippa konkurrens från kommunala 
företag och kommunal verksamhet. Kommunen har tagit en maktposition över 
verksamheter vilka man styr i egen regi samt även opinionsmässigt, vilket 
medfört att de flesta kommunmedborgare tycker att det är kommunens skyldighet 
att ordna tillväxt. 

   
 
Intervju med Kari Jaako Kommunstyrelsen, på dennes kontor i Skellefteå.  
 

Kan du ge en bild av den bakomliggande orsaken till att befolkningstillväxten i 
din kommun antingen är bra eller dålig, vad är orsaken till detta, vilken är den 
avgörande faktorn? 

- Det finns ett antal orsaker till att befolkningstillväxten är otillfredsställande, bland 
annat så har hela riket ett lågt födelsetal vilket även drabbar Skellefteå. Många 
ungdomar flyttar för att studera på annan ort och många invandrare som tidigare 
har tagits emot i Skellefteå flyttar och har flyttat till storstadsområden. Dock är 
det få som flyttar av arbetsorsaker vilket annars brukar vara fallet vid utflyttning 
från norrlandskommuner. 

 
Företagskluster: 

Finns det en grupp av geografisk närbelägna sammankopplade företag och 
associerade institutioner inom något speciellt område? Dessa ska innefatta 
slutproducenter eller serviceindustrier, specialiserade leverantörer och företag i 
närbesläktade industrier men även oftast omfatta företag som tillverkar 
komplementprodukter och institutioner som tillhandahåller utbildning, information, 
forskning och teknisk support.     
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- I Skellefteå är de dominerande klustren IT- och verkstadsindustri, med Boliden 
som främsta motor. Skellefteå är Norra Sveriges tätaste inom IT-industri, men 
även träindustrin har ett starkt fäste med sågverk, snickeri, forskning och 
utveckling, samt vidareförädling. 

  
På vilket sätt går detta att utveckla eller skapa och vad är avgörande för att det ska 
generera tillväxt, samt vilka hinder för denna tillväxt ser du? 
- Både trä- och IT-industrin går att utveckla där den senare kanske har störst 

tillväxtpotential genom avknoppning och outsourcing av de stora IT-företagen. 
Avgörande för tillväxten är stora forskningsprojekt som kan stödja utvecklingen, 
men även hinder finns i form av bristen på utbildningsvolym och att rekrytering är 
en trång sektor. 

 
Företagsstrategi, struktur och rivalitet: 

Finns det en närvaro av starka lokala konkurrenter, samt vad anser du att detta 
betyder för företagens utveckling, är det positivt eller negativt? 
- Industriföretagen i Skellefteå är starkt exportinriktade vilket medför en 

begränsning i den lokala konkurrensen dessa företag emellan. Snarare så har 
företagen en viss samverkan vilket är viktigt för att stärka företagen och hjälpa 
dessa att finna kunder på export marknaden. Skellefteå är starkt 
entreprenörsintensivt vilket ständigt genererar nya företag och produkter som 
svarar mot externa marknaders behov. 

 
Hur är det lokala klimatet för nyföretagande, är det stödjande eller inaktivt? 
- Stödjande, många nya företag uppkommer och stöttas via Nyföretagarcentrum 

och Idéforum. Detta har med tiden genererat ungefär 1000 nya jobb vilket kan 
anses vara en tillfredsställande utveckling.  

 
Finns det företag med en internationell inriktning och har dessa ett stöd av lokala 
näringslivet, samt hur upplevs/stöttas dessa? 
- Ja, men stödet kommer nog i första hand från företagen själva, där det finns 

projekt för att nå nya marknader genom att företagen etablerar sig utomlands via 
försäljningskontor och ackvisition. Det finns även ett brett allmänt stöd för 
företagen, vilket kommer sig av att befolkningen är kunniga och förstår 
exportföretagens situation, många människor följer dagligen dollarkurser, 
kopparpriser och konjunktursvängningarna på börsen. 
   

Faktor förhållanden: 
Satsas det på en specialiserad eller en bred utbildning på högre nivå? 
- I stort så satsas det på allt som går att få, men det är naturligtvis viktigare med 

spetsutbildning än breddutbildning. Spetsinriktningen i Skellefteå är utbildning 
och forskning inom trä och IT, även bredden finns men Skellefteå är beroende av 
andra universitet för att kunna växa inom det området. 
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Finns det/krävs det kvalificerad arbetskraft i de lokala företagen? 
- Det finns ett mycket stort behov av bland annat civilingenjörer. Den tekniska 

utbildning som finns i Skellefteå räcker ej för att täcka behovet därför rekryterar 
företagen även utanför regionen. 

 
Hur är generellt tillgången på riskkapital för nya/befintliga företag och finns behovet 
och hur har det varit tidigare? 
- Även här finns det ett stort behov och tillgången är inte tillräcklig, dock har det 

varit möjligt att finansiera bra projekt men det största problemen finns i små 
företag som kanske inte har så tydliga produkter och identitet. En lyckad produkt 
är säkerhetsväskan som delvis har finansierats genom börsintroduktion, dessutom 
så finns alltid Norrlandsfonden som varit en stor tillgång för regionen. 

 
Vilka är det i huvudsak som satsar i företagen lokala/icke lokala kapitalägare? 
- I de flesta företagen är det givetvis lokala entreprenörer som har satsat i sina egna 

företag. I de företag som jobbar med produktion så är det externa kapitalägare 
som exempelvis Carl Bennet och börsnoterade bolag som har satsat i företagen, 
även IDI som är ett riskkapitalbolag inom AP-fonden, har satsat i bland annat 
SQS. Störst är dock Carl Bennet. 

 
Efterfrågeförhållanden: 

Tillhandahåller de lokala efterfrågeförhållandena, fördelar genom att tvinga de 
lokala företagen till att svara på tuffa utmaningar? 
- Den lokala efterfrågan är naturligtvis bra i startskedet men har mindre betydelse 

för tillväxten, de krav som ställs på externa marknader är det som är avgörande 
för tillväxten eftersom detta drar med sig underleverantörerna som måste svara 
mot samma krav. 

 
Agerar de stora lokala företagen som drivmotorer i den regionala/lokala ekonomin? 
- Ja, det gör de. Dels fostras det entreprenörer vid avknoppningar och det skapas 

underlag för infrastruktur. Dels så tillförs regionen maskiner och annat som är 
viktigt för att kunna utveckla produkter även för mindre företag till mindre 
marknader som exempelvis försinkning målning med mera. 

 
Relaterade och stödjande företag/branscher: 

Finns det lokala relaterade och stödjande företag och/eller branscher, som 
konkurrerar både lokalt och internationellt, samt är detta bra eller dåligt, på vilket 
sätt? 
- Det finns ett fåtal som exempelvis Boliden Contex och en del ingenjörsbyråer, 

men det är bra med denna typ av konkurrens och viktigt att den finns. 
 
Är dessa innovativa och/eller stödjande inom forskning och utveckling? 
- Ja, både och. Inom träindustrin finns det ett bra exempel nämligen Trätech som 

sysslar med branschforskning och arbetar i en stiftelse. 
  
Finns det ett informationsflöde mellan dessa företag och leverantörer/kunder? 
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- Det finns ett stort informationsflöde, främst inom stora samverkansprojekt. 
Forskningsresultat måste vara öppna och det är oftast ett krav från finansiärer för 
att sprida kunskap vidare och för att denna ska vara utvecklande. 

 
Politik: 

Har den lokala politiken någon tillväxtstrategi? 
- (Här valde intervjuobjektet att svara på denna fråga genom att lämna mig ett 

exemplar av Skellefteå kommuns strategiska plan för 2001) 
  
På vilket sätt stödjer den förda politiken företagstillväxt? 
- (Här valde intervjuobjektet att svara på denna fråga genom att lämna mig ett 

exemplar av Skellefteå kommuns strategiska plan för 2001) 
 
 
Intervju med Fredrik Öberg Banken, på dennes kontor i Skellefteå. 
 

Kan du ge en bild av den bakomliggande orsaken till att befolkningstillväxten i din 
kommun antingen är bra eller dålig, vad är orsaken till detta, vilken är den 
avgörande faktorn? 
- Befolkningstillväxten är negativ vilket bland annat beror på födelseunderskottet 

som även hela Sverige har problem med. Sedan har företagens utveckling medfört 
en viss utflyttning eftersom det har blivit svårare för yngre att hitta kvalificerade 
jobb. 

   
Företagskluster: 

Finns det en grupp av geografisk närbelägna sammankopplade företag och 
associerade institutioner inom något speciellt område? Dessa ska innefatta 
slutproducenter eller serviceindustrier, specialiserade leverantörer och företag i 
närbesläktade industrier men även oftast omfatta företag som tillverkar 
komplementprodukter och institutioner som tillhandahåller utbildning, information, 
forskning och teknisk support.   
- Det finns två olika kluster, dels inom IT-industrin och dels inom träindustrin. 

Inom trä så gäller det främst sågverk med kringorganisationer. Men även Boliden 
och gruvindustrin kan ses som ett kluster, trots att den industrin har rationaliserat 
hårt och outsourcat viss verksamhet. 

   
På vilket sätt går detta att utveckla eller skapa och vad är avgörande för att det ska 
generera tillväxt, samt vilka hinder för denna tillväxt ser du? 
- Det går att skapa nya kluster och även utveckla de befintliga. Högskolan är då en 

viktig faktor i tillväxten, om den verksamheten växer så växer även möjligheterna 
för företag att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Andra viktiga faktorer finns inom 
kommunikation såsom flyg och buss, men även Bottnina banan. 

  
 
 
 



                                                                                                                                  Bilaga 2 

 15

Företagsstrategi, struktur och rivalitet: 
Finns det en närvaro av starka lokala konkurrenter, samt vad anser du att detta 
betyder för företagens utveckling, är det positivt eller negativt? 
- Ja, inom IT vilket är bra. Större konkurrens om kompetens är viktigt för 

utvecklingen och är även gynnsamt för viljan till att bosätta sig i Skellefteå. Det 
blir mer attraktivt att bosätta sig här om företagen konkurrerar om kompetensen. 

 
Hur är det lokala klimatet för nyföretagande, är det stödjande eller inaktivt? 
- Det är en väldigt positiv företagaranda i Skellefteå som ibland kallas för 

Norrlands Gnosjö. Regionen har en stark tradition av småföretagsamhet vilket 
kanske kan förklaras med det stora frireligiösa inslaget. Det råder stor lojalitet 
mellan näringsidkare som kanske även är trosbröder och dessa gör gärna affärer 
med varandra. Ett starkt stöd kommer även från kommunen vilka har stöttat 
näringslivet genom tillgång till olika lokaliteter och infrastruktur, samt även 
genom Idéforum och Nyföretagarcentrum.  

 
Finns det företag med en internationell inriktning och har dessa ett stöd av lokala 
näringslivet, samt hur upplevs/stöttas dessa? 
- Ja, många företag har en internationell inriktning. Det finns även något som kallas 

för ”Exporters Club” där alla internationella företag i regionen är med och utbyter 
idéer och stöttar varandra, detta stöttas även av handelskammaren. 

 
Faktor förhållanden: 

Satsas det på en specialiserad eller en bred utbildning på högre nivå? 
- I huvudsak satsas det på spetsutbildningar såsom civilingenjörer inom träindustri, 

men även högskoleingenjörer inom data- och kraftindustri. Det finns dessutom en 
ekonomutbildning som riktar sig mot entreprenörskap så totalt är det mer spets än 
bredd. Dock är civilingenjörsutbildningen mot träindustrin den som är mest 
spetsad med fyra professurer tillsatta. 

    
Finns det/krävs det kvalificerad arbetskraft i de lokala företagen? 
- Delvis så finns det ett behov av träingenjörer och dataingenjörer, men när det 

gäller det senare så rekryteras nog de flesta utifrån. Förmodligen är det svårt att 
rekrytera dataingenjörer på grund av konkurrensen. 

 
Hur är generellt tillgången på riskkapital för nya/befintliga företag och finns behovet 
och hur har det varit tidigare? 
- Rent riskkapital är ägarskap och när det gäller övrigt riskkapital så gäller det mer 

marknadsmässiga villkor idag än tidigare. Det finns en brist som är hämmande för 
projekt och idéer och rent generellt så har nog små företag ett stort problem i att 
finna riskkapital till bland annat forskning och utveckling. 

 
Vilka är det i huvudsak som satsar i företagen lokala/icke lokala kapitalägare? 
- Norrlandsfonden, Almi med flera är vanliga investerare, men när det gäller 

ägarskap så är det i huvudsak lokalt. Även satsningar på tillväxt är en lokal 
angelägenhet. 
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Efterfrågeförhållanden: 
Tillhandahåller de lokala efterfrågeförhållandena, fördelar genom att tvinga de 
lokala företagen till att svara på tuffa utmaningar? 
- Vet ej, men marknaden är oftast inte lokal vilket gör det svårt att se några fördelar 

alls. 
 
Agerar de stora lokala företagen som drivmotorer i den regionala/lokala ekonomin? 
- Ja, dock så följer dessa företag den globala konjunkturen vilket i sin tur påverkar 

underleverantörerna och de mindre lokala företagen. 
 

Relaterade och stödjande företag/branscher: 
Finns det lokala relaterade och stödjande företag och/eller branscher, som 
konkurrerar både lokalt och internationellt, samt är detta bra eller dåligt, på vilket 
sätt? 
- Ja, Brock som tillverkar rivningsrobotar. De som är starka på hemmaplan har 

ingen eller liten export och de exporterande företagen har ingen eller liten lokal 
konkurrens. 

  
Är dessa innovativa och/eller stödjande inom forskning och utveckling? 
- Det är de nog men hur mycket de samarbetar med exempelvis universitet och 

dylikt vet jag ej. Dock så har en del företag egen produkt- och teknikutveckling. 
 
Finns det ett informationsflöde mellan dessa företag och leverantörer/kunder? 
- Ja, det tror jag absolut. 
 

Politik: 
Har den lokala politiken någon tillväxtstrategi? 
- Jag vill inte svara på den frågan eftersom det är en politisk fråga där jag vill vara 

neutral. 
 
På vilket sätt stödjer den förda politiken företagstillväxt? 
- Kommunen har ett fokus på näringslivet och satsar aktivt för att stödja företagen 

genom främst allmän service, men även genom att tillhandahålla lokaliteter. 
 

 
Intervju med Jonas Rönnqvist Konsult, i dennes bostad i Skellefteå. 
 

Kan du ge en bild av den bakomliggande orsaken till att befolkningstillväxten i din 
kommun antingen är bra eller dålig, vad är orsaken till detta, vilken är den 
avgörande faktorn? 
- Ur ett företagarperspektiv så kan man konstatera att trots att företagen är duktiga 

så tjänar dessa för lite vilket leder till att de dräneras på kapital och genererar 
därmed dålig tillväxt, men även de dåliga villkoren för små företag är en viktig 
faktor. Det enda som kan få fart på tillväxten är fler företag, ett problem för detta i 
Skellefteå är att för mycket verksamhet sköts av kommunen i egen regi. Mer 
outsourcing av kommunal verksamhet är önskvärt. Till sist är även arbetsrätten ett 
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gissel mot småföretagen, tror dock att småföretagen jobbar för billigt gentemot de 
stora vilket i längden leder till dålig befolkningstillväxt i regionen. 

 
Företagskluster: 

Finns det en grupp av geografisk närbelägna sammankopplade företag och 
associerade institutioner inom något speciellt område? Dessa ska innefatta 
slutproducenter eller serviceindustrier, specialiserade leverantörer och företag i 
närbesläktade industrier men även oftast omfatta företag som tillverkar 
komplementprodukter och institutioner som tillhandahåller utbildning, information, 
forskning och teknisk support.    
- Verkstadsindustrin är ett sådant kluster. 
 
På vilket sätt går detta att utveckla eller skapa och vad är avgörande för att det ska 
generera tillväxt, samt vilka hinder för denna tillväxt ser du? 
- Ett större informationsutbyte som det i exempelvis Gnosjö skulle ge en bättre 

grund för tillväxt i stället för som nu där de flesta kör sina egna race. 
 
Företagsstrategi, struktur och rivalitet: 

Finns det en närvaro av starka lokala konkurrenter, samt vad anser du att detta 
betyder för företagens utveckling, är det positivt eller negativt? 
- Nja, de flesta företagen är nog både konkurrenter och kollegor samtidigt. 
 
Hur är det lokala klimatet för nyföretagande, är det stödjande eller inaktivt? 
- Det är nog stödjande men jag anser att Nyföretagarcentrum borde avskaffas 

eftersom 99 procent av företagen som kommer därifrån ej är livsdugliga utan 
endast är ett politiskt slag mot arbetslösheten. Att bygga ett företag är oerhört 
jobbigt och starta eget kurser i Arbetsförmedlingens regi genererar endast snygga 
dokument som inte har något med företagets överlevnad att göra. Om de rätta 
personerna som är entreprenörer skulle få samma stöd så vore det nog bra och det 
bör även finnas expansionsmöjligheter för dessa nya företag. Tyvärr så är även 
kompetensen hos personer som jobbar i bankerna alldeles för dålig vilket även det 
ger ett dåligt stöd till bra och innovativa idéer. 

  
Finns det företag med en internationell inriktning och har dessa ett stöd av lokala 
näringslivet, samt hur upplevs/stöttas dessa? 
- Ja, företag finns och dessa har även ett brett folkligt stöd. Kommunen har 

dessutom varit företagsvänliga på ett annorlunda sätt eftersom de inte har givit 
några ”konstiga” stöd, utan var och en har fått klara sig själva. Dock så äger 
kommunen allt för mycket företagslokaler genom sitt fastighetsbolag (Polaris) 
vilket medför att ingen vågar bygga egna lokaler, företag ska äga sina egna 
lokaler för att få en starkare lokalförankring. 

  
Faktor förhållanden: 

Satsas det på en specialiserad eller en bred utbildning på högre nivå? 
- Skeria är nog bra vilket kommunen ska ha all heder för, men utbildningarna där är 

för breda och mer spetsutbildningar vore att föredra. 
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Finns det/krävs det kvalificerad arbetskraft i de lokala företagen? 
- Det krävs kvalificerad arbetskraft och det finns även en oro bland företagen att 

befolkningsminskningen ska medföra en brist på kompetens. 
  
Hur är generellt tillgången på riskkapital för nya/befintliga företag och finns behovet 
och hur har det varit tidigare? 
- Behovet finns men ej kapitalet trots att det tillkommit fler möjligheter på senare 

år, vilket även verkar vara ett nationellt problem. Den svenska 
riskkapitalmarknaden är outvecklad genom att företagen ej ges någon möjlighet 
att tjäna pengar vilket ger dåligt med riskkapital. 

 
Vilka är det i huvudsak som satsar i företagen lokala/icke lokala kapitalägare? 
- I huvudsak är det ickelokala kapitalägare som satsar i Skellefteå vilket är ett 

bekymmer. Det vore bra om det fanns något lokalt riskkapitalbolag. 
  

Efterfrågeförhållanden: 
Tillhandahåller de lokala efterfrågeförhållandena, fördelar genom att tvinga de 
lokala företagen till att svara på tuffa utmaningar? 
- Ja. 
 
Agerar de stora lokala företagen som drivmotorer i den regionala/lokala ekonomin? 
- Både ja och nej, de köper mycket av de lokala underleverantörerna men är tuffa 

och hårda vid uppköp och investeringar. De stora företagen borde vara mera 
aktiva i debatten angående Skellefteås utveckling och engagera sig mer i 
samhället. 

 
Relaterade och stödjande företag/branscher: 

Finns det lokala relaterade och stödjande företag och/eller branscher, som 
konkurrerar både lokalt och internationellt, samt är detta bra eller dåligt, på vilket 
sätt? 
- Det finns det förmodligen inga. 
 
Är dessa innovativa och/eller stödjande inom forskning och utveckling? 
- Utveckling finns nog hos en del andra företag men knappast någon forskning. 
 
Finns det ett informationsflöde mellan dessa företag och leverantörer/kunder? 
- Vet ej. 
 

Politik: 
Har den lokala politiken någon tillväxtstrategi? 
- Nej, det saknas lite tydligare visioner och mål. Kommunen har inget 

näringslivskansli som kan jobba med lokaliseringar av företag till Skellefteå. De 
som jobbar på näringslivsenheten har alldeles för dålig kunskap om sådana frågor 
och det finns ett behov av ett aktivt näringslivskansli med en riktigt duktig person 
som ”rasslar” iväg till Stockholm varje vecka för att ”ragga” företag till orten. 
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På vilket sätt stödjer den förda politiken företagstillväxt? 
- Egenregiverksamheten i kommunen av kommunala företag stödjer ej 

företagstillväxten. Kommunen konkurrerar här med många inom den privata 
verksamheten, kommunen är dessutom en stor beställare vilket gör att kritiken är 
obefintlig. Det största tabben som kommunen har gjort under 1960-70-80-talen, är 
att man har hållit fanan högt och slagit sig för bröstet bland annat när företag i 
kommunen har vunnit skapa priset några gånger vilket har genererat en 
ineffektivitet i kommunen. Dock så finns det en potential för företagen i 
kommunen att lyckas med den stora kompetensen som faktiskt finns.  

 
 

Intervju med Vesa Kangas och Fredrik Näsvall Banken, på deras kontor i 
Halmstad.   
  

Kan ni ge en bild av den bakomliggande orsaken till att befolkningstillväxten i er 
kommun antingen är bra eller dålig, vad är orsaken till detta, vilken är den 
avgörande faktorn? 
- Halmstad kan sägas vara provinshuvudstaden i länet med alla myndigheter 

lokaliserade här. Dessutom är det en rik kommun som har nära till både Malmö 
och Göteborg, men även till skog och till Danmark. Traditionellt så är Halmstad 
en semesterort och trenden går mer och mer mot livskvalitet vilket medför att 
många flyttar hit, även migrationen i Sverige börjar ta ordentlig fart vilket medför 
att fler människor flyttar till stadsregionerna. En viktig faktor dock är 
utbyggnaden av högskolan som leder till att ny teknik och industri etablerar sig 
här, men även den samlade försvarshögskolan med alla vapenslag är lockande 
och tillväxtskapande. Halmstad är mer av en ämbetsmannastad än en industristad 
och industrier har försvunnit men handeln har ökat, främst på grund av bra 
kommunikationer och en utbyggnad av hamnverksamheten. 

 
Företagskluster: 

Finns det en grupp av geografiskt närbelägna sammankopplade företag och 
associerade institutioner inom något speciellt område? Dessa skall innefatta 
slutproducenter eller serviceindustrier, specialiserade leverantörer och företag i 
närbesläktade industrier men även oftast omfatta företag som tillverkar 
komplementprodukter och institutioner som tillhandahåller utbildning, information, 
forskning och teknisk support. 
- Det finns ett traditionellt kluster inom branschen ”viror” som är en slags duk för 

torkning av pappersmassa där man är ledande inom forskning och 
produktutveckling i Europa. Detta har även genererat andra produkter och andra 
användningsområden. 

  
På vilket sätt går detta att utveckla eller skapa och vad är avgörande för att det ska 
generera tillväxt, vilka hinder finns det? 
- Under utveckling är bland annat kluster inom tillverkning av kretskort och 

forskningsingenjörer på Högskolan skapar hela tiden nya utvecklingsområden. Ett 
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hinder är dock bristen på kapital och tillgång till både industritomter och 
bostadstomter (folk vill bo bra och gärna vid havet). 

 
Företagsstrategi, struktur och rivalitet: 

Finns det en närvaro av starka lokala konkurrenter, samt vad anser du att detta 
betyder för företagens utveckling, positivt/negativt? 
- De stora företagen konkurrerar mest internationellt vilket även de småföretagen 

gör, främst inom norden. Men lokal konkurrens är alltid bra. 
 
Hur är det lokala klimatet för nyföretagande, stödjande/innaktivt? 
- Kommunen är positiv men politiker är trots allt politiker och Halmstad är inget 

stödområde. Generellt sett är många positiva och att vara rik i Halmstad är inget 
fult, folk har det bra ställt och det är fint att vara företagare. Dessutom har 
Halmstad en stark arbetarkultur och företagen i kommunen stöttar föreningar och 
idrottsrörelsen på ett bra sätt. 

 
Finns det företag med en internationell inriktning och har dessa ett stöd av lokala 
näringslivet, samt hur upplevs/stöttas dessa? 
- Ja och dessa får hjälp med kommunalt stöd genom tillgång till industritomter, 

men även till viss del med arbetskraft. Almi finns och även styrelseakademin som 
går in i styrelser och tillhandahåller kunskap. I övrigt klarar sig företagen själva, 
hamnen bygger lager som hyrs ut vilket är positivt för båttrafiken. 

  
Faktor förhållanden: 

Satsas det på en specialiserad eller en bred eftergymnasial utbildning? 
- Främst specialiserad, genom exempelvis internationell ekonomi och 

utvecklingsingenjörer, men Högskolan breddar sig hela tiden. Tillgången till 
Högskolan har medfört att klimatet för akademiker har förbättrats bland 
företagen. 

 
Finns det/krävs det kvalificerad arbetskraft för lokala företag? 
- Ja, genom att företagen blir mer internationella så krävs det mer kvalificerad 

arbetskraft. Företagen outsourcar även stora delar av finance verksamheten till 
banker vilket kräver duktiga bankirer. Den kvalificerade arbetskraften som 
anställs är en blandning av hemvändare och andra utifrån, men många pendlar. 

  
Hur är generellt tillgången på riskkapital för nya/befintliga företag, finns behovet 
och hur har det varit tidigare? 
- Behoven finns alltid men här finns även en del rika människor som ser till att det 

finns en god tillgång på riskkapital (bland annat Carl Bennet). 
 
Vilka är det i huvudsak som satsar i företagen lokala/icke lokala kapitalägare? 
- Främst är det lokala, allt som är bra och vinner gehör är intressant för 

riskkapitalister att gå in och stötta. 
 
 



                                                                                                                                  Bilaga 2 

 21

Efterfrågeförhållanden: 
Tillhandahåller de lokala efterfrågeförhållandena några fördelar genom att tvinga 
de lokala företagen till att svara på tuffa utmaningar? 
- Mer av samarbete än konkurrens. (Här tog tiden för intervjun slut och jag var 

tvungen att be intervjuobjekten om att begrunda de återstående frågorna och 
sedan skicka svaren på dessa via e-post till mig) 

 
Agerar de stora lokala företagen som drivmotorer i den lokala ekonomin? 
 
 

Relaterande och stödjande branscher: 
Finns det lokala relaterade och stödjande företag och/eller branscher, som 
konkurrerar både lokalt och internationellt, samt är detta bra eller dåligt, på vilket 
sätt? 
 
Är dessa innovativa och/eller stödjande inom forskning och utveckling? 
 
Finns det ett informationsflöde mellan dessa företag och deras leverantörer/kunder? 
 

Politik: 
Har den lokala politiken någon tillväxtstrategi? 
 
På vilket sätt stödjer den förda politiken företagstillväxt? 

 
 
Intervju med Bert-Ola Karlsson högskolan, på dennes kontor i Halmstad. 
  

Kan du ge en bild av den bakomliggande orsaken till att befolkningstillväxten i din 
kommun antingen är bra eller dålig, vad är orsaken till detta, vilken är den 
avgörande faktorn? 
- Det är främst tre orsaker till detta: ett dominerande lasarett, Högskolan och 

militären. Detta förutom företagen är orsaken till befolkningstillväxten och utan 
studenter hade det inte varit en lika god utveckling, detta kan i till viss del bero på 
att studenter numera måste skriva sig på studieorten. 

 
Företagskluster: 

Finns det en grupp av geografiskt närbelägna sammankopplade företag och 
associerade institutioner inom något speciellt område? Dessa skall innefatta 
slutproducenter eller serviceindustrier, specialiserade leverantörer och företag i 
närbesläktade industrier men även oftast omfatta företag som tillverkar 
komplementprodukter och institutioner som tillhandahåller utbildning, information, 
forskning och teknisk support. 
- Tror inte det men kanske kan Technocenter klassificeras som ett kluster, annars 

så vet jag ej. 
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På vilket sätt går detta att utveckla eller skapa och vad är avgörande för att det ska 
generera tillväxt, vilka hinder finns det? 
- Kanske går det att bygga något inom IT-sektorn men då måste det vara något 

rejält bakom och inte endast en idé, det måste ha någon praktisk nytta. 
 

Företagsstrategi, struktur och rivalitet: 
Finns det en närvaro av starka lokala konkurrenter, samt vad anser du att detta 
betyder för företagens utveckling, positivt/negativt? 
- Inte här i stan, men det är alltid bra med konkurrens. 
 
Hur är det lokala klimatet för nyföretagande, stödjande/innaktivt? 
- Kommunen är nog mer intresserad av att bevara gammal struktur än att stödja ny 

utveckling, detta kan bero på att Hallänningar i grunden är mycket konservativa 
men det börjar att svänga och folk börjar att acceptera ny utveckling. 

 
Finns det företag med en internationell inriktning och har dessa ett stöd av lokala 
näringslivet, samt hur upplevs/stöttas dessa? 
- Ja, har stöd men många företag har tidigare varit lokala och blivit internationella 

genom att de blivit uppköpta. 
 

Faktor förhållanden: 
Satsas det på en specialiserad eller en bred eftergymnasial utbildning? 
- Främst spetsutbildning inom några områden exempelvis teknik. Det är en liten 

strid mellan samhällsutbildningar och teknik-/naturvetareutbildningar, det finns 
även spets inom data men trots detta även en viss bredd. 

 
Finns det/krävs det kvalificerad arbetskraft för lokala företag? 
- Det finns i viss utsträckning men det behövs mer. Småföretagen är fortfarande 

något skeptiska till att anställa akademiker. 
 
Hur är generellt tillgången på riskkapital för nya/befintliga företag, finns behovet 
och hur har det varit tidigare? 
- Främst är det väl Almi men i övrigt så vet jag inte. 
 
Vilka är det i huvudsak som satsar i företagen lokala/icke lokala kapitalägare? 
- Vet ej. 

 
Efterfrågeförhållanden: 

Tillhandahåller de lokala efterfrågeförhållandena några fördelar genom att tvinga 
de lokala företagen till att svara på tuffa utmaningar? 
- Det vore konstigt om det inte finns det kravet, var och en vill nog bli bättre och 

det är förmodligen något som är positivt. 
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Agerar de stora lokala företagen som drivmotorer i den lokala ekonomin? 
- På sätt och vis ja, när Järnverket lades ner och 1000 jobb försvann så märktes det 

i hela kommunen. Därigenom kan man säga att de stora företagen agerar som 
motorer. 

 
Relaterande och stödjande branscher: 

Finns det lokala relaterade och stödjande företag och/eller branscher, som 
konkurrerar både lokalt och internationellt, samt är detta bra eller dåligt, på vilket 
sätt? 
- Kan ej svara på det men förmodligen inte. 
 
Är dessa innovativa och/eller stödjande inom forskning och utveckling? 
- De stora företagen har inget samarbete med Högskolan utan har egen forskning 

och utveckling. 
  
Finns det ett informationsflöde mellan dessa företag och deras leverantörer/kunder? 
- Vet ej men jag hoppas att det om det finns något är begränsat med tanke på 

konkurrenterna. 
 

Politik: 
Har den lokala politiken någon tillväxtstrategi? 
- Kommunen har faktiskt kommit på en tillväxtstrategi, nämligen att satsa på 

innovation. De har även ett tillväxtavtal med Landstinget där även Högskolan 
ingår. På grund av att Halland har så låg utbildningsnivå så jobbar dessa 
tillsammans för tillväxt, utbildningsnivån är bland det lägsta i landet och kan 
jämföras med situationen i många norrlandskommuner. 

  
På vilket sätt stödjer den förda politiken företagstillväxt? 
- Den förda politiken stödjer ej någon företagstillväxt. Halmstad kommun är inte 

särskilt företagsvänlig, dock så har kommunen avsatt mark till ett industriområde. 
  

 
Intervju med Henrik Arenbro Intresseorganisation, på högskolan i Halmstad. 
 

Kan du ge en bild av den bakomliggande orsaken till att befolkningstillväxten i din 
kommun antingen är bra eller dålig, vad är orsaken till detta, vilken är den 
avgörande faktorn? 
- Högskolan har stor betydelse i den positiva befolkningstillväxten, Halmstad har 

tidigare varit en industristad men är nu i förändring och detta kommer av ett nytt 
tänk och en ny teknik från bland annat Högskolan. Det är även nära till havet och 
kommunen präglas av att det är ”lätt att leva” här, men förändringen inom 
försvaret och försvarsutbildningarna som finns här är även det positivt. Halmstad 
har bra infrastruktur och kommunikationer där hamnen varit viktig när det gäller 
importen och exporten, men även kommunen har varit framsynta genom sin goda 
service gentemot näringslivet. 
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Företagskluster: 
Finns det en grupp av geografiskt närbelägna sammankopplade företag och 
associerade institutioner inom något speciellt område? Dessa skall innefatta 
slutproducenter eller serviceindustrier, specialiserade leverantörer och företag i 
närbesläktade industrier men även oftast omfatta företag som tillverkar 
komplementprodukter och institutioner som tillhandahåller utbildning, information, 
forskning och teknisk support. 
- Livsmedelsindustrin är viktig i hela Halland men även underleverantörerna 
gentemot bilindustrin. 
  
På vilket sätt går detta att utveckla eller skapa och vad är avgörande för att det ska 
generera tillväxt, vilka hinder finns det? 
- Livsmedel går att förädla vidare och exportera till exempelvis England och 

Tyskland, hindret mot detta är att hitta samarbetspartners utomlands och 
framförallt i Nordeuropa. Även bönderna själva kan vara ett hinder om dessa 
hindrar nytänkande och kreativitet, sedan så har stora affärskedjor gjort att det 
blivit svårare för gårdsproducenter att hitta samarbetspartners. Det finns även 
tillväxtpotential inom träförädling där det mesta idag förädlas utomlands och 
importeras i stället för att förädlas i landet. 

 
Företagsstrategi, struktur och rivalitet: 

Finns det en närvaro av starka lokala konkurrenter, samt vad anser du att detta 
betyder för företagens utveckling, positivt/negativt? 
- Det finns några stora företag som konkurrerar om de stora jobben och det är 

främjande för konkurrensen om det sker på lika villkor. Det är även positivt 
eftersom det ger andra företag nya möjligheter genom bland annat outsourcing 
och det drar även till sig nya företag i regionen. Ett exempel är detaljhandeln i 
Jonstorp som tvingade köpmännen i Halmstad att bli bättre på att konkurrera för 
att överleva. 

 
Hur är det lokala klimatet för nyföretagande, stödjande/innaktivt? 
- Stödjande genom bland annat Nyföretagarcentrum, Almi, Företagarna och 

Tillväxt Halmstad. Även kommunen är stödjande genom att man håller möten, 
delger information och visar goda exempel. Sedan har Företagarna rådgivning till 
alla sina medlemmar. 

 
Finns det företag med en internationell inriktning och har dessa ett stöd av lokala 
näringslivet, samt hur upplevs/stöttas dessa? 
- Ja det finns det och ett lysande exempel är ett ungt, framgångsrikt företag som 

bland annat exporterar digitala komponenter till Japan. Exportföretagen och 
underleverantörer stöttas bland annat av Carl Bennets företag Getinge som 
tillverkar autoklaver. Denna typ av företag behövs det fler av och som exporterar 
till närområdet. 
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Faktor förhållanden: 
Satsas det på en specialiserad eller en bred eftergymnasial utbildning? 
- Har nog varit mer spetsutbildning än breddutbildning, Högskolan är inte så stor så 

bredden har varit liten men det finns ett samarbete med andra Högskolor i södra 
Sverige. 

 
Finns det/krävs det kvalificerad arbetskraft för lokala företag? 
- Många företag klagar på bristen av kompetent arbetskraft och många studenter 

flyttar men kommer även tillbaka. Kanske är det så att studenter ska röra på sig 
ett tag och ta nya idéer tillbaka till kommunen. Det är även upp till industrin att ta 
till sig spetsutbildade för att erhålla konkurrensfördelar, SME-företag har en viss 
rädsla vid att anställa akademiker men man jobbar för en förändring. 
Företagarnas kompetens måste lyftas snabbare genom samverkansprojekt 
studenter och företagare emellan. 

 
Hur är generellt tillgången på riskkapital för nya/befintliga företag, finns behovet 
och hur har det varit tidigare? 
- Riskkapitalister finns i Halmstad som stödjer nya företag och nya idéer men dessa 

vill ha med sig exempelvis Almi i grunden som tar den första risken. Tillgången 
är god men det gäller att ha en bra produkt. Viktigt är även att nya företag få ett 
bra bollplank i form av en styrelse som är kunnig. Detta är lika viktig som 
tillgången till riskkapital. 

 
Vilka är det i huvudsak som satsar i företagen lokala/icke lokala kapitalägare? 
- Det är både och, lokala riskbolag tillsammans med externa riskbolag satsar i 

Halmstad. En del av dessa kommer från Småland, Skåne och Göteborg, dessa har 
även oftast en exit-strategi inskriven i avtalen vilket bestämmer när de ska utträda 
ur företagen. 

 
Efterfrågeförhållanden: 

Tillhandahåller de lokala efterfrågeförhållandena några fördelar genom att tvinga 
de lokala företagen till att svara på tuffa utmaningar? 
- Det ställs hårda krav på både leverans tider och produkter. De stora företagen vill 

nog minska antalet underleverantörer. Produkt utveckling outsourcas till 
underleverantörer, är dessa duktiga så blir köparna mer beroende av dessa och de 
som är riktigt små klarar nog inte detta. Kvalitetssäkring i företagen är en mycket 
viktig faktor vilket även det kan påverka de små företagen. 

   
Agerar de stora lokala företagen som drivmotorer i den lokala ekonomin? 
- Ja. 
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Relaterande och stödjande branscher: 
Finns det lokala relaterade och stödjande företag och/eller branscher, som 
konkurrerar både lokalt och internationellt, samt är detta bra eller dåligt, på vilket 
sätt? 
- Ja, inom bilindustrin. Det finns leverantörer till både Volvo och Audi, det är även 

ett mycket bra sätt att konkurrera på. 
 
Är dessa innovativa och/eller stödjande inom forskning och utveckling? 
- Inte så mycket, kan inte finna något enskilt fall. 
 
Finns det ett informationsflöde mellan dessa företag och deras leverantörer/kunder? 
- Tror att ett samarbete på det planet är en nödvändighet bland annat inom 

produktutveckling. 
 

Politik: 
Har den lokala politiken någon tillväxtstrategi? 
- Ja, genom Tillväxt Halmstad (kompetensutveckling genom Högskolan), 

flygfältet, IT och infrastrukturfrågor. Kommunen jobbar bra ihop och politikerna 
är nära varandra i tillväxtfrågor, men det finns även ett gott klimat mellan 
näringslivet och politiker. 

 
På vilket sätt stödjer den förda politiken företagstillväxt? 
- Även detta genom Tillväxt Halmstad, informationsdagar, hjälper till med 

markfrågor och lyssnar på framgångsrika företagare som flyttat från kommunen. 
Halmstad är positivt gentemot näringslivet och sköter sig bra på den sociala sidan 
och har en bra ekonomi. 

 
 
Intervju med Joakim Gunler Näringslivsenheten, på dennes kontor i Halmstad.  
 

Kan du ge en bild av den bakomliggande orsaken till att befolkningstillväxten i din 
kommun antingen är bra eller dålig, vad är orsaken till detta, vilken är den 
avgörande faktorn? 
- Främst att Halmstad ligger där det ligger, det är en jordbruksbygd med försiktiga 

människor som har medfört en försiktig utveckling. Halmstad har haft en bra 
utveckling i både landsting och kommun men det ligger även migrationsorsaker 
bakom tillväxten i Halmstad. Närheten till kontinenten är även det en orsak och i 
framtiden kommer nog endast 30-40 kommuner i Sverige att växa medan andra 
kommuner kommer att krympa. 

 
Företagskluster: 

Finns det en grupp av geografiskt närbelägna sammankopplade företag och 
associerade institutioner inom något speciellt område? Dessa skall innefatta 
slutproducenter eller serviceindustrier, specialiserade leverantörer och företag i 
närbesläktade industrier men även oftast omfatta företag som tillverkar 
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komplementprodukter och institutioner som tillhandahåller utbildning, information, 
forskning och teknisk support. 
- Ja, inom logistik, underleverantörssystem, telekommunikation och design. Men 

man försöker även att samarbeta mellan kommunerna i Halland. 
  
På vilket sätt går detta att utveckla eller skapa och vad är avgörande för att det ska 
generera tillväxt, vilka hinder finns det? 
- After care, att ta hand om verksamheten och visa vad som finns för varandra 

företagare emellan, men även genom näringslivssamarbete med Högskolan. 
 

Företagsstrategi, struktur och rivalitet: 
Finns det en närvaro av starka lokala konkurrenter, samt vad anser du att detta 
betyder för företagens utveckling, positivt/negativt? 
- Närvaro hade nog varit bra och frånvaro är dåligt. Närhet genererar föredelar 

genom samarbete och konkurrens, vad som är ganska typiskt för Halmstad är 
frånvaron av stora företag. Dock så medför närvaron av många små företag att 
man inte drabbas av konjunktursvängningar lika hårt. 

 
Hur är det lokala klimatet för nyföretagande, stödjande/innaktivt? 
- Det har varit passivt från myndighetshåll men har blivit bättre genom Almi och 

Tillväxt Halmstad där mark och lokaler varit prioriterade. Det är även bra att man 
koncentrerar sig på småföretag. 

  
Finns det företag med en internationell inriktning och har dessa ett stöd av lokala 
näringslivet, samt hur upplevs/stöttas dessa? 
- Det finns inga företag som ”drar” trots att det finns internationella företag 

eftersom de flesta kör sitt eget race, det finns en brist på stora drakar. 
 

Faktor förhållanden: 
Satsas det på en specialiserad eller en bred eftergymnasial utbildning? 
- Den är nog bred men det finns en del spets där utvecklingsingenjör är ett 

exempel. 
 
Finns det/krävs det kvalificerad arbetskraft för lokala företag? 
- Vad som är viktigt är att det finns ett samarbete mellan den offentliga 

förvaltningen och näringslivet när det gäller att rekrytera kompetens, detta 
eftersom det är svårt att attrahera kompetensen när de flesta företagen är små. Det 
finns även en viss medföljandeproblematik där sambon kan bli utan jobb. Dock så 
börjar livskvalitet att bli allt viktigare när det gäller att attrahera människor, 
kommunen har fått en ungdomsstämpel vilket är bra eftersom det lockar studenter 
och inte bara de som är ute efter jobb. 

 
Hur är generellt tillgången på riskkapital för nya/befintliga företag, finns behovet 
och hur har det varit tidigare? 
- Inget problem med tillgången eftersom det är bättre nu än tidigare. Detta gäller 

dock inte så kallade ”skit projekt”. 
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Vilka är det i huvudsak som satsar i företagen lokala/icke lokala kapitalägare? 
- Icke lokala, men det förs lösa diskussioner om att kanske bilda lokala riskkapital 

eftersom det skulle behövas regionala fonder (Halland), och jag ser gärna en 
högre andel lokalt ägande i företagen. 

 
Efterfrågeförhållanden: 

Tillhandahåller de lokala efterfrågeförhållandena några fördelar genom att tvinga 
de lokala företagen till att svara på tuffa utmaningar? 
- Nej, inte de lokala men de regionala och nationella. 
 
Agerar de stora lokala företagen som drivmotorer i den lokala ekonomin? 
- Nej, inte om det innefattar att driva utvecklingen och ta initiativ, utan de sköter 

mest sig själva. 
 

Relaterande och stödjande branscher: 
Finns det lokala relaterade och stödjande företag och/eller branscher, som 
konkurrerar både lokalt och internationellt, samt är detta bra eller dåligt, på vilket 
sätt? 
- Nej, tror inte det men förmodligen regionala såsom Strålfors och inom 

Truckindustrin. 
 
Är dessa innovativa och/eller stödjande inom forskning och utveckling? 
- Kanske inom produktutveckling men knappast inom forskning. 
 
Finns det ett informationsflöde mellan dessa företag och deras leverantörer/kunder? 
- IUC har en typ av samordnare på andra ställen men Högskolan i Halmstad 

fungerar inte på det sättet här. Annars så finns det nog en viss 
informationsspridning mellan producenter – leverantörer - kunder. 

 
Politik: 

Har den lokala politiken någon tillväxtstrategi? 
- Nej, har haft stora problem och det har varit en balansgång mellan de olika 

politiska blocken vilket medfört en svag lokalpolitik, alla politiker är försiktiga. 
 

På vilket sätt stödjer den förda politiken företagstillväxt? 
- Den allmänna kommunala servicen är bra och gör att folk vill flytta hit, men även 

Hamnen, Flygplatsen och Högskolan stöds av kommunen. Det kan sägas att på 
senare år så har det mesta gått bättre, positivare, tur och flyt har givit framgång. 
Mycket har gått bra och det är full fart på alla fronter. 

 
 
Intervju med Robert Wallmark Nyföretagarstöd, på dennes kontor i Halmstad.  
 

Kan du ge en bild av den bakomliggande orsaken till att befolkningstillväxten i din 
kommun antingen är bra eller dålig, vad är orsaken till detta, vilken är den 
avgörande faktorn? 
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- Högskolans utveckling betyder mycket just nu, men befolkningsutvecklingen är 
inte så imponerande. Industrin har minskat i betydelse men läget uppfattas nog 
som positivt. Människorna som bor här känner det som att de bor på Sveriges 
framsida och det finns fina boendemiljöer här. 

 
Företagskluster: 

Finns det en grupp av geografiskt närbelägna sammankopplade företag och 
associerade institutioner inom något speciellt område? Dessa skall innefatta 
slutproducenter eller serviceindustrier, specialiserade leverantörer och företag i 
närbesläktade industrier men även oftast omfatta företag som tillverkar 
komplementprodukter och institutioner som tillhandahåller utbildning, information, 
forskning och teknisk support. 
- Inga kluster men branscher inom textila fibrer och tryckerier, dock så jobbar alla 

var för sig. 
  
På vilket sätt går detta att utveckla eller skapa och vad är avgörande för att det ska 
generera tillväxt, vilka hinder finns det? 
- Det går att utveckla kluster, det gäller att skapa miljöerna och det är 

förutsättningen. Miljöerna ska innefatta lokaler, utbildning, boende, infrastruktur 
med mera. 

  
Företagsstrategi, struktur och rivalitet: 

Finns det en närvaro av starka lokala konkurrenter, samt vad anser du att detta 
betyder för företagens utveckling, positivt/negativt? 
- De riktigt stora företagen konkurrerar ej lokalt men en viss konkurrens finns 

bland de mindre företagen. Halmstad har alltid varit tudelat inom exempelvis 
idrott och det finns två bryggerier, det är alltid bra med konkurrens. 

  
Hur är det lokala klimatet för nyföretagande, stödjande/innaktivt? 
- Ganska bra stöd bland annat genom Tillväxt Halmstad, Starta eget bidrag från 

Arbetsförmedlingen och uppföljningen av nya företag. Det skulle dock kunna 
vara bättre. 

 
Finns det företag med en internationell inriktning och har dessa ett stöd av lokala 
näringslivet, samt hur upplevs/stöttas dessa? 
- Det finns en hel del företag med internationell inriktning bland annat Getinge och 

Tylö Sauna, men dessa stöttas inte på något speciellt sätt. Kommunen 
subventionerar inte dessa företag på något sätt. 

 
Faktor förhållanden: 

Satsas det på en specialiserad eller en bred eftergymnasial utbildning? 
- Jag tror både och, ganska bred men med en del spets exempelvis 

utvecklingsingenjör. Det finns nog ett ganska bra utbud. 
 
Finns det/krävs det kvalificerad arbetskraft för lokala företag? 
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- Det finns kvalificerad arbetskraft men Hallänningar är ganska försiktiga när det 
gäller att anställa dessa. Kommunen och Landstinget har bra ekonomi men 
företag är hur som helst dåliga på att anställa akademiker. 

 
Hur är generellt tillgången på riskkapital för nya/befintliga företag, finns behovet 
och hur har det varit tidigare? 
- Rent allmänt har det varit svårt med riskkapital utanför storstäderna. Kapital finns 

nog men problemet är ej pengar utan att hitta bra idéer vilket förmodligen är 
lättare i storstäderna. 

 
Vilka är det i huvudsak som satsar i företagen lokala/icke lokala kapitalägare? 
- Det finns ganska litet lokalt riskkapital och det vore bättre om det fanns lite mer 

eftersom behovet finns. 
 
Efterfrågeförhållanden: 

Tillhandahåller de lokala efterfrågeförhållandena några fördelar genom att tvinga 
de lokala företagen till att svara på tuffa utmaningar? 
- Nej, tror inte det. 
 
Agerar de stora lokala företagen som drivmotorer i den lokala ekonomin? 
- Nej, det gör dom nog inte. De sköter sig själva och kanske ändå har en stor 

betydelse men det vet jag inte. Styrkan i kommunen är kanske att det inte finns 
några stora företag, kommunen är ganska välmående och kanske saknas 
drivkrafterna eftersom det är något stillsamt och flyter på. 

 
Relaterande och stödjande branscher: 

Finns det lokala relaterade och stödjande företag och/eller branscher, som 
konkurrerar både lokalt och internationellt, samt är detta bra eller dåligt, på vilket 
sätt? 
- Förmodligen inte (men det finns två gummifabriker).  
 
Är dessa innovativa och/eller stödjande inom forskning och utveckling? 
- Tror nog det, de har egna forskningsavdelningar. 
 
Finns det ett informationsflöde mellan dessa företag och deras leverantörer/kunder? 
- De större har egna forsknings och utvecklingsavdelningar, kanske bland 

konsultföretag men inte inom traditionell verksamhet. 
 

Politik: 
Har den lokala politiken någon tillväxtstrategi? 
- Nej. 
 
På vilket sätt stödjer den förda politiken företagstillväxt? 
- En styrka är den goda ekonomin som gör att man kan gå in med åtgärder. 

Kommunen hjälper till med mark för företagen och förädlar den till 
industritomter, samt att man satsar på infrastruktur. 


