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Sammanfattning  

Problem: Bakgrunden till detta arbete är att näringslivsarbetet har blivit en allt viktigare 
del för kommunerna i landet. Kommunerna och det lokala näringslivet är beroende av 
varandra fast i olika omfattningar. Detta leder till att det är viktigt för kommunerna att 
skapa goda förutsättningar för företagen att driva sin verksamhet och det benämns i arbetet 
som företagsklimat. De frågor som ligger till grund för undersökningen är: Vad är 
företagsklimat och vilka mätningar finns? Hur arbetar kommunerna med näringslivs- 
frågor? Vilka likheter och skillnader förekommer i det kommunala näringslivsarbetet? Hur 
aktiva eller passiva är kommunerna när det gäller näringslivsarbetet? Hur samarbetar 
kommunerna med det lokala näringslivet och hur samarbetar företagen med varandra?    

Syfte: Syftet med denna undersökning är att finna likheter och skillnader i 
näringslivsarbetet mellan några utvalda kommuner avseende olika faktorer. Dessutom är 
syftet att göra en tolkning av hur aktiva eller passiva kommunerna är avseende utvalda 
områden.  

Avgränsningar: Som utgångspunkt i undersökningen har vi valt att använda oss av de 
faktorer som undersöks i Svenskt näringslivs mätning av företagsklimatet. Vi har valt bort 
kommunala regler, osund konkurrens, tillgång på kompetent arbetskraft och infrastruktur. 
Istället har vi lagt till andra faktorer som vi finner intressanta och det är kommunikation 
och dialog, mål och måluppföljning och företagens agerande på det lokala planet. Vi har 
dessutom avgränsat undersökningen till att omfatta fyra värmländska kommuner, vilka är 
Filipstad, Forshaga, Kristinehamn och Sunne.  

Metod: Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden med djupintervjuer av 
näringslivsutvecklarna i respektive kommun.    

Analys/Slutsats: I undersökningen har det framkommit likheter och skillnader mellan de 
undersökta kommunernas näringslivsarbete. De likheter vi funnit är marknadsförsörjning, 
skattesats, högre utbildningsnivå och kommunens service till företagen. De skillnader som 
framkommit är entreprenader, nyföretagande, företagande, kommunikation och dialog, mål 
och måluppföljning, attityder till företagande och företagens agerande. Vi har därefter 
använt oss av en analysmodell där vi tolkat skillnaderna i termer av aktivitet och passivitet 
hos aktörerna. Det vi kommit fram till är att Filipstad och Forshaga hamnar i 
beroendemodellen, med vilken menas att kommunerna är förhållandevis passiva medan 
näringslivet är mer aktivt, medan Kristinehamn och Sunne hamnar i 
mobiliseringsmodellen, med vilken menas att både kommun och näringsliv är aktiva.  

Förslag till fortsatt forskning: I undersökningen har det framkommit en mängd 
intressanta områden att undersöka vidare: Hur utvärderar och följer kommunerna upp 
näringslivsarbetet?  Vad gör kommunerna för att påverka attityderna till företagande hos 
tjänstemän, skolor och allmänhet? Påverkar anställningsformen hos näringslivsutvecklarna 
deras arbete? Är det lättare att driva näringslivsarbete i kommuner där det finns 
tillväxtbranscher? 
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1. Inledning  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för bakgrunden till föreliggande uppsats och dess 
utgångspunkt. I kapitlet ingår också problemformulering, syfte, avgränsning och 
tillvägagångssätt.   

1.1 Bakgrund   

Många kommuner bedriver närings- och tillväxtpolitik. Dagens näringslivspolitik ser 
annorlunda ut än den gjorde förr. Förut var det vanligast att de skulle ordna billiga lokaler, 
bidrag och andra subventioner. Men idag fungerar kommunens näringslivsansvariga mer 
som entreprenörer och fixare på marknadens villkor (Montin, 2004).  

Kommunerna och det lokala näringslivet har ett beroendeförhållande som kan relateras till 
den lokala ekonomin. Kommunerna har vissa intressen i att företag etablerar sin 
verksamhet i kommunen och att befintliga företag väljer att stanna och förhoppningsvis 
växa. Det kan vara att arbetstillfällen skapas och att olika skatteintäkter kommer in till 
kommunen. Dessa skatter bidrar i sin tur att kommunen kan ge företagen och invånarna en 
god kommunal service (Pierre, 1992).   

Näringslivets beroende av kommunen yttrar sig bl.a. i form av vissa nödvändiga tjänster 
som till exempel lokal infrastruktur och kommunikationer. Det som är viktigt i 
sammanhanget är att företagen oftast har en högre grad av substituerbarhet. Med detta 
menas att företagen behöver vissa tjänster men det har mindre betydelse vilken kommun 
som erbjuder dem (Pierre, 1992).  

En iakttagare (Kroksmark refererad av Pierre 1992) beskriver problemet på följande sätt: 
Företagen är beroende av en kommun för sin verksamhet, men det kan vara vilken 
kommun som helst. /…/ Kommunen däremot är kanske mån om att ha just en speciell typ 
av verksamhet eller viss storlek på företaget, för att det skall passa väl in i strukturen.   

1.2 Utgångspunkt  

I dagens samhälle fokuserar bland annat media och politiker på hur viktigt det är att skapa 
ett gynnsamt företagsklimat. Detta intresse har givit upphov till regelbundna 
undersökningar av företagsklimatet. En av de mest uppmärksammade är den som företas 
av Svenskt Näringsliv. Resultaten brukar publiceras och refereras i en mängd tidskrifter, 
liksom i övrig media, och frågor och sammanställningar går att hitta på Internet 
(www.svensktnaringliv.se). Undersökningen består av tre delar. En del är basfaktorer, s.k. 
hårda faktorer, som behandlar exempelvis kommunalskatt och utbildningsnivå, en del är 
enkäter till företagarna, s.k. mjuka faktorer, som omfattar bland annat attityder till 
företagande och den sista delen är företagens sammanfattande omdöme om det lokala 
företagsklimatet (www.kfakta.se). Undersökningen kommer att förklaras mer ingående 
senare i uppsatsen.  

1.3 Problemformulering  

Vi ämnar undersöka företagsklimatet och kommunernas näringslivsarbete. Vi avser att i 
uppsatsen besvara följande frågor: 

http://www.svensktnaringliv.se
http://www.kfakta.se
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Vad är företagsklimat och vilka mätningar finns? 

 
Hur arbetar kommunerna med näringslivsfrågor? 

 
Vilka likheter och skillnader förekommer i kommunerna när det gäller 
näringslivsarbetet? 

 
Hur aktiva eller passiva är kommunerna när det gäller näringslivsarbetet?  

 
Hur samarbetar kommunerna med det lokala näringslivet och hur samarbetar 
företagen med varandra?  

1.4 Syfte  

Syftet med denna undersökning är att finna likheter och skillnader i näringslivsarbetet 
mellan några utvalda kommuner avseende olika faktorer. Dessutom är syftet att göra en 
tolkning av hur aktiva eller passiva kommunerna är i sitt näringslivsarbete avseende 
utvalda områden.  

1.5 Avgränsning  

Vi har i huvudsak valt att utgå från faktorerna (se 5.3 nedan) som tas upp i Svenskt 
Näringslivs kommunranking i vår undersökning (www.svensktnaringsliv.se), men vi har 
inte tagit upp alla. De faktorer som har valts bort är kommunala regler, osund konkurrens, 
tillgång på kompetent arbetskraft och infrastruktur. Vi har också lagt till några faktorer 
som vi har funnit intressanta att undersöka. Dessa faktorer är kommunikation och dialog, 
mål och måluppföljning och företagens agerande på det lokala planet. Vi har avgränsat oss 
till att undersöka fyra kommuner i Värmland.   

1.6 Tillvägagångssätt  

Innehållet i Svenskt Näringslivs kommunranking (www.svensktnaringsliv.se) har legat till 
grund för vår insamling av empiriskt material. Detta material har gett oss möjlighet att hitta 
likheter och skillnader mellan kommunerna, vilket bidragit till att uppfylla uppsatsens 
första syfte. Med hjälp av det insamlade materialet har vi funnit en analysmodell (Pierre 
1992) som vi därefter använt för att belysa de skillnader som framkommit i 
undersökningen, vilket bidragit till att uppfylla uppsatsens andra syfte. Vi har valt att skilja 
ut direkta citat, från såväl skriftliga som muntliga källor, genom att ange dem i kursiv stil.   

2. Metod   

Vi kommer i detta kapitel att gå igenom undersökningens genomförande och hur urvalet 
skett för att förklara hur vi tänker uppnå vårt syfte. Avslutningsvis kommer vi att föra en 
trovärdighetsdiskussion.  

2.1 Metodval   

Denna undersökning syftar till att finna likheter och skillnader i näringslivsarbetet mellan 
kommunerna avseende olika faktorer. Vi anser att denna inriktning gör att det är viktigt att 
få en djupare förståelse för problematiken. Därför har vi valt att utföra intervjuer med 
näringslivsutvecklare i de fyra kommunerna. I vårt arbete ingår både primär- och 
sekundärdata. Primärdata med hjälp av intervjuer och sekundärdata i form av litteratur och 
Internet. 

http://www.svensktnaringsliv.se
http://www.svensktnaringsliv.se
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Vi kommer att använda oss av en kvalitativ metod. Enligt Jacobsen (2002) är den 
kvalitativa metoden att föredra när vi har oklar problemställning och då vi inte vet så 
mycket om vårt tänkta ämne. Vidare ger ansatsen en närhet till dem som undersöks och 
detta skapar möjlighet att få fram det unika, det specifika hos uppgiftslämnaren (Jacobsen 
2002).  

Vi kommer att undersöka ett fåtal enheter med en djupare undersökning bestående av olika 
faktorer. Tyngdpunkten ligger på att få grepp om individens uppfattningar och tolkningar 
av fenomenet. Detta är lämpligt med tanke på inriktningen i vår undersökning. Denna 
uppläggning brukar benämnas som en intensiv uppläggning (Jacobsen 2002).  

Vi kommer att undersöka de utvalda kommunerna vid en viss tidpunkt för att beskriva 
deras situation just då och den typen av undersökning brukar kallas tvärsnittsstudie 
(Jacobsen 2002).  

När det gäller kopplingen av vår undersökning till en teori så kommer vi att använda oss av 
en induktiv ansats. Den innebär att vi samlar in datamaterial och utifrån det tar vi fram en 
teori som vi finner användbar för innehållet i undersökningen. Vi går alltså från ”empiri till 
teori”. Tanken med denna ansats är att ingenting skall begränsa datainsamlingen, vilket 
betyder att man går ut i verkligheten med få förväntningar (Jacobsen 2002).   

Sammanfattningsvis så kan vår studie beskrivas med att vi ska utföra en kvalitativ 
undersökning vid en viss tidpunkt. Denna undersökning består av få enheter och många 
variabler. När det gäller kopplingen till teorier kommer undersökningens innehåll hjälpa 
till att finna teorier och modeller som är användbara till den insamlade informationen.  

2.1.1 Urvalet av kommuner  

När det gäller valet av kommuner har vi som underlag använt Svenskt Näringslivs 
kommunranking (www.svensktnaringsliv.se). Vi har analyserat det och jämfört de 16 
värmländska kommuner som ingår i länet. Vi har valt ut kommunerna med avseende på 
förändringar i ranking vid de fyra senaste mättillfällena1. Vi har riktat in oss på en kommun 
med positiv utveckling, en med negativ utveckling, en med genomgående hög placering 
och en med genomgående låg placering. Vi tänker undersöka följande kommuner: 
Kristinehamn, Forshaga, Sunne och Filipstad.  

Kristinehamn har under perioden förbättrat sig med 226 platser på kommunrankingen och 
ligger vid det senaste mättillfället på plats 47. Forshaga har haft en motsatt utveckling och 
kommunen har tappat 63 platser och ligger idag på plats 198. Sunne har konsekvent varit 
den värmländska kommun som legat bäst till och nu återfinns de på plats 22. Filipstad har 
hela tiden legat dåligt till och ligger idag på plats 284 av totalt 290 kommuner i landet 
(www.kfakta.se).   

Anledningen till att vi valt dessa kommuner är att vi vill få åsikter från både 
”framgångsrika” och ”mindre framgångsrika kommuner” enligt rankingen. Vi har baserat 
urvalet på placering i kommunrankingen och därmed ignorerat faktorer som till exempel 
storlek, folkmängd, politisk styrning och geografiskt läge. Eftersom vi söker skillnader 
                                                

 

1 Mätningar har genomförts hösten 1999-våren 2000 (omgång 1), hösten 2001-våren 2002 (omgång 2), 
hösten 2003-våren 2004 (omgång 3) och hösten 2004-våren 2005 (omgång 4). (www.kfakta.se)  

http://www.svensktnaringsliv.se
http://www.kfakta.se
http://www.kfakta.se
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men även likheter i de undersökta kommunernas näringslivsarbete så ser vi urvalet som 
användbart. Eftersom vi utför en kvalitativ studie så har vi inga anspråk på att resultatet 
skall vara representativt för alla kommuner.  

2.1.2 Urval av respondenter  

När det gäller vilka vi valt att intervjua i respektive kommuner så har vi kommit fram till 
att de mest lämpade är näringslivsutvecklarna. Anledningen till att vi anser det är att de 
fungerar som en länk mellan kommunen och det lokala näringslivet. De har stort 
kontaktnät och umgås dagligen med såväl företagarna som kommunens företrädare. Han 
eller hon kan ses som ”spindeln i nätet” i arbetet med näringslivsfrågor. I Filipstad, Sunne, 
Kristinehamn har vi fått tag i just den person som har titeln näringslivsutvecklare, medan i 
Forshaga arbetar den näringslivsansvarige på Företagscentrum med motsvarande frågor.  

2.2 Undersökningens genomförande  

Här vill vi beskriva hur undersökningen har genomförts för att läsaren skall ges möjlighet 
till ytterligare förståelse. Vi tänker förklara upplägget av studien, intervjuförloppet samt 
bearbetningen av datamaterialet  

2.2.1 Intervjuformulärets utformning  

Vi hade få förväntningar, men vi var förvisso inte helt utan förkunskap om 
näringslivsutvecklarnas arbete med att tillgodose det lokala näringslivets behov och 
önskemål. Med detta som bakgrund har vi lagt upp frågeformuläret med en del helt öppna 
frågor medan andra frågor är mer styrda fast inte med helt fastlagda svarsalternativ 
(Jacobsen 2002).   

2.2.2 Intervjuer  

När vi bestämt vilka kommuner som skulle undersökas valde vi att skicka e-mail till 
respondenterna. I meddelandet förklarade vi syftet med undersökningen och frågade om de 
ville delta. Vi uppgav våra telefonnummer och skrev att de kunde ringa oss om de var 
intresserade. Alla som tillfrågades gav positiv respons och klartecken att de ville delta i 
undersökningen.  

Vi hade sammanställt en intervjumall som stöd för intervjun. Den bestod av ett antal 
huvudfrågor, men den innehöll också underfrågor som ställdes vid behov för att förtydliga 
eventuella oklarheter.  

Samtliga intervjuer ägde rum på platser som respondenterna valt. Vår undersökning 
inleddes med att vi berättade om dess syfte. Intervjun lades upp i form av en s.k. 
trattintervju, vilket betyder att man börjar med allmänna frågor och övergår till djupare 
frågor för att sedan avsluta med mer allmänna frågor. Under intervjun använde vi oss av 
bandspelare för att inte missa något viktigt och för att kunna återge svaren i korrekt 
utformning vid citat. Vi lyssnade aktivt och skrev stödanteckningar under intervjun, vilket 
rekommenderas av Jacobsen (2002).  
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2.3 Bearbetning av datamaterial   

När vi genomfört intervjuerna så hade vi flera timmars intervjumaterial på band så då var 
det dags att överföra dessa rådata till renskrivet data. Detta förfaringssätt underlättar 
överblicken över materialet och möjliggör att göra anteckningar i marginalen (Jacobsen 
2002).  

Sedan analyserade vi materialet över de två första intervjuerna och listade likheter och 
skillnader för att möjliggöra kategorisering av intressanta faktorer. Därefter så gjorde vi 
intervju tre och fyra och bearbetade dem på motsvarande sätt.    

2.4 Trovärdighetsdiskussion  

För att uppsatsen skall uppnå trovärdighet kommer vi här att beskriva hur olika faktorer 
kan påverka resultatet och hur vi upplever att de haft betydelse i vår undersökning. Vi är 
intresserade av faktorer som kan påverka resultatets giltighet, vilket brukar kallas den 
interna giltigheten (Jacobsen 2002). Eftersom vi utför en kvalitativ intervju så är vi inte ute 
efter att generalisera resultatet av undersökningen till att omfatta alla kommuner och därför 
är den externa giltigheten inte av intresse här. Vi upplever att vår undersökning har hög 
trovärdighet.  

2.4.1 Intervjusituationen  

Vid en intervju så kan respondenten påverkas av hur intervjuaren ser ut, är klädd, talar och 
kroppsspråket, vilket kallas intervjuareffekten. Det är en nackdel vid besöksintervjun, men 
det finns fördelar som att respondenten och intervjuaren skapar större förtroende för 
varandra, vilket kan vara en fördel vid öppna frågor (Jacobsen 2002). I våra intervjuer 
upplevde vi inte att respondenternas svar påverkades av vår närvaro. Vi var väldigt 
försiktiga med att avbryta och lät den intervjuade tala fritt.   

Det finns även andra moment i samband med intervjun som har betydelse. Den miljö som 
respondenten befinner sig i kan påverka innehållet i intervjun, vilket kallas kontexteffekten 
(Jacobsen 2002). För att minimera detta lät vi respondenterna bestämma en plats där de 
kände sig bekväma och på den platsen utfördes intervjun. Intervjuerna ägde rum på 
respondenternas arbetsplats och vi upplevde att de svarade sanningsenligt.   

2.4.2 Kassettbandspelaren  

I denna undersökning valde vi att använda oss av bandspelare vid intervjuerna. Det ger 
fördelar som att vi inte missar något, intervjun flyter bättre och det ger möjligheter till 
korrekta citat. Men de finns även nackdelar som att intervjuaren litar blint på bandspelaren 
och struntar i stödanteckningar eller att respondenten reagerar negativt på bandspelaren. 
Dessutom förekommer det en del störande moment när bandet eller batterierna tar slut och 
man tvingas åtgärda (Jacobsen 2002). I vår undersökning gick vi redan ut i mejlet och 
förklarade att vi ville använda bandspelare och därmed förberedde vi respondenterna i ett 
tidigt skede. Sedan under intervjun använde vi lite längre band för att minimera avbrotten. 
Vi frågade respondenterna om de upplevde bandspelaren som ett negativt inslag, men 
ingen upplevde det så.   
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2.4.3 Respondenterna  

När det gäller vilka respondenter man väljer att intervjua så är ett vanligt problem att man 
får tag i personer som saknar kunskap inom det aktuella forskningsområdet (Jacobsen 
2002). I vår undersökning fick vi tag i de personer som vi ansåg vara de mest lämpade att 
svara på dessa frågor. Självklart så kan man alltid få tag i personer som har större kunskap 
om en enskild fråga men vi anser att respondenterna svarade på alla frågor som ställdes på 
ett tillförlitligt sätt.   

Eftersom de intervjuade är i kontakt med näringslivsarbetet dagligen så är de involverade 
inom undersökningens område. Vi upplever att de aktuella respondenterna har tillräcklig 
kunskap inom området för att skapa trovärdighet.   

2.4.4 Metodvalet  

Vi har som sagt valt att genomföra en kvalitativ metod. Denna metod har flera fördelar, 
bl.a. att den lägger vikt vid detaljer, nyanser och det unika hos varje uppgiftslämnare. 
Öppenhet är ett nyckelord och genom den kan forskaren nyansera sig. Öppenheten innebär 
även att det är respondenterna som avgör vilket material forskaren får in. Därmed brukar 
det hävdas att metoden har hög intern giltighet. Målet är att komma inpå livet på de 
undersökta och därmed uppnå närhet. Eftersom problemställningen kan ändras ju mer 
forskaren får veta, så är den kvalitativa ansatsen också flexibel (Jacobsen 2002).  

Som alla andra vetenskapliga metoder så har den kvalitativa ansatsen också nackdelar, bl.a. 
att den är resurskrävande då djupgående intervjuer tar tid både att göra, skriva rent och att 
analysera. Det innebär att forskaren väljer få respondenter och att han/hon prioriterar 
många variabler framför många enheter. Med denna metod får vi också ett 
generaliseringsproblem, d.v.s. frågan om de intervjuade är representativa för några andra 
än sig själva (Jacobsen 2002)  

3. Analytisk modell  

För att kunna bedöma hur aktiva eller passiva kommunerna är i sitt näringslivsarbete, och 
hur de interagerar med de i kommunen verksamma företagen, har vi valt att använda oss av 
Jon Pierres analysmodell av lokala politiska ekonomier. Vi tänker beskriva hur den är 
upplagd i detta kapitel för att sedan återkomma till den i slutdiskussionen. Vi kommer att 
använda analysmodellen för att belysa de skillnader som finns mellan kommunerna 
avseende de undersökta faktorerna. Detta leder givetvis till att de likheter som vi finner 
inte kommer att behandlas vidare i modellen.  

Pierre menar att intensiteten i kommunernas näringslivsarbete varierar påtagligt i landet. 
Några är mycket aktiva, medan andra förefaller mer passiva. Även inom det lokala 
näringslivet varierar aktiviteten och engagemanget; det finns kommuner med mycket 
aktiva företag och näringslivsorganisationer, medan näringslivet i andra kommuner är 
mer passivt visavi kommunen (Pierre 1992).  

Enligt Pierre (ibid) så kan två strategier användas för att kunna beskriva hur aktiva 
respektive passiva kommun och näringsliv är, nämligen integrations- och autonomistrategi.   
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Integrationsstrategin går ut på att kommunerna både försöker bygga upp nya och 
behålla befintliga nätverk med företagen samt att de engagerar sig i näringslivets 
problem. När det gäller företagen så har de stora krav på kommunens service.  

 
Autonomistrategin innebär att kommunerna är mer passiva i sin näringslivspolitik 
och företagen har få krav och måttliga förväntningar på kommunen.  

Detta är naturligtvis en förenkling av en komplicerad verklighet men den kan vara lämplig 
som utgångspunkt för att beskriva fyra olika modeller av lokala politiska ekonomier (Se 
figur 1).  

Modeller av lokala politiska ekonomier   

           Kommunens näringspolitiska 
 strategi 

Autonomi  Integration 
Det lokala näringslivets  
strategi  

Autonomi   

Integration  

Figur 1. Pierres analysmodell för lokala politiska ekonomier (Pierre 1992).  

De modeller som kommer att beskrivas är nattväktarmodellen, styrningsmodellen, 
beroendemodellen och mobiliseringsmodellen. Vi kommer att beskriva varje modell i 
figuren för att skapa en klarare bild av skillnaderna mellan modellerna. Slutligen 
sammanfattar vi modellerna för att det inte ska råda oklarheter.   

3.1 Nattväktarmodellen  

I denna modell bedriver kommunen ingen speciell näringspolitik och den saknar ofta ett 
institutionaliserat samarbete med det lokala näringslivet. Kommunen ser som sin främsta 
uppgift inom näringslivspolitiken att garantera en effektiv infrastruktur (Pierre 1992).  

Företagen i kommunen har inga större förväntningar på kommunen. De förväntar sig 
snabba handläggningar av ärenden som berör företagen men vill i övrigt, i likhet med 
kommunen, dra en tydlig gräns mellan kommunens och näringslivets 
verksamhetsområden. Det förekommer inte något speciellt lokalt näringspolitiska nätverk. 
I denna modell kan företag och kommuner träffas och informera varandra, men annars är 
kontakterna få och det är ofta av en formell karaktär (Pierre 1992) .   

3.2 Styrningsmodellen  

Här är kommunen mer näringspolitiskt aktiv än i nattväktarmodellen. Det finns ofta väl 
utarbetade näringspolitiska program och kommunledningen är väldigt engagerad i  

Nattväktarmodellen  Styrningsmodellen 

 

Beroendemodellen  Mobiliseringsmodellen 
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kommunens näringslivsutveckling. Ofta vill kommunerna diversifiera det lokala 
näringslivet när det gäller företagsstorlek och branscher (Pierre 1992).  

När det gäller företagen så är de inte särskilt aktiva i näringslivsarbetet. De motarbetar inte 
kommunen men de ger inte heller något direkt stöd till kommunen. De tycker att var och 
en bör sköta sitt och detta leder ofta till att mobilisering av resurser förhindras och att vissa 
kommunala näringspolitiska projekt uteblir (Pierre 1992)   

3.3 Beroendemodellen  

I denna modell så är kommunen passiv då det saknas politisk vilja eller administrativa och 
ekonomiska resurser för att driva näringslivspolitik. Anledningar till detta kan vara att de 
anser att politiker inte skall blanda sig i näringslivsutvecklingen, att näringslivets krav på 
kommunal service avvisas av principiella skäl eller att resurser saknas för att tillmötesgå 
företagens krav (Pierre 1992).  

Företagen däremot är väldigt aktiva och är drivande i näringslivsutvecklingen. De är ofta 
organiserade i företagarföreningar som har ambitioner att utveckla kommunens näringsliv 
för att stärka de lokala nätverken och för att skapa en mer attraktiv kommun (Pierre 1992)  

3.4 Mobiliseringsmodellen  

I denna modell är både kommuner och företag aktiva med att utveckla näringslivet. De har 
ett omfattande samarbete för att mobilisera de lokala resurserna. Det förekommer ofta ett 
omfattande nätverk som är aktivt. Kommunerna ser till att den kommunala servicen och 
infrastrukturen motsvarar näringslivets behov (Pierre 1992).    

Företagen jobbar med att kontinuerligt utveckla produkter och försöker upprätthålla eller 
expandera sin verksamhet. Dessa företag har ofta en stark anknytning till orten och dess 
utveckling (Ekstedt-Henning 1990). Ofta utvecklas produkter av befintliga företag för att 
sedan produceras i nystartade lokala företag. På detta sätt kan nya företag slippa 
konkurrens under utvecklingstiden. Därmed kan de nya företagen utvecklas med hjälp av 
de befintliga företagen (Pierre 1992).  

3.5 Sammanfattning av modellerna  

 

Nattväktarmodellens kännetecken är att ingen av kommunen eller näringslivet 
söker samverkan i näringspolitiska eller andra frågor. Båda parter väljer vad som 
kan kallas en autonomistrategi.  

 

Styrningsmodellens utmärkande drag är att kommunen har en aktiv näringspolitik, 
medan näringslivet är passivt.  

 

 I beroendemodellen är bilden den motsatta. Där är näringslivet aktivt och för fram 
omfattande krav på olika typer av kommunala åtgärder medan kommunen är 
näringspolitiskt sett relativ passiv.  

 

I mobiliseringsmodellen är båda parter öppna inför motparten, och båda är 
näringspolitiskt aktiva. Både kommun och näringsliv har i denna modell följt den 
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s.k. integrationsstrategin, d.v.s. de söker samarbete med motparten för att i 
samverkan med denne uppnå viktiga mål (Pierre 1992)  

4. Presentation av kommuner och respondenter  

I detta kapitel sker en presentation av de undersökta kommunerna och de respondenter som 
intervjuats i respektive kommun.  

4.1 Presentation av kommuner  

Nedan följer en presentation av kommunerna i alfabetiskt ordning för att ge fakta kring 
geografiskt läge, befolkningsmängd, organisation och en tillbakablick på placering i 
rankingen vid de fyra senaste mättillfällena.   

4.1.1 Filipstad  

Filipstads kommun är belägen i östra Värmland, ca 60 km nordost om residensstaden 
Karlstad. Filipstad är den dominerande tätorten i kommunen, som också innefattar 
Nykroppa och Lesjöfors.  

Befolkningsutvecklingen har under en lång följd av år varit fallande och vid 2004 års 
mätning hade Filipstads kommun en folkmängd på 11081 personer (www.scb.se).    

I Filipstad ligger näringslivsenheten i fristående lokaler, separat från nämndhuset, men det 
är en del av den kommunala organisationen (Kronberg, 2005-11-18).   

I den första omgången2 av Svenskt Näringslivs mätningar så hamnade Filipstad sist bland 
landets då 289 kommuner. I följande mätning hamnade kommunen åter på sista plats. Vid 
den tredje mätningen hade antalet kommuner ökat till 290 och Filipstad kom på plats 287. 
Den senaste mätningen visade på ytterligare en liten förbättring genom att få placering 284 
(www.kfakta.se). Av de kommuner vi undersöker så har Filipstad den sämsta placeringen i 
nuläget.  

4.1.2 Forshaga  

Forshaga kommun är belägen i centrala delarna av Värmland och ligger ca 20 km norr om 
residensstaden Karlstad. Forshaga är den dominerande tätorten i kommunen, som också 
innefattar Deje.   

Befolkningsmängden har under en följd av år varit fallande och vid 2004 års mätning hade 
Forshaga kommun en folkmängd på 11460 personer (www.scb.se).  

I Forshaga ligger näringslivsenheten i nämndhuset, men fr.o.m. 2005 drivs frågorna av den 
separata stiftelsen Forshaga Företagscentrum, fortsättningsvis kallat FFC (Grundahl, 2005-
12-05).   

I den första omgången av Svenskt Näringslivs mätningar så hamnade Forshaga på plats 
135. I följande mätning placerade sig kommunen som nummer 141. Vid den tredje 

                                                

 

2 Utfördes under hösten 1999 och våren 2000. 

http://www.scb.se
http://www.kfakta.se
http://www.scb.se
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mätningen kom Forshaga på plats 153. Den senaste mätningen visade på ytterligare en 
försämring genom att kommunen fick placering 198 (www.kfakta.se). Av de kommuner vi 
undersöker så har Forshaga haft den sämsta utvecklingen i rankingen under perioden och 
de ligger näst sämst till av de fyra.  

4.1.3 Kristinehamn  

Kristinehamns kommun är belägen i sydöstra Värmland, ca 40 km öster om residensstaden 
Karlstad. Kristinehamn är den dominerande tätorten i kommunen, som också innefattar 
bl.a. Bäckhammar och Björneborg.   

Befolkningsutvecklingen har sett i ett längre perspektiv varit vikande, men den 
nedåtgående trenden har under de senaste åren avstannat och en viss ökning har noterats. 
Vid 2004 års mätning hade Kristinehamns kommun en folkmängd på 23 990 personer 
(www.scb.se).  

I Kristinehamn ligger näringslivsenheten i fristående lokaler och huset, men sedan 2000 
drivs frågorna av den separata ekonomiska föreningen NäringslivsSamverkan, 
fortsättningsvis kallat NS (Angberg, 2005-12-02).   

I den första omgången av Svenskt Näringslivs mätningar så hamnade Kristinehamn på 
plats 272. I följande mätning placerade sig kommunen som nummer 273. Vid den tredje 
mätningen hade Kristinehamn gjort en kraftig uppryckning vilket resulterade i plats 78. 
Den senaste mätningen visade på ytterligare en förbättring genom att kommunen nådde 
placering 47 (www.kfakta.se). Av de kommuner vi undersöker så har Kristinehamn haft 
den bästa utvecklingen i rankingen under perioden och de ligger näst bäst till av de fyra.  

4.1.4 Sunne  

Sunne kommun är belägen i de centrala delarna av Värmland och ligger 70 km nordväst 
om residensstaden Karlstad. Sunne är den dominerande tätorten i kommun, som också 
innefattar Gräsmark och Rottneros.   

Befolkningsutvecklingen har varit relativ oförändrad de senaste åren och vid 2004 års 
mätning hade Sunne kommun folkmängd på 13604 personer (www.scb.se).  

I Sunne sitter näringslivsutvecklaren i nämndhuset, i samma korridor som kommunalrådet 
och kommunchefen, och är en del av den kommunala organisationen (Blomquist, 2005-11-
21).   

I den första omgången av Svenskt Näringslivs mätningar så hamnade Sunne på plats 51. I 
följande mätning placerade sig kommunen som nummer 54. Vid den tredje mätningen 
hade Sunne gjort en uppryckning vilket resulterade i plats 26. Den senaste mätningen 
visade på ytterligare en liten förbättring genom att kommunen nådde placering 22 
(www.kfakta.se). Av de kommuner vi undersöker så har Sunne den bästa placeringen i 
nuläget.  

http://www.kfakta.se
http://www.scb.se
http://www.kfakta.se
http://www.scb.se
http://www.kfakta.se
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4.2 Presentation av respondenter  

Nedan följer en presentation av respondenterna i respektive kommun. Tanken är att ge 
läsaren information om dem som bidragit till det insamlade datamaterialet.   

4.2.1 Filipstad – Sören Kronberg  

Sören Kronberg läste handelslinjen, en form av yrkesskola, och fick därefter anställning på 
en bank, där han jobbade i 23 år. Han fick utbildning på arbetsplatsen och sysslade med en 
mängd olika saker som t.ex. in- och utlåning och att arbeta som arbetsledare. Därefter blev 
han fastighetsmäklare, vilket han arbetade som i 17 år, och huvuddelen av tiden drev han 
eget företag. Sören Kronberg fick en projektanställning som näringslivsutvecklare i 
Filipstads kommun i mars 2002 (Kronberg, 2005-11-18).  

4.2.2 Forshaga – Johnny Grundahl  

Johnny Grundahl har 9-årig grundskola och han har därefter varit verksam främst inom 
byggbranschen. Han började som säljare i bygghandeln 1981 och gick med tiden vidare till 
att bli säljchef och så småningom VD. Därefter startade han, tillsammans med ett par 
kompanjoner, eget företag i samma bransch. Med hans egna ord kan hans arbetsliv 
beskrivas på följande sätt allt ifrån VD för ett företag med 120 miljoner och 40 anställda 
till egen företagare med ett par anställda. Johnny Grundahl anställdes som 
näringslivsansvarig/VD på FFC år 1999. Han anställning sträcker sig ett år i taget 
(Grundahl, 2005-12-05).  

4.2.3 Kristinehamn – Lars Angberg  

Lars Angberg har en bakgrund som ”centralbyråkrat” inom det offentliga, med kontakter 
till myndigheter och departement bland arbetsuppgifterna. Under åren 1979-83 arbetade 
han som näringslivsansvarig i Karlstad. Lars Angberg har också erfarenhet från det privata 
näringslivet, bland annat genom att han haft egna företag. Han drev, tillsammans med ett 
antal kompanjoner, en reklambyrå i 12 år innan han övergick till att bli ensam konsult med 
inriktning på kommunal och regional utveckling. Lars Angberg fick en 
tillsvidareanställning som näringslivsutvecklare av NS i Kristinehamn i april 2000 
(Angberg, 2005-12-02).  

4.2.4 Sunne - Anna Blomquist  

Anna Blomquist utbildade sig ursprungligen till sjuksköterska, vilket hon arbetade som i 
10 år. Under de sista åren i det yrket omskolade hon sig till civilekonom i Karlstad. 
Därefter anställdes hon på ett medicintekniskt företag, vilket gjorde att hon kunde dra nytta 
av båda sina utbildningar. Hennes arbetsuppgifter bestod av marknadsföring, 
upphandlingar, anbudsförfaranden och hon blev så småningom verksamhetsansvarig på en 
avdelning. Efter det jobbet fick hon anställning som affärsutvecklare vid ett företag som 
sysslade med rening av inomhusluft, där hon var anställd i 1,5 år. Anna Blomquist fick en 
tillsvidareanställning som näringslivsutvecklare i Sunne kommun i mars 2003 (Blomquist, 
2005-11-21).   
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5. Företagsklimat och mätningar  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vad företagsklimat är, vilka mätningar av 
företagsklimat som finns och slutligen innehållet och poängsättningen i Svenskt 
Näringslivs kommunranking.  

5.1 Vad är företagsklimat?  

Företagsklimat är ett komplext begrepp som inte har någon entydig definition. NUTEK3 

hävdar till exempel att företagsklimatet i en nationell mening definieras som ett 
mångdimensionellt begrepp som innefattar flertal faktorer såsom konjunktur, efterfrågan 
och politik. Företagsklimatet styr företagens beslut om hur verksamheten ska utvecklas och 
att ett bra klimat leder till ökade satsningar (Länsstyrelsen i Värmland, Rapport 2005:8). 
Svenskt Näringsliv definierar i sina kommunundersökningar företagsklimatet som summan 
av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns i företagarens närmiljö 
(www.svensktnaringsliv.se).   

En av respondenterna, Anna Blomquist i Sunne, uttrycker sin uppfattning om vad 
företagsklimat är på följande sätt: Företagsklimat handlar om temperatur lite grann. Vad 
det är för förhållanden, luftfuktighet och förhållanden och så. Det handlar egentligen om 
hur företagen tycker det är att vara verksamma i vår kommun (Blomquist, 2005-11-21).  

Företagsklimatet påverkas av många olika faktorer. Det kan vara fråga om internationella, 
nationella, regionala eller lokala faktorer. De nationella ger grundförutsättningarna för 
företagen genom exempelvis lagar, regler, beskattning och konjunktur- och 
marknadsförhållanden (vilka också kan vara internationellt betingade). De lokala handlar 
t.ex. om vilken service kommunerna erbjuder företagen och vilka attityder kommunen har 
till företagande. De lokala faktorerna har större betydelse än många tror. Trots att alla 
företag i Sverige har likartade förutsättningar när det gäller lagar, regler och beskattning så 
förekommer stora skillnader mellan företag i olika kommuner beroende på skillnader i de 
lokala faktorerna (Länsstyrelsen i Värmland, Rapport 2005:8). I denna uppsats ligger fokus 
på likheter och skillnader i kommunernas näringslivsarbete. Därför är de lokala faktorerna 
de intressanta för att uppnå vårt syfte och av den orsaken väljer vi att inte behandla de 
nationella faktorerna.     

Ett bra lokalt företagsklimat har avgörande betydelse för att skapa arbeten, främja 
tillväxten och trygga välfärden och bör därför ligga i allas intresse. På lång sikt kan ingen 
kommun överleva utan livskraftiga företag. I ett gott lokalt företagsklimat blir det lättare 
att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Genom att hela tiden följa upp 
företagsklimatet och analysera vad som ligger bakom en kommuns misslyckande eller 
framgång i sitt arbete med att skapa ett gynnsamt företagsklimat kan andra kommuner dra 
lärdom av detta (www.svensktnaringsliv.se).  

5.2 Vilka mätningar finns av företagsklimatet?  

Det finns flera olika mätningar som försöker fånga upp företagsklimatet och det finns 
därför ingen entydig definition av vilka variabler som skall ingå vid bedömningen. Bland 

                                                

 

3 Verket för näringslivsutveckling 

http://www.svensktnaringsliv.se
http://www.svensktnaringsliv.se
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mätningarna finns exempelvis UC4 som undersöker hur näringslivet utvecklas i 
kommunerna, bland annat med avseende på hur lönsamma och kreditvärdiga kommunens 
företag är (www.uc.se). NUTEK använder i sina undersökningar företagens subjektiva 
uppfattningar som underlag för att bedöma företagsklimatet (www.nutek.se).    

Den undersökning som kommunerna huvudsakligen refererar till och arbetar med är den 
som företas av Svenskt Näringsliv. Det är denna undersökning som vi har använt som 
utgångspunkt för vår uppsats och vi kommer därför att beskriva den ingående.   

Undersökningen består av tre block som alla ges samma vikt, nämligen basfaktorer, 
enkätsvar och företagarnas omdöme, vilken beskrivs i 5.3 (www.svensktnaringsliv.se).  

I huvudsak är respondenterna nöjda med Svenskt Näringslivs undersökning: mätningarna 
som sådana är bra eftersom vi får en indikation på vårt arbete från företagen (Sören 
Kronberg, 2005-11-18). Johnny Grundahl säger å sin sida att den har en väldig 
genomslagskraft. Och det innebär ju att alla väntar på den här mätningen och det innebär 
att den har betydelse för oss (Grundahl, 2005-12-05). Kritik som framkommer avser 
svarsfrekvensen, då för få inkomna svar stundtals kan ge snedvridna resultat (Grundahl, 
2005-12-05).  

5.3 Innehållet i Svenskt Näringslivs kommunranking            

Figur 2. Innehållet i Svenskt Näringslivs kommunranking (www.svensktnaringsliv.se)  

5.3.1 Block ett – Basfaktorer  

Blocket basfaktorer innehåller de sex faktorer som anges i figuren ovan. Dessa faktorer 
ingår i bedömningen enligt Svenskt Näringsliv därför att de ger grundförutsättningarna för 
alla företag (www.svensktnaringsliv.se).    

Hur kan kommunerna få höga betyg på dessa faktorer? 

 

Hög marknadsförsörjning 

 

Låg kommunal skattesats 

 

Stor andel kommunal verksamhet utlagd på entreprenad i privat drift 

 

Hög andel högutbildade 

 

Hög andel nyföretagande 

 

Hög andel företagande  

                                                

 

4 F.d.Upplysningscentralen. UC AB är ett av de ledande affärs- och kreditupplysningsföretagen i Sverige. 

http://www.uc.se
http://www.nutek.se
http://www.svensktnaringsliv.se
http://www.svensktnaringsliv.se
http://www.svensktnaringsliv.se
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5.3.2 Block två – Enkätsvar  

Detta block utgörs av enkäter till företagen i kommunerna. Enkätsvaren omfattar cirka 
41000 företagares åsikter angående de sex faktorer som angivits i figuren. I detta block får 
företagarna tycka till angående kommunens agerande (www.svensktnaringsliv.se).   

Hur kan kommunerna få höga betyg på dessa faktorer? 

 

Goda attityder till företagande 

 

God tillgång på kompetent arbetskraft 

 

Utvecklad infrastruktur 

 

Bra kommunal service till företagen 

 

Enkla kommunala regler och lite byråkrati 

 

Liten andel ”osund” konkurrens   

5.3.3 Block tre – Företagarens sammanfattande omdöme  

I detta block ingår en viktig faktor, nämligen företagen sammanfattande omdöme om det 
lokala företagsklimatet. Här ger naturligtvis positivare omdöme högre poäng 
(www.svensktnaringsliv.se).  

5.4 Rankingens poängsättning  

2004 tillämpades en ny metod för att räkna ihop kommunernas poäng för att ge en 
tydligare och mer rättvis bild mellan placering och poäng i kommunrankingen. De faktorer 
som ingår i dagens mätning är samma och har lika stor vikt som i de gamla mätningarna 
(www.svensktnaringsliv.se).   

Med den nya metoden får den bästa kommunen, av landets 290 kommuner, inom varje 
faktor 290 poäng, den näst bästa 289 poäng och så vidare till den sämsta kommunen som 
får en poäng. Med denna poängfördelning ger denna metod en spegling av kommunens 
poäng och dess placering för den aktuella faktorn (www.svensktnaringsliv.se).   

Om vi tittar på blocken basfaktorer och enkätsvar så innehåller de sex faktorer var. För 
varje block är alltså den maximala poängen 1740 poäng - 6 faktorer gånger 290 poäng 
(www.svensktnaringsliv.se).    

Det tredje blocket företagarnas omdöme innehåller en viktig faktor ”företagarnas 
sammanfattande omdöme”. På grund av att den är så viktig för företagsklimatet så har den 
lika stor betydelse som var och en av de två andra blocken. För att uppnå samma vikt som 
de övriga blocken så multipliceras den poängen som kommunen får med 6. Därmed blir 
den maximala poängen för detta block också 1740 poäng (www.svensktnaringsliv.se).   

Det maximala poäng en kommun kan få är alltså 5220 poäng (3 block gånger 1740 
poäng). Det slutliga placeringen i kommunrankingen speglar alltså den totala poängen för 
alla tre blocken (www.svensktnaringsliv.se).  

http://www.svensktnaringsliv.se
http://www.svensktnaringsliv.se
http://www.svensktnaringsliv.se
http://www.svensktnaringsliv.se
http://www.svensktnaringsliv.se
http://www.svensktnaringsliv.se
http://www.svensktnaringsliv.se
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6. Hårda faktorer  

I detta kapitel behandlar vi marknadsförsörjning, kommunalskatt, entreprenader, högre 
utbildning, nyföretagande och företagande, vilka vi valt att kalla hårda faktorer.  

6.1. Marknadsförsörjning  

Marknadsförsörjningen beskrivs enligt Svenskt Näringsliv som den genomsnittliga andel 
av hushållens inkomster som kommer från frivilliga marknadsaktiviteter och då i huvudsak 
löneinkomster, eller annat uttryckt som kvoten mellan privata inkomster och alla 
inkomster. Svenskt Näringsliv hävdar att de finns ett positivt samband mellan 
marknadsförsörjning och tillväxt, och att det fungerar som ett mått på det lokala 
näringslivets vitalitet (www.kfakta.se).   

6.1.1 Empiri och analys  

I Svenskt Näringslivs mätning får kommunerna bättre placering ju högre andel 
marknadsförsörjning de har. Vid en genomgång av materialet så kan man se att av de 
undersökta kommunerna så ligger Forshaga bäst till med ungefär 46 %, vilket vid senaste 
mättillfället gav dem plats 187 i landet. Därefter kom Sunne på plats 220 med ca 44 %. 
Filipstad på plats 226 med 43 % och sist Kristinehamn på plats 241 med ca 42 %. Under 
perioden 1999-2003 har Filipstad, Kristinehamn och Sunne ökat sin marknadsförsörjning 
kontinuerligt, medan för Forshagas del så bröts en uppåtgående trend 2002, men därefter så 
steg den igen 2003 (Se figur 3).  

 

Figur 3. Marknadsförsörjning under perioden 1999-2003 (www.kfakta.se).  

Analysmodellen handlar om hur aktiva eller passiva kommunerna är i sitt 
näringslivsarbete. Vi anser att denna faktor inte berörs av det och därför kommer den inte 
att medtagas i analysmodellen.    

6.1.2 Slutsats  

De undersökta kommunerna uppvisar betydande likheter avseende marknadsförsörjning. 
Denna faktor kommer inte att medtagas i analysmodellen. 

http://www.kfakta.se
http://www.kfakta.se
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6.2 Skattesats  

Kommunalskatten redovisas genom den totala kommunala skattesatsen uttryckt i kronor 
per hundra kronor (www.kfakta.se).  

6.2.1 Empiri och analys  

Av de undersökta kommunerna så ligger samtliga över genomsnittet i Sverige och endast 
en av dem, Sunne, ligger under genomsnittet för länet som helhet (Se tabell 1). Under 
perioden har skattenivåerna legat tämligen stilla utom för Kristinehamn, som successivt har 
sänkt skattesatsen, men de har fortfarande högst nivå. Eftersom det i Svenskt Näringslivs 
undersökning är så att kommunerna får högre placering ju lägre skattesats de har, så 
innebär det att Sunne ligger bäst till av de undersökta när de vid senaste mätningen 
hamnade på plats 182. Därefter återfinns Filipstad på plats 206, Forshaga på plats 237 och 
sist kommer Kristinehamn på plats 260 (www.kfakta.se).   

Tabell 1. Kommunal skattesats, total (kronor per 100 kr) (www.scb.se).  

2002 2003 2004 2005 
Filipstad 32,00 32,50 32,50 32,50 
Forshaga 32,90 32,90 32,90 32,85 
Kristinehamn

 

33,30 33,25 33,20 33,15 
Sunne 32,30 32,30 32,30 32,30 
Värmland 32,39 32,43 32,50 32,49 
Riket 30,52 31,17 31,51 31,60 

 

Analysmodellen handlar om hur aktiva eller passiva kommunerna är i sitt 
näringslivsarbete. Vi anser att denna faktor inte berörs av det och därför kommer den inte 
att medtagas i analysmodellen.    

6.2.2 Slutsats 
De undersökta kommunerna uppvisar betydande likheter genom att de alla har 
förhållandevis hög skattesats. Filipstad, Forshaga och Sunne ligger nära genomsnittet i 
Värmland, medan Kristinehamn har en bit kvar dit trots de skattesänkningar som skett 
under de senaste åren.  

Denna faktor kommer inte att medtagas i analysmodellen.  

6.3 Entreprenader  

Svensk Näringsliv definierar entreprenader genom att mäta andelen entreprenader i privat 
drift, mätt som procent av kommunens budget. Bolagiserad kommunal verksamhet ingår 
dock inte. Uppgifterna hämtas från Räkenskapssammandraget som årligen sammanställs av 
SCB. I begreppet ingår delverksamheter som barnomsorg5, utbildning6, vård och omsorg7, 

                                                

 

5 Öppen förskola, familjedaghem, förskoleverksamhet, öppen fritidsverksamhet, skolbarnomsorg. 
6 Grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial 
vuxenutbildning, särvux, högskoleutbildning, svenska för invandrare, uppdragsutbildning. 
7 Primärvård, hälso- och sjukvård (övrigt), hemtjänst/hemsjukvård, personlig assistent, behandling och 
service, dagverksamhet, färdtjänst, institutionsvård för vuxna och barn/ungdom, familjehemsvård för vuxna 
och barn/ungdom, öppen vård och behandling, råd och stöd, enskilt bistånd. 

http://www.kfakta.se
http://www.kfakta.se
http://www.scb.se
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politisk verksamhet8, infrastruktur/kommunal teknik/samhällsskydd9, fritid och kultur10 

och affärsverksamhet11 (www.kfakta.se). Det handlar mycket om att konkurrensutsätta 
kommunal verksamhet och då kommer också frågan om upphandling in i bilden.  

6.3.1 Empiri och analys  

Bland landets kommuner återfinns Sunne med senaste tillgänglig statistik (2003) på plats 
79 med omkring 7,0 %, Kristinehamn på plats 157 med omkring 5,0 %, Filipstad på plats 
219 med omkring 3,5 % och sist av de undersökta kommunerna hamnar Forshaga på plats 
259 med ca 2,4 % (www.fakta.se). Under perioden 1999-2003 så har Sunne kontinuerligt 
ökat andelen entreprenader och man har gjort det ganska rejält, medan bilden i de övriga 
kommunerna är betydligt mer splittrad (Se figur 4).  

 

Figur 4. Andel entreprenader (% av kommunal budget) under perioden 1999-2003 (www.kfakta.se).  

I de undersökta kommunerna hanteras frågorna kring entreprenader och upphandling på 
olika sätt:  

I Filipstad är andelen entreprenader liten och enligt Sören Kronberg är det främst tekniska 
kontoret som berörs, eftersom det inte har några egna maskiner utan de utan hyr in t.ex. 
grävmaskiner när det behövs.  När det gäller andra områden så har de inom kommunen 
börjat diskutera utförsäljning av exempelvis lokalvård, men på andra områden, som t.ex. 
omsorg inom LSS12 så är de tveksamma till privatiseringar. I den mån det är möjligt anser 
Sören Kronberg att man ska använda lokala entreprenörer i mesta möjliga utsträckning. 
Han menar att upphandlingsprocessen stundtals är problematisk, bl.a. med hänsyn till 
lagstiftningen, men att de i görligaste mån försöker få med kommunens företag. Det är en 
förändring på gång, där kommunen vill gå ut till varje lokalt företag när det gäller 
upphandlingar, men han menar också att företagen måste agera själva i större grad: Men 

                                                

 

8 Stödfunktioner till kommunen, revision, stöd till politiska partier och dylikt. 
9 Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och 
vägar, parkering, parker, miljöskydd, hälsoskydd, räddningstjänst, totalförsvar och samhällsskydd. 
10 Allmän fritidsverksamhet, stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek, 
musik/kulturskola, idrotts- och fritidsanläggningar, fritidsgårdar. 
11 Lokaler, hamnverksamhet, kommersiell verksamhet, bostadsverksamhet, flygtrafik, buss/bil- och 
spårbunden trafik, sjötrafik, gas/el/fjärrvärme/vattenförsörjning, avloppshantering, avfallshantering. 
12 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

http://www.kfakta.se
http://www.fakta.se
http://www.kfakta.se
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det ju så att (företagen) måste agera själva för att komma in i systemet och ta reda på vad 
det finns för aktuella upphandlingar (Kronberg, 2005-11-18).  

I Forshaga är andelen entreprenader liten och enligt Johnny Grundahl finns några tänkbara 
orsaker till detta. En del gäller själva upphandlingsförfarandet: (dels) beror det på att man 
är så pigg på att köpa så väldigt mycket på en regional nivå. Man är inte tydlig nog i det 
här att slå isär och säga att det går att lämna ett del anbud för det som gäller Forshaga. 
Och i värsta fall slår man ihop alla 16 kommunerna och så letar man efter en leverantör 
och det blir inte ett Forshaga företag utan ofta blir det en tillverkande enhet. Han betonar 
vikten av små inköp och att därigenom underlätta för de lokala företagen. En annan del 
gäller företagens egen insats: det finns en sida till och det är att det inte görs lika bra 
säljarbete från företag till en kommunal inrättning som det görs till en privat av någon 
mysko anledning (Grundahl, 2005-12-05).   

I Kristinehamn menar Lars Angberg att kommunen lägger ut mer och mer på entreprenad 
och att den politiska ledningen har som tanke att man inte ska göra mer i kommunens regi 
än som är nödvändigt. Det är något som man understödjer från NS13 sida. Lars Angberg 
exemplifierar med kommunalt fastighetsägande, där han anser att kommunen ska äga vad 
den behöver för sin egen verksamhet, men inte industri- och kontorslokaler i övrigt. Om 
kommunen erbjuder låg hyra så finns risken att näringslivet anser att det är fråga om 
otillbörlig subventionering, men om en privat fastighetsägare ger samma låga hyra så är 
det fråga om ett affärsmässigt övervägande. För att slippa den diskussionen är det bäst att 
kommunen inte äger lokaler för uthyrning. Ytterligare ett skäl är att privata 
fastighetsägare upplever att kommunen förstör hyresmarknaden, om den är en för stark 
ägare (Angberg, 2005-12-02).   

I Sunne följs en medveten strategi där konkurrensutsättning finns med som en beståndsdel 
i kommunens politik. Kommunen har upprättat och antagit ett lokalt konkurrensprogram 
för att konkurrenspröva kommunala verksamheter, vilket har till syfte att stimulera 
verksamhets- och företagsutveckling, att ge hög effektivitet och god kvalitet på 
kommunens tjänster, att ge ökad valfrihet för kommuninvånarna och för kommunens 
anställda (Beslut i kommunfullmäktige 2003-02-24). Kommunen uppmuntrar också sin 
egen personal att ”knoppa av” och starta egna företag, för att på så vis få tillgång till fler 
entreprenörer (Beslut i kommunfullmäktige 2003-02-24). Anna Blomquist beskriver det på 
följande sätt: (Konkurrensstrategin) handlar om att vi ska konkurrensutsätta vår 
verksamhet och det handlar också om, och det är väldigt roligt, att stimulera våra 
kommunanställda att tänka företagartankar. Det har vi också haft seminarium kring. Inte 
bara stimulera till att göra en avknoppning av den egna verksamheten där de jobbar, som 
man oftast tänker på, utan titta på om de har några egna företagsidéer eller om de är 
uppfinnare. Anna Blomquist menar att upphandlingarna är förknippade med svårigheter: 
Det är svårt att svara på en upphandling om man inte är van och det är svårt att ha något 
att komma med om man är liten, eftersom de större företagen kan få stordriftsfördelar. 
Hon säger att upphandlingen är ett problem för alla kommuner, då regelverket ibland 
medför att det arbete kommunen vill ha utfört hamnar hos företag som inte finns i regionen 
(Blomquist, 2005-11-21).  

Analysmodellen handlar om hur aktiva eller passiva kommunerna är i sitt 
näringslivsarbete, vilket i detta fall handlar om hur kommunen agerar avseende 
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entreprenader. I det avseendet finner vi skillnader mellan kommunerna och därför väljer vi 
att ta med denna faktor i analysmodellen.    

6.3.2 Slutsats  

Det finns skillnader mellan de fyra kommunerna i vår undersökning avseende 
entreprenader.   

Sunne har en tydlig strategi att öka andelen entreprenader genom sitt lokala 
konkurrensprogram och man genomför det även i praktisk handling via bl.a. seminarier 
och att påverka kommunanställda att tänka företagartankar. Kristinehamn tycks också vilja 
utöka andelen entreprenader, men de har inte hunnit så långt i sitt arbete som Sunne. I 
Filipstad är de intresserade av entreprenader på en del områden, som lokalvård, men 
mindre intresserad på andra, som inom skola och omsorg. Kommunen gör sin del, men vill 
samtidigt att företagen själva agerar i högre grad. I Forshaga har de en låg andel 
entreprenader, vilket speglar ett litet intresse för politikerna för frågan. Enligt Grundahl är 
ett problem att de upphandlingar som sker på regional nivå blir ”för stora” så att företagen i 
Forshaga inte har någon chans. Ett annat problem är enligt denne att företagen själva måste 
blir bättre på att ”sälja in sig” till kommunen.  

Kommunerna verkar överlag uppleva liknande problem med upphandlingar och 
upphandlingsförfarandet. Såväl i Filipstad, som i Forshaga och Sunne nämner man detta, 
bl.a. att lagstiftningen gör att små företag missgynnas gentemot stora företag och att det 
inte är givet att jobben hamnar hos lokala företagen även om de skulle önska det.  

Denna faktor kommer att medtagas i analysmodellen.  

6.4 Högre utbildningsnivå  

Svenskt Näringsliv definierar högre utbildningsnivå som andelen invånare med 
eftergymnasial utbildning (www.kfakta.se). För att jämföra med riket som helhet har vi 
även med material från Statistiska centralbyrån, där de ser på utbildningsnivå i åldrarna 20-
64 år (www.scb.se).  

6.4.1 Empiri och analys   

Bland landets kommuner återfinns Kristinehamn med senaste tillgänglig statistik (2002) på 
plats 118 med ca 14 %, Forshaga på plats 153 med ca 13 % , Sunne på plats 176 med ca 12 
% och sist av de undersökta kommunerna hamnar Filipstad på plats 276 med ca 9 % 
(www.kfakta.se).   

Under perioden 1999-2002 så har alla de undersökta kommunerna förbättrat 
utbildningsnivån (Se figur 5).   

http://www.kfakta.se
http://www.scb.se
http://www.kfakta.se
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Figur 5. Högre utbildningsnivå (andelen invånare med eftergymnasial utbildning) 1999-2002 
(www.kfakta.se)  

När vi undersöker SCBs siffror (www.scb.se) så ser vi att samtliga undersökta kommuner 
har en eftergymnasial utbildningsnivå som ligger under såväl genomsnittet för länet som 
för riket som helhet (Se tabell 2).   

Tabell 2. Utbildningsnivå i de fyra kommunerna jämfört med länet och riket (2005) (www.scb.se). 

Utbildningsnivå Filipstad Forshaga Kristinehamn Sunne Länet Riket 
Förgymnasial 27% 17% 20% 18% 17% 17% 
Gymnasial 57% 58% 56% 60% 54% 49% 
Eftergymnasial 15% 23% 23% 22% 27% 33% 
Uppgift saknas 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Totalt 100% 100% 100% 100% 99% 100% 
Avser 20-64 år             

 

Analysmodellen handlar om hur aktiva eller passiva kommunerna är i sitt 
näringslivsarbete. Vi anser att denna faktor inte berörs av det och därför kommer den inte 
att medtagas i analysmodellen.    

6.4.2 Slutsats  

De undersökta kommunerna uppvisar betydande likheter avseende högre utbildningsnivå. 
Samtliga ligger under genomsnittet i landet när det gäller högre utbildningsnivå, och 
samtliga har en positiv utveckling under de senaste åren.  

Denna faktor kommer inte att medtagas i analysmodellen.  

6.5 Nyföretagande  

Nyföretagande visar, enligt Svenskt Näringsliv, antal nya företag (inklusive nya 
kommunägda bolag) per 1 000 invånare (www.svensktnaringsliv.se).   

Svenskt Näringsliv redogör för att nyföretagande i allmän statistik brukar redovisas enligt 
tre olika modeller (www.svensktnaringsliv.se):  

http://www.kfakta.se
http://www.scb.se
http://www.scb.se
http://www.svensktnaringsliv.se
http://www.svensktnaringsliv.se
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Nyregistrerade företag, vilket inkluderar alla företag som registrerats och fått 
organisationsnummer, vare sig det gäller nya företag, ombildade företag, övertagna 
företag etc. Här hamnar såväl aktiva som vilande företag.  

 
Nyaktiva företag, vilket består av företag som är nyregistrerade enligt ovan och 
som dessutom är registrerade endera i arbetsgivarregistret eller i skatteregistret.  

 
Nyetablerade företag, vilket innefattar nyaktiva företag som med hjälp av 
enkätundersökningar är rensade från sådana företag som ombildats i annan form, 
bytt ägare m.m.   

I Svenskt Näringslivs undersökning redovisas nyföretagande såsom nyaktiva företag 
(www.kfakta.se).   

6.5.1 Empiri och analys  

Bland landets kommuner återfinns Sunne vid senaste mätningen på plats 6 med omkring 
12 nya företag per 1000 invånare, Kristinehamn på plats 210 med omkring 5,5, Filipstad på 
plats 240 med omkring 5 och Forshaga sist på plats 287 med omkring 3,4 (www.kfakta.se).  

Under perioden 1999-2004 så har nyföretagarnivån varierat i kommunerna, troligen 
beroende på konjunkturerna – nationellt, lokalt, branschmässigt, etc. Sunne visar en tydlig 
uppgång mellan 2001 och 2004, med en markant förändring 2003. Kristinehamn visar 
också en positiv utveckling under samma tidsperiod, fast på en betydligt lägre nivå och 
med blygsammare ökningstakt. För Filipstad och Forshaga är bilden mer komplex och där 
finns både upp- och nedgångar under perioden (Se figur 6).   

 

Figur 6. Nyföretagande (antal nya företag per 1000 invånare) under perioden 1999-2004 (www.kfakta.se)  

Det finns en rad olika mätningar om nyföretagande och näringslivsutvecklarna ser sig 
ibland tvingade att ”hålla koll på allihop”. Lars Angberg i Kristinehamn beskriver det på 
följande sätt: När det gäller nya företag tittar vi dels på UC Selects siffermaterial och dels 
tittar vi på Jobs & Societys siffror och deras sätt att mäta nyetableringar. Det som skiljer 
dem är att i UC så kommer rubbet med, medan när det gäller Jobs & Society så är det 
enbart företag som har F-skattesedel som kommer med. Det innebär att man får fram lite 
olika siffror beroende på vem man tittar på. Just nu är det Jobs & Societys mätning som 
gäller, men jag börjar mer och mer fundera på om vi inte måste ha koll på båda (Angberg, 

http://www.kfakta.se
http://www.kfakta.se
http://www.kfakta.se
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2005-12-02). De olika mätningarna, och dess skilda mätmetoder, kan skapa svårigheter när 
det gäller att jämföra kommunerna. De använder sig givetvis helst av den ”mest 
gynnsamma” mätningen när frågan kring nyföretagande diskuteras.  

Arbetet kring nyföretagande uttrycks på följande sätt i kommunerna: 
I Filipstad finns ett mål att kommunen ska få minst 60 nya företag per år med sammanlagt 
100 anställda. Sören Kronberg beskriver att kommunen haft en positiv utveckling under 
hans tid som näringslivsutvecklare: Bakåt i tiden, innan jag började, såg jag att vi som 
mest låg på 25-30 nya företag per år och förra året blev det 53. Näringslivsutvecklaren är 
ansvarig för att organisera starta-eget-kurser, där man har väldigt bra samarbete med 
Arbetsförmedlingen, och de ger också rådgivning kring affärsidéer där de fungerar som 
bollplank (Kronberg, 2005-11-18).  

I Forshaga har de tidigare haft specifika mål när det gäller antalet nya företag men fick då 
lite på pälsen utav det och har därför successivt tagit bort detta. Johnny Grundahl menar att 
det inte är antalet utan det är kvaliteten som är viktig. När det gäller nyföretagande så är 
det lite speciellt. Är det dålig arbetsmarknad så ökar nyföretagandet lite och är det bra 
arbetsmarknad så blir nyföretagandet något mindre men kvaliteten blir oerhört mycket 
bättre. Han säger också att då det blivit något av en trend att alla ska starta företag, även 
om det inte alltid är så genomtänkt, så brukar de säga att de är mest nöjda med dem de 
avråder (Grundahl, 2005-12-05). FFC14 ska främja nyföretagandet på motsvarande sätt 
som i Filipstad, t.ex. genom att ge råd och hjälp för att starta eget 
(www.foretagscentrum.org).   

I Kristinehamn finns flera delmål enligt Lars Angberg. Dels ska kommunen få 150 nya 
företag eller 6 nya företag per 1000 invånare och år, dels ska nettotillväxten uppgå till 60 
företag per år och dels, vilket är ett mål som tillkommit under hösten 2005, ska det varje 
år finnas minst 40 UF-företag, d.v.s. Ung Företagsamhet, för att tillse att vi har ett positivt 
tillskott av företagarämnen (Angberg, 2005-12-02). NS ska verka för att intressera nya, 
intressanta och utvecklingsbara företag, och andra näringslivsprojekt att etablera sig i 
Kristinehamn. De dagliga kontakterna för rådgivning och starta-eget-kurser ligger hos 
Nyföretagarcentrum (http://www.naringslivssamverkan.se/filer/101445__1014_.pdf.).  

I Sunne säger Anna Blomquist att kommunen har som mål att vara med och skapa nya 
företag och att skapa ett växthus för nystartade företag. Ett företagsväxthus, Inkubator 
Ideum, har startats med hjälp av EU-medel. På Inkubator Ideum arbetar de bl.a. med 
rådgivning kring nyföretagande och starta-eget-kurser. Hon säger också att deras arbete är 
väldigt betydelsefullt eftersom alla kanske inte ska starta företag: Det är väldigt viktigt med 
en bra beslutsgrund när du startar ett företag eller väljer att inte starta ett företag 
(Blomquist, 2005-11-21).  Förutom ovanstående arbetsuppgifter så ägnar sig Inkubator 
Ideum åt mentorsverksamhet för att få testa olika företags- och produktidéer, de ger 
tillgång till kontorslokaler på Ideum för nystartade företag, de håller seminarier och 
nätverksträffar och de har uppsökande verksamhet riktad mot nystartade företag 
(www.sunne.se).  

Analysmodellen handlar om hur aktiva eller passiva kommunerna är i sitt 
näringslivsarbete, vilket i detta fall handlar om hur kommunen agerar avseende 

                                                

 

14 Forshaga Företagscentrum 

http://www.foretagscentrum.org
http://www.naringslivssamverkan.se/filer/101445__1014_.pdf.
http://www.sunne.se
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nyföretagande. I det avseendet finner vi skillnader mellan kommunerna och därför väljer vi 
att ta med denna faktor i analysmodellen.    

6.5.2 Slutsats  

Det finns betydande skillnader mellan de undersökta kommunerna avseende 
nyföretagande. Sunne utmärker sig genom sin höga nivå, medan övriga återfinns på lägre 
nivåer. Bland dessa har Kristinehamn haft en kontinuerlig positiv utveckling under de 
senaste åren, medan de andra uppvisar en mer splittrad bild.   

Beträffande vilka mål kommunerna har kring nyföretagandet så finns det skillnader mellan 
dem. Kristinehamn, och i viss mån Filipstad, har mätbara mål kring bl.a. antalet nya 
företag, medan i Forshaga så har de haft det tidigare men alltmer frångått det. I Sunne 
kunde vi inte finna belägg för något kvantitativt mål. Forshaga har å sin sida tydligt betonat 
kvalitet, d.v.s. att det är viktigare att de nya företagen har långsiktig överlevnadsförmåga 
än att de är många till antalet, även om vi antar att kvaliteten är relevant i också de övriga 
undersökta kommunerna.   

Avseende verksamheten med nyföretagande så finns det likheter, men också skillnader 
mellan kommunerna. Samtliga kommuner erbjuder rådgivning och starta-eget-kurser till 
presumtiva nyföretagare. Sunne skiljer ut sig från de övriga kommunerna genom främst sin 
mentorsverksamhet, att de erbjuder kontorslokaler vid Inkubator Ideum och sin betoning 
av uppsökande verksamhet riktad mot nystartade företag.  

Denna faktor kommer att medtagas i analysmodellen.  

6.6 Företagande  

Företagande visar i Svenskt Näringslivs undersökning det totala antalet privata 
arbetsplatser per 1 000 invånare, uppdelat i arbetsplatser utan anställda och arbetsplatser 
med minst 1 anställd. Det bör understrykas att företagande enligt denna definition avser 
arbetsställen och inte företag, då företag kan ha flera arbetsställen ute i landet 
(www.kfakta.se).  

6.6.1 Empiri och analys  

Bland landets kommuner återfinns Sunne med senaste tillgänglig statistik (2004) på plats 
109 med omkring 27 privata arbetsplatser per 1000 invånare, Kristinehamn på plats 202 
med omkring 24, Filipstad på plats 252 med omkring 21 och sist av de undersökta 
kommunerna hamnar Forshaga på plats 284 med omkring 16 (www.kfakta.se).  

Under perioden 2000-2004 så har nivån på företagandet varit ganska stabil i de undersökta 
kommunerna. Forshaga uppvisar en ökning mellan 2000 och 2004, medan övriga är relativt 
oförändrade (Se figur 7).   

Samtliga respondenter säger att deras huvudsakliga målgrupp är små och medelstora 
företag, men att det är viktigt att fungera som en länk även till de stora företagen. Lars 
Angberg i Kristinehamn säger följande: I näringslivsplanen så står det att det är de små 
och medelstora företagen som är vårt arbetsområde, men de stora företagen ska ha sin 

http://www.kfakta.se
http://www.kfakta.se
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Figur 7.  Företagande (antal privata arbetsplatser per 1000 invånare) under perioden 2000-2004 
(www.kfakta.se)  

berättigade uppmärksamhet och vi ska hjälpa till och röja undan hinder för deras 
verksamhet eller eventuella expansion (Angberg, 2005-12-02). Det finns dock vissa 
svårigheter att få en nära kontakt till de riktigt stora företagen, då de har utländska ägare 
och huvudkontoret på annan ort, vilket bl.a. Sören Kronberg i Filipstad nämner.   

Den näringsgren som sysselsätter flest i Filipstad, Kristinehamn och Sunne är tillverkning 
och utvinning. På detta område ligger kommunerna betydligt över genomsnittet i riket (Se 
tabell 3). Dessa verksamheter finns ofta inom ”mogna” branscher och det är viktigt för 
kommunerna att försöka få till stånd branschdifferentiering för att undvika problem. De 
nämner vikten av att öka andelen tjänsteföretag som ett medel på vägen och de arbetar mer 
eller mindre aktivt med det. Anna Blomquist uttrycker det på följande sätt: vi behöver 
tjänsteföretag hit och vi jobbade hårt och fick en del av ett callcenter…De valde Sunne för 
att vi var så på tårna. Vi lyckades ordna lokal, anställda och allting på 14 dagar 
(Blomquist, 2005-11-21).  I Filipstad talar Sören Kronberg dessutom om behovet att finna 
en nisch inom servicenäringen: Det gäller att hitta en nisch. Där är vi inte riktigt klara 
ännu. Om man tittar på Hällefors så jobbar de ju med måltid och design och jag tror att vi 
kanske måste använda oss av de kunskaper vi har inom gruvnäringen (Kronberg, 2005-11-
18).  

Tabell 3. Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2003 (avser 16 år och däröver) (www.scb.se) 
Näringsgren Filipstad Forshaga

 

Kristinehamn

 

Sunne

 

Länet

 

Riket 
Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske 1% 3% 2% 4% 2% 2% 
Tillverkning, utvinning 37% 15% 27% 23% 21% 18% 
Energi, vatten, avfall 1% 1% 1% 0% 1% 1% 
Byggindustri 6% 5% 5% 7% 6% 6% 
Handel och kommunikation 10% 12% 15% 15% 17% 18% 
Finansiella & företagstjänster 5% 6% 6% 7% 9% 13% 
Utbildning och forskning 11% 17% 9% 11% 12% 11% 
Vård och omsorg 19% 27% 18% 16% 19% 17% 
Personliga & kulturella tjänster 6% 5% 4% 11% 7% 7% 
Offentlig förvaltning m.m. 4% 5% 12% 4% 6% 6% 
Ej specificerad verksamhet 1% 3% 3% 1% 2% 2% 
Totalt 100% 100% 100% 100% 100%

 

100%

 

http://www.kfakta.se
http://www.scb.se
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Forshaga skiljer ut sig från de övriga kommunerna och de näringsgrenar som sysselsätter 
flest är vård och omsorg, följt av utbildning och forskning. På dessa områden ligger 
kommunen betydligt över genomsnittet i riket. Samtliga kommuner ligger under 
genomsnittet i riket vad det gäller handel och kommunikation, liksom avseende finansiella 
verksamheter och företagstjänster.   

Analysmodellen handlar om hur aktiva eller passiva kommunerna är i sitt 
näringslivsarbete, vilket i detta fall handlar om hur kommunen agerar avseende 
företagande. Det finns förvisso skillnader i företagandet i de berörda kommunerna, men vi 
har svårt att avgöra om det beror på själva aktiviteterna från kommunens sida eller om det 
beror på omständigheter som ligger utanför deras kontroll, som t.ex. tillväxt i olika 
branscher. På grund av den inverkan de övriga omständigheterna kan ha så väljer vi att inte 
medtaga denna faktor i analysmodellen.    

6.6.2 Slutsats  

Det finns betydande skillnader mellan de undersökta kommunerna avseende företagande. 
Bland dem ligger Forshaga fortfarande sist, men de har under flera år ökat andelen företag, 
medan de andra har legat stabilt.  

I alla kommunerna är fokus för näringslivsarbetet de mindre och medelstora företagen. Det 
är en följd av att de större företagen har egna kunskaper inom området. Däremot är 
kommunerna väldigt måna om att det utbyts information mellan dem. Det finns vissa 
svårigheter när det gäller de större företagen, speciellt de med utländska ägare och/eller 
huvudkontor på annan ort.  Samtliga kommuner är också intresserade av 
branschdifferentiering, vilket de arbetar med mer eller mindre aktivt.  

Denna faktor kommer inte att medtagas i analysmodellen.  

7. Mjuka faktorer  

I detta kapitel behandlar vi kommunens service till företagen, kommunikation och dialog, 
mål och måluppföljning, attityder och företagens agerande, vilka vi valt att kalla mjuka 
faktorer.  

7.1 Kommunens service till företagen  

I kommunernas service till företagen kan det ingå en mängd olika insatser. Pierre menar att 
kommunerna bedriver en lång rad olika verksamheter vad det gäller näringslivsarbetet, 
vilket innefattar att kommunen organiserar marknadsföringskampanjer och ”starta-eget”-
kurser, ansvarar för uppfinnarcentra och verkstäder, hyr ut industrifastigheter, hjälper 
företag med marknadsanalyser och lotsar deras ärenden genom den kommunala 
apparaten, arrangerar näringslivsträffar, organiserar jippon, etc. (Pierre 1992).  

En viktig beståndsdel av kommunens näringslivsarbete är att få till stånd ett positivt och 
konstruktivt samarbete mellan kommunen och de lokala företagen. Pierre hävdar att såväl 
företag som kommun är betjänta av att det lokala näringslivet visar god utveckling, och 
därför finns ofta potentiellt goda förutsättningar för samarbete mellan de lokala offentliga 
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och privata aktörerna. Kommunen erbjuder företagen service exempelvis genom 
samverkan kring utbildning och infrastruktursatsningar. Pierre menar att sådan samverkan 
ger goda resultat och hävdar att kommuner som har ett aktivt samarbete med näringslivet 
har större möjligheter till god utveckling än de som inte har det (Pierre 1992).  

7.1.1 Empiri och analys  

När vi studerar Svenskt Näringslivs undersökning av kommunens service till företagen så 
finner vi intressanta skillnader i hur den uppfattas bland företag och politiker. Företagarna 
ger servicen högst betyg i Sunne och Kristinehamn, följt av Forshaga och Filipstad. I 
samtliga kommuner finns det skillnader mellan hur företagen upplever servicen och 
politikernas uppfattning om densamma. Skillnaderna är störst i Filipstad och Forshaga, där 
det finns ett stort gap mellan företagens och politikernas uppfattning, medan gapet är 
betydligt mindre i Sunne och Kristinehamn (Se figur 8).  

 

Figur 8. Jämförelse mellan hur företagen (blå) och politikerna (grön) uppfattar kommunens service till 
företagen i de fyra kommunerna. Lågt medelvärde innebär lågt betyg och vice versa (www.kfakta.se).   

Beträffande den faktiska service som erbjuds företagen i kommunerna så ser det däremot 
huvudsakligen likartat ut, även om det förekommer smärre skillnader.  

I Filipstad menar Sören Kronberg att näringslivskontoret är navet i den här verksamheten. 
Nästan alla förfrågningar kommer hit. Företagarna går in på hemsidan och ser vem de ska 
vända sig till. Framför allt är det lokalfrågan som är aktuell. När det gäller startandet av 
nya företag så har vi haft, via resurscentrum, en starta-eget kurs. De sysslar även med 
rådgivning kring affärsidéer, fr.a. i uppstartsfasen och man anordnar även olika 
utbildningar: Tanken är att Näringslivskontoret framöver ska ha en eller två kurser varje 
år så man kan bygga på, t.ex. bokföringskurser. Bland arbetsområdena återfinns att 
fungera som resurscentrum för kvinnor i näringslivsfrågor, liksom att förmedla kontakter 
mellan företag och myndigheter. På kommunens hemsida finns ett företagsregister, som 
hålls aktuellt med regelbundna uppdateringar och som fungerar som en informationskanal.  
Filipstads kommun är först i Värmland med att satsa egna pengar i 
Kreditgarantiföreningen, men de tror själva att övriga kommuner kommer att följa deras 
exempel framöver. Kommunen…har gått in med 1 miljon i Kreditgarantiföreningen i 
Värmland med öronmärkning, så att den växlas upp till 15 miljoner i garantier för 
företagen i kommunen om de behöver låna pengar…Riskkapital är ju bland de största 

http://www.kfakta.se
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problem som företagen har…Det är ett bra sätt att visa att vi satsar på företagen. Vi är 
ensamma om detta än så länge, men det är fler kommuner på väg in i 
Kreditgarantiföreningen (Kronberg, 2005-11-18).   

I Forshaga uttrycker Johnny Grundahl att en grej som vi jobbar mycket med är 
lokalförmedling, men grunden i deras verksamhet är service för företag och där ingår 
rådgivning, coachning, hjälp vid investeringar och hjälp vid anställningar. Dessutom 
satsar vi på nyföretagande och det gör vi utifrån politiska propåer om att det är 
viktigt…och vi stödjer, förhoppningsvis, på ett bra sätt alla de som skall starta. Ett annat 
viktigt område är yrkesinriktad utbildning. Vi har mycket företag här som har behov av 
svetsare, arborrare och allt vad det kan tänkas vara. Det gäller att få ihop utbildningar till 
dem (Grundahl, 2005-12-05). Dessutom skall FFC ägna sig åt att hjälpa till vid 
generationsskiften samt andra former av övertagande och de har upprättat ett 
företagsregister (www.foretagscentrum.org).  

Lars Angberg i Kristinehamn karakteriserar sitt arbete väldigt mycket som en 
mäkleriverksamhet, där vi kopplar kontakter. När företagare söker kontakt med kommunen 
så hjälper vi till att hitta den rätta kontakten. När företagare söker en samarbetspartner så 
försöker vi hjälpa till och hitta den. När de söker en finansieringslösning eller rådgivare 
så hjälper vi till med de frågorna. Han berättar att de bland annat bistår med 
kontaktservice, håller reda på lediga lokaler, jobbar med nätverkande genom att anordna 
företagsträffar, identifierar behov av kompetenstillförsel, alltså specifika företagarbehov. 
Dessutom tillhandahålls ett företagsregister på hemsidan och man erbjuder rådgivning 
avseende bokföring och marknadsföring och etableringsservice i olika former. 
Tillsammans med Filipstad och Storfors har man ett kvinnligt resurscentrum för 
företagande. Utöver det har NS huvudansvar för ytterligare två verksamheter, varav det ena 
är landsbygdsrådgivning, vilken har till uppgift att fokusera på lantbrukarna, men även på 
mindre företag ute på den rena landsbygden, och den andra är centrumutveckling, som 
syftar till att lyfta fram Kristinehamn som boende, besöks- och handelsstad. Lars Angberg 
poängterar också att kommunen är beroende av ett starkt och växande näringsliv och då 
måste de vara nöjda med hur kommunen fungerar. Han menar att den kommunala 
administrationen fungerar som en serviceorganisation: man har inte enskilda medborgare 
och företag (som parter), utan man har kunder (Angberg, 2005-12-02).  

Anna Blomquist i Sunne påpekar vikten av att lyssna av hur företagen mår och vad de har 
för behov: Finns det någonting som vi kan hjälpa till med, finns det någonting jag kan 
skynda på, t.ex. vad gäller tillståndshantering. Hon säger att en av hennes viktigaste 
uppgifter är att vara ett stort öra och vara ute och lyssna. I hennes roll ingår att vara ett 
bollplank och att lotsa vidare företagen till olika rådgivare. Ytterligare service som de 
bidrar med är t.ex. att de är med och stöttar när det gäller att fylla i stödansökningar till 
Länsstyrelsen och strukturfonder. Företag kan också kontakta henne angående önskemål 
om utbildning, så samordnar hon inkomna förslag och medverkar till att en 
uppdragsutbildning kan komma till stånd. Hon hjälper företag att undersöka 
etableringsförutsättningar och, vid behov, skaffa lokala mentorer, och så försöker jag hålla 
koll på om det finns lediga lokaler och finns det inga så får vi rota fram några (Blomquist, 
2005-11-21). Via Inkubator Ideum får företagen bl.a. hjälp med starta-eget-kurser, 
rådgivning med att utveckla bra affärsidéer och nätverksträffar och de tillhandhåller ett 
lokalt resurscentrum för kvinnor. Dessutom finns ett företagsregister tillgängligt via 
hemsidan (www.sunne.se).  

http://www.foretagscentrum.org
http://www.sunne.se
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Utöver det så påverkas företagen och företagarna, liksom övriga kommuninvånare, av 
kommunernas arbete i övrigt, vilket kan vara fråga om t.ex. handläggning av 
alkoholtillstånd och bygglov, miljöprövning, stadsarkitektens synpunkter, vatten och 
avlopp, trafikplanering, drift och underhåll av vägar, parker och grönområden, olika taxor, 
m.fl. (www.forshaga.se, www.filipstad.se, www.kristinehamn.se, www.sunne.se).  

Vi finner i genomgången tydliga likheter mellan kommunerna avseende kommunens 
service till företagen. Trots det så uppvisar Svenskt Näringslivs mätning ganska stora 
skillnader mellan de enskilda kommunerna. Det kan kanske förklaras med det som Pierre 
beskriver som aktivt samarbete mellan kommun och företag, d.v.s. att graden av 
deltagande hos de olika aktörerna som är involverade spelar stor roll. Vi uppfattar det som 
att tyngdpunkten troligen inte ligger på vad som erbjuds, utan det handlar mer om hur ett 
ärende handläggs eller hur en förfrågan bemöts än att bara tillhandahålla en viss tjänst. Det 
gäller för båda parter att få en förståelse för den andra, som förutsättningar, villkor och vad 
det finns för gränser för ens handlande – och det är lika viktigt att både kommun och 
företag inser det. Johnny Grundahl i Forshaga uttrycker det på följande sätt: Vi måste alla 
dra åt samma håll. Det är viktigt att kommunen förstår vad företagande är…och det är 
också viktigt att företagaren får förståelse för kommunens arbete och dess problem 
(Grundahl, 2005-12-05).   

Analysmodellen handlar om hur aktiva eller passiva kommunerna är i sitt 
näringslivsarbete, vilket i detta fall handlar om den service som de erbjuder företagen. I det 
avseendet finner vi stora likheter mellan kommunerna och därför väljer vi att inte ta med 
denna faktor i analysmodellen.    

7.1.2 Slutsats  

Av de undersökta kommunerna så ligger Sunne och Kristinehamn bäst till i Svenskt 
Näringslivs mätning av kommunens service till företagen, sett ur företagens synvinkel. 
Därefter rankas Forshaga och sist Filipstad. Vi finner störst gap mellan företagens och 
politikernas uppfattning i frågan i Filipstad och Forshaga.   

Detta ledde oss vidare att undersöka vilken service respektive kommun erbjuder. Vi 
upplever att kommunerna i huvudsak erbjuder liknande service till företagen, med några få 
undantag, som främst berör vissa detaljfrågor. För att förtydliga listar vid dem i punktform 
nedan:  

I samtliga kommunerna finns som service… 

 

Att anordna starta-eget-kurser. 

 

Att ge rådgivning kring affärsidéer. 

 

Att ge rådgivning till företag kring etableringsförutsättningar eller i samband med 
t.ex. investeringar och anställningar. 

 

Att anordna utbildning och kompetensutveckling för företagen vid behov. 

 

Att tillhandahålla ett företagsregister. 

 

Att hjälpa företagen att hitta lokaler. 

 

Att underlätta samarbetet mellan företagen, genom olika företagsträffar etc. 

 

Att underlätta och hjälpa till kontakter med myndigheter. 

 

Att satsa på kvinnligt företagande.  

http://www.forshaga.se
http://www.filipstad.se
http://www.kristinehamn.se
http://www.sunne.se
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I en del kommuner finns som service… 

 
Att med hjälp av kommunala medel till Kreditgarantiföreningen skapa 
förutsättningar för kapitalanskaffning för de lokala företagen (Filipstad). 

 
Att hjälpa till vid generationsskiften samt andra former av övertagande (Forshaga). 

 
Att arbeta aktivt med centrumutvecklingen (Kristinehamn). 

 
Att skaffa lokala mentorer (Sunne).  

Denna faktor kommer inte att medtagas i analysmodellen.  

7.2 Kommunikation och dialog  

Echeverri och Edvardsson (2002) definierar kommunikation som meningsskapande i 
samhandling och de menar också att all kommunikation handlar om att skapa och utväxla 
mening eller betydelser mellan människor.  

Echeverri och Edvardsson hävdar (2002) att kommunikation sker när individer skapar en 
gemensam förståelse eller mening genom samhandlingar, t.ex. genom ett utbyte av initiativ 
och responser i ett säljsamtal. De för också en diskussion kring hur betydelsefullt 
sammanhanget, kontexten, är för kommunikationen. Det är inte enbart innehållet som 
spelar roll, utan sammanhanget kan ha avgörande betydelse. Kontexten kan handla om 
bakomliggande sociala strukturer, maktförhållanden, organisationskultur, yrkeskultur 
m.m. (Echeverri och Edvardsson 2002).  

Kommunikation är interaktiv till sin karaktär och typiskt för interaktiviteten är begreppet 
återkoppling eller feedback. Återkoppling hänvisar till något som hänt i ett föregående 
led… Den ena parten uttrycker något och den andre ger, som ett uttryck för bekräftelse, 
fråga, undran, förväntan, etc., respons på detta. Flera kommunikationsstudier har visat det 
är just återkoppling som är den avgörande faktorn för att kunna åstadkomma lyckosam 
kommunikation. Att ge återkoppling är…intimt förknippat med intresse för och acceptans 
av den andre (Echeverri och Edvardsson 2002).  

Det gäller för organisationen att vara tydlig och sammanhängande i sitt budskap på alla 
plan, vare sig det handlar om extern eller intern kommunikation, eller hur kunden bemöts 
när de kommer med förfrågningar och önskemål. Om budskapen är motstridiga eller 
svårbegripliga kan detta resultera i en tvetydig eller i värsta fall negativ image…Kunder 
behöver hjälp att skapa sig en riktig bild och rimlig förväntningsnivå (Echeverri och 
Edvardsson 2002).  

7.2.1 Empiri och analys  

När vi studerar Svenskt Näringslivs undersökning av frågor som rör kommunikation och 
dialog så finner vi intressanta skillnader i hur de uppfattas bland företag och politiker.   

Beträffande kommunens information till företagen så ger företagarna i Sunne högst betyg, 
följt av Kristinehamn, Forshaga och Filipstad. I samtliga kommuner finns det, föga 
överraskande, skillnader mellan hur företagen upplever informationen och hur politikerna 
upplever densamma. Skillnaderna är störst i Filipstad och Forshaga, där det finns ett stort 
gap mellan företagens och politikernas uppfattning, medan gapet är betydligt mindre i 
Sunne och Kristinehamn (Se figur 9). 
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Figur 9. Jämförelse mellan hur företagen (blå) och politikerna (grön) uppfattar kommunens information till 
företagen i de fyra kommunerna. Lågt medelvärde innebär lågt betyg och vice versa (www.kfakta.se).  

När vi ur samma material hämtar betygen på dialogen mellan företagen och 
kommunledningen framkommer liknande resultat. Betygen är något högre, men den 
inbördes ordningen mellan kommunerna är densamma. Gapet mellan företagens och 
politikernas uppfattning är även här störst i Filipstad och Forshaga (Se figur 10).  

 

Figur 10. Jämförelse mellan hur företagen (blå) och politikerna (grön) uppfattar dialogen mellan företag och 
kommun i de fyra kommunerna. Lågt medelvärde innebär lågt betyg och vice versa (www.kfakta.se).  

Respondenterna berättar följande om hur de arbetar med detta område: 
I Filipstad säger Sören Kronberg att när han anställdes var hans första och viktigaste 
uppgift att förbättra dialogen mellan kommun och företag, men även att skapa en bättre 
dialog mellan företagen i kommunen. Han talar om vikten av att skapa mötesplatser, vilket 
åstadkoms bland annat genom regelbundna frukostmöten. De formella kontakterna är av 
vikt, men han återkommer gång på gång till betydelsen av informella möten och att man 
får en ”naturlig kontakt”, vilket kan innebära att man träffas på lunchen eller över en kopp 
kaffe. Mitt mål är att vi ska få så enkelt umgänge som möjligt (Kronberg, 2005-11-18).   

http://www.kfakta.se
http://www.kfakta.se


  

33

 
Sören Kronberg i Filipstad talar även om vikten av uppmuntran: Vi försöker uppmuntra (de 
nystartade företagen) genom att vi ger någon form av grattis när de startar – om de öppnar 
en affär så är vi där och ger en blomma från Näringslivskontoret, för att skapa en kontakt 
och ge uppmuntran (Kronberg, 2005-11-18).   

Johnny Grundahl i Forshaga hävdar att det finns brister i informationsutbytet: Vi har inte 
fullständig information från företagen om saker och ting om det inte är förknippat med 
problem eller önskemål om hjälp. Det vi efterlyser är att vi vill att positiva nyheter 
meddelas. Kommunen å sin sida bör bli bättre på att meddela negativa beslut, d.v.s. att de 
visar tydlighet med obekväma beslut, t.ex. vad det gäller taxehöjningar. För att komma till 
rätta med det så har FFC nu blivit remissinstans för kommunen i näringslivsfrågor 
(Grundahl, 2005-12-05).  

I Forshaga så fanns förut både FFC och en kommunal näringslivsutvecklare. Detta gav 
upphov till otydlighet med bristande kommunikation som följd. Under 2005 så har en 
förändring skett och FFC har blivit ensamt ansvariga för näringslivsfrågorna. Johnny 
Grundahl uttrycker tillfredsställelse med förändringen: Det har varit en otydlighet i 
rollerna (tidigare), men det slipper vi nu (Grundahl, 2005-12-05).   

Lars Angberg i Kristinehamn menar att informationsutbytet fungerar bra och att NS 
fungerar som en kanal mellan företagen och kommunledningen: Jag vill påstå att numer 
hör företagen av sig om det händer någonting, t.ex. om ett företag ska läggas ned så får vi 
reda på det i förväg. Där har NS också en roll att spela gentemot de större företagen i 
kommunen, då Lars Angberg och hans kollegor kan vidarebefordra budskap från de stora 
företagen till kommunledningen i specifika frågor (Angberg, 2005-12-02).   

En annan, och kanske den allra viktigaste, av Lars Angbergs arbetsuppgifter är att få upp 
humöret och skapa känslan av att (vi) har ett bra företagsklimat. Det uppnås främst genom 
att ge företagen uppmärksamhet på olika sätt: Företagen i Kristinehamn vill bli sedda och 
uppskattade. Angberg besöker mellan 140 och 160 företag per år och menar att det är en 
viktig del i Kristinehamns lyckosamma utveckling i kommunrankingen de senaste åren.  
Han menar att genom att besöka företagen kan de dels ge dem den uppmärksamhet de så 
väl behöver och dels kan man ge dem mod och kraft att göra nya satsningar: först när man 
kommer ut och petar på dem så ser de att det finns förutsättningar för en expansion 
(Angberg, 2005-12-02).  

I Sunne påpekar Anna Blomquist att en av de viktigaste faktorerna för att skapa ett bra 
företagsklimat är enkelhet, och med det menar hon att det är väldigt enkelt att 
kommunicera och att kommuner och företag har både informella och formella möten. Hon 
påpekar också vikten av att ha trevligt tillsammans: Vi tar med oss ett gäng företagare till 
Solvalla varje år och har en Sunne-dag där, vilket är ett mycket uppskattat inslag. Hon 
hävdar att det ger en bra grund för vidare kontakter: Genom att vi har så roligt tillsammans 
så blir det mycket lättare att ta nästa kontakt eller om det är något krångligt (Blomquist, 
2005-11-21).    

I övrigt så ägnar Anna Blomquist en stor del av sin tid åt att diskutera med såväl stora som 
små företag i frågor som rör förändringar. Hon är ofta första kontakten för nya företag och 
hon ger förslag på mentorer och samarbetspartners: När jag åker runt så kan jag beskriva 
mig själv som en frögurka. Jag åker runt och samlar ihop och så släpper jag av lite här 
och där. Förutom egna besök hos företagen, så bokar hon av en dag i månaden då hon åker 
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ut tillsammans med kommunalrådet. Det finns goda kontakter också med de stora 
företagen, som informerar om förändringar som är på gång på ett tidigt stadium 
(Blomquist, 2005-11-21).  

Hon talar också om riskerna med otydlighet: Vi talar ibland olika språk (inom 
kommunen). Jag och kommunchefen och kommunalrådet säger en sak till företagen, 
medan en annan del i kommunen går in med andra direktiv som verkar i motsatt riktning . 
Hon försöker aktivt påverka detta genom att vara runt på de olika kommunala enheterna 
och informera kring sina frågor och samtidigt lyssna på vad de har att säga (Blomquist, 
2005-11-21).   

Analysmodellen handlar om hur aktiva eller passiva kommunerna är i sitt 
näringslivsarbete, vilket i detta fall handlar om hur kommunen agerar i sin kommunikation 
och dialog. I det avseendet finner vi skillnader mellan kommunerna och därför väljer vi att 
ta med denna faktor i analysmodellen. Antal företagsbesök, uppmuntran och andra 
trivselskapande åtgärder är exempel på områden där kommunerna agerar olika aktivt.    

7.2.2 Slutsats  

Av de undersökta kommunerna så ligger Sunne och Kristinehamn bäst till i Svenskt 
Näringslivs mätning angående företagens syn på kommunens information till dem och 
dialogen mellan dem och kommunen. Därefter rankas Forshaga och sist Filipstad. Vi finner 
störst gap mellan företagens och politikernas uppfattning i frågorna i Filipstad och 
Forshaga. Det finns således skillnader mellan de undersökta kommunerna avseende 
kommunikation och dialog.  

Av det som framkommit i intervjuerna verkar det tydligt att kontexten spelar en roll för 
kommunikationen. Företagarna och kommunernas företrädare ska helst inte bara träffas i 
ärenderelaterade frågor, t.ex. ansökan om alkoholtillstånd, bygglov eller liknande, utan de 
bör träffas i andra och mer avspända sammanhang också, som t.ex. Sunne-dagen på 
Solvalla. Det ger möjligheter för bättre kontakt i potentiellt konfliktfyllda situationer.  

Näringslivsutvecklarna pekar på faktorer som gör att vi tycker oss finna belägg för att 
återkoppling eller feedback är mycket viktigt för att åstadkomma bättre kommunikation. 
Att ge feedback handlar t.ex. om att kommunen kan visa företagen sin uppskattning för att 
de finns till. Detta kan bidra till framtida goda kontakter, vilket de hävdar i Filipstad och 
Kristinehamn. Problem i kommunikationen kan bero på brister hos bägge parter, vilket de 
måste vara uppmärksamma på. Kommunerna försöker på olika sätt undvika de problem 
som kan uppstå och i Forshaga försöker de t.ex. minska kommunikationsproblemen genom 
att göra FFC till remissinstans.   

Johnny Grundahl upplever att Forshaga tidigare haft problem med olika signaler till 
företagen från kommunen respektive FFC. Otydligheten har varit ett hinder för 
framgångsrik kommunikation, vilket man nu försökt åtgärda genom ett tydligt mandat till 
FFC. Sunne arbetar aktivt med att försöka förhindra dubbla budskap från olika enheter 
inom kommunen.   

Denna faktor kommer att medtagas i analysmodellen.   
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7.3 Mål och måluppföljning  

Abrahamsson och Andersen definierar mål som en beskrivning av ett framtida tillstånd. 
Organisationsmässiga mål är önskade tillstånd, som organisationen söker uppnå, men som 
önskas i framtiden genom organisationens aktiviteter (Abrahamsson och Andersen 2000). I 
Nationalencyklopedin å sin sida definieras mål som avsett resultat av verksamheten 
(www.ne.se)  

Det finns flera orsaker till varför en organisation väljer att använda sig av mål. En tänkbar 
orsak är att organisationen vill att målen skall utgöra en källa till legitimitet och (att de) 
kan rättfärdiga organisationens aktiviteter Det finns även andra möjliga orsaker till varför 
målen skall finnas. Det kan vara att målen ger riktlinjer för handling, vilket betyder att det 
finns underlag för att planera och därefter kontrollera sin verksamhet, eller att målen 
motiverar personalen inom organisationen så att prestationen höjs (Abrahamsson och 
Andersen 2000).    

7.3.1 Empiri och analys  

Det finns stora likheter mellan kommunerna avseende de kvalitativa målen. De vanligast 
förekommande handlar om att skapa ett trivsamt och lönsamt företagsklimat (Grundahl, 
2005-12-05), att få ett enkelt umgänge mellan kommun och näringsliv med hjälp av 
naturliga kontakter (Kronberg, 2005-11-18), att få till stånd ett väldigt bra samarbete här i 
kommunen mellan företag och kommun och företagen sinsemellan (Angberg, 2005-12-02) 
och att kommunen ska upplevas som företagsvänlig (www.sunne.se).   

Vad det gäller arbetet med kvantitativa mål och måluppföljning så förekommer såväl 
likheter som skillnader och det ser ut på följande sätt i kommunerna: 
I Filipstad har vi bara kunnat hitta ett mätbart mål. Det handlar om nyföretagande, vilket vi 
behandlade i 6.5. Sören Kronberg uttrycker sig på följande sätt i frågan om mål och 
måluppföljning: Nu är det ju så att det här (området) är ganska svårt att mäta. Det blir 
mycket vilka besök och vilka kontakter man har med företagen som man kan mäta. Det 
gäller att mäta om det blir nya företag och om vi kan behålla de vi har. Kommunen följer 
upp kommunrankingen och för en dialog med Svenskt Näringsliv kring resultaten. De vill 
egentligen inte jämföra med andra kommuner utan anser att tyngdpunkten bör ligga på att 
se på utvecklingen i den egna kommunen: Det är väldigt svårt att jämföra kommuner 
egentligen…Huvudsaken är att man jobbar så att det hela tiden blir bättre inom 
kommunen. Det viktiga är att jämföra med sig själv (Kronberg, 2005-11-18).   

I Forshaga har andelen mätbara mål minskat och de är nu få. Det är ett medvetet val, då det 
fick för stor betydelse tidigare: Vi har tidigare varit väldigt mätbenägna, i början av 2001 
och 2002 så hade vi mått på allt men det har successivt tagits bort…Det fick alldeles för 
stor betydelse…Och det känns som när man inte har trycket på sig så och det är lite lugn 
och ro så når man en harmonisk punkt. I Forshaga används tidigare års resultat som grund 
för att mål och måluppföljning, vilket innebär att man främst jämför med sig själv 
(Grundahl, 2005-12-05).    

I Kristinehamn finns en mängd mätbara mål, vilket är en medveten strategi: vi har inriktat 
oss på att vi ska kunna mäta målen och att vi alltså inte ska ha alltför diffusa mål. Förutom 
de tre mål kring nyföretagande som beskrevs i 6.5 så har kommunen som ett övergripande 
mål… ett näringslivsklimat som gör att vi ligger bland de 10 bästa i landet i Svenskt 

http://www.ne.se
http://www.sunne.se
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Näringslivs mätning 2007. I övrigt så finns olika detaljmål för olika verksamheter varav ett 
handlar om att Kristinehamn ska ha ökad differentiering av det befintliga näringslivet och 
då särskilt tillse att vi utvecklas inom tjänstesektorn. I Kristinehamn sker måluppföljningen 
med hjälp av de olika mätningarna som finns och man jämför sig gärna med andra 
kommuner: När vi startade verksamheten så satte vi upp som mål att inom tre år vara 
bland de 100 bästa i landet…det tredje året nådde vi vårt mål, men då förändrade vi det 
till att ligga bland de 30 bästa. Sedan hamnade vi på 47:e plats och då ökade 
självförtroendet i näringslivet. Nu när vi skrev sista versionen så är målet vässat till att 
hamna bland de 10 bästa i landet. Vi har också känt att målet måste vara högt ställt för att 
nå någonstans (Angberg, 2005-12-02).  

I Sunne så finns det en kommunstrategi som innehåller flera mätbara mål kring 
näringslivsarbetet. Bland dem återfinns utbildningsfrågor, vilket handlar om att förse 
näringslivet med den arbetskraft de behöver och en allmän höjning av utbildningsnivån, att 
öka antalet företag, att öka antalet sysselsättningstillfällen genom att öka 
konkurrenskraften och att få lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet (Beslut i 
kommunfullmäktige 2001-04-23). I Sunne sker måluppföljningen med hjälp av de olika 
mätningarna som finns, men de är inte så inriktade på att jämföra sig med andra 
kommuner. Anna Blomquist menar att mätningarna framför allt ska ses som ett instrument 
för att förbättra oss och det är utifrån det som vi försöker bygga vår verksamhet 
(Blomquist, 2005-11-21).  

Analysmodellen handlar om hur aktiva eller passiva kommunerna är i sitt 
näringslivsarbete, vilket i detta fall handlar om hur kommunen agerar angående mål och 
måluppföljning. I det avseendet finner vi skillnader mellan kommunerna och därför väljer 
vi att ta med denna faktor i analysmodellen. Antal mål, vilka målen är och målsättningar är 
exempel på områden där kommunerna agerar olika aktivt.     

7.3.2 Slutsats  

Vi finner belägg för flera av de tankar som finns kring mål och deras användning. Alla 
respondenterna är intresserade av att erhålla legitimitet för sin verksamhet. Ett sätt att göra 
det är att sätta upp mål, vilket alla gör fast i olika utsträckning. De kan vara kvalitativa, 
som t.ex. målen att ha trivsamt och lönsamt företagsklimat och att få enkelt umgänge, vilka 
är likartade i samtliga undersökta kommuner. De kan också vara kvantitativa där det finns 
betydligt större skillnader, vilka vi återkommer till nedan. Det verkar också som att 
prestationen kan förbättras med hjälp av målen, och särskilt med högt ställda mål, vilket 
åtminstone Lars Angberg i Kristinehamn påstår.   

Det finns stora skillnader mellan kommunerna beträffande antalet kvantitativa mål. De som 
har flest är Kristinehamn, som har en tydlig fokusering på mätbara mål, vilket delvis gäller 
Sunne också. Filipstad och Forshaga har däremot få mål, och i de sistnämndas fall så har 
de dessutom aktivt minskat sin andel kvantitativa mål under de senaste åren. Kommunerna 
skiljer sig också delvis åt vad det gäller vilka mål man koncentrerar sig på – i Kristinehamn 
finns bl.a. mål som rör ung företagsamhet och branschdifferentiering och i Sunne talar man 
exempelvis om låg arbetslöshet och att öka det totala antalet verksamma företag.   

Det finns även skillnader kring måluppföljningen i kommunerna. Kristinehamn agerar 
aktivt med sina mål och strävar hela tiden efter förbättringar placeringsmässigt, vilket 
innebär att man gärna jämför sig med andra, och de höjer målsättningen successivt t.ex. 
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vad det gäller antalet nya företag. De övriga kommunerna arbetar inte lika aktivt med 
denna fråga och deras huvudsakliga intresse är att jämföra med sig själva.  

Denna faktor kommer att medtagas i analysmodellen.  

7.4 Attityder till företagande  

Nationalencyklopedin definierar attityd som kroppsställning, kroppshållning, pose; 
inställning eller förhållningssätt (www.ne.se). En annan definition är att attityder handlar 
om att: tankemässigt och känslomässigt placera människor, händelser och föremål 
någonstans på en värderingsskala. Vad som menas med denna skala är att man värderar 
något som bra eller dåligt och positivt eller negativt som sina extremer. Attityder hjälper 
till att förenkla tillvaron med hjälp av att individer ”sorterar” bland den informationsmängd 
som människor utsätts för. Därmed görs ett val att ta till sig de saker som attityderna 
tillåter (Karlsson 2004).  

I en studie gjord av Bitner (1990, refererad av Echeverri och Edvardsson 2002) visades att 
man, genom att kompensera missnöjda kunder eller på annat sätt bjuda dem på något 
utöver det vanliga ofta kunde öka deras tillfredsställelse. Motsatsen befanns i ovilja att ge 
respons på missnöje; en dålig ”attityd” snarare än fel i kärntjänsten. Enligt studien kan 
kundtillfredsställelse kopplas till goda beteenden, som att ge ärliga ursäkter, 
kompensationer och förklaringar. Bitner menar vidare (Echeverri och Edvardsson 2002) 
att kunden kan ha, och sannolikt oftast också har, en mer eller mindre tydlig 
förhandsinställning – en förattityd (preattitude) – vilken påverkar förväntningarna på 
tjänsten. Det finns fler faktorer som påverkar förväntningarna och bland dem finns tidigare 
erfarenheter och information från andra.  

7.4.1 Empiri och analys  

Alla respondenterna var överens om att attityder till företagande är en betydelsefull faktor. 
Däremot finns det skillnader i attityder i kommunerna och hur de arbetar med dem. Det ser 
ut på följande sätt i de undersökta kommunerna:  

I Filipstad var första steget i attitydförändringsarbetet att näringslivskontoret placerades 
avskilt från nämndhuset, vilket gjordes på Sören Kronbergs initiativ. Anledningen till det 
var att de skulle ändra en attityd bland företag och få en närhet så att det ska vara lätt att 
nå oss (Kronberg, 2005-11-18).   

Det är också viktigt att påverka tjänstemännen och politikerna. Tidigare var det inte många 
som pratade om näringslivsfrågor i Filipstad, men Sören Kronberg tycker att attityden har 
förbättrats och att intresset för näringslivsfrågor (har) ökat markant. Han betonar också 
vikten av att tjänstemännen bemöter företagarna på ett positivt sätt, även när de ger 
negativa besked, t.ex. vid avslag på olika former av ansökningar. Vidare anser han att det 
krävs mycket arbete för att få till stånd en förändring: Det gäller att plantera en god attityd 
bland tjänstemän. Sören Kronberg hoppas att attityderna förbättras ytterligare i framtiden: 
De äldre är så vana i det här så det är kanske inte så lätt att ändra på dem. Vi måste se till 
att de nya cheferna och tjänstemännen är mer positiva (Kronberg, 2005-11-18).   

Att förändra attityderna till företagande bland allmänheten och i skolan är förknippat med 
vissa svårigheter i Filipstad: Politikerna har kört flera gånger med allmänheten men det 

http://www.ne.se
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har inte fallit så väl ut ännu. Jag tror att allmänhetens attityder till företagande kommer 
att ändras ifall de ser att det blir en positiv trend i företagen. I skolorna driver kommunen 
ett projekt tillsammans med bl.a. Kristinehamn kring skola-näringsliv där det finns en tjej 
som jobbar med att försöka ändra attityden i de lägre åldrarna, men det är svårare högre 
upp i åldrarna: (vi) har ett stort problem i högstadiet och det har (att göra) med den 
struktur som vi har haft i industrin (Kronberg, 2005-11-18).   

I Forshaga menar Johnny Grundahl att relationsbyggande är grunden till goda attityder: Vi 
kan säga att det här med relationer och attityder går hand i hand. Har du en relation så 
kan du påverka varandras attityder (Grundahl, 2005-12-05).   

Johnny Grundahl påpekar att alla måste dra åt samma håll. Han menar att det är viktigt 
från både företagen och kommunens sida att vara delaktiga. Därför försöker han att få 
kommunens anställda att förstå vad företagande är genom att bland annat gå igenom 
företagens resultatrapporter för att få en attityd att inte alla företagare skär i guld med 
träkniv. Dessutom är det viktigt skapa en förståelse hos företagaren om arbetet som 
kommunen utför. Man måste långt in i varandras hus. Näringslivsfrågorna har fått högre 
status i kommunen och det är en faktor som numer alltid ska beaktas vid kommunala 
beslut. Han betonar dock att det är svårt att förändra attityder och då det är få människor 
inblandade i beslutsprocessen så sker inte förändringar över en natt: Men man ska ha klart 
för sig att när det handlar om (beslut) är det så otroligt få människor som är inblandande 
när det kommer till kritan. Det är väldigt mycket samma människor (Grundahl, 2005-12-
05).   

Avseende attitydförändringar i skolan så säger Johnny Grundahl: Det finns inom 
grundskolan. Men det bedrivs inget aktivt arbete utifrån näringslivet. Vi har det här med 
prao men det fungerar inget bra. Däremot sker det en gång per termin en träff på en 
friskola i kommunen där temat är hur det är att starta företag (Grundahl, 2005-12-05).   

I Kristinehamn hävdar Lars Angberg att företagens möjligheter att påverka sin situation 
ökade när NS bildades. Som ett led i arbetet med att höja näringslivsfrågornas status i 
kommunen anställdes en kommunchef med näringslivsbakgrund och god 
organisationsförmåga (Angberg, 2005-12-02).   

En viktig del i attitydförändringarna har enligt Lars Angberg den nye kommunchefen som 
har fostrat kommuntjänstemännen så att de ser att de har en viktig roll, så att man svarar 
fort, att man försöker hjälpa till, och i den mån man inte kan svara ja, så kan man komma 
med konstruktiva förslag istället. Det innebär att kommunen har blivit mer kund- och 
serviceorienterad (Angberg, 2005-12-02).   

Avseende attitydförändringar i skolan så säger Lars Angberg att det är en väldigt viktig 
fråga, om inte den allra viktigaste, att arbeta med framöver: Vi har skapat ett skola-
näringslivsråd där det finns representanter för näringslivet, skolan, skolledningen och 
kommunledningen, och de jobbar med strategifrågor (Angberg, 2005-12-02).   

I Sunne talar Anna Blomquist om att attityderna handlar om vilken inställning, politiker 
och tjänstemän och övriga företagare och kommuninvånarna har till företagande. Det är 
väldigt viktigt för en företagare att det är okej att vara företagare (Blomquist, 2005-11-
21).   
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När det gäller tjänstemän och politiker så cirkulerar hon runt på enheterna i kommunen, 
tekniska enheten, social förvaltningen och ledningsgruppen och pratar om attityder. Hon 
poängterar vikten av att jobba med attityder och säger: Det gäller att hitta forum för det. 
Ett bra forum är skolorna. Att prata med elever och lärare för det är där någonstans det 
börjar (Blomquist, 2005-11-21).   

Analysmodellen handlar om hur aktiva eller passiva kommunerna är i sitt 
näringslivsarbete, vilket i detta fall handlar om hur kommunerna arbetar med attityder till 
företagande.  I det avseendet finner vi skillnader mellan kommunerna och därför väljer vi 
att ta med denna faktor i analysmodellen. Arbetet med förändring av attityder hos 
tjänstemän, politiker och i skolorna är exempel på områden där kommunerna agerar olika 
aktivt.    

7.4.2 Slutsats  

Som det framgår av avsnittets inledning så gäller det att inte bara erbjuda en tjänst utan att 
göra det med rätt attityd. Alla de undersökta kommunerna är överens om att attityderna till 
företagande är viktiga. Men det skiljer sig vilka attityder som finns bland allmänheten, hos 
tjänstemän och politiker och i skolorna och hur det arbetas med att påverka attityderna.   

Filipstad och Forshaga verkar ha vissa problem med attityderna till företagande hos 
allmänheten, bland tjänstemän och i skolorna och dessutom svårigheter att få till stånd en 
förändring. Detta kan, i enlighet med Bitners teori, bero på ”förattityden”, men även på 
tidigare erfarenheter eller information från andra. Vi tolkar respondenterna som att det på 
båda orterna är svårt att få en mer ”företagsvänlig” attityd bland tjänstemännen, framför 
allt bland dem som varit anställda lång tid. I Filipstad har vi inte funnit några konkreta 
åtgärder för att komma till rätta med detta fenomen. I Forshaga försöker de få till stånd en 
gemensam attitydförändring hos företagen och tjänstemännen. Det sker dels genom att 
företagen får större kännedom om kommunens verksamhet och dels genom att 
tjänstemännen bl.a. får ta del av företagens resultatrapporter.   

Allmänhet, tjänstemän och i skolorna har mer positiva attityder till företagande i 
Kristinehamn och Sunne. I båda kommunerna arbetar de aktivt med att påverka tjänstemän 
och politiker. Det sker i Kristinehamn bl.a. genom kommunchefens arbete med att sporra 
de anställda till ett mer kund- och serviceorienterat arbetssätt. I Sunne sker påverkan 
genom kontinuerliga kontakter, där näringslivsutvecklaren cirkulerar runt bland de 
kommunanställda och poängterar vikten av goda attityder. I båda kommunerna poängteras 
arbetet med attityder i skolorna och det har t.ex. i Kristinehamn inrättats ett råd där skola 
och näringsliv samverkar kring dessa frågor.   

Denna faktor kommer att medtagas i analysmodellen.  

7.5 Företagens agerande  

I analysmodellen tas företagen och deras agerande i det lokala näringslivsarbetet upp. 
Detta område har vi inte undersökt direkt genom intervjuer med företagare utan det har 
framkommit vid samtalen med näringslivsutvecklarna. Området handlar dels om hur 
företagen samverkar med kommunen och dels hur företagen samarbetar med varandra i 
olika former av nätverk. I det senare fallet brukar ofta begreppet Gnosjöanda användas för 
att beteckna aktivt samarbete mellan företagen.  
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Henning (1997) menar att karakteristiskt för samverkan enligt den s.k. Gnosjöandan är det 
intima samarbetet som förekommer mellan företagen på orten. Det är viktigt för alla 
företag men kanske mest betydelsefullt för små företag på orter som i grunden inte har så 
goda förutsättningar.  

Företagen är på olika sätt beroende av sin omgivning – vare sig det handlar om kunder, 
leverantörer, finansiärer, stat och kommun eller andra - och genom strategiska val kan de 
själva påverka den (Abrahamsson och Andersen 2000). Kommunerna i sin tur är mer eller 
mindre beroende av det lokala näringslivet och avhängigt den krispotential som 
näringslivet har, d.v.s. risken för nedläggningar och uppsägningar, så försöker 
kommunerna tillmötesgå de krav som näringslivet ställer (Pierre 1992). Ytterligheterna i 
företagens strategiska val är att var och en bör sköta sitt, d.v.s. autonomi, eller att de 
gemensamt med kommunen söker utveckla kommunens näringsliv, d.v.s. integration 
(Pierre 1992).  

7.5.1 Empiri och analys  

I Filipstad menar Sören Kronberg att de stora företagen inte så ofta deltar i de aktiviteter 
han inbjuder till, vilket troligen beror på att de har egen kunskap på de områden det 
handlar om. De stora företagen ingår dessutom ofta i internationella koncerner och det gör 
dem stundtals svåra att nå: Tyvärr är det ju så att många av företagen är utlandsägda eller 
så har de inte huvudkontoret i Filipstad, vilket gör att det är svårt att nå känslan på den 
som leder företaget, för det är ju livsviktigt. Sören Kronberg betonar dessutom hur vikigt 
det är att skapa en attityd så att företagen börjar prata med varandra. För ingen är stark 
ensam! Det finns vissa lokala nätverk, men samarbetet kan totalt sett förbättras. På 
grundval av en omvärldsanalys bildade kommunen under 2005 ett utvecklingsråd, vilket 
ska jobba med strategier, och där samtliga både små och stora företag är med (Kronberg, 
2005-11-18).  

I Forshaga säger Johnny Grundahl att de stora företagen inte deltar i de aktiviteter han 
inbjuder till eftersom de inte har behov av sådant. Däremot är de med och betalar för det. 
I samband med frukostmötena försöker Johnny Grundahl även att påverka de mindre och 
medelstora företagen att ta kontakt med kommunen: De (kommunen) sitter inte och letar 
efter Forshagaföretag i katalogen. Hör er för (och visa att ni finns). Han betonar också 
vikten av att ha en stark företagsgrupp, som värnar om det lokala på ett annat sätt än en 
regional eller nationell förening gör. Och då gäller det inte att pinka revir utan den behövs 
för att vi är beroende av varandra på småorter. Samarbetet mellan företagen förekommer 
inom branscherna, men inte så mycket mellan dem. De olika företagarorganisationerna15 

har olika sätt att arbeta, vilket stundtals leder till svårigheter och det är till nackdel för 
näringslivsarbetet. Johnny Grundahl hoppas kunna lösa det genom större samarbete 
framöver: vi får ett glapp (mellan de olika branscherna), vilket jag hoppas vi kan lösa om 
vi får ihop alla i en grupp. FFC har under 2005 övertagit ansvaret för näringslivsarbetet i 
kommunen (Grundahl, 2005-12-05).   

I Kristinehamn berättar Lars Angberg att företagen själva initierade den process som ledde 
fram till grundandet av NS och att det var grunden för den positiva utveckling kommunen 
haft under de senaste åren: Där har vi en av framgångsfaktorerna, att vi fick ett antal 

                                                

 

15 Svensk Handel respektive Företagarna 
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företagare som engagerade sig i kommunens utvecklingsmöjligheter, för det hade inte 
funnits tidigare. Till det kom att kommunen finansierade verksamheten och att det blev ett 
bra samarbete mellan företagarna och kommunen. Helt plötsligt hade man en gemensam 
baby att vårda. När det gäller samarbetet mellan företagen, så finns det kanske främst 
mellan de större företagen och inte i så stor utsträckning bland de mindre. Lars Angberg 
påpekar att det är ett av de arbetsområden som vi har tagit sikte på, och för att komma till 
rätta med det anser han att arbete i nätverk är en bra metod: Det bidrar till att företagen lär 
känna varandra och att de inte går över ån efter vatten. (Angberg, 2005-12-02).  

I Sunne påpekar Anna Blomquist att hon har mycket kontakter med såväl de större och 
mindre företagen om vad det är för förändringar på gång. Företagen informerar om hur de 
tänker, om de tänker outsourca verksamhet eller om de vill investera i något stort. 
Företagen anstränger sig för att hjälpa till i olika sammanhang, t.ex. för att ordna fram 
lokaler, för de är måna om att det ska komma fler företag till Sunne. De är aktiva även på 
andra sätt för att utveckla det lokala näringslivet: Jag kom med ett nytt företag som var ute 
och kände på marknaden och då gjorde en av företagsledarna en lista med möjliga kunder. 
Dessutom fick hans namn användas som referens, vilket var väldigt värdefullt för dem i 
deras beslutsarbete. Samarbetet mellan de befintliga företagen förefaller också att fungera 
mycket bra: Jag tycker att det fungerar väldigt bra. Man försöker att samarbeta och 
handlarna är noga med om att kunden inte hittar det man söker så talar de om i vilken 
butik det kan finnas. I den grafiska branschen ger man jobb till varandra och det gäller 
även turistnäringen. Företagen är måna om att hålla kvar kunderna i Sunne. (Blomquist, 
2005-11-21)  

Analysmodellen handlar om hur företagen agerar i det lokala näringslivsarbetet.  I det 
avseendet finner vi skillnader mellan kommunerna och därför väljer vi att ta med denna 
faktor i analysmodellen. Exempel på skillnader är i hur hög grad företagen engagerar sig i 
den lokala näringslivsutvecklingen och hur intimt samarbetet mellan företagen är.    

7.5.2 Slutsats  

Vi vill göra klart att företagens interaktion med kommunerna oftast är direkt 
ärenderelaterad, d.v.s. det handlar om tillsyn, handläggning, tillståndsgivning och annat. 
Därutöver så involverar sig företagen i skiftande grad, antingen direkt eller via 
branschorganisationer, i det lokala näringslivsarbetet. Företagen i de undersökta 
kommunerna befinner sig därför sannolikt utefter en glidande skala mellan aktivitet och 
passivitet. Om vi ändå ska försöka oss på en kategorisering så tycks det som att företagen i 
Kristinehamn och Sunne varit och är aktiva i olika lokala sammanhang – de driver och 
utvecklar NS i Kristinehamn och de stöttar varandra på många olika sätt i Sunne. I 
Filipstad och Forshaga är bilden mer splittrad – det tycks t.ex. finnas brister i samarbetet 
mellan företagen eller branscherna på båda orterna – men i Filipstad deltar företagen aktivt 
i det nyligen startade utvecklingsrådet, vilket tyder på att de bryr sig om det lokala 
näringslivets utveckling. I Forshaga visar företagen sin aktivitet och sitt intresse för 
kommunens utveckling genom att de övertagit ansvaret för näringslivsfrågorna i 
kommunen fr.o.m. i år.   

Denna faktor kommer att medtagas i analysmodellen.  
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8. Slutdiskussion  

I detta kapitel kommer vi i punktform sammanfatta de likheter och skillnader vi funnit i 
undersökningen. Därefter behandlas skillnaderna vidare i analysmodellen.  

8.1 Sammanfattning av likheter och skillnader  

De undersökta kommunerna uppvisar likheter inom följande områden:  

 

Marknadsförsörjning. 

 

Skattesats. 

 

Högre utbildningsnivå, d.v.s. andel eftergymnasial utbildning. 

 

Kommunens service till företagen.  

De undersökta kommunerna uppvisar skillnader inom följande områden:  

 

Entreprenader 

 

Nyföretagande 

 

Företagande 

 

Kommunikation och dialog 

 

Mål och måluppföljning  

 

Attityder till företagande 

 

Företagens agerande  

8.2 Analysmodellen  

Vi återkommer här till den analytiska modell som vi introducerade i kapitel 3. Vi har valt 
att behandla de skillnader som framkommit i undersökningen avseende entreprenader, 
nyföretagande, kommunikation och dialog, mål och måluppföljning, attityder och 
företagens agerande. Vi har valt bort företagande, eftersom vi har svårt att avgöra om 
skillnaden inom detta område huvudsakligen eror på kommunens aktiviteter eller om det 
huvudsakligen beror på omständigheter som ligger utom dess kontroll.  

Först görs en genomgång av hur aktiva eller passiva kommunerna är på respektive område. 
Detta kommer att vägas samman med den aktivitet eller passivitet som företagen uppvisar i 
det lokala näringslivsarbetet. Det ger sammantaget möjlighet att placera in kommunerna i 
de modeller som Pierre använder sig av.  

När det gäller entreprenader ser vi att Sunne uppvisar en hög grad av aktivitet, vilket 
visas genom det lokala konkurrensprogram som antagits och det praktiska arbete som 
utförs för att förmå kommunanställda att tänka företagartankar. I Kristinehamn arbetar 
NäringslivsSamverkan för att öka andelen entreprenader, och tillsammans med den 
politiska målsättning som finns på området så innebär det att vi för Kristinehamn till den 
aktiva kategorin. I Filipstad och Forshaga har de en mer passiv hållning på detta område 
och i den mån entreprenader är aktuella så är det mycket upp till företagen själva att agera.   

När det gäller nyföretagande så uppvisar Kristinehamn en hög grad av aktivitet främst 
genom sitt arbete gentemot detaljerade kvantitativa mål t.ex. avseende antal nya företag 
och ung företagsamhet, men även via sitt arbete för att få företag utifrån att etablera sig på 
orten. I Sunne är de också aktiva, men där handlar det mycket om det företagsväxthus som 
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inrättats, vilket erbjuder bl.a. mentorsverksamhet och lokaler för nystartade företag. 
Filipstad uppvisar också viss aktivitet, medan Forshaga ger ett mer passivt intryck.  

När det gäller kommunikation och dialog mellan kommun och företag så arbetar samtliga 
kommuner aktivt med att försöka förbättra det området. Filipstad ger feedback och 
uppmuntran speciellt till nystartade företag. I Forshaga har de gett Företagscentrum det 
övergripande ansvaret för näringslivsarbetet och på så sätt hoppas de att minska risken för 
dubbla budskap och att ärenden hamnar mellan stolarna. I Kristinehamn görs mängder av 
företagsbesök, både till nya och befintliga företag, och nystartade företag ges uppmuntran. 
I Sunne betonar de vikten av ”trivselskapande åtgärder” för att underlätta 
kommunikationen mellan parterna.  

När det gäller mål och måluppföljning så är det främst Kristinehamn som uppvisar tydlig 
aktivitet. De har en mängd mätbara mål, t.ex. avseende ung företagsamhet och 
branschdifferentiering, liksom några övergripande och mer kvalitativa mål. De arbetar 
också mycket aktivt med måluppföljning och de ökar målsättningarna allt eftersom. Det 
innebär också att de jämför sig med andra kommuner och strävar uppåt. De övriga 
kommunerna är mer passiva på detta område.   

När det gäller attityder så arbetar Forshaga, Kristinehamn och Sunne tämligen aktivt med 
detta område. I Forshaga sker arbetet genom bl.a. att företagen informeras så att de får 
större kännedom och förståelse för kommunens arbete och att tjänstemännen får ta del av 
företagens resultatrapporter. I Kristinehamn sporras de kommunanställda till ett mer kund- 
och serviceorienterat arbetssätt, vilket förvisso kommer samtliga kommunmedborgare till 
del, men det har sin grund i näringslivsfrågorna. I Sunne stimuleras de anställda att tänka 
”företagartankar” och det sker ett kontinuerligt arbete med attitydpåverkan. I Filipstad är 
de ganska passiva på detta område.  

När det gäller företagens agerande så arbetar företagen i samtliga kommuner mer eller 
mindre aktivt med att de lokala näringslivsfrågorna. I Filipstad medverkar företagen aktivt 
i det nyligen startade utvecklingsrådet. I Forshaga har de övertagit ansvaret för 
näringslivsfrågorna i kommunen under året. I Kristinehamn driver och utvecklar de sedan 
flera år tillbaka näringslivsarbetet i kommunen. I Sunne finns ett intensivt samarbete 
mellan företagen och de är även pådrivande gentemot kommunen.  

Som en följd av ovanstående så blir vår samlade bedömning följande (Se figur 11): 
Vi hänför Filipstad och Forshaga till det som Pierre kallar beroendemodellen, vilken 
handlar om kommunen är förhållandevis passiv medan företagen är mer aktiva i 
näringslivsarbetet. I båda kommunerna är det mycket upp till företagen själva att agera i 
olika sammanhang, vilket de delvis också gör i företagarföreningar och andra samarbeten.  

Vi hänför Kristinehamn och Sunne till det som Pierre kallar mobiliseringsmodellen, 
vilken handlar om att såväl kommun som näringsliv är aktiva i näringslivsarbetet. 
Kommunerna arbetar för att kommunal service och infrastruktur ska motsvara näringslivets 
behov och de arbetar tillsammans med företagen i välutvecklade nätverk.  



  

44

 
Modeller av lokala politiska ekonomier   

           Kommunens näringspolitiska strategi  

Autonomi  Integration 
(Passiv)  (Aktiv)   

Det lokala       Autonomi  
       (passiv) 

näringslivets   
   Integration 

strategi         (aktiv)  

Figur 11. Pierres analysmodell tillämpad på de fyra undersökta kommunerna.  

9. Egna kommentarer och vidare undersökningsområden  

Vi använder oss av en ”fyrfältare” (Pierres modell) i vår undersökning. Egentligen är det 
ett alltför trubbigt instrument att använda i vårt fall, eftersom det ofta handlar om 
gradskillnader i aktivitet och inte artskillnader, d.v.s. aktivitet vs passivitet. Det skulle 
förmodligen vara mer rättvisande att ha en ”niofältare” med en skala från liten aktivitet via 
medelstor till stor aktivitet från kommunens respektive företagens sida. Vårt primära 
intresse var dock att finna likheter och skillnader mellan kommunerna, vilket vi har gjort, 
och det har därför också varit av intresse att använda sig av modellen för att förtydliga de 
olikheter som finns, även om det blivit ett ganska ”grovt” mått.  

Vi är medvetna om det går att ifrågasätta Svenskt Näringslivs kommunranking och de 
frågor och den poängsättning som den använder sig av. Varför ska t.ex. låg skattesats ge 
högt betyg för företagsklimatet? Skulle inte låg skattesats kunna leda till liten kommunal 
service? Det finns förmodligen en baktanke till Svenskt Näringslivs agerande i denna 
fråga. I många kommuner har de en annan inställning till skatterna, vilken är politiskt 
betingad. Dessa kommuner riskerar då att drabbas av dåliga poäng för att de tycker ”fel” 
enligt Svenskt Näringsliv. Eftersom deras undersökning är den mest spridda och använda 
anser vi, trots dess brister, att det är den mest intressanta att utgå ifrån.  

Under denna undersökning har det framkommit mycket intressanta saker. Flera av 
faktorerna i uppsatsen kan undersökas vidare och mer specialinriktat än vad vi har gjort. Vi 
kunde t.ex. i avsnittet mål och måluppföljning ha gått vidare med att undersöka hur 
uppdragsgivarna, d.v.s. i slutänden kommunerna, utvärderar och följer upp det arbete som 
näringslivsutvecklarna utför. I vissa kommuner skedde det regelbundet och i andra sällan 
eller aldrig. Vad det gäller attityder kan man med fördel undersöka vidare kommunernas 
arbete med att förändra attityder till företagande bland såväl tjänstemän, som i skolorna. 
Sunnes idé att uppmuntra tjänstemännen att tänka företagartankar och att realisera egna 
företagsidéer låter spännande och skulle vara intressant om någon studerade vidare.  

Utöver ovanstående möjligheter så har vi även funnit flera andra intressanta områden under 
undersökningens gång. Ett sådant område är näringslivsutvecklarens anställningsform. I 
Sunne och Kristinehamn, som ligger bäst till i kommunrankingen, så har respondenterna 
tillsvidareanställningar, medan de i Filipstad och Forshaga har visstidsanställningar i form  

Nattväktarmodellen   Styrningsmodellen  

 

Beroendemodellen 
(Filipstad, Forshaga)  

Mobiliseringsmodellen 
(Kristinehamn, Sunne) 
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av projekt på ett eller två år åt gången. Vad innebär det för deras arbete? Säger det något 
om uppdragsgivarnas inställning till de arbetsuppgifter näringslivsutvecklarna utför? Eller 
är det bara ett lustigt sammanträffande att de högst placerade har fast anställning och de 
lägst placerade har tillfällig anställning?  

Det vore även intressant att se någon gå vidare med det som handlar om företagsklimatet 
kontra vilken typ av branscher det finns i kommunen. Är det lättare att bedriva 
näringslivsarbete i kommuner där det finns tillväxtbranscher, jämfört med hur det är i 
kommuner där det huvudsakligen finns mogna branscher? Har det något samband med 
företagsklimatet?  

Några av respondenterna har pratat om svårigheterna för företagen att få tillgång till 
riskkapital. Filipstad har agerat i den frågan genom att satsa pengar i 
kreditgarantiföreningen, vilket åtminstone ger möjlighet till de garantier som krävs för att i 
slutänden få riskkapital. Det blir intressant att se om det inverkar på företagens syn på 
kommunens agerande. Hur agerar andra kommuner i denna fråga? Det borde vara ett 
intressant område att undersöka framöver.  

Om vi slutligen går till uppsatsens titel är frågan om företagsklimatet, och det 
näringslivsarbete som ligger till grund för det, är en kommunal huvudvärk? I viss mån är 
det så, då näringslivsutvecklarna verkar uppleva vissa arbetsuppgifter som ett nödvändigt 
ont, men i huvudsak är de engagerade personer som driver frågorna och lever för sitt 
arbetsområde.  
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Bilaga - Frågor till intervjun  

1. Berätta om dig själv och din bakgrund!  

2. Finns det några uttalade mål med näringslivsarbetet i er kommun?  
- Vilka är de, i sådana fall?  

3. Vilka är dina arbetsuppgifter? 
- Prioriteringar (branscher, kvinnor, unga, invandrare, etc.) 
- Kontakter med företag (uppsökande, besök, telefon, kontinuerlig, vid behov, etc.)  

4. Sker det någon uppföljning och utvärdering av ditt arbete?  
- Hur, i sådana fall?  

5. Hur definierar du lokalt företagsklimat?  

6. Vilka faktorer anser du vara viktiga i just er kommun för att åstadkomma ett gynnsamt 
företagsklimat? 
- Finns det någon eller några faktorer som saknas?  

7. Varför skall företag välja att vara verksamma i just er kommun?  
- Kan du nämna de viktigaste argumenten?  

8. Hur marknadsför ni er? 
- Mässor, aktiviteter, etc. 
- Reklamkampanjer  

9. Anser du det vara viktigt att arbeta med att påverka attityder till företag och företagande 
i er kommun?  
- Hur arbetar ni med, i sådana fall? 
- Företagskultur (samverkan mellan företagen, Gnosjöanda, etc.)  

10. Hur ser du på situationer där kommunal verksamhet riskerar att tränga ut privat 
verksamhet? 
- Problem? Inget problem? Vidtar ni några åtgärder?  

11. Hur ser du på mätningarna som utförs angående näringslivsklimatet, speciellt med 
avseende på Svenskt Näringslivs kommunranking? 
- Rättvisa? Missvisande?  

12. Berätta om kommunens service till företag och företagare i er kommun! 
- Vad är bra? Vad kan förbättras? Vilka åtgärder vidtar ni (om några)?  

13. Hur fungerar informationsutbytet mellan kommun och företag? 
- Vad är bra? Vad kan bli bättre? Vilka åtgärder vidtar ni (om några)?  

14. Hur fungerar dialogen mellan kommun och företag? 
- Vad är bra? Vad kan bli bättre? Vilka åtgärder vidtar ni (om några)?  

15. Om du fick välja helt fritt, vad skulle du förändra som skulle underlätta ditt arbete? 


