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Förord 
 
Länsstyrelsen i Värmland gav under 2008 Cerut (Centrum för forskning om regional ut-
veckling) vid Karlstads universitet i uppdrag att studera det värmländska näringslivets om-
ställning med avseende på dels globalisering, dels tillväxt- och miljöarbete. I föreliggande 
rapport redovisas resultaten, som utgår från en forskningsöversikt av aktuella teorier kring 
innovations- och klusterteorier och hur dessa kan appliceras på utvecklingen av det värm-
ländska näringslivet. Dessutom har en intervjuundersökning gjorts med företrädare för 
värmländska företag, myndigheter och organisationer. För att diskutera det värmländska 
näringslivets roll i de aktuella globaliserings- och hållbarhetsfrågorna har statistiska regis-
terdata använts. 

Studien har genomförts av ekon.lic. Sara Sandström och professor Sune Berger, Cerut. 
Vi vill framföra ett tack till de personer som ställt upp och låtit sig intervjuas; Ruben Al-
verblad och Björn Erlingsson på Thermia, Patrik Bångerius på Karlstad Universitet, Mi-
kael Engstig på Arvika Näringslivscenter, Anders Olsson på Region Värmland, Carl-Olof 
Persson på Westmatic, Gunnar Rundgren på Grolink och Torfolk Gård, Pernilla Stake på 
REC Scan Module, samt Christian Westas på DynaWind. Vi vill också tacka fil.dr. Svante 
Karlsson, som deltagit i det inledande arbetet med rapporten. 
 
 
 
Karlstad i februari 2010 
 
Lars Aronsson 
Professor, föreståndare för Cerut 



 



 

Sammanfattning 

 

Utgångspunkten för rapporten är två övergripande frågor: globaliseringen och klimatom-
ställningen och hur dessa frågor påverkat näringslivsutvecklingen i Värmland. De fråge-
ställningar som ligger till grund för studien är följande: 
 

• Vilka är de avgörande faktorer som medför en lyckad omställning, för värmländska 
företag, till ett hållbart samhälle och en mer globaliserad omvärld? 

• Hur behandlas globaliseringsfrågan i de studerade värmländska företagens strategi-
er, organisationsförändringar och vad det gäller anpassning av produktion och in-
vesteringar? 

• Hur ser samspelet ut mellan företag, myndigheter, universitet och offentliga orga-
nisationer vad det gäller en lyckad anpassning till globaliseringens nya förutsätt-
ningar? 

• Vilken position har Värmland i pågående processer kring klimat- och energistrate-
giskt arbete? 

 
Inledningsvis ges ett historiskt perspektiv på det värmländska näringslivets inriktning och 
konkurrenskraft. Därefter ges en översikt av innovationsteorier med särskilt fokus på ag-
glomerationer, kluster och kreativa miljöer. En kritisk analys av tillförlitligheten hos klus-
ter och klusterteorier genomförs med hjälp av ekonomisk och ekonomisk-geografisk 
forskning. Framväxten av värmländska kluster och regionala innovationssystem diskuteras 
därefter mot bakgrund av empiriska exempel. 

För att åskådliggöra globaliseringens effekter och det värmländska näringslivets an-
passning och positionering till en hållbar samhällsutveckling har ett antal intervjuer ge-
nomförts med företag, organisationer och myndigheter i Värmland. Intervjuerna visar att 
anpassningen till globaliseringen i det värmländska näringslivet är påtaglig och att inter-
vjuade myndigheter och organisationer visar en tydlig öppenhet mot globaliserings- och 
hållbarhetsfrågor. 

Det lokala och regionala näringslivsarbetet i länet klargör att det finns uppenbara in-
omregionala skillnader i förutsättningar för tillväxt. Det visar också att det är nödvändigt 
med ett samlat strategiarbete för att klara omställningsarbetet. Detta visar inte minst den 
senaste finanskrisen som slagit hårt, särskilt i vissa delar av länet. I rapporten visas med 
hjälp av statistiska data hur utvecklingen sett ut under den senaste tioårsperioden beträf-
fande bland annat arbetsmarknad, ekonomisk utveckling och nyföretagande. 

På samma sätt ges i ett särskilt kapitel data för Värmland om olika indikatorer för en 
omställning mot en hållbar utveckling. Det värmländska arbetet med en energi- och kli-
matstrategi visar en uppenbar vilja att arbeta för en omställning av det värmländska när-
ingslivet. Strategin pekar på nödvändigheten av att minska beroendet av fossila bränslen 
och en övergång mot bioenergi och ökad energieffektivisering. Ett antal exempel ges på 
aktuella framtidsinriktade projekt och företag i länet. 
 
Avslutningsvis diskuteras hur samspelet mellan företag, myndigheter och organisationer 
ska kunna förbättras för att omställningen mot globalisering och hållbar utveckling ska 
kunna genomföras.  



 

Studiens resultat ger följande slutsatser: 
 

• Samverkan mellan företag, myndigheter och universitet, Triple Helix, underlät-
tar omställning till globalisering och hållbar utveckling 

• De värmländska företagen har god anpassningsförmåga och är aktiva i pågåen-
de processer kring globalisering samt energi- och klimatstrategier 

• De intervjuade företagen pekar på styrkan med platsidentitet och lokala nätverk 
för att bli globalt konkurrenskraftiga 

• Klusterföretagens konkurrensförmåga i förhållande till andra företag är svår att 
påvisa 
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Inledning 
 
Cerut (Centrum för forskning om regional utveckling) vid Karlstads universitet, har fått i uppdrag att 
utreda globaliseringens påverkan på det värmländska näringslivet samt hur omställning och anpassning 
till de förändrade villkoren sker. Slutsatser av denna undersökning avser att ge möjliga riktlinjer för en 
näringslivsomställning mot en marknad präglad av globalisering och hållbar utveckling. 

 

Problembakgrund 

Ett samhälle kan betraktas utifrån nätverk och flöden med en omfattande och snabb rör-
lighet i det globala rummet av varor, tjänster, människor, kapital, mediebilder och infor-
mation. Grunden är marknadssystemets funktionssätt där världen, å ena sidan, blir allt 
mer ”sammanpressad” genom ökande och snabbare interaktion, det vill säga goda kom-
munikationer, relationer och nätverk som i sin tur skapar global räckvidd som gör att det 
relativa avståndet i rummet krymper. Dock tenderar fortfarande platser att utgöra basen 
för socialt liv, kulturella sammanhang och för människors aktiviteter i arbete och fritid, 
vilket innebär att det absoluta avståndet består. I detta sammanhang sätts i denna studie 
fokus på det värmländska tillväxtarbetet. Ett tillväxtarbete som präglats av den industriella 
struktur som råder i Värmland. För att skapa perspektiv på denna utveckling som grund 
för det tillväxtarbete som sker inom länet ges nedan en kort historisk överblick av den 
värmländska industrins framväxt. 
 

Historiskt perspektiv på värmländskt näringsliv  

Värmland har en förhållandevis lång industriell historia som i många avseenden kommit 
att prägla länets utveckling. I den följande framställningen ges en kort beskrivning av da-
gens värmländska näringslivsstruktur samt bakgrunden till dess framväxt.   

Redan under 1500-talet började det värmländska bergsbruket etableras, och när senare 
efterfrågan på sågade trävaror ökade under 1800-talets första hälft, representerade de 
värmländska skogstillgångarna ytterligare en värdefull råvarutillgång. Sågverksindustrin 
växte i betydelse men kom senare i hög grad att avlösas av pappers- och massaindustrin. 
Såväl järnbruken som skogsindustrin kom i sin tur att under 1800-talets senare hälft bidra 
till framväxten av en regional verkstadsindustri, varpå stål- och verkstadsindustrin har 
etablerat mycket djupa traditioner och erfarenheter inom Värmland. 

Värmlands tidiga industrialisering innebar att en betydande del av regionens industri 
kom att inriktas mot råvaruförädling. Denna industrigren, som växte snabbt och uppvisa-
de stor dynamik under perioden runt sekelskiftet 1900, mognade förhållandevis tidigt i 
industrialiseringsprocessen. Tillväxttakten sjönk dock påtagligt under början av 1900-talet 
och regionen blev för sin fortsatta expansion beroende av en fortgående breddning av 
den industriella basen. Den industriella basen kom emellertid att breddas långsamt varför 
länets befolkning, likt industrin, uppvisade en långsam tillväxt i termer av produktions- 
och sysselsättningsökning. Under andra hälften av 1900-talet var dessutom Värmland ett 
av sju svenska län som kunde uppvisa en minskande befolkning. 

Befolkningsminskningen har under 1900-talet varit störst i länets norra och östra de-
lar. Befolkningen i brukskommunerna Hagfors och Munkfors i östra Värmland minskade 
till exempel med runt 30 procent under andra hälften av 1900-talet. I de västvärmländska 
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kommunerna minskade befolkningen i särskild hög grad under perioden 1950-1975. Detta 
återspeglar att västra Värmland har karaktären av en landsbygdsregion, en typ av regioner 
som drabbades hårt av strukturrationaliseringarna inom jord- och skogsbruket under 
1950- och 1960-talen.  

De östligaste kommunerna Filipstad, Kristinehamn och Storfors kunde under perio-
den 1950 till 1975 tvärtemot västra Värmland, visa upp en i det närmaste marginell be-
folkningsminskning, vilken dock kom att följas av en mycket kraftig minskning under de 
efterföljande tjugofem åren. Orsaken till de senaste tjugofem årens minskning hänger 
samman med kommunernas näringslivsstruktur som drabbades särskilt hårt av den krafti-
ga tillbakagång för svensk industri som på allvar påbörjades i mitten av 1970-talet. De 
kommuner som under perioden 1950 till 2000 svarat för en befolkningsökning ligger 
samtliga i Karlstadsregionen. Idag bor ungefär en tredjedel av länets befolkning i Karlstad 
och utvidgas geografin till Karlstads lokala arbetsmarknad utgör befolkningen närmare 50 
procent av länets totala befolkning.     

Den tidiga industrialiseringen har satt tydliga avtryck särskilt i de östra och centrala de-
larna av det värmländska landskapet i form av bruksorter som Hagfors, Munkfors och 
Storfors. På dessa orter råder fortfarande ett visst storföretagsberoende med företag som 
huvudsakligen befinner sig i traditionella branscher. I Hagfors till exempel, lades grunden 
till det första järnverket redan 1668, vilket idag har utvecklats till ett av världens största 
industriföretag, när det gäller verktygsstål. Uddeholm Tooling är den största arbetsgivaren 
i Hagfors. I Filipstad finns traditioner inom järn- och gruvhantering som går tillbaka ända 
till 1300-talet.  

I västra Värmland, där järnbruk och annan råvarubaserad industri aldrig riktigt fick 
något ordentligt fotfäste, är landskapet i stället karakteriserat av en varierande industri 
med många småföretag. Ett flertal av dessa företag har rötter inom produktion av jord-
bruksmaskiner som senare inriktat verksamheten mot fordonsindustri. Här hittar man till 
exempel Arvika, där tillverknings- och fordonsindustrin dominerat under årens lopp och 
där stora kvantiteter gods har fraktats till och från de många bruken via både nordvästra 
stambanan och Glafsfjordens vattensystem. I västra Värmland med kommuner som Eda, 
Årjäng, Säffle och Grums är samarbetet och gränshandeln med de norska industrierna 
idag väl etablerat och mycket viktig för regionen. Ett exempel på detta är aluminiumnät-
verket GRAL som består av ett tiotal företag. Nätverket är gränsöverskridande och myck-
et framgångsrikt i sitt arbete. Och i Säffle finns en stark företagsgrupp inom mät, styr- och 
reglerteknik. Här är verkstadsindustrin och fordonstillverkning viktiga områden (Frans-
son, S & Rehn, J-E. 1985).  

Den omställning som ägt rum inom det värmländska näringslivet sedan det tidiga 
1990-talet skiljer sig en del från den omfattande strukturomvandling som utspelades un-
der 1970- och 1980-talet. Det som dock är gemensamt är den roll som den tunga indu-
strin spelat i båda omställningsperioderna. Under 1970-talet drabbades den tunga indu-
strin, framför allt stålindustrin, av en omfattande konkurrens från nya producentläder, 
särskilt Japan. Dessutom mattades den internationella efterfrågan på stål till följd av ener-
gikrisen som i sin tur gjorde att varven inte längre efterfrågade handelsstål som tidigare. I 
Värmland innebar stålföretagens problem att det skedde en genomgripande ägarföränd-
ring och koncentration av verksamheten, som bland annat kom att innebära att Udde-
holms anläggningar fick nya ägare och att omfattande personalreduceringar genomfördes. 
Sedan 1991 ingår Uddeholm Tooling, med verksamhet i bland annat Hagfors, i den öster-
rikiska koncernen Böhler-Uddeholm AG med säte i Wien. I Munkfors finns inom samma 
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koncern Uddeholm Strip Steel AB. Nära förknippad med stålindustrin är delar av den 
värmländska verkstadsindustrin där det också skett betydande ägarförändringar, omlokali-
seringar och effektiviseringar. Exempel på sådana företag är bland annat Munkforssågar 
AB, Volvo Arvikaverken och Rolls-Royce AB i Kristinehamn. Delar av verkstadsindustrin 
har också starka relationer till pappersindustrin, till exempel Metso Paper i Karlstad med 
tillverkning av mjukpappersmaskiner.  

På motsvarande sätt som inom stålindustrin skedde förändringar inom pappers- och 
massaindustrin där Billerud och Uddeholm tidigare dominerat verksamheten i Värmland. 
Billerud genomförde en omfattande strukturrationalisering under början av 1970-talet och 
koncentrerade verksamheten till Gruvöns bruk. Man förvärvade Uddeholms pappers- och 
massadel och därmed Skoghalls Bruk 1978. När Stora Kopparberg 1984 tog över Billerud 
försvann det värmländska ägandet även från denna bransch. Samgåendet mellan Stora och 
finska Enso till Stora Enso innebar ett ytterligare steg mot en globalisering av branschen. 
(Berger & Forsberg, 2009).  

Billerud har sedan återuppstått efter att de gamla ägarna från 2001, Stora och Assi sålt 
sina innehav. De värmländska skogsinnehav som tidigare ägdes av Billerud och Udde-
holm finns sedan 2004 i Stora Ensos och Korsnäs ägo under namnet Bergvik Skog AB. 
(Karlsson, 2007). 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utreda globaliseringens påverkan på det värmländska näringslivet 
genom att belysa lyckade omställningar vad det gäller värmländska företags anpassning till 
en alltmer globaliserad omvärld och därmed förändrade förutsättningar och villkor. Om-
ställningen till en mer globaliserad marknad och dess effekter ska i studien belysas ur ett 
Triple Helix - perspektiv inom det värmländska näringslivet. Vidare syftar studien till att 
belysa hur näringsliv, offentliga myndigheter och hushåll i Värmland är involverade i om-
ställningen till hållbar utveckling. 

De frågeställningar som ligger till grund för studien är följande: 
 

• Vilka är de avgörande faktorer som medför en lyckad omställning, för värmländska 
företag, till ett hållbart samhälle och en mer globaliserad omvärld? 

• Hur behandlas globaliseringsfrågan i de studerade värmländska företagens strategi-
er, organisationsförändringar och vad det gäller anpassning av produktion och in-
vesteringar? 

• Hur ser samspelet ut mellan företag, myndigheter, universitet och offentliga orga-
nisationer vad det gäller en lyckad anpassning till globaliseringens nya förutsätt-
ningar? 

• Vilken position har Värmland i pågående processer kring klimat- och energistrate-
giskt arbete? 

 

Disposition 

Studien inleds med en bakgrundsbeskrivning av det värmländska näringslivet och dess 
utveckling under 1900-talet och fram tills idag. Stora förändringar har skett de senaste 
decennierna vad det gäller ökad konkurrens från en globaliserad marknad varav det kan 
anses vara av intresse att lyfta fram de effekter som kommer av dessa nya förändrade vill-
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kor för värmländska företag. De värmländska företagens omställning mot en mer globali-
serad marknad och deras innovations- och konkurrenskraft är av stor vikt för den regio-
nala omställningen inom Värmland. Frågeställningar som är kopplade till de avgörande 
faktorer som bidrar till innovations- och konkurrenskraft samt olika aktörers roll på 
marknaden följer därefter.  

Den teoretiska referensramen tar utgångspunkt i innovationsteorier med särskild fo-
kusering på idéer kring kluster, kreativa miljöer, samt olika perspektiv på produkt- och 
tjänsteutveckling. För att åskådliggöra hur företag i Värmland verkat för en lyckad om-
ställning mot en mer globaliserad marknad och ett uthålligt samhälle har nio intervjuer 
genomförts bland företag, näringslivsorganisationer och Karlstads universitet. För att be-
lysa omställningsprocessen har utgångspunkter tagits i företagsperspektivet och framväx-
ten av de regionala klustren. Omställningen analyseras utifrån det lokala näringslivsarbetet 
och det regionala perspektivet. Därefter diskuteras en modell för omställning i samband 
med konjunktur- och strukturförändringar. Omställningen illustreras med hjälp av statis-
tiska registerdata.  

I ett särskilt kapitel exemplifieras den pågående positioneringen av Värmland vad gäll-
er hållbar utveckling med hjälp av nationella och regionala data. Diskussionen förs bland 
annat med stöd av indikatorer för ett hållbart samhälle. 

Avslutningsvis följer analys och slutsatser.  
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Teoretisk referensram 
 
Att studera innovationspolitik idag innebär en fokusering på en mängd olika faktorer och aktörer. Den 
ekonomiska tillväxten och näringslivsutvecklingen inom en region kan kopplas till ett samarbete mellan 
olika aktörer där näringslivet med olika intressenter som till exempel kunder och leverantörer, staten, 
kommunerna och innovationssektorerna som till exempel universitet och högskolor, kan interagera. För 
att innovationskraft och nya kreativa produkter och tjänster ska kunna komma till stånd måste företag 
anpassa sig till en ständigt föränderlig marknad. Omställning lyfts ofta fram som en förutsättning för 
tillväxt. Följande kapitel avser att behandla olika kompletterande, men ibland också motstridande upp-
fattningar om Triple Helix – teorier och huruvida de föranleder nya innovationer som medför lyckade 
omställningar på en mer globaliserad marknad. 

 

Klusterteorier och innovationer 

Innovationssystem som begrepp användes först av Freeman (1987), Lundvall (1992), Nel-
son (1993) och Lundvall & Johnson (1994). Syftet var att utveckla ett alternativ till den 
neoklassiska ekonomiska traditionen genom att fokusera analysen på interaktivt lärande 
och innovationer. För Nelson (1993) låg fokus i större utsträckning på evolutionära pro-
cesser, definierade som mönster eller principer till grund för ekonomisk och teknologisk 
utveckling. Förutom teknologisk förändring betonas även förändringar relaterade till or-
ganisations- och institutionsstruktur. Innovationssystemansatsen kan även beskrivas som 
interdisciplinär och holistisk, vilket innebär att ekonomiska, institutionella, organisatoris-
ka, sociala och politiska faktorer kan vägas in i analysen. På det sättet kan ett strukturellt 
och ett aktörsorienterat perspektiv kombineras. (Waxell, 2005). 

Forskningen om utvecklingen av geografiska agglomerationer och dess betydelse för 
ett företags konkurrenskraft och lönsamhetsförmåga har under en längre tid utvecklats 
från vad Marshall (1920) från början kallade ”industriella distrikt”. Enligt Marshall upp-
stod industriella distrikt på grund av tre olika, men ofta samverkande faktorer; den lokala 
tillgången på råvaror, det vill säga de förutsättningar som fanns inom ett område för en 
viss sorts industri, tillgången på kvalificerad personal inom området, samt på grund av så 
kallad spillovereffekt som kan definieras som kunskapsläckor från olika typer av källor 
inom en begränsad geografisk yta och inom ett ekonomiskt system, som finns ”i luften” 
tillgänglig för allmänheten (Arrow, 1962; Asheim, 2000). Denna teori ligger till grund för 
de flesta klusterteorier som vuxit fram under framför allt senare delen av 1900-talet. 
Forskningen om agglomerationer har sedan dess utvecklats och betydelsen av agglomera-
tioner har framför allt gällt företeelsen att människor och ekonomisk verksamhet i all-
mänhet tenderar att koncentreras i stora städer och industriella kärnområden, eller att fö-
retag i samma eller nära relaterade branscher tenderar att ansamlas på vissa platser 
(Malmberg, 2000). Det är den sistnämnda innebörden av begreppet som ligger till grund 
för föreliggande studie. Man kan också, enligt Malmberg (2000) finna dessa agglomeratio-
ner i alla typer av branscher: nya respektive mer mogna branscher, hög- respektive lågtek-
nologiska branscher; tung industri respektive tjänsteproduktion.  

Under de senaste decennierna har agglomerationsforskningen utvecklats och man talar 
idag ofta om så kallade kluster. Under 1990-talet blev konkurrensstudier viktiga även 
inom forskningsområden som ekonomisk geografi. Michael Porter poängterar betydelsen 
av kluster för konkurrens. I sitt arbete The Competitive Advantage of Nations (1990) de-
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finierar han kluster som en geografisk koncentration av nära samverkande, men också 
konkurrerande företag, specialiserade leverantörer, tjänsteleverantörer, företag i närlig-
gande industrier, samt relaterade institutioner som till exempel universitet, samt myndig-
heter som styr handel eller andra relaterade lagar och regleringar.  

Även om majoriteten av forskare som diskuterat definitionerna de senaste decennierna 
i huvudsak är ense om vad ett kluster innebär, finns mindre variationer. Ett kluster kan 
åsyfta närbelägna företag med samma produkt (Marshall, 1920; Piore & Sable, 1984; 
Krugman, 1991), en grupp av ömsesidigt beroende närbelägna näringsgrenar (Porter, 
1998), nätverk mellan företag (Beccatini, 1990), geografiskt avgränsade institutioner (Sax-
enian, 1996), grupperingar av företag med gemensam teknik (Tushman & Rosenkopf, 
1992), eller en innovativ miljö (Lundvall & Johnsson, 1994; Florida, 2006).  

Ett sätt att förklara agglomerations- eller klusterfenomenet är att studera existerande 
regionala kluster, hur de uppstått och hur de utvecklats över tiden. Vad som stimulerade 
den ursprungliga lokaliseringen av ett kluster kan ofta härledas till någon mer eller mindre 
traditionell lokaliseringsfaktor. Det kan till exempel röra sig om en naturgeografisk faktor 
som skog, mineraltillgångar eller närhet till vatten, ett samhälleligt förhållande som till 
exempel IT – klustret i Kista, eller någon mer eller mindre slumpartad händelse (Malm-
berg, 2000).  

Malmberg (2000) menar också att dagens forskning kring kluster och dess effekter 
grundar sig i den aktuella synen på vad som skapar konkurrens- och utvecklingskraftiga 
företag samt vilken roll geografisk lokalisering spelar i sammanhanget. Han menar då att 
det finns ett antal fundamentala faktorer som inverkar på ett företags konkurrenskraft: 
 

• innovationsförmåga är viktigare än kostnadseffektivitet 
• innovationer är mer än hightech 
• innovationer uppstår i samspel inom industriella system 
• närhet är viktigt i detta samspel 
• lokala kunskaper är viktigare än råvaror 

 
Den första faktorn innebär att en modern syn på lokalisering, agglomeration och konkur-
renskraft inte primärt utgår ifrån kostnadsfördelar, utan snarare ifrån att ett företags lång-
siktiga konkurrenskraft bestäms av deras innovationsförmåga och förmåga till ”ständigt 
lärande”. Kostnadsfördelar kan självklart på kort sikt göra konkurrenssituationen för ett 
företag gynnsam, menar Malmberg, men långsiktigt är det förmågan att generera ny kun-
skap och omsätta den i successivt bättre produkter och effektivare processer som ger ett 
företag överlevnads- och utvecklingsförmåga. En viss kritik skulle kunna riktas mot ett 
sådant resonemang då dessa fenomen inte alls behöver ses som motsatsförhållanden, utan 
snarare något som många gånger följer av varandra. Kostnadsfördelar kan vara ett resultat 
av innovativa produkter och processer, liksom kostnadsfördelar för ett företag kan resul-
tera i ökade ekonomiska resurser att satsa i nya innovationer. När det gäller den andra 
faktorn ”innovationer är mer än hightech” kan massmedia och andra populärvetenskapli-
ga kanaler ibland ha framhållit innovationer som en definition på nya högteknologiska 
produkter, varpå denna faktor kan anses befogad, även om det inom forskningssamman-
hang inte kan fastslås att detta är en allmänt vedertagen definition på begreppet.  

Det har också blivit viktigt att studera hur företag utvecklar och reproducerar kun-
skap, och olika former av kompetenser har blivit en central aspekt för en ökad konkur-
renskraft. Malmberg (2000) menar då att ett företags innovations – och lärförmåga i hög 
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grad utvecklas i samspelet med aktörer i omgivningen och detta får då till följd att det blir 
allt viktigare att också analysera företags kontaktnät och interaktionsmönster. Enligt Por-
ter (1990) är det den lokala efterfrågans kvalitet som är en av de mest betydelsefulla fakto-
rerna för att ett företag ska utvecklas till en innovativ och konkurrenskraftig aktör. De 
företag vars lokala kunder ställer hårda och utmanade krav har störst chans att nå interna-
tionell konkurrenskraft. Flöden av information och kunskap är då på många sätt viktigare 
än flöden av varor och pengar. Även leverantörer och företag inom relaterade teknologier 
vilka är lokaliserade till samma region kan dra nytta av ett snabbare informationsflöde och 
gemensamt utvecklingsarbete. Lokala konkurrenter inom samma eller relaterade bran-
scher tenderar till att sporra varandra till utveckling. Även denna faktor, liksom den fjärde 
faktorn som är nära sammankopplad med den tredje, har aspekter som kan väcka tankar 
till nya infallsvinklar. Kunskapsflöden inom kluster är ofta associerade med kunskapsspil-
lovers, som nämnts ovan. Det har visats sig finnas klara samband mellan geografiska klus-
ter, kunskapsspillovers samt lärande och innovativa tjänster och produkter (Baptista, 
1998). Denna kunskap som bidrar till nya innovationer är ”tacit”, det vill säga omedvetet 
inlärd och vedertagen kunskap hos människor som de har svårt för att uttrycka i specifika 
tal och texter. Den kräver istället direktkontakt och kontinuerlig interaktion för att kunna 
överföras. På grund av detta är ofta denna typ av kunskap begränsad geografiskt sett. Fö-
retagskluster blir på detta sätt ideala förutsättningar för tacit knowledge eftersom de inte 
bara ytmässigt sett ligger nära varandra, utan även delar liknande yrkesmässiga intressen 
inom samma industri. Således leder ofta informella samtal mellan anställda på de olika 
företagen, rörlighet av arbetskraft mellan företag och imiterbara beteenden och färdighe-
ter till en ökad förmåga att ta till sig tacit knowledge.  

Under 1980- och 1990-talet poängterade forskare, bland annat i Italien (Becattini, 
1990), vikten av den industriella atmosfären för den innovativa potentialen i företag. De 
menade att agglomeration skapar fördelar för informationsöverföring även bland rivaler 
då rörligheten bland kunnig personal ökar, idéutbyte inom lokala institutioner skapar bätt-
re möjligheter för nytänkande etcetera. Man såg således på industriella kluster som kreati-
va miljöer enbart genom definitionen. Mer explicit, skulle man kunna säga att den tekno-
logiska spillover-effekten är av stor betydelse för utvecklingen inom ett kluster samt för 
den industriella utvecklingen i stort inom ett specifikt område. 

Det skulle också kunna framhållas att dessa avgörande konkurrensfördelar som bygger 
på specialiserade kunskaper och så kallade tacit knowledge lättare skulle kunna kopieras 
om en konkurrent är förlagd till samma område, vilket då i sin tur skulle innebära hårdare 
konkurrens och att kostnadsfördelarna skulle öka i betydelse. Denna fråga blir komplex 
då det både borde gynna och missgynna ett företag att ha sina konkurrenter i samma loka-
la omgivning. Konkurrensen både skapar förbättrade innovationstekniker då det är lättare 
att komma åt konkurrenternas lösningar, men samtidigt måste det egna företaget dela med 
sig av detta till andra. Att ett nära samspel med lokala krävande kunder förbättrar möjlig-
heterna för innovationskraften är svårt att bestrida. Frågan som följer på detta påstående 
blir istället att om inte de krävande kunderna finns i den lokala omgivningen, är det då 
mest väsentligt att kunderna befinner sig i den lokala omgivningen eller att de är krävan-
de? Det skulle således kunna argumenteras för att fokus bör vara på att ha ett nära samar-
bete med sina kunder, att utveckla nya produkter i samförstånd med dessa för att därige-
nom kunna skapa innovativa och konkurrenskraftiga produkter och tjänster, oavsett var 
dessa är placerade i världen. Huruvida dessa är lokaliserade i närområdet eller inte torde 
vara av underordnad betydelse, även om det med all sannolikhet skulle vara en fördel om 
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så var fallet. Produktionsfaktorernas eller de naturgivna förutsättningarnas roll, det vill 
säga tillgång till mark, råvaror, arbetskraft och kapital har således till viss del kommit att få 
en underordnad betydelse som källor till uthållig konkurrenskraft, eftersom alla utvecklade 
länder idag har väl utbyggda transport – och kommunikationssystem och en utbildad ar-
betskraft.  

Av detta resonemang följer att industriell omvandling och konkurrenskraft kan förstås 
utifrån ett synsätt där det enskilda företaget betraktas som en del av ett kunskapssystem, 
bestående av alla de företag, organisationer och andra aktörer med vilka företaget samspe-
lar. Därför, menar Malmberg (2000), fokuserar modern ekonomisk-geografisk forskning 
på industriella system – nätverk eller kluster av relaterade verksamheter – snarare än på 
enskilda företag eller branscher. Geografisk närhet mellan aktörer, kan på olika sätt under-
lätta det informationsutbyte som ligger till grund för innovation och lärande och trots den 
snabba teknikutvecklingen på kommunikationsområdet tycks ändå det personliga mötet 
fortsätta att spela stor roll när det gäller att överföra och utbyta komplicerad information. 
Huruvida kluster i praktiken har en avgörande betydelse för om företag blir innovativa 
eller konkurrenskraftiga och därigenom mer lönsamma kan ifrågasättas då det ofta saknas 
empiriska belägg för detta. Detta kommer att diskuteras närmare under rubriken Tillförlit-
ligheten hos kluster och klusterteorier. 

Under de senaste åren har Triple Helix varit ett vanligt förekommande begrepp i klus-
tersammanhang. Ett Triple Helix -samarbete kan baseras på allt från ganska löst samman-
satt samarbete till regelrätta samverkansstrategier och innovationssystem bestående av 
universitet, företag och offentliga utvecklingsinitiativ. Det är viktigt att ett Triple Helix- 
samarbete har en lokal förankring: ”Om de regionala och lokala nivåerna är aktiva, och 
även högskolan och näringslivet lämnar bidrag, finns en mycket bredare bas för att ut-
veckla kreativa idéer för innovation, men också en bättre grund för att genomföra dessa, 
särskilt på regional och lokal nivå. För att en Triple Helix skall fungera fullt ut måste det 
också komma initiativ underifrån och från andra institutionella sfärer.” (Etzkowiz, 2005, s. 
70). När det gäller universitetets roll i innovationsprocesser är det viktigt att förstå skillna-
der mellan ett universitet med en ”utvecklingsroll” och ett universitet med en generativ 
roll, menar Gunasekara (2006). En utvecklingsroll innebär att universitetet är engagerad i 
regional utveckling genom att primärt lyssna till och anpassa sig till regionala behov. Uni-
versitetsanställda kan ha en betydelsefull roll i regionala nätverk, men det övergripande 
bidraget till ”regional governance” är indirekt. När det gäller den generativa rollen måste 
förbindelser för att uppnå en Triple Helix finnas. Här har universiteten en syn på forsk-
ningsproduktion och innovation som är interaktiv och universiteten är en drivande aktör i 
utveckling av flerinstitutionella förbindelser och nätverk (Marton, 2008; Berger, 2009). 
   
 

Tillförlitligheten hos kluster och klusterteorier  

Agglomerationsteorier har de senaste åren fått mycket uppmärksamhet och positiv re-
spons inom forskning kring platsers betydelse inom näringslivet. Men det finns också 
oklarheter när det gäller olika aspekter av agglomerationsforskningen. Begreppet agglome-
rationsfördelar avser de ekonomiska vinster som ett företag kan erhålla genom att vara 
lokaliserat i omedelbar anslutning till andra relaterade företag. Fyra mekanismer bakom 
dessa möjliga vinster kan identifieras (Dicken & Lloyd, 1990; Malmberg, 2000): 
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• För det första kan produktionen förbilligas genom möjligheten att dela kostnader-
na för vissa resurser mellan flera företag, bland annat kostnaderna för infrastruktur 
och andra kollektiva nyttigheter. 

• För det andra kan företagets transport- och transaktionskostnader sänkas eftersom 
samspelet mellan företag som gör affärer med varandra underlättas och förbilligas 
om avståndet dem emellan är litet. 

• För det tredje uppstår en lokal arbetsmarknad med specialiserad kompetens. 
• För det fjärde så bildar agglomerationen en lokal miljö som kan stimulera lärande 

och innovation. I en miljö med många relaterade företag ökar sannolikheten att få 
kontakt med aktörer som tidigt tagit till sig eller utvecklat ny teknik. I sådana mil-
jöer flödar också allmänt sett information och kunskaper snabbare till samtliga 
närvarande företags fördel. En lokal kultur med specifika normer, värderingar och 
informella spelregler utvecklas och denna miljö gör att även vad som brukar kallas 
”tyst” kunskap (tacit knowledge) kan överföras från en aktör till en annan.  

 
Dock har det emellertid framkommit kritik mot klusterteorierna. När det gäller den meto-
dologiska delen av agglomerationsforskning är den avgörande kritiken att det saknas em-
pirisk validering av de teorier som finns. Det finns en tydlig brist på kvantitativa försök 
som har för avsikt att fastställa agglomertionsfördelarnas innehåll och styrka. Den huvud-
sakliga fokuseringen har framför allt för ekonomgeografer varit att dokumentera existen-
sen av industriella agglomerationer av likartade företag samt att därtill mäta omfattningen 
av lokala ekonomiska transaktioner inom agglomerationer. De har således i mindre grad 
lyckats påvisa skillnader i konkurrenskraft eller tillväxt hos de studerade företagen (Ap-
pold, 1995). Detta innebär i praktiken att det kan anses befogat att ifrågasätta hur rätt-
visande det är att över huvud taget hävda konkurrensfördelarna med agglomerationer eller 
kluster. Det är även rimligt att ifrågasätta agglomerationers fördelar när man som Lund-
vall och Johnsson (1994), och Florida (2006) definierar kluster som innovativa miljöer i 
sig. Om det redan i definitionen ligger en värdering om att kluster per definition är inno-
vativa miljöer, hur ser då metoden ut för att validera en sådan studie? Det borde då vara 
viktigare att, som Malmberg (2000) betonar, granska de egenskaper i en lokal miljö som är 
särskilt viktiga för ett företags konkurrenskraft, och också pröva om företag i agglomera-
tioner är mer konkurrenskraftiga än andra företag.  

När det gäller problem kring forskning av kluster utanför det metodologiska området 
kan det kanske också antas att satsningar på klusterrelaterade innovationssystem, bland 
vilka det på senare tid funnits en generell föreställning om framgång, i första hand gynnar 
redan väletablerade branscher och företag eftersom de hunnit bilda väletablerade nätverk 
under år av aktiv näringsverksamhet (Karlsson, 2008). Således kan det då finnas en risk i 
att alltför specifika satsningar inom näringslivspolitiken kan komma att förhindra initiativ 
från småföretag och perifera företagsmiljöer eftersom resurser både med avseende på per-
sonal men också kapital är begränsade i en region.  

En av den senaste tidens undersökningar av fördelar med en högre grad av geografisk 
koncentration av likartade företag eller specialiserad arbetskraft är gjord av Bo Wiktorin 
(2007). Studien visar att sådana agglomerationer inte bidrar till att förklara skillnader i ar-
betsproduktivitet, vilket skulle kunna indikera lönsamhet för ett företag. Inte heller visar 
studien ett samband mellan arbetsproduktivitet och specialiserad arbetskrafts rörlighet 
inom realkapitalintensiva branscher. Däremot fanns, enligt studien, ett tydligt samband 
mellan arbetsproduktivitet och humankapitalintensiva företag, som till exempel inom da-



 

 18

tabranschen. Intressant med denna studie är också att det finns ett generellt och positivt 
samband mellan arbetsproduktivitet och de företag som har en hög andel försäljning till 
en internationell marknad. Det verkade också som att det fanns ett svag antydan till att 
globala företag skulle kunna dra fördel av ett samarbete med lokala kunder.  

Det finns också de som menar att fokus egentligen inte heller bör läggas på själva 
klustret och kunskapen inom klustret, utan på företagets enskilda kunskapsbank vilken i 
och för sig till stor del kan ha erhållits genom klustret (Giuliani, 2005). Men ett företags 
kunskapsbank kan också ha vuxit fram genom kommunikationer med underleverantörs-
industri och förekomsten av krävande kunder i ett geografiskt begränsat område, vilket är 
indikatorer på en näringsmiljö som stimulerar utveckling och innovationer (Karlsson, 
2008). De finns flera studier som tyder på att ett företags kunder kan ha stor betydelse för 
företagets innovationsförmåga och för att öka företagets kunskapsbank. Till exempel bi-
drar ofta kunder med att bistå ett företag med ”tacit knowledge” eller ”sticky informa-
tion” (Nonaka & Takeuchi, 1995; von Hippel, 1994, 1998). Att involvera kunder i en in-
novationsprocess innebär ofta att man får en bättre förståelse för vad kunderna efterfrå-
gar och därmed kan man också producera bättre och mer innovativa produkter och tjäns-
ter. Många gånger är dessa kunder inte heller ”early adapters”, utan kunder som har mind-
re kunskap om teknologier och förutsättningar för produkten i sig. Detta beror på att des-
sa kunder inte begränsas i sitt tänkande när det gäller möjligheter för innovation och ut-
veckling för produkten, utan kan vara mer originella i sina innovationsförslag (Matthing et 
al., 2004; Sandström, 2009). Även Sinkula (1994) argumenterar för att ett samarbete mel-
lan kunder och företag bidrar till ett ömsesidigt lärande om nya plattformer och förutsätt-
ningar för nya teknologier och metoder.  

Den interna organisationskulturen och arbetsklimatet brukar också kunna definieras 
som en faktor som påverkar ett företags innovationskraft och lyckad positionering på 
marknaden. Innovationskraft kan definieras som nya produkter, nya processer eller nya 
affärssystem (Hovgaard & Hansen, 2004). En innovation kan vara ny för företaget, till 
exempel vid tillgodogörande av ny teknik eller en utökning av produktsortimentet, eller ny 
för en marknad i form av nya uppfinningar. Hur innovativt ett företag är påverkas av ett 
företags regler, värderingar, värden och symboler (Feldmann, 2000), det vill säga ett före-
tags organisationskultur, samt de praktiska och observerbara faktorerna av organisations-
kulturen, ett företags arbetsklimat. Feldmann (1986) menar också att dessa olika element 
delas av organisationens individer och bidrar till mening och ordning inom organisatio-
nen. Idag befinner sig flertalet företag av vad Cameron och Quinn (1999) kallar för The 
Adhocracy Culture eller The Entrepreneurial Culture, det vill säga en organisationskultur 
som präglas av entreprenörskap, innovationskraft, individualism och snabbhet vid adop-
tion av nya tekniker, produkter och system. Det snabba flödet idag av information möj-
liggör denna kultur. Innovation och kreativitet har definierats av flera författare, bland 
annat av Amabile (1996). Innovation definieras här som ”embodiment, combination 
and/or synthesis of knowledge in novel, relevant, valued new products, processes or ser-
vices”. Kreativiteten har setts som den idégenererande komponenten vid innovationer. 
Innovation i relation till organisationskultur kan därför ses som ett företags öppenhet 
gentemot nya idéer. 

Följaktligen innebär detta att ett företags kunskapsbank och därmed innovationsför-
måga beror på fler faktorer än på hur utvecklat ett kluster är. Dock är det viktigt att 
komma ihåg i detta sammanhang att även om det kan brista i valideringen av vilka förde-
lar kluster har, så säger ovanstående kritik inte att kluster inte skulle vara fördelaktiga utan 
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snarare att det saknas tillräckliga bevis för att så är fallet. Därför anser vi det vara av in-
tresse att bidra med empiri kring relevansen av kluster genom att undersöka framgångsri-
ka värmländska företags anpassning till en alltmer globaliserad marknad och hur de upp-
lever att eventuella kluster bidragit till framgången. 
 

Framväxten av värmländska kluster 

När det gäller branscher med stor grad av förändring och innovation, finns det flera teori-
er som pekar på att närheten till kunder, konkurrenter, universitet och andra forsknings-
centra, samt socialt kapital spelar stor roll (Putnam, 1996; Porter, 1990). Paradoxalt nog 
kan man säga att globaliseringen bidrar till ökad lokal specialisering eftersom de företag 
som verkar på en global marknad hela tiden måste utvecklas och förnya sig för att kunna 
vara konkurrenskraftiga. Humankapital och socialt kapital ses alltmer som de viktigaste 
produktionsfaktorerna för företagen, och då dessa är trögrörliga samlas företagen i de 
regioner där kompetensen, närheten och kontakterna med krävande kunder, samt täta 
länkar till en mängd stödjande branscher och underleverantörer, varor och tjänster finns. 
Det finns åtminstone tre kritiska argument för varför innovationer tenderar att associeras 
med kluster (Porter, 1990): 
 

• behovet av reduktion av teknisk eller ekonomisk osäkerhet, 
• behovet av kontinuerlig interaktion mellan likartade företag och forsknings- och 

utvecklingsinstitutioner, och 
• behovet av direkt fysisk kontakt i utbytet och skapande av ny kunskap. 

 
Det finns således tydliga indikationer på att det med andra ord gäller att vara länkad till 
den globala marknaden, men samtidigt befinna sig i en lokal klustermiljö. 
I dag präglas länets näringsliv fortfarande av en råvarubaserad industri i form av pappers- 
och massaindustrier. I Karlstadsregionen finns Billerud AB med Gruvöns Bruk och Stora 
Enso med Skoghallsverken. Båda dessa anläggningar har rötter som sträcker sig tillbaka 
till det sena 1800-talet. Det historiska ursprunget märks inte särskilt tydligt utan tvärtemot 
döljs det ganska väl bland hypermoderna maskiner och automatiserade tillverkningslinjer. 
I västra Värmland återfinns Åmotfors bruk, Petterson och Rottneros AB som också bär 
på rötter tillbaka till 1800-talet. Samtliga är att betrakta som världsledande inom sina spe-
ciella nischer. I nära relation till de råvarubaserade produktionsenheterna, återfinns en rad 
verkstadsindustriella företag som är särskilt inriktade på produktion av pappersmaskiner 
och olika kringutrustningar. Bland underleverantörerna till såväl de verkstadsindustriella 
som råvarubaserade företagen finns en rad IT-företag med särskilt inriktning mot pro-
cessindustrin. En majoritet av företagen som ingår i vad som med fog kan omnämnas ett 
skogsindustriellt kluster med Värmland som bas samverkar inom organisationen The Pa-
per Province.  

Kompetensmässigt har den industriella utvecklingen med skogen som bas gett upphov 
till en omfattande regional kunskap om processer och produkter. Dessa kunskaper har 
fått näring genom de täta relationer som utvecklats mellan företag och branscher i regio-
nen. Utbyte av personal mellan näraliggande företag har underlättat lärprocesser och kun-
skaper vilket i sin tur skapat en god miljö för innovationer. Forsknings- och utvecklings-
enheter vid företagen har efter hand också koncentrerats. Förändrade ägandeförhållanden 
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har i vissa fall påskyndat koncentrationstendenserna och i en del fall har värdefull kompe-
tens försvunnit.  

I andra fall har kompetensen utvecklats och en högre grad av specialisering har kunnat 
ske inom regionen. Genom den utveckling som blivit allt tydligare under de senaste årti-
ondena, nämligen att produkterna fått ett allt större kunskapsinnehåll, blir utvecklings- 
och forskningsresurser en relativt sett allt viktigare faktor för att förbättra produkter och 
processer. Detta kontrasterar starkt mot den situation vi hade för femtio år sedan då rela-
tivt oförädlade produkter kunde säljas med god förtjänst. I den senaste tidens utvecklings-
arbete har samspelet mellan företagens egna forskningsresurser och universitetens forsk-
ning fått en ökad betydelse. Inte minst har forskning och högre utbildning vid Karlstads 
universitet visat sig ha en viktig roll för regionens skogsindustri. Tillkomsten av en civilin-
genjörsutbildning inriktad mot kemiteknik och forskning om bestrykning av papper är 
exempel på universitetets viktiga roll. Inom kunskapsprofilen ”Skog, miljö och material” 
finns flera forskningsinriktningar med relevans för innovationssystemen. Ett strategiskt 
forskningsområde rubricerat ”Förpackningars egenskaper och funktion” har etablerats vid 
universitetet. Företagens egna forskningsresurser i regionen är betydande. De viktigaste är 
Stora Enso Research Center, Kvaerner Pulpings massalaboratorium, The Packaging 
Greenhouse, som utvecklats ur tidigare Metso Paper Board Technology Center (samtliga i 
Karlstad), BTG:s bestrykningscentrum i Säffle och Pack Lab vid Assi Domän Frövi. The 
Energy Square är ett aktuellt exempel på en inriktning mot energieffektivisering inom 
pappers- och massaindustrin. 

En bärande tanke i de diskussioner som förts om regionala innovationssystem är att 
företags- och branschspecifika kunskaper och kompetenser bör utnyttjas i regionalt till-
växtarbete. Att Värmland har unika kunskaper inom det skogsindustriella området är up-
penbart. Problemet är emellertid att dagens konkurrenssituation på den globala arenan 
kräver en ökad grad av specialisering och vidareförädling av produkter. På många indust-
riella marknader har affärsrelationer utvecklats mellan företag snarare än mellan företag 
och konsumenter. Det är emellertid uppenbart att konsumentvarumarknaderna fått en 
ökad betydelse. Det hänger inte minst samman med att välfärd och köpkraft förbättrats i 
många länder. De tydligaste utslagen har detta fått på data- och telekommunikationer där 
det sker en ständig lansering av nya produkter och modeller inriktad på en köpstark grupp 
av konsumenter. Den värmländska pappers- och massaindustrin måste också hitta vägar 
till en utveckling av värdekedjan från skog och papper till olika typer av specialprodukter. 
Det är anledningen till att man sedan några år lanserar regionen som The Packaging Are-
na (TPA). 

Bakgrunden till att förpackningar står i fokus för den satsning som nu görs är att man 
här kan kombinera kunnandet inom pappersindustrin, redan manifesterat i innovationssy-
stemet The Paper Province (TPP) och en specifik kunskap inom grafisk industri och ut-
bildning i Graphic Valley. Därtill kommer ett nära samarbete med Designstudio Värm-
land och Karlstads universitet samt Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmland. Här 
förenas således näringsliv, offentliga myndigheter och universitet i en gemensam satsning, 
populärt uttryckt som Triple Helix, ägnad att främja den regionala tillväxten (För ytterliga-
re diskussion om Triple Helix se Marton, 2008). 

The Paper Province består av ett 80-tal företag med 8600 anställda främst inom pap-
pers- och massaindustrin i Värmland, Dalsland och Örebro län och är organiserad som en 
ekonomisk förening. Syftet är att främja kompetensutveckling, marknadsföring, projekt-
utveckling och regionala tillväxtprocesser. Bakgrunden till The Paper Province (TPP) var 
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ett initiativ 1998 mellan det flerkommunalt ägda Etableringsregion Karlstad (ERK) och 
företagen Jaako Pöyry, Tetra Pak, Metso Paper Kvaerner Pulping och Kvaerner Kamfab, 
Stora Enso och Ångpanneföreningen. Dessa samtal ledde till en utredning inom pappers- 
och massabranschen. Med ekonomiskt stöd från länsstyrelsen, länsarbetsnämnden, ERK-
kommunerna och näringslivet startade TPP våren 2000 i första hand för att arbeta med 
rekryteringsfrågor. ERK har sedan avvecklats men The Paper Province har gått vidare i 
form av en ekonomisk förening. (Forslund & Johnstad, 2004). Det skogsindustriella klust-
ret i Värmland kan på sätt och vis betraktas som ett innovationssystem där såväl företags-
intern forsknings- och utvecklingsverksamhet som näringslivsanknuten forskning vid 
Karlstads universitet ingår. Inom regionen finns också utbildningar med särskild inrikt-
ning mot branschen. 

The Paper Province är nu ett av de mest ansedda klustren i Europa och har utsetts till 
”Top EU Clusters in High Innovation Regions”. (Sölvell, 2009). 

I Sunne återfinns det nischade branschklustret Graphic Valley med huvudsaklig in-
riktning mot förpackningstryck och förpackningsdesign. Lokalt omfattar klustret företag 
med tillsammans 600 anställda. Inom klustret återfinns utbildningsanordnare och inkuba-
tor-verksamhet för nystartade företag. Graphic Valley kan på sätt och vis betraktas som 
en del av klustret The Packaging Arena genom inriktningen på bland annat flexografi och 
design. Graphic Valley har i olika sammanhang erhållit stöd från det omgivande samhället 
som till exempel EU Mål 2. I Sunne har funnits en KY-utbildning med inriktning mot 
grafisk industri och förpackningsdesign inom Broby Grafiska, som nu fått status av Yr-
keshögskola. 

Graphic Valley har en mindre formell karaktär och innovationssystemets aktiviteter 
genomförs främst inom Broby Grafiska Utbildning i Sunne, som är inriktad på mediepro-
duktion, flexografitryck och förpackningsdesign. Kompetensutveckling, forskning, pro-
duktutveckling och designutveckling är hörnpelarna i Graphic Valley. Starten togs 1992 i 
samband med att ett 15-tal grafiker i Sunne blev arbetslösa till följd av en konkurs (Rudé-
rus 2003). Med stöd från länsarbetsnämnden fick Brobyskolan i Sunne i uppdrag att starta 
en utbildning för de arbetslösa grafikerna. I november 1992 bildade Inga-Lill Lindqvist, 
som hållit i uppdragsutbildningen, ett branschråd vid skolan med företrädare för dåvaran-
de Högskolan i Karlstad, Grafiska facket, Grafiska Föreningens förbund, Sunne kommun 
samt länsarbetsnämnden. Arbetet i branschrådet ledde till nya kontakter och förslag på 
nya utbildningar. Hösten 1993 startade, med anslag från kommunen på 11,5 miljoner kr, 
en ny gymnasie-, en flexografi- och en mediautbildning, samtidigt som uppdragsutbild-
ningarna fortsatte (Rudérus 2003). Branschföreningen SweFlex, med idag runt 120 företag 
och organisationer bildades 1995. Svenska Flexografiinstitutet startade år 2000 av SweFlex 
och Sunne kommun i samarbete med Karlstads universitet. Flera KY-utbildningar (Kvali-
ficerade yrkesutbildningar) har startat inom Broby Grafiska och ett antal EU-projekt har 
bidragit till att utveckla verksamheten. Nu finns mycket av verksamheten samlad inom 
Ideum som hyser både utbildningar och företag. Antalet utbildningslinjer har successivt 
utökats och omfattar nu också inriktningar mot hälsa, wellnes och nya media. 

Tillsammans har The Paper Province och Graphic Valley gjort gemensamma satsning-
ar på att inom ramen för The Packaging Arena bli världsledande inom förpackningsområ-
det. The Packaging Arena (TPA) består av ett 30-tal företag med tillsammans 8000 an-
ställda. 

Förpackningsmarknaden är en mycket diversifierad marknad med en totalmarknad 
värderad till närmare 4000 miljarder kronor. Den omfattar globalt 100 000 företag med 
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fler än fem miljoner anställda och med en tillväxt på ca 4 % per år.  Europa har en knapp 
tredjedel av marknaden, ungefär lika mycket som Japan och övriga Asien/Pacific tillsam-
mans. Den nordamerikanska marknaden har cirka 28 % och Sydamerika och Afrika till-
sammans ungefär 10 %. Marknaden kan indelas i en tredjedel cellulosafiberbaserade för-
packningar, en tredjedel plast och en tredjedel övriga material (aluminium, glas m. fl.). 
Den högsta tillväxten finns i Asien/Pacific (utom Japan) med 7-10% tillväxt per år. Euro-
pamarknaden växer med cirka 4 % per år. (Larsson 2003). 
Den globala förpackningsmarknaden domineras helt av konsumentmarknaden med 75 % 
av försäljningen. Industriförpackningarna har resterande 25 %. Livsmedelsindustrin är 
den största slutanvändarmarknaden följd av drycker som i sin tur är ungefär lika stor som 
kosmetika/ tvål/ rengöring/ läkemedel/tobak/ multimedia software. Förpackningen står 
i allmänhet för mellan 2 % och 20 % av det totala produktpriset med högsta andelen 
inom tvål/rengöring etc. där andelen utgör 25 %. Om man ser till den globala marknaden 
svarar papper & board för 32 % av världsmarknaden, plast 28 %, metall 24 %, och glas 6 
%. (Larsson 2003). 

Konsultföretaget Ramböll har i en rapport som beställts av Region Värmland (2008) 
redovisat erfarenheter från den verksamhet som bedrivits av TPP och TPA.  

Även om delar av regionens näringsliv på sätt och vis är att betrakta som tillhörande 
solnedgångsnäringar återfinns en, mot bakgrund av regionens storlek, stor mängd IT-
företag. Många av dessa, ofta nystartade verksamheter har sina rötter i Ericsson Infotech 
som i sin tur kan spåras tillbaka till dataavdelningen vid det anrika företaget Uddeholm i 
Hagfors som sedemera blev Värmlandsdata. IT-företagen är huvudsakligen lokaliserade i 
Karlstadsregionen och företräds i regionala utvecklingssammanhang av stiftelsen Compa-
re Karlstad. Initiativet till Compare togs av några av regionens största IT-företag för att 
bland annat markera sin vilja att spela en aktiv roll i det regionala utvecklingsarbetet för 
mer tillväxt. Compare stöds av regionala myndigheter och har i likhet med The Paper 
Province forsknings- och utbildningssamarbete med Karlstads universitet. 

Denna beskrivning av den värmländska industriella utvecklingen visar att regionen bär 
på ett industriellt arv som i vissa avseenden kan betraktas som en belastning och i andra 
som en tillgång.  
 

Regionala innovationssystem – värmländsk tillämpning 

I det av Vinnova finansierade forskningsprojektet ”Benchmarking av innovations-
processer i Norden: Arbets- och utvecklingsorganisation” gjorde forskare vid Karlstads 
universitet en jämförande studie mellan Värmland och Innlandet på norsk sida. (Se bland 
annat Christenssen (2005), Räftegård (2008), Berger & Johnstad (2008) och Berger & 
Forsberg (2009)). Projektet hade två huvudsakliga syften, å ena sidan en praktisk tillämpad 
del, som innebar deltagande i ett antal möten och benchlearning aktiviteter inom och mel-
lan de olika innovationssystemen, å andra sidan den egentliga forskningsansatsen. Det är 
den senare som här kommer att diskuteras och som också redovisats i ovan nämnda refe-
renser. 

Med hänvisning till den begreppsdiskussion som förts av Freeman, (1987), Lundvall 
(1972) och Nelson (1993) skulle man kunna hävda att vi på olika sätt försöker att belysa 
flera dimensioner av begreppet innovationssystem. Den teknologiska sidan avsåg vi att 
belysa genom att beskriva och analysera det så kallade fysiska strukturkapitalet innefattan-
de regionala tillgångar, kapital och infrastruktur i termer av kvalitet (konkurrenskraft) och 
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i termer av kvantitet (kritisk massa). Det kan finnas en tendens att det fysiska strukturka-
pitalet undervärderas när frågor om sociala och politiska aspekter i allt större utsträckning 
har kommit att diskuteras under senare år. I alla typer av kunskaps- och lärprocesser finns 
det ett viktigt samspel mellan fysiska och humana resurser. Inte minst visar det sig histo-
riskt att innovationsförmåga hos företagare och anställda är starkt förknippat med specifi-
ka regionala råvarutillgångar och det kunnande som vuxit fram kring dessa råvaror och 
tillverkningsprocesser. Som exemplifierades inledningsvis finns det många exempel på hur 
skogstillgångarna i Värmland initierat olika tekniska innovationer. Det vi nu ser i de fram-
växande innovationssystemen är att tidigare värdekedjor nu tenderar att växa ut till ”vär-
destjärnor” genom att nya konstellationer av företag, offentliga myndigheter och universi-
tet samverkar på ett nytt sätt. Detta tar sig uttryck i mer samverkan mellan företag från 
olika branscher, bredare medverkan av anställda på alla nivåer, forskningen får en mer 
central roll och det sker en starkare koncentration på slutanvändaren, konsumenten. Det 
betyder att det också skett en stark profilering så att många traditionella pappers- och 
verkstadsföretag blivit kunskapsintensiva tjänsteföretag. 

Det ökade tjänsteinnehållet i slutprodukterna blir också en anledning att hitta nya 
kombinationer av kunskaper. Forskning och design spelar en större roll inte bara för tek-
niska innovationer utan också för att hitta bästa möjliga systemlösningar, som integrerar 
produkt- och förpackningslösningar.    

Innovationssystemet kan också betraktas utifrån den dimension som kan kallas det so-
ciala strukturkapitalet. Här läggs tonvikten vid de organisatoriska frågorna och ställs frå-
gan på vilket sätt de olika regionala aktörerna påverkat skapandet och utvecklandet av 
innovationssystemet. Det handlar om systeminitiativ, om ledarskap och uppfyllande av 
olika målbilder. Den regionala visionen blir i detta fall beroende av den regionala mobili-
seringen och olika organisationers förmåga att skapa engagemang och bred medverkan. 

En illustration av det konkreta arbetet inom det värmländska förpackningsområdet var 
den utlysning av VINNVÄXT medel som kom hösten 2003. Kring denna ansökan starta-
de en febril aktivitet på initiativ från universitetets rektor som bjöd in alla aktörer till ett 
gemensamt möte. Det bildades en styrgrupp med rektor Christina Ullenius som ordfö-
rande och med deltagande från ledande industriledare och politiker. Initiativet ledde också 
till att en rad ledande inhemska och utländska företag inom förpackningsbranschen eta-
blerade kontakter och/eller etablerade verksamhet eller startade affärs-, utbildnings- och 
forskningsprojekt i regionen. (Christensen 2005). 

Christensen (2005) menar att det finns anledning att utifrån den logik som The Packa-
ging Arena tillämpar kring värdestjärnan ifrågasätta Porters (1990) modell som tar värde-
kedjan som utgångspunkt. Värdestjärnan betonar att fokus flyttas från produktion till 
slutkundens användning av produkten och ”tar sin utgångspunkt i ett socialt system och 
en nätverksbaserad ekonomi där konkurrenskraften skapas genom innovation och kreativ 
förnyelse” (Christensen 2005, s 10). Det gäller i sammanhanget att också attrahera företag 
som kompletterar de som redan finns i regionen. På det sättet har The Packaging Arena 
skapat en unik miljö som bland annat innehåller en kritisk massa av förpackningskompe-
tens, en specialiserad grafisk industri, en unik utvecklingsmiljö med utrustning för testning 
och produktion av förpackningsidéer, närhet som skapar snabbare och effektivare pro-
dukt- och tjänsteutvecklingsprocesser samt närhet till resurser som automation, process-
utveckling och industriell IT. 

Den tredje forskningsfrågan i det ovan beskrivna projektet om benchlearning och re-
gionala innovationssystem har en tydligare politisk och institutionell karaktär. Här handla-
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de det om att studera på vilket sätt den statliga innovationspolitiken utformats och hur 
den implementeras på den regionala nivån. Det betyder att frågan om vad som är en 
”bra” innovationspolitik kan se olika ut på central förvaltnings- och politiknivå i jämförel-
se med hur den regionala praktiken gestaltar sig på företags- eller innovationssystemnivå. 
Den svenska innovationspolitiken hänger samman med ett antal åtgärder som vidtagits 
under de senaste åren. Skapandet av Vinnova är det tydligaste beviset på en önskan om 
politisk styrning, men också på en samverkan med näringslivet. Såväl NUTEK, senare 
Tillväxtverket, som Invest in Sweden Agency samverkar med Vinnova, bland annat i pro-
grammet Visanu. Tillkomsten av Vetenskapsrådet är en annan markering av forskningens 
betydelse i tillväxtpolitiken, liksom universitetens roll som motor. Regeringens uppdrag 
till länen att utarbeta regionala tillväxtprogram är ytterligare en markering. 

Vi kan således se en samlad institutionell ram börja ta form, som integrerar politiska, 
näringslivsmässiga och akademiska intressen (Triple Helix). Denna är i sin tur vägledd av 
teknologisk-ekonomisk förnyelse och marknadsbestämd framgång. På det politiska områ-
det kan vi idag tala om ”Innovation Governance”, som har att hantera dynamiska infor-
mationsflöden: beroendeförhållanden, länkar, nätverk (Multiple Governance Networks) 
och partnerskap. De politiska målsättningarna innebär att det bör skapas ”Innovation 
Ability” – kontinuerliga förbättringar i lärande genom regionala aktörer och ”Social Capi-
tal” – tillit mellan företag, myndigheter och universitet. Det gäller att i det sammanhanget 
utveckla styrformer och ledarskap genom partnerskap, kluster och kontrakt som primärt 
baseras på självorganisering och spontanitet. 

En specifik forskningsfråga som behandlats i det vid Karlstads universitet genomförda 
projektet om innovationspolitiken gäller om, när och hur den traditionella forskningspoli-
tiken förändrades till en innovationspolitik på central nivå. En annan fråga är hur ”inno-
vation governance” utformats och implementerats. Är det ”Top-down”, ”Bottom-up” 
eller är det ”Network steering systems”? Visst fokus har legat på universitetens roll i de 
regionala innovationssystemen (Marton, 2008).  

Det bör dock påpekas att det, enligt vår forskning, föreligger vissa skillnader mellan de 
olika innovationssystemen på den norska och svenska sidan. Universitetsforskningens roll 
är förmodligen starkare på den svenska sidan även om det också föreligger skillnader mel-
lan till exempel Graphic Valley och The Paper Province. I det senare fallet har forskning-
en en mer framträdande roll hos de stora skogsföretagen men också med avseende på 
universitetsforskningen som är starkt länkad till de stora företagens behov. Ett antal indu-
stridoktorander och forskningsprojekt på förpackningssidan vid Karlstads universitet är 
inriktade på branschens behov av ny kunskap. Till detta kommer också det arbete inom 
Designstudio Värmland som också ägnat stor uppmärksamhet åt förpackningar. Även om 
Graphic Valley i Sunne också har ett konkret samarbete med Karlstads universitet så är 
det inte av samma omfattning som det som The Paper Province utvecklat. I Sunne är det 
istället den grafiska utbildningen på gymnasienivå och i form av KY-utbildningar som 
dominerar. Ett imponerande antal kurser och påtagliga inslag av internationella kontakter, 
bland annat utländska studenter finns inom Broby Grafiska. Dessutom har de utbildning-
ar som utvecklats under senare tid en tydlig inriktning mot framtidsbranscher. 

Stål & Verkstad är ett annat klusterinitiativ som utvecklats bland företagen i Värm-
lands län samt i grannkommunerna Karlskoga, Degerfors och Hällefors. Även detta klus-
ter arbetar enligt Triple Helix -modellen, det vill säga näringslivet i nära samverkan med 
akademi och offentliga myndigheter. Stål & Verkstad arbetar för att utveckla det regionala 
innovationsarbetet som bland annat inkluderar entreprenörskap, kompetensutveckling, 
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industrinära forskning och affärsutveckling. Inom varje område tar man hänsyn till de 
horisontella målen genus, integration och hållbar miljö (www.stalverkstad.se 2009-11-19). 

Enligt en årlig uppföljning av Ramböll Management (Region Värmland, 2008) var 79 
% av regionens stål- och verkstadsföretag aktiva i någon form inom Stål  & Verkstad un-
der 2008. Bland motiven för att delta i verksamheten fanns: 
  

• ökad samverkan med andra företag 
• möjlighet att skapa nya affärer både på hemmaplan och på exportmarknaden 
• tillgång till Stål & Verkstads marknadsföring och lobbyingaktiviteter samt 

tillgång till ökad kunskap om trender och omvärldsanalys (a.a, 2008). 
 

 
Ytterligare ett klusterinitiativ är det tidigare nämnda Compare, som består av cirka 100 
företag med 2 500 anställda inom IT och tele-com (ICT) och inriktar sig på affärsutveck-
ling, etableringar och kompetensförsörjning. Compare driver bland annat Compare Test 
Lab, som utför oberoende test av programvaror. Även här finns ett nära samarbete med 
forskare och studenter vid Karlstads universitet. 

Om de hittills redovisade klusterbildningarna bygger på etablerade näringar, även om 
IT-sektorn får sägas vara en del av det nya näringslivet, så är de satsningar som nu görs 
för att etablera samarbetsformer inom det så kallade Måltidsriket nog att betrakta som en 
klart framtidsinriktad satsning. Kärnan i denna satsning ligger i Grythyttan men det har 
även blivit samarbete med Värmland där närproducerat har fått ett uppsving i samband 
med diskussionen om miljö och klimatsmarta produkter. Här har Värmland goda förut-
sättningar att spela roll och det finns redan ett etablerat nätverk mellan lokala producen-
ter, som börjar hitta in i detaljhandeln. Ett exempel är Kifa (Kil Innovation Food Arena) 
som är ett EU-finasierat projekt som inriktar sig på bland annat teknikspridning och kun-
skapsöverföring mellan stora och små livsmedelsproducenter och att stimulera små livs-
medelsföretag att satsa på utveckling och innovation. Man siktar också på att etablera 
samarbeten med livsmedelskluster och innovationsplattformar i Sverige och övriga EU-
länder (Värmlands Affärer nr 9, 2009). 

Ett annat område där det finns behov av nya samarbetsformer är besöksnäringen där 
det också hänt en hel del under senare år. Kopplingen till den så kallade upplevelseindu-
strin har vidgat begreppen och skapat nya arenor för den växande näringen. I Värmland 
arbetas det nu för att under 2010 utarbeta en samlad strategi för turismen i länet. 

Om klustren kring papper samt stål och verkstad domineras av stora företag så kan tu-
rismnäringen sägas ha sin bas i småföretag. Det gäller också de företag som ingår i det så 
kallade Måltidsklustret, även om vi här också har några större företag som OLW och Löf-
bergs Lila. Speciellt inom turismbranschen har det utan tvekan inneburit svårigheter att 
samordna de små turismföretagen för att kunna erbjuda samlade lösningar för olika desti-
nationer och att hitta samverkansformer när det gäller gränsöverskridande evenemang 
t.ex. mot kultur och idrott. Vi ser nu också fler och fler exempel på hur kulturell ekonomi 
blir ett begrepp att räkna med (Aronsson, et al. 2007; Aronsson & Braunerhielm, 2010) 

Det finns en tendens att innovations- och samverkansarbetet under senare år börjat 
inkludera ytterligare aktörer utöver de som ryms inom Triple Helix. Det gäller ideella or-
ganisationer och lokala eldsjälar (samhällsentreprenörer), som i viss utsträckning kan sägas 
vara bärare av det sociala kapitalet. Man talar i det sammanhanget både om ”Quattro He-
lix” och ”Penta Helix”.  
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Det lokala näringslivsarbetet 

Det har under de senaste årtiondena utvecklats ett antal olika strategier för att åstadkom-
ma ett gott lokalt företagsklimat. Vad detta goda företagsklimat i realiteten innebär har 
dock framstått som relativt oklart. De kommunala näringslivsstrategierna har oftast varit 
reaktiva snarare än proaktiva. Man har reagerat på olika signaler från det lokala näringsli-
vet antingen dessa varit positiva eller negativa. Snabba omställningar inom framför allt 
större företag har inneburit att i synnerhet små kommuner drabbats av investeringsperio-
der som avlösts av neddragningar inom områden som bostadsbyggande och offentlig ser-
vice. Dessutom har de kommunala näringslivsinsatserna varit omdiskuterade eftersom 
kommunallagens skrivningar innebär att kommunernas stöd till företag inte kan riktas till 
enskilda företag utan måste ha en mer generell karaktär. Det innebär att företagsservice, 
infrastruktursatsningar och en välutvecklad kommunikation gentemot det lokala närings-
livet är en viktig del för att skapa det goda företagsklimatet. Det är också denna typ av 
insatser som belönas när Svenskt Näringsliv gör sina mätningar av företagsklimatet i de 
svenska kommunerna. 

När det gäller det lokala näringslivsarbetet i Värmland kan man se en tydlig skillnad 
mellan Karlstad och övriga kommuner i länet. Skillnaden kan främst förklaras av kompe-
tens och storlek. Den stora kommunen har i allmänhet ett större handlingsutrymme gent-
emot företagen än de mindre kommunerna. När det gäller förhållandet till de stora företa-
gen visar det sig dock att de stora företagen med huvudkontor i andra delar av landet eller 
utomlands har ett klart maktövertag även i förhållande till relativt stora kommuner. I 
Karlstad har detta visat sig när det gäller företag som Stora-Enso, Kvaerner, Metso och 
Ericsson. Sårbarheten är naturligtvis ännu större i mindre kommuner vilket visat sig i de 
ovan relaterade strukturella förändringarna i Hagfors, Munkfors och Filipstad men också i 
de mellanstora kommunerna i länet som Arvika och Kristinehamn. Detta har ju varit spe-
ciellt påtagligt under den globala finanskrisen. 

Kommunala näringslivsstrategier i länet har bland annat handlat om att komplettera 
storföretagsdominans med ökade satsningar på entreprenörskap och speciellt inom tjäns-
tesektorer som ICT, turism och handel. Traditionella småföretagskommuner som Årjäng 
och Sunne, men även Torsby har under 2000-talet, fram till finanskrisen, varit relativt 
framgångsrika. I Torsby och Sunne har det gjorts satsningar på turismen med skidtunnel 
och äventyrsbad som spektakulära inslag. I gränskommunerna Eda och Årjäng har köp-
centruminvesteringarna med norskt kapital bidragit till att hålla uppe sysselsättningen, inte 
minst för ungdomar. Samtidigt kan man konstatera att närheten till Norge bidragit till att 
trots relativt svaga näringslivsstrategier från kommunernas sida så har arbetspendlingen 
till Norge haft stor betydelse för den gynnsamma arbetsmarknaden i gränsregionen. I 
kommuner som Årjäng och Eda utgör andelen pendlare över gränsen så stor andel som 
cirka 15 % av arbetskraften i vardera kommunen.  

En långsiktig omställning av de lokala arbetsmarknaderna i länet kan för det första 
åstadkommas genom en omfattande kompetensutveckling och därmed en delvis ny in-
riktning på näringslivet. För det andra måste det ske en radikal förbättring av infrastruktu-
ren som möjliggör längre arbetspendling, det vill säga en regionförstoring. För det tredje 
måste det ske en personalförstärkning när det gäller det kommunala näringslivsarbetet. 
Ett sätt att åstadkomma detta är en kommunreform som skapar färre och större kommu-
ner i länet. På det sättet skulle inte bara näringslivsarbetet ges en stabilare bas utan det 
skulle också skapa en annan styrka till den fysiska och sociala infrastruktur som ger ett 
konkurrenskraftigt näringsliv och en attraktiv miljö för kvalificerad arbetskraft.  
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Inom vissa delar av näringslivet finns en ökad medvetenhet om att skapa en långsiktigt 
hållbar produktion av varor och tjänster. Bra exempel på detta kan hämtas från närpro-
duktionen av livsmedel, som exemplifieras i rapporten genom de intervjuer som genom-
förts hos företagare i länet. Hållbarhets- och rättviseaspekterna framstår nu som något 
som efterfrågas i allt högre utsträckning bland konsumenter. Hit hör också de företag som 
etablerats inom energisektorn för att åstadkomma effektiviseringar eller för att skapa nya 
miljövänliga produkter. I en del fall handlar det om att utveckla produkter och tjänster för 
en global marknad på samma sätt som hållbarhetsaspekterna också innefattar utbyte med 
fattiga länder och att skapa vägar för att utveckla en handel på solidarisk grund. För det 
värmländska näringslivet, som i hög utsträckning varit inriktat på att omvandla naturre-
surser till varor för en global marknad, är naturligtvis hållbarhetsfrågorna centrala och 
kräver ständig uppmärksamhet såväl lokalt som globalt. Den framtida användningen av 
den lokala och regionala resursbasen tenderar ju att bli avgörande för hur vi också på glo-
bal nivå hanterar hållbarhetsfrågorna. (För en diskussion om dessa frågor se t.ex. Malm, 
A. Den ojämna byteshandeln. DN 11 dec. 2009). 

   

Det regionala perspektivet 

Genom det svenska EU-inträdet 1995 lades en ny grund för den regionala utvecklingspo-
litiken. Uppsättningen av aktörer förändrades och maktbalanserna på de olika regionala 
arenorna i landet fick en annan karaktär än tidigare. Tydligast blev detta i de län som tidi-
gare i väsentlig grad omfattats av den svenska regionalpolitiken. Även om förutsättning-
arna för regionalpolitiken successivt förändrats redan före det svenska inträdet i EU så 
blev det än tydligare när de första programdokumenten för strukturfondsarbetet skulle 
initieras. Arbetsmarknadens parter tog oftast den ledning i det regionala utvecklingsarbe-
tet som tidigare varit självskriven för länsstyrelserna. Partnerskap, medfinansiering, över-
vakningskommittéer och programdokument blev nya begrepp att hantera och i statsve-
tenskapliga termer talade man om en övergång från government till governance. Dessut-
om startade en diskussion om nya regionala indelningar och en övergång från statlig regi-
onal makt (länsstyrelse) till regionala kommunförbund. I vissa fall, som i Värmland, blev 
det en relativt långdragen process innan det regionala samverkansrådet Region Värmland 
etablerades. Då hade vi kommit in i den andra strukturfondsperioden (2000-2006) och 
Värmland hade genomfört sitt Regionala tillväxtprogram (RTP) och arbetet pågick med 
den Regionala utvecklingsplanen (RUP). Detta arbete skedde i samarbete mellan Länssty-
relsen i Värmland och Region Värmland. Processen kring dessa insatser har bland annat 
analyserats i några rapporter från Cerut vid Karlstads universitet. (Rydin, 2007 och Dahl-
gren, 2008). 
Nu har arbetet med det tredje strukturfondsprogrammet (2007-2013) startat med en in-
riktning mot innovation och entreprenörskap, konkurrenskraft och kompetens-utveckling 
samt tillgänglighet. Tillsammans med Dalarna och Gävleborg ingår Värmland i Nuts II-
regionen Norra Mellansverige och ett stort antal projekt är redan beviljade. Nu är Region 
Värmland ansvarig för den värmländska delen av programmet, men programsekretariatet 
finns i Gävle. Bland de mest omfattande projekten återfinns ett klusterprojekt (SLIM 2) 
som innefattar samtliga tre län, men också projekt inriktade på jämställdhet inom små och 
medelstora företag samt de värmländska klustrena (Jämställd hållbar tillväxt – JämVäxt 
2.0) och lokal attraktionskraft (Genius Loci).  
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Omställning vid konjunktur- eller struktursvängningar 

Det finns många olika aspekter som kan anföras för att karaktärisera såväl omfattande 
strukturella näringslivsförändringar som mer frekventa konjunktursvängningar. Den eko-
nomisk-historiska litteraturen har försökt att se de historiska parallellerna mellan den se-
naste globala finanskrisen, det tidiga 1990-talets ekonomiska kris och 1930-talets depres-
sion. Det finns utan tvekan likheter i form av olika finansiella bubblor, men det finns ock-
så olikheter, framför allt när det gäller den geografiska omfattningen. Genom att betydligt 
fler länder dragits in i den senaste krisen finns det skäl att se den som en global finanskris. 
Inte minst snabbheten när det gäller konsekvenserna på olika marknader är påtaglig, vilket 
naturligtvis hänger samman med det nätverk av aktörer som genom sina transaktioner 
oupphörligt agerar på global nivå.  

Konjunktursvängningar är oftast lättare att parera genom att de är lättare att förutse. 
Det innebär emellertid att de mycket väl kan förorsaka stora problem för företag och 
branscher. Vi talar i dessa sammanhang ofta om konjunkturcykler. Inom den ekonomiska 
teorin har frågor om utbud och efterfrågan på varor och tjänster, om teknologisk utveck-
ling, lokalisering, marknadsreglering, transportkostnader etc. varit återkommande kompo-
nenter inom teoriutvecklingen. 

Den ekonomisk-geografiska forskningen har tidigare tagit fasta på generella drag i lo-
kaliseringsteorin, men har under de senaste årtiondena i högre utsträckning betonat olik-
heter och heterogenitet i ekonomisk aktivitet (se bland annat Clark et al., 2000). Det bety-
der att sökandet efter lagbundenheter och universella principer i regional utveckling delvis 
har ersatts av sökande efter specifika analysverktyg för att förstå hur företag, platser och 
regioner åstadkommer särskilda utvecklingsdrag, men också för att se hur dessa är länkade 
till övergripande nationella och globala system. Detta betyder i sin tur att studier av för-
ändring och förändringsprocesser på den lokala nivån hänger samman med det som sker 
på den övergripande globala arenan. Förändringar i konkurrenssituationen i det generella 
ekonomiska landskapet påverkar på det sättet enskilda platser, men de lokala konsekven-
serna kan se helt olika ut beroende på platsen eller regionen där företagen verkar i förhål-
lande till övergripande strukturer. Frågan om det specifika och det generella blir således 
central i den ekonomisk-geografiska analysen. 

Det finns också i senare års teoribildning inom den ekonomiska geografin ett ökat in-
tresse för att analysera enskilda företag eller branscher inom en region för att försöka för-
stå hur samspelet sker i förhållande till lokalt specifika sociala och kulturella särdrag samt 
gentemot organisationer och regelverk. I tidigare forskning betraktades enskilda företag, 
samhällen och regioner ofta som ”black boxes”, där specifika särdrag inte framgick. Det 
betyder också att ”den nya ekonomiska geografin” haft ett starkt inflytande på och delvis 
utgjort ett fundament för många forskare, till exempel Paul Krugman (1991).  

Med denna breda utgångspunkt återvänder vi till vår empiriska arena för att se hur en 
modell för omställning i samband med konjunktur- eller struktursvängningar skulle kunna 
fungera. Modellen visar konsekvenserna av en marknadsförändring som å ena sidan inne-
håller en ökad efterfrågan och å andra sidan en minskad efterfrågan. Modellen har renod-
lats och innehåller således inga kopplingar till orsakssamband eller till olika skalnivåer, 
men den kan lätt göras betydligt mer komplicerad. Ambitionen i det här fallet är dock att 
genom en stegvis diskussion av två olika situationer, en uppåtgående och en nedåtgående, 
skapa en utgångspunkt för en vidare analys och diskussion. 
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Figur 1. Omställning vid konjunktur- eller struktursvängningar. Exemplet efter-
frågeförändring. 
 
Modellen (figur 1) utgår från två olika alternativa utvecklingsförlopp baserade på föränd-
rade efterfrågeförhållanden. Det kan gälla såväl varu- som tjänsteproduktion. Naturligtvis 
finns det kopplingar mellan de olika förloppen beroende på tids- och rumsaspekter. 
Dessutom är de olika förloppen också beroende av specifika utbudsförhållanden. Vidare 
kan till exempel systemförändringar som ligger utanför marknaden påverka densamma så 
att vi i vissa fall genom en ekonomisk politik som verkar i riktning mot en alltför ohäm-
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mad tillväxt skapar en så stark konjunkturuppgång att den leder till en finansiell kris som i 
sin tur utlöser en strukturkris.  

I den vänstra delen av modellen ser vi hur en ökad efterfrågan på varor eller tjänster ska-
par arbetskraftsefterfrågan och företagen påbörjar personalrekrytering. Till en början kanske 
företagen försöker att klara den ökade efterfrågan med hjälp av befintlig arbetsstyrka, vil-
ket kan leda till övertidsarbete, omplaceringar av personal, utbildningsinsatser etc. Möjlig-
heten att rekrytera ny personal hänger naturligtvis samman med konkurrenssituationen 
och tillgången på utbildad personal. Tidsaspekten varierar mellan olika branscher och re-
kryteringsmöjligheterna är dessutom beroende av den lokala arbetsmarknadens struktur, 
utbildningsnivåer och traditioner. 

Produktionsökning är nödvändig för att kunna svara upp till ökad efterfrågan och kräver 
kanske i sin tur organisatoriska förändringar inom företagen. Det kan handla om att det i 
första hand är fråga om att ökningen är inriktad på samma typ av produkter eller tjänster 
som tidigare till befintliga marknader, men det kan också handla om att etablera sig på nya 
marknader. Detta kräver ofta ytterligare investeringar i form av samarbetsavtal eller mark-
nadsundersökningar, särskilt om det handlar om utländska marknader. 

Att utveckla befintliga produkter eller att skapa nya produkter är ofta en direkt följd av 
en utökad marknadspotential. Det här är en process som kan vara både tids- och kost-
nadskrävande och varierar starkt beroende på företags- och branschinriktning. Det är i 
detta skede som frågan om lokalisering av verksamheten ofta vägs mot arbetskrafts- och 
transportkostnader samt närhet till marknad i form av konsumenter eller andra företag. 
Frågan om etableringar i form av filialer eller underleverantörer ställs mot expansion inom 
befintliga enheter. 

Ett alternativ kan i ett sådant läge vara uppköp av företag. Det kan handla om att stärka 
det egna företaget genom uppköp av konkurrenter med specifika kunskaper, teknisk po-
tential eller marknadspotential. Strategin kan också vara att köpa upp konkurrerande före-
tag för att sedan avveckla delar av verksamheten eller hela företaget. 

Denna förenklade modell av en omställningsprocess kan ses både som en illustration 
av ett mindre eller medelstort företag och ett större företag som eventuellt är en del i en 
större koncern. Det betyder att modellen kan tillämpas på såväl regionala och nationella 
som globala marknader. Som antytts ovan så finns det kopplingar mellan den vänstra si-
dan i modellen, den positiva spiralen, med den högra sidan som illustrerar den nedåtgåen-
de spiralen. Man skulle också kunna anta att en mer generell konjunkturell uppåtfas i ett 
längre perspektiv kan leda till en överhettad marknad som resulterar i en kollaps av det 
slag som vi sett i finanskrisens spår. 

Då hamnar vi i den högra sidan av modellen med en minskad efterfrågan till följd av 
en strukturkris. 

Den nedåtgående spiralen utgår också från en förändrad efterfrågesituation, i det här 
fallet en minskad efterfrågan på varor eller tjänster. Ofta har det funnits varningstecken un-
der en längre tid, men det är ofta så att osäkerheten bara varit känd för en mindre grupp 
bland ägare eller ledningspersonal. Därför kommer ofta varsel om neddragning av arbets-
styrkan som en överraskning inte bara för personalen utan också för myndigheter som 
kommunala företrädare eller arbetsförmedling. Om det rör sig om omfattande varsel ska-
pas stor oro också bland övrigt lokalt och regionalt näringsliv, t.ex. underleverantörer och 
serviceföretag. 

Produktionsminskning är en direkt följd av minskad efterfrågan. I vissa fall när ned-
gången bedöms som tillfällig försöker speciellt varuproducerande företag upprätthålla 
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produktionen och producerar då för lager och för en framtida uppgång. Det vanligaste är 
dock att det sker en produktionsminskning. Denna skapar i sin tur minskade intäkter som 
måste kompenseras med kostnadsreduceringar. En vanlig åtgärd för att reducera kostnader är 
att låta personalen få en kortare arbetstid eller minskad lön, vilket innebär förhandlingar 
med de fackliga organisationerna. Utbildningsinsatser är en annan möjlighet och används 
relativt ofta eftersom det finns goda möjligheter till finansiering av utbildning genom stat-
ligt arbetsmarknadsstöd. Utbildningsinsatser borde annars vara en mer prioriterad fråga 
när företagen befinner sig i en högkonjunktur, men det visar sig att det oftast inte är fallet 
eftersom man då är helt inriktad på att svara upp mot aktuell efterfrågan. 

Ett centralt grepp hos företag i kris för att åstadkomma kostnadsreduceringar är effekti-
visering av produktionen. Det kan handla om både tekniska och organisatoriska föränd-
ringar och kan beröra såväl produktion ”in-house” som marknadsinsatser, distributions- 
och transportkostnader. Mer drastiska rationaliseringar kan innebära en avsmalning av 
produktsortiment och partiella stängningar av vissa enheter inom företaget. 

Successiva åtgärder för att reducera kostnader innebär ofta att företagen tvingas till 
personalreduceringar och uppsägning av personal. Beroende på hur de företagsspecifika för-
hållandena ser ut finns en bred arsenal av åtgärder som prövats av företag i kris. Omloka-
lisering av produktion till andra länder har varit en vanlig åtgärd för att reducera personal-
kostnader. Ibland är det ett sätt att klara en del av företagets överlevnad, i andra fall är det 
ett led i en avveckling av företaget. Ägandeförhållanden har visat sig ha en viktig roll i 
samband med avveckling eller omlokalisering av företag. Företag som är en del i en större 
koncern är, som bland annat visats i samband med krisen i den västsvenska fordonsindu-
strin, på ett helt annat sätt än fristående företag involverade i det globala maktspelet. Ex-
emplet visar också att med ägare som har huvudkontor i andra länder kompliceras situa-
tionen. 

Nedläggning av ett företag kan vara en del i en strukturell omvandling, men också en 
konjunkturbetingad åtgärd. Konsekvenser för enskilda individer, deras familjer, andra fö-
retag, lokalsamhällen, regioner och nationer ser olika ut. En tillfällig konjunkturnedgång 
kan innebära att det finns alternativa sysselsättningstillfällen inom en annan bransch eller i 
ett annat geografiskt område. Nedgången i konjunktur kan dessutom snabbt vändas. Den 
strukturella omvandlingen, som vi i Sverige bland annat upplevt inom industribranscher 
som textilindustrin, varvsnäringen, gruv- och stålindustrin, är mer genomgripande och 
innebär också att tidigare yrkeskunskaper inte längre är gångbara på marknaden. Omställ-
ningen tar längre tid och det gäller såväl individer som samhällen. 
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Metod 
 
Syftet med studien är att utreda, med en teoretisk utgångspunkt i innovations- och klusterteori samt Tri-
ple Helix, det värmländska näringslivets anpassning och positionering i en uthållig utveckling och en allt 
mer globaliserad omvärld. Fokus har legat på att belysa hur värmländska företag, Karlstad universitetet 
samt organisationer som arbetar med näringslivsutveckling uppfattat arbetet med en omställning. Sålunda 
har nio intervjuer genomförts. Detta kapitel avser att redogöra för den kvalitativa metod som använts och 
för de beslut som låg bakom valet av denna metod. 

 

Metodval och urvalskriterier 

Anpassningen till en mer globaliserad marknad och dess effekter belyses i denna studie ur 
ett företagsperspektiv, men också ur ett perspektiv som berör regionalt utvecklings- och 
tillväxtarbete inom det värmländska näringslivet.  

Som underlag för att genomföra denna studie har nio stycken semistrukturerade inter-
vjuer genomförts med representanter för värmländska företag; Dynawind AB, Grolink, 
Scan Module, Thermia Värme AB, Torfolks Gård och Westmatic i Arvika AB, Karlstad 
universitet samt värmländska organisationer som arbetar med näringslivsutveckling; Arvi-
ka näringslivscenter och Region Värmland. De företag som intervjuats är samtliga  värm-
ländska organisationer som lyckats anpassa sig framgångsrikt till globaliseringens föränd-
rade villkor. Majoriteten av de intervjuade företagen är också valda för att de representerar 
en tydlig framtidsinriktning mot hållbar utveckling. Genom att genomföra intervjuer som 
åskådliggör lyckade omställningar så var intentionen att denna undersökningsmetod skulle 
spegla, ur respondenternas perspektiv, centrala teman som kan ligga bakom framgångsrik 
anpassning och positionering. Med att även representanter för universitetet och utveck-
lingscentra intervjuades är avsikten att både belysa hur omställning mot en globaliserad 
marknad kan se ut ur ett myndighetsperspektiv (både Arvika Näringlivscenter och Region 
Värmland drivs delvis av Arvika respektive samtliga värmländska kommuner), men också 
att skapa en djupare förståelse för det regionala tillväxtarbete som sker inom Värmland 
idag. Kvale (1997) påvisar vikten av den kvalitativa djupintervjuns roll när avsikten är att 
tolka meningen hos centrala teman i den intervjuades livsvärld. Meningen med djupinter-
vjuerna i denna undersökning är att få en djupare förståelse för samt ge nyanserade be-
skrivningar om hur olika representanter för arbetet mot anpassning mot en mer globalise-
rad marknad upplever detta. Dessutom undersöks hur respondenterna upplevde att resul-
tat, i form av ökad konkurrenskraft och lönsamhet, uppnåtts genom omställningen. Re-
presentanterna för företagen var ansvariga inom området för utveckling. 
 

Genomförande av intervjuer     

Samtliga intervjuer genomfördes på respektive respondents verksamhetsplats och varade i 
ungefär en timma. Intervjuerna utgick ifrån en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) 
som innehöll i huvudsak aspekter som hur en ökad globaliserad omvärld påverkar förut-
sättningarna för respektive verksamhet, hur strategier, företagskultur, kommunikationer 
och organisationsförändringar påverkas, vilka framgångsfaktorerna varit för en lyckad 
omställning, effekterna av globaliseringen, samt hur nya förutsättningar och villkor inte-
grerats i respektive verksamhet. Styrkan med den kvalitativa intervjun ligger i flexibiliteten 
i själva genomförandet av undersökningen. Det är viktigt att respondenten får ha stor fri-
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het att utveckla och utforma sina svar efter hur denne uppfattar sin situation. Detta gör 
intervjuerna trovärdiga (Holme & Solvang, 2000). Den semistrukturerade intervjuformen 
möjliggör en informationsinsamling där respondenten delvis styrs till att hålla sig inom det 
studerade ämnet, men samtidigt får möjlighet att utforma sina egna tankar till svar. Avsik-
ten var således att när intervjuerna genomfördes bibehålla en flexibilitet som möjliggjorde 
för respondenterna att få fram egna upplevelser. Samtliga intervjuer spelades in med 
bandspelare, sammanställdes och skickades tillbaka till respondenterna för att befästa reli-
abiliteten i resultaten.  

Förutom intervjuer har utvecklingsdrag i det värmländska näringslivet analyserats med 
hjälp av statistiska registerdata. Dessa data bildar underlag för den diskussion som förs i 
avsnitten Det värmländska näringslivets omställning under den senaste tioårsperioden – en statistisk 
presentation och i Omställning av Värmland mot hållbar utveckling. 
 

Analysmetod av resultat  

Då intervjuerna skulle analyseras låg följande frågeställningar till grund för utformningen 
av resultatredovisningen (Miles & Huberman, 1994):  
 

• Vilka är de huvudteman som återkommer i intervjumaterialet? 
• Vilka nya hypoteser eller indikationer kunde urskiljas i intervjumaterialet? 

 
Följande teman identifierades utifrån intervjuerna:  
 

• Globaliseringens allmänna uttryck i respondenternas miljö, till exempel genom 
energi- och klimatfrågor 

• Globaliseringens effekter på respondenternas strategi, kultur och investeringar 
• Globaliseringens effekter på respondenternas kontakter med kunder och leveran-

törer 
• Globaliseringens effekter på respondenternas kontakter med myndigheter 
• Globaliseringens effekter på respondenternas kontakter med universitet och andra 

forskningscentra 
• Framgångsfaktorer och utmaningar i en alltmer globaliserad omvärld 

 
De indikationer som kan urskiljas i intervjumaterialet redovisas i huvudsak i form av citat 
under respektive tema. Avsikten med detta är att på ett överskådligt och tydligt sätt belysa 
olika åsikter som i sin tur visar på tendenser inom det värmländska näringslivet.  
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Resultatredovisning 
 
I följande kapitel presenteras i undersökningen ingående företag, organisationer och myndigheter och däref-
ter redovisas resultatet av de nio intervjuer som genomfördes under hösten 2008.  
  

Presentation av företag, organisationer och myndigheter 

Nedan följer en presentation av de företag där intervjurespondenterna ansvarade för ak-
tuella utvecklingsfrågor. 
 
DynaWind 
 

 DynaWind AB ingår i koncernen Morphic 
Technologies AB som 2007/2008 omsatte 356,7 
millioner kronor. Morphic utvecklar och tillverkar 
system som fångar, lagrar och omvandlar förnybar 
energi till el för privat och industriellt bruk. 
Morphics har för avsikt att arbeta för att skapa 
revolutionerande lösningar för ren och effektiv 
energi. DynaWind ligger under Morphic Wind, och 
utvecklar och levererar vindkraftverk. Dynawinds 
fabrik i Kristinehamn har varit i drift sedan hösten 
2007 och är en av Europas modernaste för 
tillverkning av torn till vindkraftverk. DynaWind är 
Sveriges enda fristående leverantör av torn till 
vindkraftverk. De kan också erbjuda transporter, 
resning, idriftsättning, service och underhåll av 
vindkraftverk samt hjälp med projektledning och 
projektstyrning.  Ett av de projekt som pågår nu är 
Vindpark Vänern som är ett offshore-projekt som 

omfattar tio stycken 3 MW vindkraftverk, placerade på Gässlingegrundet i norra delen av 
Vänern, ca sju km söder om Skoghall (www.morphic.se 2010-02-03). 

Intervjuad är finansiell och administrativ chef Christian Westas. 
 
Grolink 

 
Grolink är ett aktiebolag som ligger i framkant i 
kompetens inom strategier och politik för 
ekologiskt lantbruk och omsätter årligen mellan 25 
och 30 millioner kronor. Grolink kan ses som ett 
nätverk av konsulter som sysslar med kontroll och 
certifiering av kravodlingar. Grolink har också ett 

dotterbolag i Uganda. Grolink har i Sverige tre stycken fast anställda, men i nätverket in-
går fler konsulter. Företagets mål är att det ska finnas ekologiska odlingar överallt som 
erbjuder alternativa lösningar. Företaget ger också ut en tidning, The Organic Standard, 
som har ungefär 200 prenumeranter. 
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Grolink har under den senaste tiden utfört konsultuppdrag åt bland annat IFOAM (In-
ternational Federation of Organic Agricultural Movements) i bland annat Afrika. Grolinks 
verksamhet har här i huvudsak behandlat projektledning och administration, marknadsar-
bete vad det gäller att identifiera kunder till ekologiska lantbrukare, informationsarbete i 
form av bland annat ett nyhetsbrev, EPOPA (Export Promotion of Organic Products of 
Africa) Newsletter samt design och skötsel av webbsidan, utveckling av certifieringsorga-
nisationer för den ekologiska sektorn, samt kurser och utbildning. Grolink har också nyli-
gen avslutat ett projekt på Balkan, i Bosnien och Hercegovina där de var med och utveck-
lade ekologisk produktion av råvaror (www.grolink.se 2010-02-03).  

Intervjuad är VD Gunnar Rundgren. 
 
Thermia  
 
Figur 2. Konsumentpris- 
utvecklingen för de 
vanligaste typerna av 
uppvärmning. 
 

Thermia är ett aktiebolag, lokaliserat i Arvika. 
Thermia har idag cirka 600 anställda och ingår i 
koncernen Danfoss. Grundidén hos Thermia är att 
med hjälp av modern teknik hämta den gratisenergi 
som finns i berg, mark, sjö och luft och omvandla 
energin till effektiva, miljövänliga och 
kostnadseffektiva värmepumpar. Thermia vänder sig 
både till företag och privatkonsumenter.  
Thermias värmepumpar kräver ingen skötsel eller 
påfyllning av bränsle. Den är enkel att använda och 
tar liten plats. Den ryms som regel på en yta mindre 
än en halv kvadratmeter. Vissa värmepumpar kan 
även styras på distans. När det gäller miljöhänsyn så 
är värmepumpen ett bra alternativ. På bara hundra år 
har människans energiuttag sextondubblats. Samtidigt 
har luftföroreningarna femdubblats. Det överskott på 

koldioxid och andra gaser som bildas när kol och olja eldas bidrar till växthuseffekten. 
Resultatet är att jordens medeltemperatur stiger. Effekterna är svåra att förutse, men 
många experter menar att en stigande havsyta och ett varmare klimat kommer att framkal-
la översvämningar, orkaner och andra naturkatastrofer. Genom att välja en värme-
pumpslösning hjälper man till att minska belastningen på miljön. På bilden visas ett dia-
gram över konsumentprisutvecklingen för de vanligaste typerna av uppvärmning 
(www.thermia.se 2010-02-03). 

Intervjuad är VD Björn Erlingsson och Ruben Alverblad, administratiionsansvarig. 
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Torfolk Gård 
 

Torfolk Gård är ett aktiebolag som bedriver 
ekologisk sylt- och saftproduktion. Målet är att 
”hålla god standard till lagom pris”. All 
produktion på Torfolk Gård är KRAV-
godkänd. Det innebär att de inte använder 
konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. 
Torfolk Gård driver också en liten gårdsbutik 
där de säljer sina varor. Ett fåtal grödor odlar 
de i större skala och säljs via Samodlarna och 
kan hittas på flera håll i landet. Ett större 

sortiment säljs till Konsum Värmland och en del andra Värmlandsbutiker. Deras bredaste 
sortiment säljs endast i gårdsbutiken (www.torfolk.se 2010-02-03).  

Företaget drivs av samma ägare som till Grolink, det vill säga Gunnar Rundgren, vilket 
innebär att han blev intervjuad även som representant för detta företag.   
 
REC Scan Module AB 
 

REC ScanModule AB ingår i REC Group som är introducerad på 
Oslobörsen REC = Renewable Energi Company. Scan Module är 
beläget i Hillringsberg i Glava. Bolaget etablerades 2003 och hade 
då åtta anställda, idag har de cirka 200 anställda. Bolagets verk-
samhet är att tillverka och marknadsföra solcellspaneler och 
därmed förenlig verksamhet. Bolaget har för avsikt att spela en 
ledande roll i den framtida industrin för solenergi. De har ett 
fokus på operationell hög kvalitet till låga kostnader. Nya 

teknologiska lösningar är därför i fokus för bolaget (www.recgroup.se 2010-02-03).  
Intervjuad är Pernilla Stake, produktionschef på Scan Module. 

 
Westmatic AB 
Westmatic AB är ett aktiebolag och ingenjörsföretag som är specialister på tvätt för tunga 
fordon. Marknaden är framför allt i Norden och norra Europa, men företaget har också 
dotterbolag i USA och Canada. Företaget har funnits sedan 1974. I Westmatics målsätt-
ning ingår en helhetslösning som innehåller kundanpassning, driftsäkerhet, tvättresultat, 
servicegrad, miljö och ekonomi. Westmatics produktionsanläggning finns lokaliserad i 
Arvika. Här under ett och samma tak konstrueras, utvecklas, tillverkas och monteras alla 
maskinerna. Initialt arbetade Westmatic med att serva och underhålla de olika typer av 
tvättutrustning som redan fanns på marknaden. Westmatics miljötänkande är en viktig 
framgångsfaktor och system för vattenrening och vattenåtervinning är en viktig produkt i 
försäljningssortimentet. Miljötänkande behöver inte vara krångligt, Westmatics geniala 
vattenbehandlingssystem bevisar detta. Vattnet från tvättanläggningen renas i två steg – 
vattenåtervinning och vattenrening. Westmatics patenterade vattenbehandlingssystem 
uppfyller helt svenska statens stränga miljökrav. 
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Det är viktigt för företaget att ligga i framkant vad det gäller teknisk utveckling, men även 
personlig utveckling och utbildning för personalen (www.westmatic.se 2010-02-03).  

Intervjuad är Carl-Olov Persson, teknisk chef. 
 
Arvika Näringslivscenter 
 

Arvika Näringslivscenter har en spännande historik. 
Det hela började med att Swedish Match 
beslutade om nedläggning av den framgångsrika 
tobaksfabriken och därmed över 100 år av 
tobakstillverkning i Arvika. Beslutet fattades i april 
1996 och den 17 december 1997 tillverkades det 
sista tobakspaketet. En chock för Arvika kommun 
och en stor tragedi för de 130 personer som jobbade 
i fabriken. Det blev också startskottet för en lokal 
mobilisering och en nödvändig förändringsprocess. 
I slutet av 90-talet var utbildningsnivån låg i 
kommunen och näringslivet dominerades av den 
tunga industrin. Det saknades ett kraftfullt verktyg 
för att ta i tu med strukturproblemen. På en 
affärslunch där Claes Pettersson, kommunalråd i 
Arvika, Ulf Christoffersson, chef för Westra 
Wermlands sparbank, Lars Emthammar, 
näringslivschef i Arvika kommun och Helena 

Strandberg, chefen för arbetsförmedlingen deltog - skissades tankar om "Tobakens" fram-
tid fram på en servett. Tankar som fortfarande präglar huset. Detta blev starten till ett 
EU-projekt som hade uppdraget att: 
 

• Stötta befintligt näringsliv i regionen genom att skapa en god infrastruktur för ut-
bildning och därmed säkerställa leverans av kompetent och rätt utbildad arbets-
kraft. 
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• Bredda näringslivet med tjänsteföretagstillväxt. 
 
Fabriken byggdes om så att den skulle fungera för utbildning, som småföretagarhotell och 
företagsutveckling. En spännande utveckling tog sin början. I maj 1998 stod ett nytt när-
ingslivscentrum klart och sedan dess har verksamheten bara vuxit. Nu tio år senare är Ar-
vika Näringslivscentrum en självständig verksamhet med god ekonomi. Varje dag besöker 
1500 personer den gamla tobaksfabriken för att arbeta, studera eller besöka något av de 
40 företag som finns i huset. Ett av företagen tillverkar tuggtobak, så tobakshistorien lever 
kvar.  

Arvika Näringslivscentrum är en ekonomisk förening som ägs av: Arvika kommun, 
Westra Wermlands Sparbank, LO i Arvika och Eda, Företagarna i Arvika (FR) och IUC 
Westra Wermland. Föreningens uppdrag är att höja utbildningsnivån och stimulera tillväxt 
och företagsamhet i regionen runt Arvika. 

Verksamheten omsätter 25 miljoner kronor och har tre stadiga ben som fundament: 
fastighet, företagsutveckling och utbildning. Här finns 20 000 kvadratmeter studie- och 
företagsmiljö. Här finns också servicepersonal, företags- och studierådgivare, företagsor-
ganisationer, ett stort antal företagare samt lärare och studerande. Alla bidrar till att göra 
den gamla tobaksfabriken till ett Möjligheternas Hus. I styrelsen finns viktiga representan-
ter för Arvika och Arvikas arbetsliv, de arbetar aktivt för att uppdatera ANC:s innehåll så 
att värdet kan fortsätta att utvecklas och förbättras (www.anc.se 2010-02-03). 

Intervjuad är Mikael Engstig, ansvarig för företagsutveckling på Arvika näringslivscen-
ter. 
 
 
Region Värmland 
 

  
 
Region Värmland var från början ett kommunalförbund som bildades 2001, när lands-
tingets regionalutveckling och kommunernas intresseorganisation slogs ihop. Det finns 
ungefär 375 stycken anställda på Region Värmland, vilket gör det till ett av Sveriges störs-
ta samverkansorgan vad gäller både anställda och budget. Men de flesta arbetar inte här 
utan på de fem folkhögskolorna som ägs av Region Värmland. Framför allt arbetar Regi-
on Värmland med olika verksamheter inom kulturområdet, till exempel Film i Värmland, 
Dans i Värmland, Arkivet och Visit Värmland.  

Region Värmland omsätter omkring 300 miljoner per år. Region Värmland delfinansi-
erar stora kulturaktiviteter av stiftelser som exempel Värmlands museum, och omsätter 50 
– 60 millioner i kulturstöd varje år. Visionen för Region Värmland är alltid steget före och 
det menas att de ska sträva efter att alltid ligga i framkant och ”lite nyfiket titta framåt”. 
Det ska omfatta hela verksamheten (www.regionvarmland.se 2010-02-03).  

Intervjuad är Anders Olsson, ansvarig för regionalutvecklingsplaneringen och för job-
bet internt med verksamhetsplan och balanserad styrning. 
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Karlstads universitet 
 

Karlstads universitet har profilerat sig 
på samverkan med omvärlden och 
med en ambition att verka för 
öppenhet och internationell lyskraft 

inom forskning och utbildning. Detta framgår i universitetets vision för 2015 som 
presenterades 2004. Att verka för innovation och kommersialisering har under senare år 
blivit allt tydligare och detta har manifesterats genom universitetets deltagande i ett globalt 
OECD-projekt (Supporting the Contribution of Higher Education Institutions to regio-
nal development, 2006) och i Vinnovas Nyckelaktörsprogram (Berger, 2009). Inom ramen 
för detta program har Karlstads universitet valt att koncentrera projektverksamheten 
inom det innovativa universitetet på ledningsprocessen, stödstrukturen kring kommersia-
lisering samt kommunikation och synlighet i regionen och internationellt. 

Karlstads universitet har en mycket aktiv roll när det gäller den regionala utvecklingen 
i Värmland. Bland annat OECD-rapporten (2007) visar att universitetet har en viktig 
samverkansuppgift när det gäller klusterfrågor, kompetensutveckling och regional sam-
verkan. Tillsammans med myndigheter och näringsliv deltar universitetet i ”Triple Helix” 
-arbete inom flera olika områden, bland annat i pågående strukturfondsprogram.      

Intervjuad är Patrik Bångerius, ansvarig för innovationsstöd vid Karlstads universitet.  
 

Redovisning av intervjuresultat 

Nedan redovisas de resultat som framkom under intervjuerna, ordnade i form av teman. 
De olika citaten indikerar tendenser inom det värmländska näringslivet vad det gäller an-
passning mot en mer globaliserad marknad och effekter i form av bland annat miljö- och 
energieffektivisering. Samtliga organisationer representerar en anpassning och omställning 
till förändrade villkor och en avsikt att sträva efter hållbar utveckling vad det gäller miljö-
aspekter (se bilaga 1 för intervjuunderlag).  
  

Respondenternas syn på globaliseringen - Globaliseringens allmänna uttryck i re-
spondenternas miljö 

Bland företagen märker man tydligt att globaliseringen innebär både hot, möjligheter och 
spännande nya utmaningar. Till exempel menar Gunnar Rundgren på Grolink att: 
 
”det är kul att globalisera sig, men det är en massa krångel med det.” 
 
Samma respondent säger också: 
 
”Hela vår verksamhet bygger på att det sker en globalisering i vår omvärld, så globaliseringen i sig är 
inget hot för oss.” 
 
Ett par företag uttryckte tydligt att man märker av globaliseringen genom att marknaden 
blir tuffare ute i Europa, även om det är förhållandevis oförändrat på hemmaplan. Kon-
kurrensen ökar och man måste pressa priserna. Men den ökade konkurrensen och nya 
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marknader ger ju också möjligheter till nya produkter och innovationer, menar flera re-
spondenter. Ruben Alverblad på Thermia menar till exempel att: 
 
”I och med att vi slår oss in på den europeiska marknaden erbjuder detta nya möjligheter för oss. Det ger 
oss ökade möjligheter till nya produkter som till exempel kylsystem istället för värmesystem eftersom det är 
varmare i södra Europa. Då är det viktigt att anpassa sig och kanske kalla vårt utbud för klimatan-
läggningar istället för värmepumpar.” 
 
 Gunnar Rundgren på Torfolk Gård uttrycker också att: 
 
”Vi märker av globaliseringen genom ökad konkurrens. Tidigare gjorde Torfolk Gård lingonsylten för 
Änglamark, men vi förlorade sedan detta åtagande till ett danskt företag.” 
 
Flera av företagsrespondenterna betonar också vikten av de internationella kontakter som 
ökat i och med en ökad globalisering.   
 
När det gäller Region Värmland och Arvika näringslivscenter så tycker de också att den 
ökade globaliseringen ger avtryck i det värmländska näringslivet. Anders Olsson på Regi-
on Värmland uttrycker det enligt följande:   
 
”Vi har gjort en omvärldsanalys i vårt regionala utvecklingsprogram och identifierat tio trender som har 
stor betydelse för oss i Värmland, och den första är globalisering. En ökande globalisering, och det rör 
inte bara företag utan också offentlig verksamhet, sätter sin prägel på olika sätt. Dels märker vi av detta 
via de företag som vi stödjer i de olika klusterorganisationerna. Vi jobbar mer internationellt och vi har 
också satt upp mål för klustren att de ska profilera sig internationellt. Detta är en väg för företagen att 
marknadsföra sig så att klustren blir kända. Där har vi också kommit en bit på väg tycker jag då vi var 
med på en global klusterkonferens i Sydafrika. Det var framför allt klustren Paper Province och Stål och 
verkstad som var representerade där.” 
 
Patrik Bångerius på Karlstads universitet anser att: 
 
”I och med en ökad globalisering så får fler företag internationella kontakter och kan konkurrera på en 
internationell marknad. Då blir universitetets roll viktigare. Företag som vill lyckas måste vara öppna för 
ny kunskap och då har universiteten mycket att tillföra”.  
 

Globaliseringens effekter på respondenternas strategi, kultur och investeringar 

Några direkta uttalade strategier bland företagen för att bättre anpassa sig mot en alltmer 
globaliserad marknad var svåra att urskilja. Pernilla Stake på Scan Module menar att: 
 
”Företaget är så nytt att det är svårt att se några anpassningsstrategier mot globaliseringen”  
 
Carl-Ove Persson på Westmatic tycker också att: 
 
”Man får anpassa sig lite efter hand. Det är svårt, men roligt”  
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Inte heller de övriga företagsrespondenterna uttryckte att globaliseringen hade någon 
större inverkan på företagsstrategier. Däremot märktes det desto större skillnad på kultu-
ren inom företagen. Flera respondenter tyckte att det var positivt att höra hur det pratades 
engelska när man gick i korridoren, till exempel Ruben Alverblad på Thermia och Gunnar 
Rundgren på Grolink. 
 
”Man hör dagligen folk prata engelska när man går i korridoren, man integreras liksom med resten av 
Europa.” 
 
”Kulturen påverkas i och med språket, man blir också mer öppen och vaksam på hur omvärlden funge-
rar. Detta är affärsmöjligeter för vårt företag. Det innebär mer jobb för ett konsultföretag. Man blir en 
mellanhand för att överbrygga språkbarriärer, inte mest för att man pratar olika språk, men för att man 
uttrycker sig olika inom olika kulturer och inom olika institutionella sfärer.” 
 
Men språket kunde också innebära ett hinder, till exempel vid konflikter med utländska 
kunder eller leverantörer. Då handlar det ofta om att ha kontakt med myndigheter i andra 
länder och det kan då uppstå kommunikationssvårigheter på grund av språket. 

När man ser till de investeringar som företagen gör och huruvida de anpassas efter en 
mer globaliserad omvärld så menade några företag att man investerar i utrustning som 
innebär att de passar de produkter som kan säljas utomlands, men i övrigt var det oklart 
hur investeringarna kunde anpassas efter förändringar som berodde på globalisering. 

Då det gäller de respondenter som företräder organisationer som jobbar med närings-
livsutveckling i Värmland, det vill säga Region Värmland och Arvika näringslivscenter så 
verkade det som om dessa hade mer uttalade strategier för att arbeta mot en mer globali-
serad omvärld. Den förstnämnda respondenten uttryckte det enligt nedan:  
 
”Om vi tittar på vår egen verksamhet så har vi en strateg för internationella frågor, Katrine Huss. Hon 
är nu i Bryssel för att skapa kontakter och det är flera av oss som har gjort. Sen har vi regionkonferenser 
där vi tar med våra politiker utanför Sverige, bland annat till Frankrike, Tyskland, Danmark och Fin-
land. Kommuncheferna gör också resor, senast till Barcelona. Vi får också besök utifrån. Jag jobbar 
också med några internationella projekt, som till exempel ett nordiskt forskningsprojekt där åtta nordis-
ka regioner ingår. Det finansieras av Nordic innovation center under Nordiska rådet. Projektledare är 
Nord Regio. Det handlar om kunskapsdynamik som också involverat innovationsbegreppet, till exempel 
hur kunskap och innovationer uppstår med utgångspunkt ifrån idéer och nätverk. (---) Och den föränd-
ring vi ska göra nu då den innebär att Staffan Bjurulf som har arbetat med näringslivsfrågor hittills han 
blir projektledare för ett stort projekt i samarbete med Gävleborg och Dalarna, som heter SLIM 2. Då 
kommer jag att överta hans roll. Så jag blir strateg för universitetets kontakt med näringslivet. Och sedan 
har vi Ann Otto som arbetar med omvärldsanalys och kommer att fortsätta som det och även ta min roll 
som planeringsansvarig. Sedan kommer vi att anställa någon som kommer att arbeta med projektuppfölj-
ning. Det är lite sånt som rör på sig.”  
 
Patrik Bångerius gör också gällande att det finns klara riktlinjer för strategier för hur uni-
versitetet: 
 
”Det är viktigt att satsa på kluster. Dom är väldigt värdefulla. Man måste också våga vara banbrytande 
och ta upp känsliga ämnen, bryta mot traditionella sätt att göra saker på och vara mer nytänkande. Det 
är också viktigt att skapa möten mellan universitetet och näringslivet. Det borde finnas pengar från uni-
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versitetet för att skapa incitament åt småföretag att vilja ta kontakt och samarbeta med universitetet. 
Man kan också ha workshops kring innovationer så att universitetet avdramatiseras bland näringslivet. 
Detta låter enkelt i teorin, men är ganska svårt och krångligt i praktiken.” 
 

Globaliseringens effekter på respondenternas kontakter med kunder och leveran-
törer 

Det finns en allmän uppfattning bland företagen att globaliseringen medfört en större 
spridning på både kunder och leverantörer. Flera företag uttrycker denna uppfattning: 
 
”Företagets utveckling är på sätt och vis ett resultat av både globalisering och en ökad efterfrågan på grön 
el/hållbar utveckling. Marknaden blir allt globalare, både när det gäller försäljning av våra produkter 
och försörjningen av våra komponenter från underleverantörerna.” 
 
”Leverantörerna kommer i allt större grad från utlandet.” 
 
Framför allt gäller spridningen ner över Europa när den svenska marknaden blivit mättad. 
Till exempel säger några av företagen: 
 
”Globalisering har fört till att vi har en större spridning på våra kunder och leverantörer. Vi har möjlig-
heter att pressa priser på ingående komponenter genom att många leverantörer konkurrerar med var-
andra.” 
 
”Kunderna finns framförallt i västra och södra Europa, i Tyskland, Frankrike, Spanien och Grek-
land.” 
 
Några nämner också övriga världen som en utökad marknad både vad det gäller kunder 
och leverantörer: 
 
”Marknaden expanderas till hela medelhavsregionen och delar av sydostasien”. 
 
”Vi köper blåbär från Sverige, björnbär och hallon från Bosnien, socker från Brasilien, burkar från 
Danmark, lock från England. 95% av försäljningen är till Sverige, resten till Danmark och Japan. 
Satsar ej på export.” 
 
”Vi har 75% av hemmamarknaden, svårt att säga hur det ser ut i övriga världen. Vi har ett antal nor-
diska konkurrenter, fler utomlands. Vi har ett 50-tal tvättar runt om i världen, bland annat i USA. 
Våra leverantörer är dock i huvudsak från Värmland.” 
 
Det är inte enbart Carl-Ove Persson på Westmatic som tydligt markerar att det är viktigt 
att försöka samarbeta med den lokala omgivningen. Även till exempel Gunnar Rundgren 
på Torfolk Gård och Christian Westas på Dynawind ansåg det viktigt att gynna de lokala 
företagen. 
 
”Vi känner att det finns ett positivt intresse från den lokala omgivningen. Vi tycker därför att det är 
viktigt att uppmuntra närproducerande leverantörer. Vi säljer också till gårdsbutiker.”  
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”Tornet till vindkraftverken görs i Värmland, vilket vi tycker är bra.” 
 
Något som också verkar vara gemensamt för företagen är att de saknar starka konkurren-
ter i Sverige, även om det finns fler i Världen. Några uttalanden får illustrara detta: 
 
”Det finns inga konkurrenter när det gäller tillverkning inom samma område, dock en del starka sälj-
kanaler som de har en viss kontakt med.”  
 
”Vi har cirka 25-30 konkurrenter, fristående konsulter och några enstaka företag, i hela världen. Inga 
av dessa finns i Värmland och bara några enstaka konsulter finns i Sverige.” 
 
När det gäller näringslivsorganisationerna och universitetet så verkar dessa ha uppfatt-
ningen att nätverken mellan lokala företag är viktiga.  
 
”Det är fler och fler som vill tillhöra kluster och man ser ju också nyttan av det. Vi håller på att lära oss 
hur innovationer kommer till, bland annat via Rekene – projektet. Tankarna man har är att det krävs 
nätverk för framgångsrika innovationer, för det mesta. Geografisk närhet är viktigt samtidigt som världen 
kommer närmre via kommunikationer – det är både och där. Det kommer till lite fler affärscase där 
klustren finns. Ett sådant är Säterstrand. Avsikten är att testa sig fram och se om systemet fungerar. 
Därför har man tillsammans skapat Säterstrand som en testmiljö, vilket möjliggör snabba och billigare 
tester. Det finns idag en 50-60 företag där, det växer hela tiden och affärsideer utvecklas. En sådan sak 
hade inte kommit till utan klusteridén, tror jag. ENERGY SQUARE är en satsning via Paper Pro-
vince som bygger på samma ide. Det handlar om att göra pappersmaskinerna mera energieffektiva. Fram-
för allt för den kinesiska markanden.”  
 
”Karlstads universitet är duktiga på samverkan. Men universitetet måste också bli bättre på att jobba 
ihop med framför allt småföretagen. Jag tror inte att det är tydligt på vilket sätt universitetet kan vara 
dessa företag till någon hjälp.” 
 

Globaliseringens effekter på respondenternas kontakter med myndigheter 

Det råder olika meningar hur samarbetet mellan myndigheter och näringslivet fungerar 
och vilken roll olika myndigheter spelar. Några av respondenterna bland företagen, som 
till exempel Gunnar Rundgren på Grolink och Torfolk Gård, menar att de inte tycker att 
de har särskilt mycket samarbete med olika typer av myndigheter. 
 
”Vi har ingen direkt kontakt med myndigheter utom ibland när det gäller att få arbetstillstånd för någon 
som ska stå på en mässa i ett annat land.”  
 
Andra, som Pernilla Stake på Scan Module, tycker att samarbetet med myndigheter funge-
rar förhållandevis bra och att de får ett bra stöd. 
 
”Vi har inte särskilt mycket kontakter med myndigheter i regionen eller nationellt, åtminstone inte när 
det gäller den direkta utvecklingen av företaget. Arvika kommun är dialogpartner när det gäller infra-
struktur runt produktionsanläggningen och bygglov, etcetera. Arvika kommun har varit mycket bra på 
att tillgodose företagets behov. De har gett stöd i utvecklingsprocessen.” 
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Också Ruben Alverblad på Thermia och Carl-Over Persson på Westmatic uttrycker sig 
positivt om kontakter med myndigheter. 
 
”Jag tycker generellt att vi får ett bra stöd från myndigeter. Det kan dock ibland bli problem i och med 
globaliseringen om man får en marknad till exempel nere i Europa eftersom man inte kan alla regler i de 
länderna. Till exempel om man ska borra i marken etcetera.” 
 
”Kontakten med myndigheter fungerar i huvudsak bra, men det är krångligt utomlands. Det är då bra 
med personal utomlands som kan det systemet.  
 
Att det vid ett flertal gånger kan vara krångligt med olika regler och kontakt med myndig-
heter är något som återkommer i flera intervjuer. Kontakten med myndigheter kan till 
exempel innebära mycket byråkrati och höga kostnader samt krångel med olika certifie-
ringssystem i andra länder. Här har inte globaliseringen kommit tillräckligt långt, menar 
flera respondenter. Till exempel menar Christian Westas på Dynawind att: 
 
”Ja, det är ett problem med myndigheter. Infrastrukturen i Sverige är dålig. Vägverket fungerar väldigt 
byråkratiskt ibland och det är omöjligt att få tillstånd om transporter av torn och turbiner i förväg. Man 
kan bara ansöka om tillstånd som gäller just nu, men vi har ju långa ledtider för tillverkningen av våra 
produkter och det är ett problem om vi tillverkar och säljer ett vindkraftverk för många millioner och sen 
får vi inte tillstånd att transportera det på vägarna. Vad gör man då? Vägverket borde ju kunna ge 
någon form av besked om hur det ser ut lite längre fram i tiden. Dessutom är elnätet i Sverige undermå-
ligt. Många gånger får man ju inte tillstånd att bygga vindkraftverk i tätbebyggda områden och där man 
får tillstånd, där finns det många gånger inte ett tillräckligt väl utbyggt elnät. Och våra kunder kan ju 
inte bekosta ett elnät också. Dessa problem tycker jag borde vara en statlig fråga. Danmark är en före-
bild. Där är elnätet betydligt bättre utbyggt. Bara kring 1% av Sveriges energi kommer från vindkraft-
verk, men vindkraften har mycket större potential än så, bara man tog ansvar för att det ska finnas för-
utsättningar att använda det. Det går ju an att prata om att vi ska ha miljövänlig energi, men det är inte 
alls så lätt som man kan tro i Sverige. Man måste underlätta för dem som vill använda miljövänlig och 
ren energi att kunna göra det också.” 
 
Näringslivsorganisationerna och universitetet verkade förhålla sig förhållandevis neutrala i 
samarbetet med myndigheter. Dock trodde Patrik Bångerius på universitetet att företag 
ibland kunde bli lite avskräckta från att samarbeta med universitetet när det gäller regel-
verket kring offentlighetsprincipen av nya idéer. 
  

Globaliseringens effekter på respondenternas kontakter med universitet och andra 
forskningscentra 

De flesta företag verkade tycka att kontakten med universitetet var positiv, om än ganska 
ringa. Ett par av respondenterna från företagen menade att de i princip inte hade någon 
kontakt med universitetet över huvud taget. Några menade att kontakten med universite-
tet inte var direkt formaliserad, men att man har det i åtanke vid rekrytering av högutbil-
dade om de studerat i Karlstad eller att kontakten med universitetet bestod av projekt 
eller uppsatser som studenter kunde göra åt företaget. Ett undantag var Thermia som 
menade att de hade mycket kontakt med både Karlstads universitet och KTH.  
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”Det är viktigt att vara med i forsknings-, utvecklings- och utbildningsprojekt där man syns.” 
 
Både Arvika näringslivscenter och Region Värmland uttrycker däremot mycket och nära 
samarbete med universitetet. 

När det gäller universitetets syn på sin egen roll menar Patrik Bångerius att: 
 
”Ett universitets geografiska närhet till företag borde ha stor betydelse vid tillkomsten av nya innovatio-
ner. Då är närheten till kunskapskällor viktig. Universiteten kan här fungera som relä för access till 
mycket kunskap. Personliga möten mellan människor med olika kompetenser är också viktiga. Universi-
teten måste bara bli bättre på att formalisera vad universiteten gör och vad de kan bidra med.”  
 

Framgångsfaktorer och utmaningar i en alltmer globaliserad omvärld 

Några nyckelfaktorer återkom som multiplikatorer för framgång i en alltmer globaliserad 
omvärld. Respondenterna för företagen menade att det är viktigt att man inte lever på 
bidrag, utan finansierar sin egen verksamhet genom produkter och tjänster med hög kvali-
tet. De menade också att erbjuda helhetskoncept med installation och service för kunden 
är av stor betydelse. Andra faktorer för att lyckas verkar också vara enligt respondenterna 
att erbjuda hög kvalitet, våga vara nytänkande, skapa en enhetlig känsla inom företaget så 
man förmedlar en positiv och stabil bild utåt, samt att tänka på platsidentitet och att skapa 
nätverk inom den lokala omgivningen. Nedanstående citat får illustrera dessa åsikter. 
 
”Företaget håller sig hela tiden ajour vad som händer på den globala marknaden, forskningsläget etcetera. 
Det ingår i det dagliga arbetet.” 
 
”Kan man hitta produkter eller kunskap lokalt så väljer man det alternativet. Det är viktigt att tänka 
på platsidentiteten när man anställer eller gör affärer. Den är jätteviktig. Man är en global aktör, men 
ett lokalt företag. Det är viktigt med nätverk.” 
 
”Svårigheten kan vara att hålla ihop företaget till ett, när man blir så pass global att man har olika 
delar förlagda på andra orter eller kanske andra länder som kanske har andra namn. Att få en enhetlig 
kultur och känsla bland anställda är en utmaning eftersom de lätt kan ställa sig frågan vilket företag de 
tillhör. En bra ledare är i detta sammanhang väldigt viktig.” 
 
”En produkt med mycket hög kvalitet är a och o. Detta gör att man inte behöver lägga lika mycket på 
marknadsföringen. Produkten kan sälja sig själv då på ett annat sätt. Det är också en framgångsfaktor 
med den utbildningen vi har för våra anställda, för säljare placerade i andra länder.”  
 
”Inga EU-bidrag på gott och ont.” 
 
”Framgångsfaktorer är erfarenhet och kunskap. Det är också viktigt med nytänkande!  
 
”Vi får inga bidrag och vi har aldrig vare sig sökt eller varit särskilt måna om att få det heller. Då blir 
man ju beroende av det och inte på produkten man säljer.” 
 
”Det är viktigt att profilera sig med hjälp av god kvalitet på produkten och genom den lokala identiteten. 
Att vara lojal mot sina leverantörer kan också vara en framgångsfaktor.”  
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”För att nå framgång måste man sälja koncept med produkter, service, montering, etcetera. Man behöver 
säljstöd och utbildning för utländska kontakter. Det ska vara enkelt för kunden. Detta är också en 
utmaning, men roligt.”  
 
När det gäller utmaningar menade flera företag att olika kulturer i olika länder, språkbarri-
ärer och byråkratiska regler var de huvudsakliga faktorerna. 

När man frågade näringslivsorganisationerna om vad de trodde var nyckelfaktorerna 
för det värmländska näringslivets anpassning mot en mer globaliserad omvärld fick man 
följande svar: 
 
”Ja, de kämpar dagligen. Ekonomin blir alltmer global och de dras in mer i det globala. Värmland har 
till stor del globaliserade företag och mycket utländskt ägande. En stor risk är att man inte är konkur-
renskraftig här och flyttar utomlands. Det gäller att stärka det lokala och regionala och för oss handlar 
det då om kompetensutveckling. Kluster är intressant när det gäller konkurrens och konkurrenterna finns 
ju här också, så är det till exempel med Paper Province, de stora och starka är här. Företagen bör koppla 
upp sig mot mera forskning och utveckling, men de måste också skapa fler nätverk mot det globala. Man 
kan inte bara leva på den kompetens och kunnande som finns här utan man måste även integrera. Man 
måste söka det bästa. Ju snabbare man kommer ut på den globala marknaden ju bättre och här har vi en 
resurs med exportrådet. (---) Individens roll är dock avgörande. Man måste ha tillit till varandras kom-
petens. Region Värmlands roll kan vara att komplettera med sådant som företagen själva har svårt för. 
Vi har mycket kontakter med andra offentliga.” 
 
Patrik Bångerius ser på universitetets roll utifrån samma perspektiv enligt nedan: 
 
”Företag som vill lyckas måste vara öppna för ny kunskap och jag tror att universiteten har en del att 
tillföra här. Jag tror att det skulle vara bra om företag fick ”provsmaka” akademin genom att man ska-
pade mötesplatser där forskare och representanter för företag kunde skapa nätverk. Att skapa tvärveten-
skapliga konstellationer är av oerhörd vikt för nya innovationer så att det går att se nya, mer kreativa 
lösningar på problem. På Karlstad universitet är det ju ganska lätt att bilda sådana här konstellationer 
eftersom det är ett nytt och modernt universitet med flera ämnen under samma tak. Det är här viktigt att 
marknadsföra sitt universitet. Vi kan inte bli Cambridge eller Lund, men vi kan bli något som dom 
aldrig kan bli, vi kan bli ett modernt universitet.” 
 

Det värmländska näringslivets omställning under den senaste tioårsperioden – en 
statistisk presentation 

För att få en bild av hur det värmländska näringslivet förändrats är det lämpligt att med 
hjälp av statistiska data försöka att gestalta strukturen i form av företags- och sysselsätt-
ningsdata och att göra jämförelser mellan länets kommuner och hur Värmland förhåller 
sig till övriga län och till riket. Statistiska Centralbyrån (www.scb.se 2009-12-10) har till-
handahållit registerdata och de sträcker sig i allmänhet fram till 2008. Viss bearbetad regi-
onalekonomisk statistik har hämtats från Regionfakta, Länsstyrelsen i Värmland 
(www.regionfakta.com 2009-12-10). Det betyder att tidsserierna med några undantag inte 
innefattar de förändringar som föranletts av den globala finanskris som slog igenom un-
der senhösten 2008. Med undantag för en smärre ekonomisk kris 2001/02, som särskilt 
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drabbade IT-sektorn, så har tioårsperioden fram till 2008 kännetecknats av en påtaglig 
högkonjunktur.        
 

Antal arbetsställen 

Antalet arbetsställen i olika storleksklasser framgår av tabell 1 och visar att antalet har ökat 
i samtliga storleksklasser om man jämför 2008 med startåret 1998. I de lägre storleksklas-
serna (företag med färre än 50 anställda) fanns en viss nedgång under några år under för-
sta halvan av 00-talet men därefter har antalet arbetsställen successivt ökat. En anmärk-
ningsvärd hög ökning finns i storleksklassen med fler än 50 anställda, som ökat från 347 
(1998) till 395 (2008) arbetsställen. Det bör observeras att det höga antalet arbetsställen 
som återfinns i storleksklassen utan anställda kan förklaras av att jord- och skogsbrukare 
återfinns i denna grupp och utgör ungefär hälften av de registrerade arbetsställena. 
 
Tabell 1. Antal arbetsställen åren 1998-2008 efter storleksklass. 
 
      
Värmlands län 

Antal 
Storlek antal anställda 

År 

0  1-9  10-49  50- Totalt 

1998 23 332 6 662 1 629 347 31 970 
1999 22 440 6 782 1 647 347 31 216 
2000 22 130 6 755 1 665 355 30 905 
2001 21 907 6 706 1 707 359 30 679 
2002 21 873 6 541 1 701 360 30 475 
2003 22 149 6 536 1 699 383 30 767 
2004 22 182 6 574 1 688 386 30 830 
2005 23 635 6 611 1 698 388 32 332 
2006 23 204 6 921 1 724 379 32 228 
2007 23 937 7 077 1 730 395 33 139 
2008 24 257 7 182 1 753 395 33 587 

Källa: SCB Företagsregistret, 2009 
  
Om vi fördelar de olika arbetsställena efter näringsgrenar, areella näringar, industri- och 
tjänstenäringar och jämför de 16 värmländska kommunerna med varandra (tabell 2) finner 
vi betydande skillnader i näringslivsstruktur. Även i detta sammanhang bör det observeras 
att jord- och skogsbruksföretagare dominerar i vissa kommuner när det gäller antalet ar-
betsställen även om de sysselsättningsmässigt inte utgör så stor andel av arbetskraften. I 
absoluta tal finns största antalet arbetsställen inom areella näringar i Karlstad, Arvika, 
Sunne och Torsby. Flest antal arbetsställen inom industrinäringar återfinns i Karlstad, 
Arvika, Kristinehamn och Sunne. Dessa kommuner ligger också högst när det gäller anta-
let arbetsställen inom tjänstenäringar.  
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Tabell 2. Antal arbetsställen år 2008 efter region och näringsgren (SNI 2007) 
 
     
Kommun/Region Areella 

näringar 
Industri-
näringar 

Tjänste-
näringar 

Totalt 

Arvika 1 484 437 1 454 3 375 
Eda 752 127 498 1 377 
Filipstad 256 137 508 901 
Forshaga 297 143 540 980 
Grums 360 110 422 892 
Hagfors 620 191 720 1 531 
Hammarö 186 139 751 1 076 
Karlstad 1 774 906 6 464 9 144 
Kil 558 218 650 1 426 
Kristinehamn 545 297 1 275 2 117 
Munkfors 117 53 211 381 
Storfors 130 79 175 384 
Sunne 1 492 277 910 2 679 
Säffle 1 052 271 867 2 190 
Torsby 1 454 229 799 2 482 
Årjäng 1 274 230 733 2 237 
Värmlands län 12 351 3 844 16 977 33 172 

Riket 207 821 138 396 683 994 
1 030 
211 

*) exkl. näringsgren okänd 

 

Källa: SCB Företagsregistret, senast uppdaterad 2009-02-10 
 
Av tabell 3 framgår att den högsta andelen arbetsställen inom de areella näringarna åter-
finns i Arvika (44%), Eda (54,6%), Sunne (55,7%)  Säffle (48%), Torsby (58,6%) och År-
jäng (57%). Genomsnittet för Värmland beträffande andelen arbetsställen inom areella 
näringar är 37,2% och för riket 20,2%. 

Att antalet arbetsställen inom industrin är relativt lågt, liksom andelen, gäller för samt-
liga kommuner i länet. Det hänger samman med att det oftast i industrikommunerna 
handlar om få och relativt stora företag. Storfors ligger högst andelsmässigt och där utgör 
arbetsställena inom industrin en femtedel av alla arbetsställen. Filipstad (15,2%), Forshaga 
(14,6%), Kil (15,3%), Kristinehamn (14%) och Munkfors (13,9%) hör också till gruppen 
med relativt höga andelar arbetsställen inom industrin. För länet som helhet återfinns 
11,6% av arbetsställena inom industrinäringar och för riket är motsvarande andel 13,4%.  
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Tabell 3. Antal arbetsställen år 2008 efter region och näringsgren (SNI 2007) – 
Procentuell andel 
     
Kommun/Region Areella 

näringar 
Industri-
näringar 

Tjänste-
näringar 

Totalt 

Arvika 44,0 12,9 43,1 100 
Eda 54,6 9,2 36,2 100 
Filipstad 28,4 15,2 56,4 100 
Forshaga 30,3 14,6 55,1 100 
Grums 40,4 12,3 47,3 100 
Hagfors 40,5 12,5 47,0 100 
Hammarö 17,3 12,9 69,8 100 
Karlstad 19,4 9,9 70,7 100 
Kil 39,1 15,3 45,6 100 
Kristinehamn 25,7 14,0 60,2 100 
Munkfors 30,7 13,9 55,4 100 
Storfors 33,9 20,6 45,6 100 
Sunne 55,7 10,3 34,0 100 
Säffle 48,0 12,4 39,6 100 
Torsby 58,6 9,2 32,2 100 
Årjäng 57,0 10,3 32,8 100 
Värmlands län 37,2 11,6 51,2 100 
Riket 20,2 13,4 66,4 100 
*) exkl. näringsgren okänd 

 

Källa: SCB Företagsregistret, senast uppdaterad 2009-02-10 
 

Export- och importföretag 

Om man betraktar de värmländska företagen i ett globalt perspektiv och gör en indelning 
i export- och importföretag finner man att antalsmässigt finns det fler import- än export-
företag i samtliga omsättningsklasser utom de två högsta år 2008. Det säger något om 
vilken betydelse de stora industriföretagen har i Värmland. Vid en jämförelse med riket så 
gäller för landet som helhet att importföretagen antalsmässigt dominerar i samtliga om-
sättningsklasser. 
 
Tabell 4. Antal export- och importföretag efter omsättning i Värmlands län och 
riket 2008 

Värmlands län Riket Omsättning 
Export-
företag 

Import-
företag 

Export-
företag 

Import-
företag 

 -250 Tkr 727 1 402 21 916 50 248 
250-999 Tkr 205 379 6 893 14 606 
1-1,9 Mnkr 82 143 2 996 5 652 
2-4,9 Mnkr 89 125 3 213 4 998 
5-9,9 Mnkr 51 66 1 730 2 846 
10-49 Mnkr 87 118 2 637 4 122 
50-99 Mnkr 35 23 644 937 
100 - Mnkr 37 24 1 036 1 170 
Samtliga 1 313 2 280 41 065 84 579 
 

 Källa: SCB Företagsregistret, senast uppdaterad 2009-12-08 
 
Om vi ser till hur antalet export- och importföretag förändrats under den senaste tioårs-
perioden så kan vi konstatera att antalet exportföretag totalt sett ökat från 946 år 1999 till 
1 313 år 2008 (tabell 5). Antalet importföretag var år 1999 824 stycken och därmed färre 
än antalet exportföretag, men hade ökat kraftigt fram till år 2008 då det fanns 2 280. En 
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betydande del av uppgången av antalet företag, såväl import- som exportföretag, förklaras 
av den slopade omsättningsgräns som infördes 2002 och som därmed inkluderade alla 
företag som hade handel med EU-länder.  
 
Tabell 5. Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass åren 1999-
2008 
 
Värmlands län   

Exportföretag Omsättning 

1999 2000 2001 2002* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 -250 Tkr 573 438 461 762 754 652 623 673 672 727 

250-999 Tkr 143 112 104 202 183 171 202 186 190 205 

1-1,9 Mnkr 39 35 45 83 83 71 61 88 76 82 

2-4,9 Mnkr 53 64 61 59 69 74 71 83 90 89 

5-9,9 Mnkr 35 41 40 45 36 41 45 49 53 51 

10-49 Mnkr 64 66 66 70 70 69 72 81 82 87 

50-99 Mnkr 16 14 21 20 20 28 30 29 29 35 

100 - Mnkr 23 26 27 26 28 29 34 40 40 37 

Samtliga 946 796 825 1 267 1 243 1 135 1 138 1 229 1 232 1 313 
Importföretag Omsättning 

1999 2000 2001 2002* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 -250 Tkr 462 460 436 975 1 063 1 084 1 136 1 125 1 211 1 402 

250-999 Tkr 112 116 112 255 296 296 338 383 345 379 

1-1,9 Mnkr 43 51 51 93 78 88 88 125 142 143 

2-4,9 Mnkr 59 71 74 87 89 80 98 123 132 125 

5-9,9 Mnkr 45 51 48 40 52 80 65 71 69 66 

10-49 Mnkr 81 84 86 93 91 87 97 108 111 118 

50-99 Mnkr 9 14 15 14 14 19 25 28 30 23 

100 - Mnkr 13 10 11 9 10 14 14 19 20 24 

Samtliga 824 857 833 1 566 1 693 1 748 1 861 1 982 2 060 2 280 

Källa: SCB, företagsregistret. Senast uppdaterad 2009-12-08 
 
*) före år 2002 redovisades inte företag som hade en ut- eller införsel inom EU understigande 150 000 EURO. 
Från år 2002 finns alla företag som haft en handel med andra länder med från första kronan, vilket innebär att 
vissa företag kan ha en väldigt låg omsättning på sin export/import. 

 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap har under relativt lång tid varit ett honnörsord i den svenska ekono-
misk-politiska debatten och mycket har kretsat kring hur lokala och regionala traditioner, 
företagsklimat och nyföretagande varierat mellan olika delar av landet. I Värmland finns 
det utan tvekan skillnader mellan olika kommuner beroende på hur de lokala förutsätt-
ningarna sett ut. Att Årjäng, Arvika och Sunne i de västra delarna av länet har en annan 
tradition än brukskommunerna Storfors, Filipstad, Hagfors och Munkfors speglas i åter-
kommande mätningar av nyföretagande och företagsklimat. De tidigare strukturerna är 
dock inte lika fastlåsta som tidigare och vi ser stundtals tecken på att förändringar är på 
gång.  

I nedanstående tabell 6 görs en jämförelse mellan länen och vi kan konstatera att Värm-
land visserligen ligger under riksgenomsnittet när det gäller nya företag per 1 000 invånare 
men att länet ligger i paritet med mellansvenska och norrländska län. Värmland redovisar 
för 2008 1 263 nystartade företag vilket innebär 7,4 nya företag per 1 000 invånare. 
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Tabell 6. Nystartade företag år 2008 per 1000 invånare (16-64 år) 
 
   
Region Antal ny-

startade 
företag 

Nya före-
tag per 
1000 
invånare 

Stockholms län 18 113 13,8 
Uppsala län 2 044 9,5 
Södermanlands län 1 459 8,7 
Östergötlands län 2 056 7,6 
Jönköpings län 1 499 7,1 
Kronobergs län 859 7,5 
Kalmar län 1 110 7,6 
Gotlands län 373 10,3 
Blekinge län 710 7,5 
Skåne län 7 920 10,1 
Hallands län 1 625 8,9 
Västra Götalands län 9 256 9,2 
Värmlands län 1 263 7,4 
Örebro län 1 406 8,0 
Västmanlands län 1 216 7,7 
Dalarnas län 1 418 8,2 
Gävleborgs län 1 301 7,5 
Västernorrlands län 1 082 7,2 
Jämtlands län 803 10,1 
Västerbottens län 1 174 7,1 
Norrbottens län 1 114 7,0 
Riket 57 801 9,7 
Källa: Tillväxtanalys, www.tillvaxtanalys.se 

Senast uppdaterad: 2009-10-15 

Bruttoregionprodukt 

För att mäta det regional ekonomiska tillståndet har det inom EU blivit vanligt att försöka 
mäta den så kallade Bruttoregionprodukten, BRP, det vill säga en motsvarighet till BNP 
fast på regional nivå. BRP mäter i löpande priser värdet av hela ekonomin. Indelning sker 
ofta efter tre grupperingar: Varuproducenter, Tjänsteproducenter och Offentliga myndig-
heter samt hushållens icke-vinstdrivande organisationer. För att mäta bruttoregionpro-
dukten i länet i jämförelse med andra län kan man dels jämföra det totala värdet eller ock-
så mäta BRP per capita eller per sysselsatt. Nedanstående koropletkarta visar skillnaderna 
i BRP mellan kommunerna i länet räknat per capita. 
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Figur 3. Bruttoregionprodukt per capita 2006 

 
Källa: SCB, avd. för nationalräkenskaper. 
Senast uppdaterad: 2009-01-07 

 
Som framgår av tabell 7 så har Karlstad och Grums de högsta BRP-värdena och Forshaga 
och Storfors de lägsta.   
 
 Tabell 7. Bruttoregionprodukt per capita år 2006 
   
Kommun/Region BRP per 

capita 
tusental 
kronor 

Index 
riket=100 

Arvika 212 66 
Eda 196 61 
Filipstad 208 65 
Forshaga 129 40 
Grums 286 90 
Hagfors 220 69 
Hammarö 223 70 
Karlstad 380 119 
Kil 158 50 
Kristinehamn 241 76 
Munkfors 228 71 
Storfors 148 46 
Sunne 204 64 
Säffle 203 64 
Torsby 247 77 
Årjäng 209 66 
Värmlands län 262 82 
Riket 319 100 
Källa: Statistiska Centralbyrån, avd för 
nationalräkenskaper 

Senast uppdaterad: 2009-01-07 
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Räknat per sysselsatt bidrar Värmland med 643 000 kr per sysselsatt. Bland grannlänen 
har Örebro en BRP per sysselsatt på 639 000 kr, V:a Götaland har 656 000 kr och Dalar-
na har 697 000 kr per sysselsatt. Som framgår av tabell 8 och figur 4 så är det de sysselsat-
ta inom varuproducerande verksamheter som har det högsta BRP-bidraget och i denna 
branschgrupp har Värmland också en högre BRP än riket. Detta hänger samman med den 
tunga industrins relativt höga andel av varuproduktionen i länet. 
 
 Tabell 8. BRP per sysselsatt efter branschgrupp år 2007*. Tusental kronor. 
 
     
Region Varu-

produ-
center 

Tjänste-
produ-
center 

Offentlig 
sektor 

Totalt 

Värmlands län 746 639 372 643 
Riket 708 680 392 678 
*) preliminära siffror, definitiva värden publiceras maj 
2010 
Källa: Statistiska Centralbyrån, www.scb.se 

Senast uppdaterad: 2009-10-12 

Figur 4. BRP per sysselsatt efter branschgrupp år 2007 

.  

Källa: Statistiska Centralbyrån, www.scb.se 

Senast uppdaterad: 2009-10-12 

Sysselsättning, arbetslöshet och varsel 

 
Sysselsättningsutvecklingen i de värmländska kommunerna framgår av figur 5 och visar 
att den bästa sysselsättningsutvecklingen under perioden 1995-2007 har Årjäng, Karlstad, 
Sunne och Arvika som samtliga ligger över länsgenomsnittet. Brukskommunerna Munk-
fors, Filipstad, Säffle, Grums och Hagfors har den sämsta sysselsättningsutvecklingen. 
Dessa kommuner domineras av stora företag som gjort omfattande strukturrationaliser-
ingar som inneburit nedskärningar av antalet anställda. 
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Figur 5. Sysselsättningsutveckling åren 1995-2007 

 

 
Beträffande arbetslösheten i de värmländska kommunerna ser vi från 1995, då sviterna 
efter 90-talskrisen fortfarande satte sina spår, att det generellt fram till 2008 funnits en 
tydlig tendens till färre antal öppet arbetslösa. Det gäller såväl kvinnor som män (tabell 9). 
Länet ligger såväl 1995 som 2008 obetydligt över riksgenomsnittet. Gränskommunerna 
Eda, Arvika och Årjäng har genom närheten till Norge den lägsta andelen arbetslösa 
2007-2008. Eftersom tabellen visar årsmedeltal så har finanskrisen hösten 2008 ännu inte 
slagit igenom i statistiken.   
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Tabell 9. Öppet arbetslösa kvinnor och män åren 1995-2008. Årsmedeltal. Pro-
cent 

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med befolkningen i samma ålder  
               

Kvinnor Kommun/Region 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Arvika 6,5 6,2 5,3 5,9 4,6 3,5 3,0 2,4 2,8 2,7 3,1 2,3 1,9 1,9 
Eda 9,2 8,6 6,4 4,8 4,6 3,7 2,9 2,0 1,7 2,5 2,9 2,3 1,9 1,8 
Filipstad 8,6 8,1 6,8 5,9 6,1 4,9 3,0 2,3 2,7 3,8 3,3 2,7 2,8 2,9 
Forshaga 8,8 8,3 6,5 4,9 5,2 4,6 3,6 2,9 2,3 3,2 3,6 2,3 2,8 2,8 
Grums 7,9 8,1 7,4 5,6 5,7 4,8 4,4 3,0 2,8 3,6 3,2 2,1 2,4 3,2 
Hagfors 9,3 8,8 9,0 6,9 8,4 6,9 5,1 3,2 3,3 3,2 3,2 3,0 2,5 2,4 
Hammarö 5,2 4,7 3,5 3,1 3,4 2,4 2,2 2,2 2,8 2,8 3,2 2,3 2,6 2,7 
Karlstad 7,4 6,9 5,7 4,8 5,0 4,5 3,6 3,0 3,4 3,8 3,9 3,1 2,8 2,8 
Kil 9,0 7,9 5,3 5,5 5,9 4,6 3,6 2,8 2,9 3,4 3,4 2,0 2,5 2,7 
Kristinehamn 8,4 7,0 5,6 4,9 5,1 5,0 3,5 3,0 3,8 3,8 3,4 2,9 2,8 3,2 
Munkfors 8,4 8,0 7,8 5,8 6,0 6,1 5,2 2,8 2,9 3,3 3,8 2,3 3,2 3,2 
Storfors 10,3 11,8 9,0 6,6 7,0 5,2 4,2 3,6 3,8 3,8 3,6 3,0 2,6 3,3 
Sunne 7,6 7,0 6,4 5,7 5,6 4,1 3,4 2,8 3,3 3,4 3,5 2,8 2,6 2,6 
Säffle 6,8 5,9 5,6 5,9 5,3 4,4 3,5 2,2 2,6 2,9 3,1 2,4 2,6 3,0 
Torsby 5,7 11,7 5,2 3,7 5,0 4,0 2,4 1,6 2,0 2,3 2,6 2,4 2,0 2,0 
Årjäng 7,0 5,9 3,7 2,7 3,7 2,8 2,4 2,1 2,5 2,5 2,5 1,3 1,4 1,7 
Värmlands län 7,6 7,3 5,9 5,1 5,2 4,4 3,4 2,7 3,0 3,3 3,4 2,7 2,5 2,6 
Riket 7,1 7,0 5,9 4,9 4,7 3,9 3,2 3,0 3,5 3,8 4,0 3,4 2,8 2,4 
               

Män Kommun/Region 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Arvika 7,9 8,4 7,0 4,1 6,9 5,4 4,6 4,1 4,6 3,9 3,8 2,3 1,9 2,1 
Eda 7,2 8,4 6,4 5,1 5,8 4,6 3,7 2,7 3,1 3,0 3,4 1,8 1,5 1,9 
Filipstad 10,2 10,4 8,9 8,2 9,1 7,4 5,7 4,1 6,3 7,4 6,8 4,3 3,6 3,8 
Forshaga 9,2 7,6 6,9 5,3 6,0 5,2 4,3 4,5 4,2 4,9 4,3 2,8 2,7 3,0 
Grums 7,4 6,5 6,4 5,0 6,5 4,5 4,4 3,6 3,2 4,2 3,8 2,4 2,5 3,3 
Hagfors 8,4 8,6 9,8 6,2 9,1 7,6 5,3 3,7 5,2 4,9 4,5 3,8 2,7 2,9 
Hammarö 6,2 5,0 4,4 3,7 4,8 3,5 3,0 2,7 4,0 4,2 3,8 2,6 2,6 2,3 
Karlstad 9,0 7,9 6,9 5,8 6,4 5,7 4,6 4,0 4,8 5,2 4,6 3,6 3,3 3,0 
Kil 6,5 6,1 6,8 6,3 6,9 5,8 4,9 4,4 4,5 5,5 4,4 3,1 2,8 2,7 
Kristinehamn 8,7 7,9 5,9 5,3 6,0 6,0 4,6 3,7 4,7 5,3 4,4 3,4 3,1 3,1 
Munkfors 7,7 7,9 6,8 6,3 7,2 8,6 6,5 4,9 4,5 4,8 6,0 3,6 3,5 3,6 
Storfors 11,6 9,6 8,7 6,5 8,0 6,0 4,1 3,6 4,9 6,0 5,1 3,6 3,4 3,7 
Sunne 11,4 9,8 8,8 7,9 8,2 6,0 5,1 4,4 5,0 5,1 4,2 2,8 2,2 2,6 
Säffle 7,5 7,2 6,0 5,3 6,8 5,9 4,7 3,5 4,7 4,3 3,6 2,7 2,2 2,7 
Torsby 10,9 6,2 8,3 6,6 9,4 8,1 5,3 4,5 5,3 5,4 4,4 3,5 2,6 2,8 
Årjäng 12,7 11,4 6,2 5,4 6,9 5,4 4,1 3,8 5,0 4,3 4,1 2,1 2,2 2,2 
Värmlands län 8,8 7,9 7,0 5,7 6,9 5,8 4,6 3,9 4,7 4,9 4,4 3,2 2,8 2,8 
Riket 8,3 8,0 6,8 5,7 5,6 4,6 3,9 3,8 4,6 4,8 4,7 3,9 3,0 2,7 
Källa: Arbetsförmedlingen 

Senast uppdaterad: 2009-03-04  
Copyright © 2009 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se  

 

 
Om vi däremot lägger till varselstatistiken så ser vi hur antalet varsel stiger snabbt under 
hösten 2008 (figur 6). Därefter ser vi en nedgång i antalet varsel, men det finns en för-
dröjning av effekterna i form av uppsägningar. Därför finns det en oro för hur arbetslös-
heten kommer att utvecklas under de närmaste åren. 
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Figur 6. Antal personer berörda av varsel om uppsägning åren 2008-2009 

 
 

De industrisysselsatta efter företagets fas i produktlivscykeln 

När det gäller utvecklingen av det värmländska näringslivet är frågan om industrityp av 
intresse. I tabell 10 har en kategorisering gjorts som tar hänsyn till företagens fas i pro-
duktlivscykeln. Det som är påfallande för den värmländska industrin är att en påfallande 
hög andel av de sysselsatta återfinns i den kapitalintensiva sektorn. Det är speciellt påtag-
ligt i kommuner som Grums, Hagfors och Hammarö. Dessa kommuners industrier är ju 
till avgörande del råvarubaserad industri. Länet har en påfallande liten sysselsättning inom 
den FoU-intensiva sektorn. Kommuner med relativt högt antal sysselsatt inom kunskaps-
intensiv sektor är Arvika, Karlstad och Kristinehamn. 
 
Tabell 10. Industrisysselsatta efter företagets fas i produktlivscykeln år 2007 
       
Sysselsatta kvinnor och män 

Industrityp Kommun/Region 
Arbets- 
intensiv 
sektor 

FoU-
intensiv 
sektor 

Kapital- 
intensiv 
sektor 

Kunskaps- 
intensiv 
sektor 

Skyddad 
sektor 

Totalt 

Arvika 770 206 52 1 875 800 3 703 
Eda 432 6 129 265 40 872 
Filipstad 346 2 60 189 850 1 447 
Forshaga 83 9 156 80 51 379 
Grums 167 5 1 076 74 57 1 379 
Hagfors 233 1 1 012 184 92 1 522 
Hammarö 112 3 1 205 31 28 1 379 
Karlstad 1 286 158 294 1 304 1 537 4 579 
Kil 295 1 21 184 184 685 
Kristinehamn 412 290 615 1 091 166 2 574 
Munkfors 52 83 324 130 54 643 
Storfors 62 44 335 2 334 777 
Sunne 722 20 179 148 171 1 240 
Säffle 606 129 230 500 261 1 726 
Torsby 458 198 17 56 179 908 
Årjäng 256 260 33 212 115 876 
Värmlands län 6 292 1 415 5 738 6 325 4 919 24 689 

Riket 189 549 87 860 83 474 216 887 147 810 
725 
580 

Källa: Statistiska Centralbyrån, www.scb.se 

Senast uppdaterad: 2009-01-28  
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Reflektioner 

Det värmländska näringslivet har, som vi diskuterat i tidigare avsnitt, genomgått en omfat-
tande modernisering, inte minst genom de olika klusterinitiativ som tagits. Länet som hel-
het följer ganska väl riksgenomsnittet när det gäller näringslivsstruktur, sysselsättning, ar-
betslöshet och nyföretagande. Däremot finns det inomregionala skillnader som innebär en 
hög grad av sårbarhet genom branschensidighet och hög arbetslöshet i flera av länets 
kommuner.  

För den framtida utvecklingen av det värmländska näringslivet och den förväntade 
omställningen är det angeläget att de påfallande skillnader som idag finns mellan länets 
kommuner när det gäller utbildning och kompetens åtgärdas. Detta förutsätter också att 
den pågående regionförstoringen och arbetspendlingen underlättas genom satsningar på 
utbildning och infrastruktur. För att stärka den FoU-intensiva sektorn måste den samver-
kan som utvecklats mellan länets aktörer fortsätta och fördjupas. Det kan till exempel 
innebära att universitetets forskningsinnovationer och kommersialisering av produkter 
och tjänster på ett tydligare sätt implementeras i företagsvärlden. 
 

Omställning av Värmland mot hållbar utveckling – ett framtidsperspektiv 

I den diskussion som länge pågått om en hållbar utveckling har själva begreppet blivit 
föremål för en rad olika tolkningar. De flesta är numera överens om att hållbarheten inne-
fattar såväl ekologiska och ekonomiska som politiska och sociala dimensioner. Det inne-
bär också att de globala hänsynen fått en mer framträdande plats i den pågående debatten 
och särskilt tydligt har detta blivit när det gäller klimatfrågan. Frågan om hur vi på lokal 
och regional nivå ska förhålla oss till nationella och globala målsättningar har därmed 
kommit att aktualiseras. Klimatmötet i Köpenhamn 2009 visade på de komplicerade för-
handlingar som pågår för att fastställa de globala målen, särskilt för CO2-utsläppen. 
 

Indikatorer för ett hållbart samhälle 

De indikatorer som i Sverige diskuterats för att uppnå en hållbar samhällsutveckling inne-
håller emellertid ett brett spektrum av faktorer för att mäta hållbarhetsaspekterna. Hit hör 
bland annat indikatorer för hälsa, hållbar konsumtion och produktion, ekonomisk utveck-
ling, social sammanhållning samt miljö och klimat.  

I Värmland har det under en längre tid pågått ett miljö- och hållbarhetsarbete som re-
sulterat i bland annat energieffektivisering både när det gäller företag och hushåll. Energi-
kontor Värmland, som sorterar under Region Värmland, har lett arbetet med Klimatinve-
steringsprogrammet, KLIMP, och ytterligare ett antal projekt i länet. Inom ramen för det 
regionala tillväxtprogrammet, RTP, har strategin ”Miljö och ekologi” funnits med, men 
har inte upplevts som särskilt tydlig (Rydin, 2007).  

Under 2008 fick länen i uppdrag att utarbeta regionala klimat- och energistrategier och 
i de sammanfattningar som gjorts konstateras att energieffektivisering och omställning till 
förnybar energi är de viktigaste frågorna i kampen mot klimatförändringarna, enligt läns-
styrelserna (Boverket, 2008). 

I Värmland har energiinvesteringar inom industrisektorn i större skala genomförts vid 
flera av länets stora industrier, bland annat genom det omfattande arbete som skett inom 
Energy Square med inriktning på pappers- och massaindustrin. De regionala klustren, 
t.ex. The Paper Province och Stål & Verkstad, har ägnat särskilt utrymme åt energifrågor-
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na och för The Packaging Arena är hållbarhetsfrågorna inom såväl produktions- som 
konsumtionsledet av stor betydelse. Det s.k. Måltidsklustret har som en bärande tanke 
närproduktion och ekologisk hantering. Exempel på detta finns i de intervjuer som ge-
nomförts med livsmedelsproducenter i länet. 

Bland de indikatorer för ett hållbart samhälle som blivit alltmer uppmärksammade är 
olika typer av hälso- och välfärdsfrågor. Det föreligger uppenbarligen betydande regionala 
skillnader när det gäller hälsoläget när man jämför de svenska länen vilket också blir tyd-
ligt när man jämför sjukdomsbilder och medellivslängd (se nedanstående figur 7). 
 
 Figur 7. Medellivslängd kvinnor resp. män, svenska län 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den ekonomiska hållbarheten varierar också geografiskt när man mäter ekonomisk ut-
satthet, sysselsättningsgrad och demografisk försörjningsbörda. Exemplen visar att håll-
barhetsbegreppet är mångfacetterat och att det framtida samhällets utveckling i högsta 
grad också är beroende av en politisk hållbarhet kännetecknad av människors möjlighet 
till inflytande genom demokratiska beslutsprocesser. 

För att återknyta till diskussionen i föregående avsnitt om den så kallade Bruttoregi-
onprodukten, BRP, så visar nedanstående figur 8 hur Värmland förhåller sig till övriga län 
vad gäller energiintensitet mätt i MWh/BRP Mkr. 
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Figur 8. Energiintensitet 2003 

 
 
Källa: SCB, Kommunala energibalanserna 
 

Program för hållbar tillväxt 

Region Värmlands ambition är att långsiktigt bidra till att investeringarna i värmländsk 
forskning för innovation för i första hand näringslivet men även offentlig sektor succes-
sivt ökar. I deras verksamhetsplan 2009 beskrivs hur Region Värmlands arbete ska bygga 
på rekommendationer från det OECD-projekt regionen deltagit i och utmynna i ett tyd-
ligt gemensamt handlingsprogram för forskning och innovation. Några punkter nämns 
om hur de ska bidra till hållbar tillväxt (Region Värmland Verksamhetsplan 2009, s. 7):  
 

• Medverka till att identifiera forskningsområden med möjligheter att kombinera 
akademisk styrka (excellens) med innovation för framförallt de prioriterade klust-
ren men även för kommunerna och landstinget. 

• Genomföra insatser för att stödja företagens och universitetets gemensamma arbe-
te för ökad extern forskningsfinansiering. 

• Ta initiativ i syfte att öka förståelse mellan forskare och näringsliv eller för att ska-
pa möten för innovation i skärningspunkter mellan olika branscher och kunskaps-
områden.  

• Stödja aktiviteter för att öka intresset för forskning och innovation i skolan och ta 
tillvara konstnärers kompetens i innovationsprocesser och vid utveckling av barn 
och ungas kreativa förmåga. 
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Energianvändning per invånare och samhällssektor 

Om vi ser till länets energianvändning per invånare över tid och efter sektor så kan vi en-
ligt tabell 11 se att medan industri- och byggnadsverksamhet ökat sin energianvändning 
har hushåll och offentlig verksamhet minskat sin energiförbrukning under den senaste 
tioårsperioden. 
 

Tabell 11. Energianvändning per invånare (kWh) efter region, kategori och tid 

Vald region:  17 Värmlands län  

Variabler  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

9 Slutlig användning totalt 57321 61095 65449 67557 67971 66500 68092 66249 67987 64887 

9.1 Slutanv. Jordbruk,skogsbruk,fiske 831 816 963 1034 1055 1054 1105 1326 980 1056 

9.2 Slutanv. Industri, byggverks. 30885 32855 36788 37896 38299 35486 40085 39238 41715 38645 

9.3 Slutanv. Offentlig verksamhet 1953 2827 2629 3176 2885 2494 2602 2123 2135 1749 

9.4 Slutanv. Transporter 9866 10375 11200 11111 11046 11704 12065 10791 10716 11566 

9.5 Slutanv. Övriga tjänster 2296 2380 2995 3193 3711 5393 3763 3443 3059 3082 

9.6 Slutanv. Hushåll 11491 11843 10873 11146 10974 10370 8472 9328 9382 8789 

Folkmängd 283110 284011 275003 273933 273419 273563 273547 273288 273489 273826 

Källa: SCB, www.scb.se     
   
 

 
Den inomregionala energianvändningen per invånare uppdelad på sektorerna industri, 
transporter, service och hushåll visar (tabell 12) att de energislukande processindustrierna 
i Grums och Hammarö kommuner ger genomslag för industrisektorn. Högst när det gäll-
er transportsektorn ligger Årjäng och för servicesektorn toppar Filipstad, som också ligger 
högst när det gäller energianvändning inom hushållssektorn tillsammans med Munkfors 
och Torsby. 
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Tabell 12. Energianvändning per invånare och samhällssektor 
 

45 5488 5954 6369 57720 1859 011 392Riket

67 8998 2794 86812 06540 085273 547Värmlands län

38 7396 4713 34123 1434 2659 799Årjäng

46 24711 0244 62217 5619 18813 086Torsby

58 3816 3906 67712 23731 50616 077Säffle

64 5026 3705 71211 27137 15213 604Sunne

27 4798 3542 8815 2735 4054 569Storfors

46 20012 5982 61312 77215 8354 039Munkfors

86 2398 8046 33812 45955 38123 990Kristinehamn

27 4977 2973 23812 0462 24911 844Kil

32 0438 5325 45111 7643 78681 768Karlstad

239 1777 1451 5426 114222 10114 390Hammarö

46 4446 9213 39710 15324 49313 496Hagfors

441 0668 4513 02216 299411 7259 423Grums

21 7627 2302 1216 5233 18711 460Forshaga

57 92511 13212 06414 72216 32211 081Filipstad

42 1427 1933 69810 50218 3158 646Eda

36 7529 1004 07111 6939 73026 275Arvika

TotaltHushållServiceTransporterIndustriFolkmängdKommun/Region

Energianvändning per invånare (kWh/inv) och samhällssektor

 
Källa: Energikontor Värmland 
 

Klimat- och energistrategier 

I det förslag till formulering av ett regionalt klimatmål som Länsstyrelsen i Värmland till-
sammans med Region Värmland presenterade 2008 redovisades hur länet i ett längre per-
spektiv ville åstadkomma ett klimatneutralt Värmland. I stora drag handlar strategin om 
att gå från fossilanvändning till användning av biobränsle i kombination med en omfat-
tande energieffektivisering. (Den regionala klimat- och energistrategin för Värmland, 
2008). 

Det innebär att man när det gäller länets energianvändning totalt går från dagens 
(2005) fossilanvändning som utgör 33% till 0% 2030. Det betyder att användningen av 
biobränslen ökar från dagens 34% till 65% och att fjärrvärmen byggs ut så att den svarar 
för 8% år 2030 mot dagens 5%. Elanvändningen sänks något, från 28 % till 27% år 2030.  

Bland de åtgärder som förordas märks en utbyggnad av biokraftvärme, av energikom-
binat (gas, el, värme och pellets), biogas av avfall och satsning på infrastruktur för biogas. 
Vidare handlar det om att bygga ut vindkraft och fjärrvärme, att satsa på småskalig elpro-
duktion och elbilar. Att bygga och investera energieffektivisering och att bygga nya ener-
gieffektiva byggnader är andra prioriterade åtgärder. 

Om den sammanlagda potentialen för bioenergiområdet i Värmland diskuterar Hyb-
binette (2009). Hon utgår från det faktum att Värmlands samlade skogsareal, som utgör 
72% av landarealen, mot rikets 52%, och ser den stora potentialen för en övergång till en 
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ökad bioenergianvändning i första hand hos skogsbruket. Andra källor för bioenergi är 
jordbruk, avlopp (VA) och organiskt avfall. Även om det finns en potential kräver olika 
typer av begränsningar att hänsyn tas till aspekter som ekologi, biologi, kretslopp och 
hållbarhet. Det betyder, som Hybbinette påpekar, att man måste skilja mellan den fysiska 
maximala potentialen (teoretisk gräns) och den praktiskt möjliga potentialen. Att åstad-
komma en lämplig energimix ställer således krav på en rad olika hänsyn. 
 

Klimatinvesteringsprogram 

Energikontor Värmland, som sorterar under Region Värmland, har som målsättning att 
arbeta för: 
 

• Ökad energieffektivisering 
• Omställning till förnybar energi 
• Minskning av utsläpp av växthusgaser 
• Minskad totalanvändning av energi 

 
Ett viktigt led i detta arbete är att förmedla statliga resurser till kommuner och hushåll för 
att åstadkomma förbättringar vad gäller energieffektivisering genom investeringar. Dess-
utom förmedlas kunskaper och erfarenheter från klimatarbetet runt om i landet. Man har 
bland annat pekat på behovet av så kallade klimatpaneler och att kommunerna upprättar 
klimatplaner. 

Region Värmland har också i sin verksamhetsplan för 2009 ambitionen för ett ”kli-
mat- och miljösmartare” Värmland. Målet är här att lägga grunden för ett ekologiskt håll-
bart samhälle och se klimat- och miljöfrågorna i ett regional helhetsperspektiv. De vill 
bidra till detta genom att (Region Värmlands Verksamhetsplan 2009, s.12): 
 

• Forma och finansiera strategiska utvecklingsprojekt inom klimat- och miljöområ-
det. 

• Stärka Energikontorets funktion som resurs för kommunerna och för Region 
Värmlands övriga strategiområden. 

• Energikontoret ingår i styrgruppen för arbetet med att utveckla och genomföra 
den regionala energistrategin. 

• Utreda möjligheterna att göra miljö- och klimatområdet till ett nytt strategiområde 
inom Region Värmland. 

• Utveckla kursverksamhet inom folkhögskolorna med inriktning mot energi-, kli-
mat- och miljöfrågorna. 

• Utreda möjligheten att utveckla forskningen kring energi-, klimat- och miljöfrå-
gorna inom ramen för samverkansavtalet med Karlstads universitet. 

 
Den regionala klimat- och energistrategin (Länsstyrelsen Värmland, 2008) pekar på en rad 
genomförda exempel på investeringar och energieffektivisering från olika delar av länet 
under senare år. Det pågår inom t.ex. EU-programmet Interreg där FEM-projektet (För-
nyelsebar energi, Energieffektivisering och Miljö) är ett exempel på ett samarbete mellan 
Sverige och Norge. Projektledaren för den svenska delen finns på kompetenscentrumet 
Stål & Verkstad. Tanken med FEM-projektet är att stödja utvecklingen av företag inom 
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energi och miljö och att underlätta skapandet av ny företagsamhet inom området. Bland 
de delområden som kommer att bli aktuella är bland annat vindkraft, solenergi, bioenergi, 
energieffektivisering av bostäder och industrilokaler, energieffektivisering av datorhallar, 
utnyttjande av spillvärme, geotermisk energi, vattenkraft, hantering av CO2 och andra 
växthusgaser samt hantering av spillvatten och slam, biobränsle för fordon med mera. 

The Energy Square har till uppgift att underlätta processen att ta fram nya produkter 
och tjänster som minskar energianvändningen inom den globala massa- och pappersindu-
strin. Centret fungerar som en länk och mötesplats mellan universitet, forskningsinstitut 
och näringsliv där kunskap, infrastruktur och kapital förs samman. 

Ytterligare exempel som nämns i den regionala klimat- och energistrategin är: 
 
”• Vid Nordic Papers bruk i Säffle levereras el och värme framställd av biobränsle dels till 
bruket och dels till det allmänna elnätet samt fjärrvärme till Säffle samhälle. 
 
• Billerud Gruvöns bruk och Stora Enso Timber Gruvön Sågverk nyttjar Stora Ensos 
biprodukter, i form av bark och spån, genom att de tillvaratas på Billerud Gruvöns bruk 
som i sin tur återlevererar värme till såväl sågverket som Grums samhälle. 
 
• Arvika samhälles fjärrvärme baseras delvis på spillvärme från Arvika Gjuteri, Arvika 
Smide, Schott Thermofrost och Volvo. 
 
• Moelven Notnäs sågverks biprodukter blir till fjärrvärme i Torsby samhälle. 
 
Ytterligare ett exempel på ett kommande fjärrvärme- och spillvärmeprojekt är ett samar-
bete mellan Hammarö Energi AB, Karlstads Energi AB och Stora Enso Skoghall AB, 
Skoghalls bruk. Hammarö och Karlstads fjärrvärmesystem sammankopplas och genom 
detta kan spillvärme från Skoghalls bruk som idag nyttjas i Hammarös fjärrvärmesystem 
även ingår i Karlstads fjärrvärmemix. Samtidigt kan Hammarös fjärrvärmesystem byggas 
ut utan att ytterligare produktionsanläggningar behöver byggas då fjärrvärme kan levereras 
från Karlstads fjärrvärmesystem. Samtidigt fasas den fossila oljan ut ur Karlstads fjärr-
värmesystem och byts ut mot bioolja.” (Länsstyrelsen Värmland, 2008, s. 44) 

Ett exempel på den tidigare nämnda konflikten mellan potential och möjliga uttag till 
följd av olika typer av begränsningar ser vi inom vindkraftsutbyggnaden. Den stora sats-
ning som nu genomförts på Gässlingegrundet i Vänern har varit omdiskuterad och när nu 
Karlstads kommun går vidare med att peka ut ytterligare ett antal potentiella områden 
lämpliga för vindkraftsparker finns det meningar om att detta hotar såväl natur- som kul-
turintressen. Karlstads kommun står således bakom en stor del av satsningen på Gässling-
egrundet som ger 20 000 hushåll grön energi. Hösten 2009 stod hela vindparken med tio 
vindkraftverk klar. Det är de kommunala bolagen KBAB och Karlstads Energi som äger 
fem av vindkraftverken tillsammans med Hammarö kommun. Karlstads kommun vill ha 
en miljömässigt hållbar tillväxt och Vindpark Vänern är en av de stora satsningarna i den 
riktningen. Vindkraftverken gör kommunen till en av landets största producenter av mil-
jövänlig el. Vindparken i Vänern och är unik eftersom den bygger på nya tekniska lös-
ningar tillsammans med den lokala vindkraftindustrin. Den nya tekniken gör det billigare 
att bygga i vatten och därför är projektet av nationellt intresse. 

Ju större vindkraftverk – desto mer ström blir det. Med en rotordiameter på 100 meter 
sveper vart och ett av kraftverken i vindparken över en yta lika stor som en fotbollsplan. 
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Och det blir en hel del ström, omkring 100 GWh. Det räcker till att förse 20 000 normal-
villor med hushållsström varje år. Samtidigt minskar de koldioxidutsläppen i Norden 
med 90 000 ton om året. Med hjälp av Vänerns vindar står Karlstads kommun för en be-
tydande del av Sveriges vindkraftproduktion och bidrar till klimatförbättringarna i Nor-
den. Karlstads Energi ökar sin produktion av miljövänlig el och i KBAB:s fastigheter 
kommer lamporna i trappuppgångar och tvättstugor att lysa med hjälp av vindkraft. 

 

Konsortiet Vindpark Vänern 

Vindpark Vänern är ett konsortium där både privata företag, ideella föreningar och kom-
munala verksamheter samarbetar. KBAB, Karlstads Energi AB, Hammarö Energi AB och 
AB Hammaröbostäder äger tillsammans fem av verken (genom det nybildade bolaget 
Vindpark Kraft AB). Övriga fem ägs av privata intressenter samt av Gässlingen Ekono-
miska förening som säljer andelar till privatpersoner.  

Vindkraftsverken tillverkas av företaget DynaWind i Kristinehamn. De anlitade entre-
prenören PEAB Karlstad för att utföra arbetet med fundamenten som skedde på Werm-
landskajen i Karlstad. Fundamenten göts och förankrades sedan i berget under vattenytan 
på Gässlingegrundet. (www.karlstad.se 2010-01-25). 
 

Utsläpp av CO2, länsvis 

Om vi betraktar nedanstående tabell 13 så finner vi att CO2-utsläppen per invånare och 
samhällssektor inte är påfallande hög i Värmland. Länet ligger trots sina tunga industrier 
klart under riksgenomsnittet både totalt och beträffande energiförsörjning och industri-
processer. Däremot ligger länet över riksgenomsnittet när det gäller transporter, jordbruk 
samt avfall och avlopp. 
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Tabell 13. Klimatpåverkande utsläpp per invånare, (CO2 kg/inv) efter region 
och samhällssektor år 2007 
   

        
CO2 kg/invånare Region Folkmängd 
Energi-
försörjning 

Industri-
processer 

Transporter Jordbruk Avfall och 
avlopp 

TOTALT 

Stockholms län 1 949 516 1 023 58 1 797 136 127 3 140 
Uppsala län 323 270 2 052 116 2 633 1 054 82 5 936 
Södermanlands län 265 190 5 210 3 081 3 249 1 260 363 13 164 
Östergötlands län 420 809 2 100 176 2 866 1 324 84 6 550 
Jönköpings län 333 610 943 261 2 868 1 402 301 5 775 
Kronobergs län 180 787 1 077 179 3 364 1 773 376 6 770 
Kalmar län 233 834 1 916 1 155 2 901 2 468 353 8 793 
Gotlands län 57 122 14 052 17 580 2 961 5 823 253 40 669 
Blekinge län 151 900 2 744 176 2 727 1 346 304 7 298 
Skåne län 1 199 357 1 557 369 2 401 929 214 5 470 
Hallands län 291 393 1 761 352 3 324 1 537 118 7 092 
Västra Götalands län 1 547 298 4 057 510 2 516 802 157 8 043 
Värmlands län 273 826 1 937 331 2 993 983 256 6 500 
Örebro län 276 067 1 964 220 2 726 1 088 657 6 655 
Västmanlands län 249 193 3 888 1 754 2 837 1 010 268 9 757 
Dalarna län 275 618 3 889 932 3 204 905 171 9 101 
Gävleborgs län 275 556 2 598 595 3 482 847 241 7 762 
Västernorrlands län 243 449 2 727 2 138 3 321 743 188 9 118 
Jämtlands län 126 937 804 113 4 808 1 539 371 7 636 
Västerbottens län 257 593 1 160 725 3 146 1 056 160 6 247 
Norrbottens län 250 602 12 521 5 191 4 571 1 100 399 23 783 
Riket 9 182 927 2 570 743 2 683 918 209 7 123 
Källa: Naturvårdsverket 

Copyright © 2010 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se Senast uppdaterad: 2009-09-
23.   

 

Transporter och klimat i Värmland 

Värmland har rent geografiskt ett bra läge i landet mitt emellan de tre storstadsregionerna 
Stockholm, Göteborg och Oslo. Regionen har också tillgång till alla de fyra transportsla-
gen - järnväg, väg, sjöfart och flyg. Detta gör det möjligt att koppla ihop olika transportsy-
stem, vilket kan ge såväl effektivitets- som miljövinster. Det finns dock även några mindre 
goda förutsättningar för infrastrukturen i Värmland. Främst handlar det om att avstånden 
till storstadsregionerna och mellan olika kommuncentra inom regionen är stora. Ökad 
tillgänglighet inom samt till och från regionen är därför en nyckelfaktor för att Värmland 
ska kunna utvecklas och hävda sig som en bärkraftig region. Enligt en länsplan som Regi-
on Värmland upprättat för transportinfrastrukturen i Värmland 2010-2021 (2009) så är ett 
mål för regionen att uppnå hög tillgänglighet inom regionen och ut mot omvärlden. Målet 
om tillgänglighet kommer dock ofta i konflikt med mål om minskad miljöpåverkan. Ökad 
tillgänglighet leder i regel till mer resande med bland annat utsläpp och buller som följd. 
För att åstadkomma en hållbar regional utveckling krävs därför att miljötänkande finns 
med då transportsystemet utvecklas. Åtgärder för att begränsa transportsystemets omgiv-
ningspåverkan avseende buller, natur- och kulturlandskap, vattenkvalitet, förorenad mark 
och tätortsmiljöer är bland annat att: 
 
 



 

 66

• ökat kollektivresande 
• ökad andel cykelresor 
• ett transportsystem som är säkert att färdas och visas i 
• förstärkt kraftförsörjning i järnvägssystemet 
• ökad samordning av näringslivets gods- och varutransporter mellan olika trafikslag 
• ökad kapacitet och höjd kvalitet i transportsystemet. 

 
Det är viktigt att Värmland kan erbjuda klimatsmarta alternativ till bil. Åtgärderna ska 
också bidra till att färre personer dör eller skadas svårt i trafikolyckor.  

Förutsättningarna för godstransporter kan förbättras genom ökad kapacitet i järnvägs-
systemet. Bergslagsbanan och Vänerbanan utgör tillsammans det nationella godsstråket 
”Väster om Vänern” som avlastar Västra stambanan. Järnvägstrafiken har också stor be-
tydelse för den pågående omställningen till ett mer miljöanpassat och hållbart transportsy-
stem, till exempel för persontrafiken då moderna tåg ger möjlighet till snabba, bekväma 
och säkra resor till en förbättrad gemensam regional arbetsmarknad eller utanför denna. 
Arbetet med att samordna regionens kollektivtrafik pågår också, och det finns stor poten-
tial att skapa bättre kopplingar mellan de olika kollektivtrafiksystemen och andra trafik-
slag. Här är bytesplatser som sammankopplar flera olika transportslag av stor betydelse. 
Flera av länets kommuncentrum har redan sådana bytesplatser, men Karlstad saknar idag 
ett resecentrum som underlättar byten mellan buss, tåg, bil, cykel och gångtrafik. Det nya 
resecentrum som planeras i Karlstad förväntas därför öka tillgängligheten inom och 
till/från regionen. Samtidigt skulle en sådan bytespunkt förbättra möjligheterna att välja 
miljövänliga transportmedel för hela eller delar av resan. 

Sjöfarten verkar också få en ökad betydelse för Värmland. Hamnarna i Vänern kom-
mer att kunna spela en viktig roll när det gäller framtida intermodala transporter. Viktiga 
frågor för Vänersjöfarten är: 
 

• avskaffande av farledsavgifter för inrikes sjöfart, 
• konkurrensneutralitet mellan transportslagen, 
• miljöcertifiering av fartyg, 
• ny teknik för lotsning. 

 
Cykeln är också ett miljövänligt transportmedel som är i fokus i Region Värmlands läns-
plan. De menar att i små och medelstora tätorter är varannan bilresa kortare än fem kilo-
meter. Många av dessa bilresor skulle istället kunna göras med cykel. Ökad cykeltrafik 
skulle också förbättra den allmänna folkhälsan, minska sjukvårdskostnader kopplat till 
övervikt och lägga grunden för hälsa hos framtidens befolkning. I detta sammanhang är 
utformningen av byteshållplatser och tillgången till cykelparkering viktig. Cykelturismen är 
också på stark frammarsch i Värmland med flera holländska företagare som etablerar sig.  

Som nämnts är näringslivet i Värmland internationellt med många exportindustrier 
och ett betydande internationellt ägande. Detta bidrar till att Karlstads flygplats är en mo-
dern flygplats som utgör en bas för eventuell utökning av den internationella flygtrafiken. 
För närvarande finns reguljära flygförbindelser till Stockholm och Köpenhamn samt char-
tertrafik till Spanien och Grekland. Flyget har dock under senare år tappat resenärer till 
tågtrafiken. 
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Analys och slutsatser 
 
I denna avslutande del diskuteras först de resultat som framkom genom intervjuerna. Slutsatser som dras 
ska tolkas som möjliga riktlinjer och därmed väcka intressanta aspekter om hur innovationer kan ut-
vecklas och hur olika aktörer på en marknad kan se på samma fenomen på lite annorlunda sätt. Då det 
är intervjuer som genomförts med endast ett fåtal aktörer så vill vi belysa vikten av vidare studier i detta 
ämne. För att kunna ge en mer strukturell syn på omställningen av det värmländska näringslivet har 
statistiska registerdata presenterats och diskuterats. Mede hjälp av regionalekonomiska data har jämfö-
relser gjorts mellan länet och riket, men dessutom har också inomregionala jämförelser gjorts. På samma 
sätt har omställningen till det hållbara samhället illustrerats med jämförande data och regionala exempel. 

 
Då syftet med studien var att utreda globaliseringens påverkan på det värmländska när-
ingslivet genom att belysa lyckade omställningar vad det gäller värmländska företags an-
passning till en alltmer globaliserad omvärld så genomfördes totalt nio intervjuer med 
företag, universitet och näringslivsorganisationer som fungerar som mellanhänder för när-
ingslivet, universitet och utbildningar samt myndigheter. Dessa sistnämnda fick i denna 
studie företräda myndigheterna även om de inte är myndigheter i sig. De frågeställningar 
som låg till grund för studien var följande: 
 

• Vilka är de avgörande faktorer som medför en lyckad omställning, för värmländska 
företag, till ett hållbart samhälle och en mer globaliserad omvärld? 

• Hur behandlas globaliseringsfrågan i de studerade värmländska företagens strategi-
er, organisationsförändringar och vad det gäller anpassning av produktion och in-
vesteringar? 

• Hur ser samspelet ut mellan företag, myndigheter, universitet och offentliga orga-
nisationer vad det gäller en lyckad anpassning till globaliseringens nya förutsätt-
ningar? 

• Vilken position har Värmland i pågående processer kring klimat- och energistrate-
giskt arbete? 

 
För att svara på ovanstående frågor utifrån de resultat som framkom genom intervjuerna 
så verkade de tydligaste tecknen på hur värmländska företag kan lyckas med en anpass-
ning till en mer globaliserad omvärld vara att erbjuda högkvalitativa produkter och tjäns-
ter med en helhetslösning som inkluderar service och installation. Detta är väl föga förvå-
nande. Den naturliga följdfrågan på detta, vilken kanske inte har ett lika självklart svar, är 
nog hur dessa högkvalitativa produkter och tjänster ska kunna utvecklas och vilka förut-
sättningarna är för att man ska lyckas komma fram med dessa produkter och tjänster. Vil-
ken roll spelar Triple Helix – teorierna vid utvecklandet av nya innovativa produkter en-
ligt de intervjuade företagen? Det bör påpekas att vissa av de intervjuade företagen kan 
sägas ingå i så kallade kluster (till exempel Thermia), medan andra inte gör det (till exem-
pel Grolink). Enligt Malmberg (2000) så finns det ett antal fundamentala faktorer som 
skapar konkurrenskraftiga och livskraftiga företag. Dessa faktorer kunde sammanfattas till 
att innovationsförmåga är viktigare än kostnadseffektivitet, innovationer är mer än high-
tech och uppstår i samspel med industriella system där den geografiska närheten är viktig, 
samt att den lokala kunskapen är viktigare än råvaror. Några av de nyckelfaktorer som 
återkom som multiplikatorer för framgång på en alltmer globaliserad omvärld inkluderade 
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också dessa faktorer som Malmberg nämner. Respondenterna för företagen menade att 
det är viktigt att man vågar vara nytänkande, skapa en enhetlig känsla inom företaget så 
man förmedlar en positiv och stabil bild utåt samt att tänka på platsidentitet och att skapa 
nätverk inom den lokala omgivningen. Några av citaten var tydliga på detta område: 
 
”Kan man hitta produkter eller kunskap lokalt så väljer man det alternativet. Det är viktigt att tänka 
på platsidentiteten när man anställer eller gör affärer. Den är jätteviktig. Man är en global aktör, men 
ett lokalt företag. Det är viktigt med nätverk.” 
 
”Framgångsfaktorer är erfarenhet och kunskap. Det är också viktigt med nytänkande!  
 
”Det är viktigt att profilera sig med hjälp av god kvalitet på produkten och genom den lokala identiteten. 
Att vara lojal mot sina leverantörer kan också vara en framgångsfaktor.”  
 
Men även om företagen uttrycker tydligt att de anser att kontakten med de lokala aktörer-
na är viktig, är det lite oklart i vilken grad de har betydelse för innovationskraften. Det 
verkar också vara mycket viktigt med självständighet inom företaget, något som inte 
nämns som en förutsättning för innovationskraft enligt de tidigare upptagna teorierna. Att 
kunna finansiera sin egen verksamhet utan att bli beroende av bidrag verkar viktigt för 
företagen. Detta kan till viss del indikera att det ändå är viktigt med kostnadseffektivitet, 
även om innovationsförmågan tycks viktigare enligt respondenterna. När det gäller den 
lokala kunskapen och erfarenheten som finns inom företagens omgivning, så verkar det 
snarast vara så att utbytet av andra lokala aktörer handlar om att skapa goda relationer och 
att stärka varumärket för företaget, snarare än att ta del av kunskap. Att kunna förlita sig 
på de anställdas erfarenhet och kunskap och därmed också anställa ”rätt” personal. Tillit 
och förtroende, både för lokala och globala aktörer, i form av anställda, leverantörer med 
flera, kunde uppfattas som viktigt för att skapa konkurrenskraftiga företag. Detta resone-
mang stärker också till viss del Marshalls (i Arrow, 1962) argument om att industriella 
konkurrenskraftiga distrikt eller nätverk uppstår lättare beroende på tillgången på kvalifi-
cerad personal. Den enskilda individen verkar också ha stor betydelse för innovationskraf-
ten, vilket ytterligare stärker Berkovitz och Feldmanns (2006) resonemang om att konkur-
renskraftiga kluster ofta är beroende av aktioner från entreprenörer och deras relationer 
med den lokala omgivningen. Det stärker också kritiken mot klustertänkandet genom att 
fokus egentligen inte heller bör läggas på själva klustret och kunskapen inom klustret, utan 
på företagets enskilda kunskapsbank vilken i och för sig till stor del kan ha erhållits genom 
klustret (Giuliani, 2005). 

När det gäller näringslivsorganisationerna och universitetet så tycks dessa något över-
skatta sin roll när det gäller nya innovationer inom det värmländska näringslivet. Eller 
åtminstone verkar det som om de, gentemot de intervjuade företagen, inte helt lyckats 
förmedla den kompetens de besitter och vad näringslivet skulle vinna på att involvera sig 
med dessa organisationer. Det var i vilket fall som helst bara i något fall som man menade 
att till exempel universitetet hade betydelse för företagets innovationskraft. Men som Pat-
rik Bångerius på Karlstads universitet menade kan det kanske ha handlat om att universi-
tetet inte kunnat förmedla sin kompetens utåt till företagen på bästa sätt. Näringslivsorga-
nisationernas och universitetets något otydliga roll för de intervjuade företagens innova-
tionskraft strider till viss del mot Baptistas (2000) diskussion om de klara sambanden mel-
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lan geografiska kluster, kunskapsspillovers samt lärande och innovativa tjänster och pro-
dukter. 

När det gäller de strategier som det värmländska näringslivet har för att möta en mer 
globaliserad omvärld, så var dessa ganska oklara. De var dock betydligt klarare från när-
ingslivsorganisationerna och universitetets sida. Detta kan förstås utifrån resonemanget 
att Triple Helix- samarbete kan baseras på allt från ganska löst sammansatt samarbete eller 
regelrätta samverkansstrategier och innovationssystem bestående av universitet, företag 
och offentliga utvecklingsinitiativ. Det är viktigt att ett Triple Helix- samarbete har en 
lokal förankring: ”Om de regionala och lokala nivåerna är aktiva, och även högskolan och 
näringslivet lämnar bidrag, finns en mycket bredare bas för att utveckla kreativa idéer för 
innovation, men också en bättre grund för att genomföra dessa, särskilt på regional och 
lokal nivå. För att en Triple Helix skall fungera fullt ut måste det också komma initiativ 
underifrån och från andra institutionella sfärer.” (Etzkowiz, 2005, s. 70). Denna lokala 
förankring kanske inte nått de värmländska företagen fullt ut. Om Karlstad universitet ska 
vara en, enligt Marton (2008), drivande aktör i utveckling av flerinstitutionella förbindelser 
och nätverk så är det av stor vikt att de, genom en tydlig strategi, lyckas förmedla den 
kompetens de besitter.   

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att samspelet mellan företag, myndigheter, 
universitet och offentliga organisationer vad det gäller en lyckad anpassning till globalise-
ringens nya förutsättningar är förhållandevis god, enligt majoriteten av respondenterna, 
men kanske lite omdefinierad eller oklar vad de olika aktörerna kan bidra med gentemot 
varandra. Det är också ganska otydliga uttryck i intervjuresultaten huruvida eventuella 
kluster kring de intervjuade företagen egentligen bidrar till företagens konkurrenskraft. 
Även denna studie har således i mindre grad lyckats påvisa skillnader i konkurrenskraft 
eller tillväxt hos de studerade företagen. Detta innebär i praktiken att det fortfarande kan 
anses befogat att ifrågasätta hur rättvisande det är att över huvud taget hävda konkurrens-
fördelarna med agglomerationer eller kluster. Det kan därför konstateras att det krävs fler 
studier kring det värmländska näringslivet och dess klusterrelationer, samt i vilken grad 
dessa påverkar deras konkurrenskraft. Som Sabel (1999) påpekar finns det en tydlig brist 
på kvantitativa försök som har för avsikt att fastställa agglomerationsfördelarnas innehåll 
och styrka. Så förhoppningen är att denna studie ska kunna fånga uppmärksamheten för 
detta ämne och bidra med nya intressanta infallsvinklar. 

De genomförda intervjuerna ger en inblick i hur omställningen och globaliseringen 
uppfattats av ett antal värmländska företag, myndigheter och därtill Karlstads universitet. 
För att ge en mer generell bild av hur det värmländska näringslivets förutsättningar för-
ändrats under den senaste tioårsperioden har statistiska data sammanställts och diskute-
rats. Dessa data har i vissa fall relaterats till data från andra län i landet eller till rikssiffror 
för att på det sättet positionera den värmländska situationen.  

På några avgörande punkter skiljer sig det värmländska näringslivet från övriga landet. 
Det gäller bland annat den roll som de stora industriföretagen spelar för den värmländska 
ekonomin. Med detta följer delvis också att andelen nystartade företag per 1000 invånare 
är lägre än riksgenomsnittet. Likaså ligger länet under riksgenomsnittet för den s.k. Brut-
toregionprodukten (BRP), det vill säga det samlade värdet av varu-, tjänsteproduktion och 
offentlig sektor. Däremot så ligger Värmland över riksgenomsnittet om vi ser till varu-
produktionens del av BRP. Inomregionalt föreligger betydande skillnader mellan kommu-
nerna vad gäller BRP och sett till riket (index 100) är det endast Karlstads kommun (119) 
som ligger över index för riket. Näst högst i länet ligger Grums kommun (90). 
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När det gäller sysselsättningsutvecklingen i de värmländska kommunerna under perio-
den 1995-2007 så har Årjäng, Karlstad och Sunne haft den bästa utvecklingen medan 
Munkfors och Filipstad haft den sämsta. Arbetsmarknadssituationen i länet under 2008-
2009 har till följd av den globala finanskrisen försämrats avsevärt och från hösten 2008 
har vi en kraftig uppgång i antalet varsel. Dessa har dock blivit betydligt färre i slutet av 
2009. 

Vi kan konstatera att det värmländska näringslivet under den senaste tioårsperioden 
varit starkt involverat i den globala marknaden vilket också inneburit att man drabbats 
hårt av finanskrisen. Vi kan möjligen förvänta oss att en mer omfattande omställning av 
det regionala näringslivet kommer att genomföras under de närmaste åren. Om denna 
omställning innebär att vi kommer att få ett fortsatt starkt beroende av de traditionella 
råvarubaserade näringarna eller om det kommer att genomföras mer omfattande kursänd-
ringar återstår att se. Det finns vissa tecken, inte minst genom de intervjuer som vi ge-
nomfört, som pekar i en annan riktning nämligen en tydligare inriktning mot hållbarhets-
frågor och en ökande andel företag inriktade på tjänsteproduktion. Om detta innebär att 
dessa tendenser får genomslag generellt, men också i de stora varuproducerande företa-
gen, så kan det innebära en fortsatt stark konkurrenskraft hos det värmländska näringsli-
vet, med genomslag på såväl den nationella som den globala arenan. 

Det avslutande kapitlet ”Omställning av Värmland mot hållbar utveckling” pekar på 
att hållbarhetsbegreppet är mångfacetterat och berör såväl individbaserade livsstils- och 
hälsofrågor som globala klimat- och energifrågor. Kunskapen om hur Värmlands befolk-
ning och näringsliv förhåller sig till dessa frågor blir också avgörande för utformningen av 
välfärds-, energi- och klimatstrategierna. Vi har i rapporten haft anbitionen att både lyfta 
fram de generella dragen i diskussionen om hållbarhet och de specifika exempel inom det 
värmländska näringslivet som visar hur företag producerar såväl produkter som tjänster i 
riktning mot ett hållbart samhälle. Närproducerade livsmedel, energieffektiva transporter 
och processer samt klimatsmarta produkter är exempel från det värmländska näringslivet 
som också påverkar konsumtionsmönster och livsstilar.   
 
Studiens resultat ger följande slutsatser: 
 

• Samverkan mellan företag, myndigheter och universitet, Triple Helix, underlät-
tar omställning till globalisering och hållbar utveckling 

• De värmländska företagen har god anpassningsförmåga och är aktiva i pågåen-
de processer kring globalisering samt energi- och klimatstrategier 

• De intervjuade företagen pekar på styrkan med platsidentitet och lokala nätverk 
för att bli globalt konkurrenskraftiga 

• Klusterföretagens konkurrensförmåga i förhållande till andra företag är svår att 
påvisa 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Näringslivsutveckling i en föränderlig värld – till växtarbete, globalisering, omställning 
och miljöarbete i Värmland 
 
 
Företagsbakgrund 
 
Företagsnamn 
Lokalisering 
Omsättning/år 
Etableringsår 
Kort historik 
Bransch 
Målgrupp 
Strategi 
Framtid 
 
Globalisering 
 
Hur upplever du att en ökad globaliserad omvärld påverkat/påverkar förutsättningarna för er 
verksamhet? 
 
Hur såg företagets strategi ut tidigare kontra idag för att hantera en mer globaliserad omvärld? 
 
Upplever du att globaliseringen påverkat kontakten med företagets intressenter? 
 
- kunder 
- leverantörer  
- andra intressenter 
 
Anser du att företaget haft en uttalad strategi för att ställa om sig mot en mer globaliserad 
omvärld? Om nej, varför inte? Om ja, anser du att strategin varit lyckosam? Vad kunde gjorts 
annorlunda? Fanns det någon faktor/faktorer som var avgörande? …som var mindre lyckade? 
 
Hur tycker du att globaliseringsfrågan påverkat företagets strategi, kultur eller organisations-
förändringar i stort?   
 
Har produktionen och investeringarna anpassats mot en mer globaliserad omvärld? Om ja, hur 
då? 
 
Vad anser du har varit den största utmaningen med att anpassa sig mot en mer globaliserad 
omvärld? 
 
Har ni haft kontakt med myndigheter eller andra organisationer, högskola eller universitet 
som påverkat omställningen mot en mer globaliserad marknad? Berätta så ingående som möj-
ligt? Vad har varit bra, vad har varit dåligt? Har det varit i projektform, forskning, utveckling? 
Ekonomiskt stöd, annan form av stöd? Förändrade villkor, lagar och regleringar? 
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Effekter av globalisering 
 
Hur anser du att omställningen mot en mer globaliserad omvärld ställer krav på förändringar 
och nytänkande för företaget? 
 
Vilka effekter har företagets omställning främst resulterat i? 
 
Upplever du att omställningen resulterat i förändrad syn på miljö och/eller på energiåtgång? 
 
Hur anser du att dessa miljö- och energieffektiviseringsförändringar integrerats i företagets 
kultur, strategi, mål, verksamhet? 
 
Hur anser du att kontakten/samspelet med myndigheter och andra organisationer, högskola 
eller universitet varit när det gäller dessa frågor? 
 
Har ni märkt av/ varit engagerade i utvecklingsprojekt, utbildnings- eller arbetsmarknadsiniti-
ativ som berör miljö- och energifrågor? 
 
- på lokal nivå? 
- på regional nivå? 
- på nationell nivå? 
- på internationell nivå? 
 
Har du något övrigt som du vill tillägga i sammanhanget? 



Karlstad University Studies
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ISBN 978-91-7063-293-8  

Näringslivsutveckling i en  
föränderlig värld

Utgångspunkten för rapporten är två övergripande frågor: globaliseringen och klimatomställningen och hur dessa 
frågor påverkat näringslivsutvecklingen i Värmland. De frågeställningar som ligger till grund för studien är följande:

• Vilka är de avgörande faktorer som medför en lyckad omställning, för värmländska företag, till ett hållbart 
samhälle och en mer globaliserad omvärld?

• Hur behandlas globaliseringsfrågan i de studerade värmländska företagens strategier, organisationsförändringar 
och vad det gäller anpassning av produktion och investeringar?

• Hur ser samspelet ut mellan företag, myndigheter, universitet och offentliga organisationer vad det gäller 
en lyckad anpassning till globaliseringens nya förutsättningar?

• Vilken position har Värmland i pågående processer kring klimat- och energistrategiskt arbete?

Inledningsvis ges ett historiskt perspektiv på det värmländska näringslivets inriktning och konkurrenskraft. Därefter 
ges en översikt av innovationsteorier med särskilt fokus på agglomerationer, kluster och kreativa miljöer. En kritisk 
analys av tillförlitligheten hos kluster och klusterteorier genomförs med hjälp av ekonomisk och ekonomisk-
geografisk forskning. Framväxten av värmländska kluster och regionala innovationssystem diskuteras därefter 
mot bakgrund av empiriska exempel.

För att åskådliggöra globaliseringens effekter och det värmländska näringslivets anpassning och positionering 
till en hållbar samhällsutveckling har ett antal intervjuer genomförts med företag, organisationer och myndigheter 
i Värmland. Intervjuerna visar att anpassningen till globaliseringen i det värmländska näringslivet är påtaglig och 
att intervjuade myndigheter och organisationer visar en tydlig öppenhet mot globaliserings- och hållbarhetsfrågor.

Det lokala och regionala näringslivsarbetet i länet klargör att det finns uppenbara inomregionala skillnader 
i förutsättningar för tillväxt. Det visar också att det är nödvändigt med ett samlat strategiarbete för att klara 
omställningsarbetet. Detta visar inte minst den senaste finanskrisen som slagit hårt, särskilt i vissa delar av länet. I 
rapporten visas med hjälp av statistiska data hur utvecklingen sett ut under den senaste tioårsperioden beträffande 
bland annat arbetsmarknad, ekonomisk utveckling och nyföretagande.

På samma sätt ges i ett särskilt kapitel data för Värmland om olika indikatorer för en omställning mot en 
hållbar utveckling. Det värmländska arbetet med en energi- och klimatstrategi visar en uppenbar vilja att arbeta 
för en omställning av det värmländska näringslivet. Strategin pekar på nödvändigheten av att minska beroendet 
av fossila bränslen och en övergång mot bioenergi och ökad energieffektivisering. Ett antal exempel ges på aktuella 
framtidsinriktade projekt och företag i länet.

Avslutningsvis diskuteras hur samspelet mellan företag, myndigheter och organisationer ska kunna förbättras 
för att omställningen mot globalisering och hållbar utveckling ska kunna genomföras.

Studiens resultat ger följande slutsatser:

• amverkan mellan företag, myndigheter och universitet, Triple Helix, underlättar omställning till globalisering 
och hållbar utveckling

• De värmländska företagen har god anpassningsförmåga och är aktiva i pågående processer kring globalisering 
samt energi- och klimatstrategier

• De intervjuade företagen pekar på styrkan med platsidentitet och lokala nätverk för att bli globalt 
konkurrenskraftiga

• Klusterföretagens konkurrensförmåga i förhållande till andra företag är svår att påvisa
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