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Abstract 
The autonomy of municipalities has increased with the impact of governance. This has contributed 

to a varying degree of business development. The bachelor thesis aims to explain local business 

conditions and results in the two neighboring municipalities Vårgårda and Alingsås. This is done 

through a case study with interviews of business executives and politicians. Additional information 

is provided through observations and examination of previous research. The results are analysed 

through network and governance theory. 

Entrepreneurs are dissatisfied with the political organization and lack of communication in Alingsås 

which combined with a slow public sector process, various regulations and permits relating to con-

struction affects the business climate negatively.  

Vårgårda has a well functioning independent business network organized by entrepreneurs themsel-

ves. The role of the municipality is to provide service towards business. As a policy, if a business 

requests a meeting with the politicians the municipality gathers all decision makers in one place for 

a quick decision. This has resulted in companies relocating from Alingsås to Vårgårda. The conclu-

sions in the essay is that Vårgårda, through more extensive communication and a well functioning 

network, has found an organization that benefits both the private industry and the municipality 

which causes a more satisfying business environment for all parties. 

Nyckelord: Kommun, governance, nätverk, näringsklimat, Svenskt näringsliv, Vårgårda, Alingsås 
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1. Inledning 
I internationell jämförelse är Sveriges kommunala näringspolitik intresseväckande, till stor del av 

det starka kommunala självstyret. Politiken kring näringslivet tillhör den oreglerade verksamheten 

och begränsas av få regler (Pierre, Jon 1992:10). I Sverige har omfattande decentralisering pågått 

under en längre tid vilket har skapat ett större regionalt och lokalt självstyre. Detta genom att i förs-

ta hand stärka den lokala marknaden och nätverksliknande organisering av hur politik införs, beslu-

tas och implementeras (Hedlund, Montin 2009:10). När politikens beslutskedja förändras genom att 

den nationella politiken flyttas uppåt genom globalisering till överstatliga institutioner men även 

nedåt till kommuner, genom decentralisering och governance skapas ett tillsynes unikt näringskli-

mat (Hedlund, Montin. 2009:11). Kommuner förenar politiker, tjänstemän och företagsrepresentan-

ter kring gemensamma mål. Deras beslut om att importera, exportera, växa, investera, bygga ut eller 

likvidera påverkar sysselsättning och skatteintäkter lägger grunden för utbudet av välfärd (Svenskt 

Näringsliv 2017).   

Företagarnas beslut att anställa eller spara påverkar omgivningen. En global, nationell, regional och 

kommunal omgivning. Företagare som engagerar sig i samhället och investerar i framtida utveck-

lingar skapar också ett större stöd hos allmänheten (Fölster, Stefan 2000:12). Näringslivets förut-

sättningar diskuteras ofta på internationell eller nationell nivå genom olika handelsavtal och be-

skattningar, men internationalisering är inte den största faktorn för kommunernas förutsättningar, då 

internationalisering framförallt är branschspecifika (Olsson, Jan 1995:27). Storföretagarens roll har 

inte längre den dominerande rollen de en gång haft och småföretag ses inte längre som något häm-

mande och ineffektivt (Fölster, Stefan 2000:18). En mer accepterande syn har fått politiken att vän-

da och Sverige följer nu den internationella trenden med större avregleringar och ett mer närings-

livsvänligt klimat (Fölster, Stefan 2000:19). Små och medelstora företag har fått en mer vital roll 

när nätverkande och flexibilitet vuxit i diskussionen om regional tillväxt. Företag, politik och intres-

segrupper är överens om att en driftig region är en förutsättning för tillväxt, både nationellt och lo-

kalt, men vad som utgör styrkan i näringsklimatet för en kommun råder det oenighet om. 

Den centralistiska rättsstaten delar nu makten med nätverk och governance, staten är idag en bland 

många aktörer som försöker styra kommuner (Hedlund, Montin. 2009:14). Organisationer på alla 

nivåer tävlar om att leverera värde så effektivt som möjligt. Värde är kundens behov och definieras 
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av vem kunden är. Utfallet skapar komplexa strategiska spel bland kollektiva aktörer med olika fö-

reställningar om problem och åtgärder (Hedlund, Montin. 2009:11). Det är särskilt intressant att för-

söka förstå hur olika kombinationer av aktörer och resurser leder till olika utfall av problemlösning 

och utveckling mot vissa mål och värderingar (Olsson, Jan. 1995:19). Det lokala näringslivet skiljer 

sig åt på grunder som utveckling, omvärldsberoende, struktur samt problem och utmaningar (Ols-

son. 1995:85). I vissa regioner ser vi därför ett sprudlande näringsklimat samtidigt som andra regio-

ner förkroppsligar en ond cirkel för företagare. Detta ser vi inte minst i grannkommunerna Alingsås 

och Vårgårda som med endast tre mil mellan statskärnorna skiljer sig 190 placeringar i Svenskt nä-

ringsliv ranking om näringsklimat 2017.  

Det saknas forskning på kommunernas nätverk inom det näringspolitiska området och hur förhål-

landet till privata företag, andra kommuner och offentliga aktörer ser ut. Dessa områden känneteck-

nas av informella och personliga kontakter vilka kan anses ha stor betydelse för kommunernas poli-

tik men som inte kan studeras genom offentliga dokument. (Pierre 1992:10). Det skall erkännas att 

det är en ålderdomlig källa men jag har inte funnit modernare forskning om nätverk inom det kom-

munala näringsområdet.  

1.1 Bakgrund  

Vårgårda och Alingsås är två grannkommuner i Västra Götaland med tillsynes likvärdiga närings-

livsförhållanden. Efter en uppmärksammad debattartikel i Alingsåstidningen (2016) flyttade företa-

get Mellby Garage AB från Alingsås till Vårgårda kommun. Företaget i fråga ville expandera sina 

lokaler men efter bristfällig kommunikation och uteblivna svar bestämde sig Mellby Garage för att 

kontakta grannkommunen Vårgårda. Två dagar senare hölls ett möte mellan Mellby Garage AB och 

representanter för kommunledning, byggnadsnämnd och andra relevanta beslutsfattare. Vårgårda 

erbjöd byggbara tomter med en fördragen väg och Mellby Garage AB bestämde sig för att flytta. 

Det lokala näringsklimatet som är i fokus i Svenskt näringsliv årliga undersökning grundas i företa-

gares syn på kommunens service, lagar och regler i den kommun där de är verksamma (Svenskt nä-

ringsliv 2017). Kommunen kan inte påverka nationell lagstiftning eller företagarens enskilda beslut 

om att exportera, men företagares beslut om att investera, anställa och expandera kan kommunen 

påverka. Bemötande, snabb hantering av ärenden och tillstånd är några områden där kommunen kan 

underlätta för företagande. Kommunens beroendeförhållande av arbetstillfällen och skatteintäkter är 
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grundläggande funktionen i den lokala ekonomin. Näringslivets beroendeförhållande består av 

kommunala tjänster och service men företagen besitter sanktionsmedlet att byta kommun (Pierre 

1992:21).  

Förhållanden i den lokala näringsstrukturella miljön består av ömsesidigt beroende där förutsätt-

ningarna påverkar systemets kapacitet. Beroendemönstret kan vara symmetriskt, där parterna är lika 

beroende av varande eller asymmetriskt där den ena parten är mer beroende än den andra (Pierre:

1992:20). Oavsett beroendemönster så består processen av att båda parter ser samordnad som något 

som genererar någon typ av vinst. Förhållandet mellan det politiska och ekonomiska systemet är två 

tydligt avgränsade aktörer som på pappret inte kräver någon egentlig interaktion. Den interaktion 

som förekommer blir därför informell (Pierre 1992:20). 

1.2 Syfte  
Uppsatsens syfte är att undersöka den lokala näringspolitikens förutsättningar och resultat i Vårgår-

da respektive Alingsås kommun.  

1.2.1 Frågeställningar  

Vilka likheter och skillnader finns mellan de två kommunerna avseende förd näringspolitik? 

Hur kan skillnaderna i lokal näringspolitik mellan de två kommunerna förklaras? 

1.3 Tidigare forskning  
Tidigare forskning har bedrivits på Vårgårdas företagsnätverk, två kandidatuppsatser i företagseko-

nomi har studerat näringslivsorganiseringen sammanslutning i ett större samarbete kallat Center of 

innovation.  Nätverket grundas i ett fungerande samarbete mellan näringsliv, kommun och övriga 1

aktörer. De stödjande företagen bakom COIs styrgrupp har intervjuats för att ge en bild av utveck-

lingen över tid (Gerell, Jens. Mellin, John 2008:1). Resultatet visar att nätverk har drivit närings-

livsorganisationen framåt och det finns en kollektiv tradition av samarbete i Vårgårda.  

Kandidatuppsatsen skriven av Madeleine Karlsson och Justin Ragnarsson (2008) behandlar Vårgår-

da och Götenes kommuns samhällsutveckling och hur de använder resurser för att bygga upp sam-

hället. Resultatet visar att inga större förändringar i näringslivets struktur har skett i kommunerna 

 Vidare COI1
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sedan 1990-talet även om näringslivet har påverkats av händelser i omvärlden. Förslag till vidare 

forskning är att undersöka hur nätverken mellan företag i kommuner har påverkat attraktionskraften 

och främjat näringslivets utveckling.  

Båda uppsatserna har kommit fram till att nätverk ses som något positivt och har påverkat upp-

byggnaden av näringsklimatet inom Vårgårda. Det är nu intressant att gå vidare med belagd kun-

skap för att försöka analysera om nätverken haft betydelse som konkurrensverktyg i näringslivet 

genom att kartlägga nätverken i Vårgårda och Alingsås för att jämföra hur de påverkat.  

2. Teori  
I följande kapitel presenteras den teoretiska delen. Med ambitionen att identifiera orsaker av ett ut-

fall är teoridelen av konsumerande karaktär (Esaiasson, Peter Mfl. 2012:41). Teorin är inte i cent-

rum utan det är snarare fallet som jag vill förklara med hjälp av existerande teorier.  

Kapitlet är uppdelat i två delar: governance och nätverksteori. Dessa teorier kommer vara grunden 

för uppsatsens teoretiska del. Syftet med detta kapitlet är att presentera en övergripande grund för 

hur skillnaden i näringsklimat kan förklaras genom governance för att senare sammanföra delarna i 

en analysram konstruerad av en induktiv ansats med empiri från intervjuer med deduktiva inslag av 

nätverksteorin vilket Tommy Möller (1996:54) kallar för abduktion.  

2.1 Från government till governance  
Inom forskning talas det ofta om en förändring från government till governance och interaktiv sam-

hällstyrning. Governance fick ett genombrott i slutet av 1980-talet och Gerry Stoker menar att go-

vernance indikerar något nytt för väljare som var trötta på ”government”. (Montin. Hedlund 

2009:38) Utgångspunkten för perspektivet är att statens ansvarsområde var allt för omfattande, 

kostsamt och ineffektivt. Governance ses som en ny form av styrning med öppnare och mindre hie-

rarkisk tillvägagångssätt där processen är i centrum (Hall, Löfgren 2006:33). Styrningen sker ge-

nom konsensus mellan ingående aktörer där resurser och risker delas (Hall, Löfgren 2006:89).  

Mer förståeligt kan det översättas till att samhället förändras och en större förskjutning har skett 

från centralstyrning till en decentralisering där regionala aktörer har mer ansvar att lösa samhälls-
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problem. Government i sin renaste form är stark hierarkisk statlig styrning och governance som ett 

självorganiserat samhälle utan statlig inblandning.  

2.1.1 Governance som begrepp 

Det har länge funnits delade meningar i avseende begreppet governance och interaktiv samhälls-

styrning. Det har definierats som grundläggande förändrade mönster mellan nationella och globala 

förhållande, även som en förändring av politikens roll i samhället och andra menar att governance 

bara är ett nytt sätt att beskriva företeelser som alltid funnits i samhället (Montin, Hedlund 2009:9). 

Begreppet används således ofta oprecist för att beskriva ett händelseförlopp eller en normativ an-

knytningspunkt. 

Uppsatsens utgångspunkt är minimidefinition av governance som ges av Jacob Torfing och Eva Sø-

rensen (2005:195) där det menas att Governance är relativt stabila horisontella ömsesidiga beroen-

den mellan aktörer som självständigt interagerar och förhandlar i en gemensam reglerad ram av 

normer. Förenklat kan det sägas att governance är ett självorganiserande nätverk mellan privata och 

offentliga aktörer som är ömsesidigt beroende (Hall, Löfgren 2006:33-34). 

Grundtanken i governance är att det inte går att beordra fram resultat genom hierarki utan att för-

handling är centralt. Förhandlingar sker genom nätverk som behandlas i senare kapitel. 

2.1.2 Governance, kommuner och näringsliv. 
Kommunens näringspolitik handlar om resursmobiliseringen, detta sköts till stor del genom kontak-

ter med företag, myndigheter och befattningshavare genom nyckelpersoner inom nätverk. Det öm-

sesidiga beroendet i governance är påtagligt, företag är beroende av kommunens tjänster och kom-

munen har ett starkt intresse av företagsetablering för arbetstillfällen och inkomst i form av skatter 

(Pierre, Jon. 1992:95). 

Med en mer decentraliserad politik skapas incitament för lokalt samarbete och kommunen är nu en 

mer intressant samarbetspartner. Kommunen har bättre möjligheter till samarbete och företagen 

större möjlighet för påverkan. (Öberg, Shirin & Rothstein 2014:247-248). Genom att analysera nät-

verken kring hur policys fattas på kommunal nivå med ett fokus på processen förklaras vikten av 

governance. Governance är ett nätverk organiserat av offentlig, privat och eventuellt frivillig sektor 
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(Hall & Löfgren. 2006:33). Det är viktigt att aktörerna inom nätverken är självorganiserande, ömse-

sidigt beroende och att reglerna i någon mening är offentligt sanktionerade även om distinktionen 

mellan offentligt och privat är suddig.  

2.1.3 Summering av governance 
Som tidigare nämnts skapar governance en större komplexitet kring processer och samarbete över 

privata och offentliga gränser. Governance erbjuder en förklarande plattform till hur näringsliv kan 

variera men för att förklara skillnaden i näringsklimat mellan Alingsås och Vårgårda krävs det en 

kartläggning av hur processer ser ut och vilka aktörer som är inblandade.  

2.2 Nätverksteori   
Nätverk är stundtals det mest värdefulla en människa kan besitta, nätverk används i vardagsspråket 

som nära relationer till andra individer. Men nätverk är inget entydigt begrepp, aktörer som ingår i 

nätverk kan vara allt från offentliga institutioner, EU och intresseorganisationer till kommuner och 

privata aktörer. Gemensamt för aktörerna är att de jobbar tillsammans för att påverka och förnya 

området de är verksamma i.  

Hur relationerna ser ut beror på aktörerna, men det gemensamma består av att nätverkande utveck-

las för att gynna alla i processen genom enskilda eller ömsesidiga mål (Coleman, James S. 

1994:302). Nätverk i detta fall är en typ av styrning och tar sin utgångspunkt precis som governance 

i interaktiv styrning. Hädanefter kommer nätverk definieras som ett analysredskap. 

Att analysera hur governance och nätverk påverkar näringsklimatet sker genom att renodla vissa 

egenskaper hos ett fenomen för att teoretiska kring det (Hall, Patrik & Löfgren, Karl. 2006:29). I 

princip allt kan definieras som ett nätverk (Lacobucci, Dawn. 1996:330). Verktyget är tomt innan vi 

fyller det, vad som utgör nätverket definieras av uppsatsens syfte och frågeställning. Det finns inte 

ett ”bästa innehåll” utan innehållet bestäms av lämplighet. I detta fall kommer nätverket ta avstamp 

i den del av privata sektorn och kommunen som omfattar någon form av utbyte mellan dessa aktö-

rer på kommunnivå. Nätverken kommer också begränsas till vardera kommun. 
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2.2.1 Vad utgör ett nätverk? 
Nätverket består av aktörer vilka kallas noder som är sammankopplade via länkar till en struktur 

som är nätverk. Noderna kan utgöras av individer eller ett kollektiv och länkarna utgörs av relatio-

ner. Aktörers egenskaper som klasstillhörighet, kön, inkomst eller utbildningsnivå är inte intressant 

utan det teorin vill undersöka med en nätverksanalys är relationer inom nätverk som är av intresse. 

Aktörer är av intresse endast om de reflekterar observerbara mönster av interaktion (Borell, Johans-

son 1996:15). 

Nätverket i detta fall skapas av syftet och forskningsproblemet om näringsklimat. Vart avgränsning-

en dras blir således en lämplighetsfråga som begränsas av praktiska skäl och arbetssituationen. Ut-

gångspunkten för denna uppsats blir en sociocentrisk  ansats, förutsättningen ligger inte hos en sär2 -

skild nod utan nätverket kring näringslivet som helhet (Borell, Johansson 1996:15). På så sätt kan 

förbindelsen mellan makt och utfall genom nätverkande kartlägga förutsättningar för agerande 

(Ibid:137).  

2.2.2 Hur ser ett nätverk ut? 
Hur formen på nätverket ser ut är mer omfattande och beror på mönstret mellan noderna, oftast är 

inte alla aktörer direkt länkade till varandra. Formen påverkas av förhållandet mellan aktörerna och 

en nod behöver inte vara medveten om att den befinner sig i ett nätverk (ibid s17). Beroende på 

kommunikationen, om det föreligger beroendeförhållanden eller om noderna är omedvetna om att 

de ingår i ett nätverk påverkar utformningen av nätverket.  

Uppsatsen kommer fokusera på den teori som uppfattar sammanhang och helheter snarare än den 

enskilde individen (Andresen, Ragnhild. 2007:55).  Utveckling sker genom gemensamma handling-

ar i verksamheten mellan individer och dess omgivning, problem uppstår och blir lösta genom verk-

samheten där fokus ligger på process och kontext (Ragnhild 2007:54).  

 Se någonting ur andras synvinkel2
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Ovan presenteras tre förslag på hur nätverk kan se ut och vilka beroendeförhållanden som förelig-

ger. En simplifierad modell av hur teorin kommer användas som analysredskap. 

I figur ett är B och C beroende av A för att kunna få kontakt. Punkt A kan här liknas vid en grind-

vakt (Borell, Johansson. 1996:16). 

I figur två saknas kopplingen mellan B och C och en aktör kan således vara omedveten om att den 

befinner sig i ett nätverk. Både B och C är beroende av A men har ingen kontakt med varandra.  

I figur tre är alla aktörer länkade till varandra och beroende exemplifieras med pilar. B och C är öm-

sesidigt beroende medan B är beroende av A och A är beroende av C. 

2.2.3 Sammanfattning och avslutande diskussion av nätverksanalys 

Det mesta kan anses vara en beståndsdel av ett nätverk. Som analysverktyg är nätverksteori tomt 

och redo att fyllas med vad som anses substantiellt. Innehållet avgörs av forskningsproblemet och 

vilket forskningsresultat som eftersträvas. Synen på nätverk som en form av governance och vikten 

vid nätverket skapar en risk för att underminera resten av systemets betydelse (Hill, Michael. 

2007:89). Precis som hur ett nätverk börjar och slutar avgörs av lämplighetsfrågan är gränserna för 

vad innehållet bör innefatta liknande (Borell, Johansson. 1996:26). Styrkan är att belysa strukturer 
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som begränsar och möjliggör handlingar för att betrakta kommunernas nätverk som bärande och 

mätbara enheter. 

Teorin i sig ger också en förklaring till hur nätverk och beslutsprocessen är konstruerade men inte 

varför den är organiserad på detta sätt (Hill 2007:89). Nätverkets egenskaper kan variera genom 

struktur och beroendeförhållanden vilket i vårt fall får vara utgångspunkten för att analysera varför 

näringsklimatet skiljer sig åt och vad det beror på. Kritik har riktats mot nätverksteori för att det 

främst är en uppsättning metoder och inte en teoretisk inriktning (Borell, Johansson 1996:15). And-

ra faktorer såsom intressen, idéer och institutioner måste forskaren ta hänsyn till (Hill 2007:90). 

Men genom  teorikonsumerande ansats ifrågasätts inte teorins validitet ytterligare.  

3. Metod  
Studien blir en jämförande fallstudie av näringslivsklimatet mellan kommunerna Vårgårda och 

Alingsås. Även om det kan hävdas att en jämförande fallstudie inte är en metod utan snarare ut-

gångspunkten för vad vi vill studera kommer designen utgå från kvalitativ studie av nätverkens 

uppbyggnad (John W. Creswell 2013:97). 

Genom att söka svaret på varför saker inträffar och inte bara vad som händer i sammanhanget pas-

sar en fallstudie för att ägna uppmärksamhet åt hur relationer och sociala processer fungerar i detalj 

(Denscombe, Martyn. 2014:92). Fallstudien ger ett värde i att förklara detaljer för att reda ut ett 

komplext ämne i vår situation.  

Området kan anses vara oetablerat inom forskningen vilket beskrivs i kapitel 1.3 med rubrik ”Tidi-

gare forskning”.  Ett oetablerat området tillsammans med strävan efter att ta reda på hur människor 

själva uppfattar världen skapar en förutsättning för samtalsintervjuer (Esaiasson et al 2012:253). 

Insamlingen av material kommer grunda sig i en triangulering av information där intervjuer kom-

pletteras med observationer och vetenskapliga belägg som tidigare rapporter och artiklar (Merriam, 

Sharan B. 2017:85). Som stöd för nätverkets betydelse har jag fått tillgång till dokument och äldre 

uppsatser av COI i Vårgårda. Det har gett en mer nyanserad bild av Vårgårda och underlättat forsk-

ningen på den delen. Det finns även tidningsartiklar och undersökningar av olika organisationer 

som legat till grund. Dock kommer den främsta datan från intervjuer med representanter och egna 

observationer. 
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Samtalsintervjuerna kommer vara semistrukturerade för en bredare översikt, anledningen till valet 

av samtalsintervjuer är att personerna kan bidra med information som primärkälla och beskriva or-

ganisationen från insidan. Detta skapar en djupare deskriptiv analys om verklighetens beskaffenhet. 

Uppsatsen kommer utgå från att intervjua så många personer som behövs för att besvara syftet men 

kommer anpassas efter tid och resurser för uppsatsen (Kvale, Steinar. Brinkmann, Svend. 

2014:156). Intervjuguiden och intervjuunderlag finns att hitta under bilagor. 

Operationaliseringen består av att leta efter nyckelbegrepp i samtalsintervjuerna som beskriver in-

tervjuguidens tre huvudområden: Näringsklimat, nätverk och beroendeförhållanden. Nyckelbegrep-

pen anknyts till de teoretiska utgångspunkter som fastlagts för att göra begreppen mätbara. Dessa 

begrepps används senare som underlag för att placera ut noder, enheter och aktörer i nätverksanaly-

sen som representerar nätverkets bredd och funktion.  

3.1 Design 
De klassiskt vetenskapliga disciplinerna utgår från traditionell statistisk analys. Beslutet av att an-

vända sig av kvalitativ forskning genom en jämförande fallstudie kommer sig naturligt av inrikt-

ningen på upptäckt och förklaring snarare än hypotesprövning. Fallstudier är att föredra när syftet är 

att undersöka aktuella händelser samtidigt som det inte går att manipulera väsentliga variabler 

(Merriam. 2017:23-26). Väsentliga variabler i detta fallet kan liknas med bakomliggande faktorer 

som nätverk.  

Fallstudie är särskilt lämpad när forskaren syftar till att teoretisera kring inblandade faktorer, söka 

mönster av tolkningar som beskrivs av respondenter och när specifika mönster som faktorer bidrar 

Teoretiskt begrepp Beskrivning Exempel på nyckelord

Näringsklimat Vad utgör ett gott/ont 

näringsklimat

Andan, snabba/långsamma 

processer

Nätverk Hur kommun och näringsliv 

kommunicerar

Möten, kommunikation, 

tillgänglighet

Beroendeförhållanden Vilka resurser utbyts mellan 

näringsliv och kommunen

Skatteintäkter, jobbmöjligheter, 

service, idéer, mark
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med skall fastslås (Merriam 2017:45). Med bakomliggande fakta utgår uppsatsen från en jämföran-

de mest olika-design, en kraftfull men riskfylld design. Kommunerna skall vara så olika varandra på 

de oberoende variablerna som möjligt för att stärka resultatet. Detta hjälper uppsatsen avfärda alter-

nativa förklaringar till utfallet av varierande näringsklimat vilket försvagar tilltron till alternativa 

teorier och stärka tilltron till den egna teorin (Esaiasson et al 2012:104). Designen utgår från att de 

oberoende variablerna utgörs av nätverk och kommunikation mellan företag och politik i sin tur 

förklara utfallet i näringspolitiken.  

Andrew Bennet & Alexander George (2005:67) påpekar att det är viktigt att avgränsa sig och endast 

fokusera på vissa avgränsade faktorer i en fallstudie, nedan presenteras mellanliggande variabler 

som kan tänkas påverka näringsklimatet i Alingsås fördel. 

SCB 2017 

Andra relevanta aspekter är att Vårgårda kretsar kring industri och Alingsås är ett tjänstesamhälle. 

Alingsås ligger fyra mil utanför Göteborg och räknas till storstadsregionen Göteborg. Kommunstor-

lekens i sig borde inte ha någon betydelse för när det gäller omvärldsproblemen på arbetsmarkna-

den eftersom internationaliseringen är branschspecifik (Olsson, jan 1995:29). Båda orterna har tåg-

förbindelser med Göteborg och sammanbinds genom E20 och med dagens teknik är det lättare att 

förflytta sig och arbetare kan bo långt ifrån arbetsplatsen. Detta ger företag fördelen och sanktions-

medlet att förflytta sig över kommungränser (Porter, Michael E. 2008:18). 

Fallet i sig är avsedda att illustrera olika arbetsformer och resultat i näringspolitiken.  Det finns all-

tid en risk för urvalsfel och detta måste tas med i beräkningen (Denscombe 2014:89). I analysen 

måste det tas hänsyn till hur stor sannolikhet det är att fynden är riktiga och vilken felmarginal som 

existerar. 

Faktor Vårgårda Alingsås

Folkbokförda 11 295 40 045

Antalet inflyttade under året 88 370

Kommunens skatteintäkt per 

invånare

39 969/kr/inv 43 573 kr/inv 

Inkomst per invånare över 20 

år.

267.8 tkr 290.8 tkr

Eftergymnasial utbildning 16 % 25 %

�15



Nackdelen med fallstudier och framförallt mest olika-designen är att de sällan är tillämpningsbara  

på andra kommuner. Ett resultat som pekar på att Vårgårda har bättre näringsliv på grund av omfat-

tande nätverksuppbyggnad har lite förklaringskraft på andra kommuner med starkare näringsklimat. 

Samvariationen i vårt fall måste upprepas för varje nytt studieobjekt för att inte dra felaktiga slutsat-

ser (Esaiasson et al. 2006:121).  

Studien grundas i tidigare forskning på området och kan vidare bidra till mer forskning på området 

genom att kopiera studien eller bygga vidare på den. Möjligheten att generalisera forskningen på 

fler kommuner kan antas vara omöjligt, men utgångspunkten för metoden kan ligga till grund för 

studier av nätverk på andra områden. 

3.2 Metodproblem 
Under studiens gång har jag stött på kontaktsvårigheter. Alingsås kommunalråd gick inte att nå och 

ersattes därför med oppositionsrådet. Efter omfattande försök till telefon- och mailkontakt svarade 

tillslut växeln på kommunens kontor som lovade att vidareföra min förfrågan av intervju, dock utan 

återkoppling. Enligt växeln har kommunalrådet Daniel Filipsson mycket möten och mina försök till 

mailkontakt kan ha kommit bort i flödet. 

Har genom Vårgårda fått kontakt och varit på möte mellan COI, företagare och politiker samt fått 

underlag och tidigare forskning kring Vårgårdas nätverk. Detta skapar metodologiska brister med 

en övervikt för Vårgårdas sida vilket måste beaktas när slutsatser dras.  

3.3 Urval 

Urvalet blir problemorienterat för att få tillgång till aktörer som är insatta och verkar inom pro-

blemområdet uppsatsen behandlar. Urvalet handlar här om intervjuer i de två kommunerna och 

samtalsintervjuerna kommer grunda sig i representanter för kommunstyrelsen för att beskriva det 

politiska arbetet. Från näringslivets sida kommer företag intervjuas för att få en bild av företagarnas 

situation och uppfattning. För en helhetsbild kommer respondenter selektivt väljas för att belysa 

olika nätverk och beroendeförhållanden mellan det offentliga och privata i kommunerna. Flera av 

företagen har varit eller är verksamma i båda kommunerna vilket kan bidra till att ge en mer repre-

sentativ bild. 
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3.4 Källkritik: 

För studiens validitet kommer en rad åtgärder vidtas. Aktörer som varit aktiva och påverkat inom 

näringslivet kommer väljas ut för intervjuer i de båda kommunerna. Det finns dock problem som på 

förhand är svåra att förhindra, mångtydighet av intervjupersonens uttalande kan skapas av brister i 

kommunikationen men det kan också bestå av objektiva motsägelser i världen (Kvale, Steinar. 

Brinkmann, Svend. 2014:49).   

Det kan också framkomma subjektiva åsikter som saknar empirisk grund, men en intervju är inte ett 

öppet och fritt samtal mellan parter. Det är en enkelriktad dialog med tolkningsmonopol (Kvale, 

Brinkmann 2014:52). Som intervjuare finns ett ansvar att applicera vetenskaplig kompetens som 

inleder och definierar situationen, intervjuaren ställer frågor och avgör vilka frågor som behöver 

följas upp. För slutsatsernas validitet behöver subjektiva åsikter sållas bort och Vårgårdas övervikt 

av material erkännas.  

4. Empiri 

4.1 Intervjuer Vårgårda  

Kommunrepresentant 

Bengt Hilmersson är kommunalråd för Centerpartiet i Vårgårda kommun. För Bengt är kommuni-

kation nyckeln till ett bra näringsklimat. Genom kommunikation skapas förståelse för spelplanerna, 

vilka möjligheter och svårigheter politiker och näringslivet har. Företagare som ser en möjlighet 

måste ta i beräkning att kommunen begränsas av faktorer som den demokratiska ordningen, likabe-

handlingsprinciper, lagen om offentlig upphandling, planering och andra hinder. Det går inte bara 

att lösa problem utan det måste finnas en förförståelse för möjligheter.  

Näringsklimat 

Vad skiljer Vårgårda och Alingsås åt gällande näringspolitik? Kommunen måste inse att företagare 

är beroende av att det finns byggbar mark och en snabb bygglovshantering. Det är viktigt att inse att 

en bra samhällsuppbyggnad som kontroll av livsmedel, avlopp, sophämtning och andra praktiska 

frågor kräver bra och snabb respons. Detta tror Bengt att Alingsås inte uppfyller, han påpekar att 

bygglov tar betydligt längre tid och att det är mycket byråkrati med dålig kommunikation överlag. 

Politiker och näringsliv träffas inte i samma utsträckning som i Vårgårda och detta medför en miss-
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lyckad förståelse för vad parterna är kapabla till. Bengt lyfter fram att den främsta skillnaden mellan 

kommunerna är att Vårgårda inte för någon näringspolitik utan att näringslivet skall vara fristående 

från politisk inblandning.  

Den stora skillnaden är att Alingsås har en egen näringslivsorganisation och Vårgårda har ett nä-

ringslivsprogram som de försöker följa, näringslivsprogrammet är fokuserat kring ett högt tempo i 

hantering av ärenden och att alltid vara tillgänglig.  

Vilka positiva faktorer finns det för näringslivet i Vårgårda? 

Det finns väldigt många, vi är duktiga på att hitta hantverkare, folk växer upp med vana till prak-

tiskt arbete eftersom människor här växer upp på landsbygden och är vana med att hjälpa till hem-

ma. Den faktorn tror jag är positiv för Vårgårda, det är många egna företagare och det finns en stor 

förståelse för sånt vilket har skapat ett starkt föreningsliv och människor är vana vid att göra och ta 

tag i saker själv. Det är en ”ja det är klart det ska gå”-anda. Vårgårda har en cykeltävling, jag undrar 

vem som satt ner en dag och tänkte, det är klart vi ska ha världscuptävling i cykel här i Vårgårda. I 

fjol var det fyra deltävlingar, en i Paris, en i London och två i Vårgårda.  

Verkställande direktören på Autoliv  uttryckte det såhär, ”det gäller att ha rätt DNA på personalen” 3

med det menade han att istället för att säga ”det här stämmer inte med alla regler” så försöker vi att 

tänkte ”såhär kan vi göra istället”. Vi får ju oftast inte tala om för någon hur de ska göra för att klara  

exempelvis livsmedelstillsyn, då kan vi istället tipsa om någon som klarat tillsynen för att ge parten 

en chans att gå dit och titta hur dom har gjort.  

Nätverk 

Ringer du till Vårgårda kommun blir du ganska tydligt kopplad till COI. COI sysslar med näringsli-

vet och framförallt ser till att det finns en väg in och ett möte. Ringer en företagare och har en fråga 

så blir denne kopplad till COI, har du drivit företag här ett tag vet du vem som jobbar på COI. Där 

får du en person att prata med som slussar dig vidare dit du ska. Personen är en väg in och det är 

också en fysisk plats att besöka.  

 Autoliv är ett industriföretag lokaliserat i Vårgårda som utvecklar och producerar airbags. 3
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Med ett möte menas att när en företagare hör av sig och vill ha hjälp, exempelvis en företagare vill 

bygga en industri då behöver du någon som bygger gatan, någon som bygger vatten, avlopp, det 

behövs också ett bygglov och mark att köpa. Då behöver du träffa ett antal människor och dessa ska 

du träffa på ett enda möte och inte behöva åka runt och träffa var och en för sig där det pratas om 

varandra och någon säger ”nej det är inte mitt område då får du prata med den” vilket resulterar i 

ytterligare frågor och möten som tillslut resulterar i att företagaren ger upp.  

Allting utgår från ett möte där alla kommunicerar, det föreligger ömsesidiga beroende och det är 

tydligt i organisationen att det är en viktig sak. Det duger inte att en avdelning inte pratar med en 

annan, kommunen skall kommunicera ett budskap utåt till företagare ”det här behöver du göra och 

det här ska vi göra”. Det får absolut inte vara så att en företagare söker tillstånd och får dubbla bud-

skap, det måste kommuniceras på möten.  

Beroendeförhållanden 

Kommunen bedömer vad företagarna är bra och dåliga på och vad dem behöver på våra besök, vi 

träffar företagare hela tiden och deltar i soppluncher. Vi hör av varandra och har uttalat från politisk 

nivå att det ska finnas en positiv attityd i förvaltningen hur det nu definieras. Ingen är ute efter att 

snedda hörn över lagtext utan snarare ska det gå rätt till, det ska vara ett förståeligt besked från 

kommunens sida och detta besked ska bestå.  

Vi undersöker också på svenskt näringslivs ranking och vad vi kan förbättra, för två år sedan hade 

vi väldigt lågt betyg på kommunens inköp, företagare var inte nöjda med hur kommunens upphand-

ling var. Då skrev vi helt enkelt om vår policy för upphandling och nu har vi en policy som mycket 

tydligare riktar sig till att handla lokalt. Lagen om offentlig upphandling ger möjligheter att sätta 

beloppsgränser som är ganska höga och då har vi sagt att upp till 100 000kr behöver kommunen 

egentligen bara fråga en aktör vid upphandling. Vid ett totalbelopp upp till 550 000 kronor ska vi 

fråga tre varav minst en lokal aktör. Detta har förbättrat vår upphandling, när nyanlända bosatte sig  

2015 köpte vi alla möbler av den lokala möbelhandlaren.  

Vi anordnar soppluncher med COI där alla är välkomna. Medlem i COI är du genom att driva ett 

företag, det kostar inget och går inte att gå ur. Soppluncherna anordnas av olika aktörer vanligtvis 

håller något föredrag om deras företag och vad de har för förutsättningar och utmaningar. COI som 

stiftelse har ett enda mål och det är att främja näringslivsklimatet, till skillnad från Alingsås organi-
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sation ABC  som var en politiskt styrd organisation, jag tror det är bäst att låta bli att styra närings4 -

livet och det har gynnat oss.  

Empirisammanfattning kommunalråd 

Företagsrepresentant: Mellby Garage AB   

Bengt Sahlberg är verkställande direktör för Mellby Garage AB. Tillsammans med sin familj köpte 

han företaget 2012 och har varit aktiv inom både Alingsås och Vårgårda. Han menar att skillnaden 

mellan Vårgårda och Alingsås är andan. Precis som i företag är rätt anda i ett företag eller kommun 

vitalt, det sipprar igenom överallt. Om ledarna får igång tänket ”ja vi ska förbättra oss och vara duk-

tiga och inte vara den som sitter och lutar sig tillbaka och gäspar” då blir kommunen på det sättet 

och så är det i Vårgårda.  

Näringsklimat 

Bengt valde att jämföra näringslivet med en historia grundad i egna erfarenheter.  

När Bengt köpte företaget var infarten till företaget för liten och behövdes byggas ut. Vid leverans 

med trailer fick företaget lasta av vid vägen på grund av att infarten inte var tillräckligt stor. Bengt 

kontaktade Alingsås kommun för att diskutera en ny infart, det låg en grannfastighet bredvid som 

var ett förfallet gammalt hus ägt av två syskon. Dessa två syskon satte käppar i hjulet för företaget, 

de ville inte sälja fastigheten och Alingsås kunde i sin tur inte göra någonting åt situationen. När 

huset tillslut blev för dåligt så fick Alingsås tvångsriva huset.  

Tomten låg också nära en å vilket resulterade i översvämning på lastplatsen och när vattnet sjönk 

undan tog de asfalten med sig och skapade gropar. Kommunen kunde inte hjälpa med detta pro-

blem, dock ska inte Alingsås beskyllas för hårt då det inte var deras område även om många markä-

gare plågades av ån.  

Teoretiskt begrepp Nyckelord

Näringsklimat Snabb respons, Icke-politisk näringslivsprogram, attityd.

Nätverk COI. Fysisk plats, soppluncher. Ett möte, ett besked. 

Beroendeförhållanden Lokal upphandling, service, främja näringsliv

 Alingsås business center. Diskuteras mer ingående senare i uppsatsen4
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Lokalen fungerade inte bra så Bengt funderade på en lösning, Mellby garage växte med 20-25% per 

år och fick gasellpriset av Dagens Industri. Företaget behövde omlokalisera men för att behålla an-

ställda och samtidigt förbättra logistiken ville Mellby Garage placera sig närmare E20. Vintern 2015 

kontaktades Alingsås men det fanns inget lämpligt och de skulle höra av sig. Det tog för lång tid 

och Bengt bestämde sig senare för att kontakta Vårgårda kommun. Samma dag fick han svar att det 

inte heller där fanns något lämpligt men att de skulle höra av sig.  

Två timmar senare ringde Vårgårda tillbaka och erbjöd ett möte dagen efter med center of innova-

tion, kommunchefen, chefen för byggnadsnämnden och några till. Sammanlagt var det fem eller sex 

personer som mötte Bengt och undrade vad de kunde hjälpa till med.  

Alla beslutsfattare var där, det fanns inga lokaler att hyra och inte heller några tomma lokaler att 

lokalisera sig till men det fanns byggbar mark. Effektiviteten och  är anledningen till varför Vårgår-

da placerar sig som nummer 10 och Alingsås som nummer 200. Vårgårda har rätt anda enligt Bengt.  

”Vafan det är inte riktigt enligt reglerna men nu gör vi såhär” 

Vårgårda består av enkla beslut, Vårgårda är besjälade och vill hjälpa till att få saker att fungera. 

Bengt uttrycker det såhär ”Vafan det är inte riktigt enligt reglerna men nu gör vi såhär”. På bygg-

handeln i Vårgårda sitter den en lapp om visioner och policys som Bengt tycker jag ska åka upp och 

läsa. Vårgårda lever upp till sina policys, mål och visioner.  

Bengt är märkbart upprörd över den upplevt tröga processen kring bygglov. Bengt har enligt egen 

utsago sysslat med bygglov i hela Sverige och enligt honom har 90% av Sveriges kommuner en 

bygglovshantering med en enda vision ”det ska inte byggas, men ska det mot förmodan byggas då 

ska det vara jävligt besvärligt i alla fall”. 

Alingsås placering på plats 200 tycker Bengt representerar kommunens näringsliv bra även om han 

inte kan kommunen så bra. Vid bygglovshanteringen av den nya infarten gjorde kommunen fel och 

syskonen lyckades överklaga och planen gick inte igenom. Detta tycker Bengt representerar 

Alingsås, en anda där allt är besvärligt och halvdant. Saker fungerar inte i Alingsås, det är som att 

prata med en vägg till skillnad från Vårgårda. En kommunikation som kan liknas vid monolog.  
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Nätverk 

Bengt var lite aktiv i ett eget nätverk i Bjärke  men kommunen var aldrig där. Nätverket fungerade 5

dåligt och det var främst den lokala tv-handlaren och blomsterhandlaren som deltog. Bengt var in-

tresserad av att utnyttja varandras resurser och personal medan blomsterhandlaren pratade om den 

lokala julmarknaden. Nätverket bidrog inte med något och det fanns inget tänkande. ”Det pratades 

om samma gamla skit som det gjorts i 50 år”.  

 I Bjärke där kom vi ingenstans alls, vi har ännu inte engagerat oss så mycket i Vårgårda eftersom vi 

kämpat så mycket med bygget men vi har varit med på mötena. Bengt anser ändå att COI är ett fo-

rum där företagare kan träffas och försöka ta vara på de resurser som finns. Det viktiga med ett väl-

fungerande nätverk är att det ska vara enkelt att påverka någonting, båda parter ska lyssna och se till 

att göra det företaget vill. Det måste finnas en träffpunkt och förstås en vilja att hjälpa varandra.  

Andan är den vitala delen för näringsklimatet, börjar andan tryta börjar den onda spiralen och all-

ting blir jobbigt och besvärligt, det sprider sig överallt och det går rätt ner. Bengt är säker på sin sak, 

han säger att han har sett så många företag nu så han vet att det stämmer.  

Bengt påpekar att det finns en klyfta i Alingsås mellan politiker och företagare, han har inte hört ett 

gott ord om politiker och då får du den negativa andan.  

Beroendeförhållanden 

Bengt berättar att när han kom på det mötet med representanter från Vårgårda kommun fick han 

peka på kartan på den tomten företaget ville ha. Vid en närmare inspektion märkte han att det var en 

svacka och lite surt i utkanten på tomten, ”den här surhålan vill jag inte ha”. Kommunen flyttade 

då tomten 30 meter och bygget satte igång. Bengt var projektledare och själva bygget tog knappt ett 

år. Kommunen gav tillstånd att starta bygget innan byggloven var klara vilket resulterade i en snabb 

byggprocess. 

 Område i utkanten av Alingsås. 5
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”Vi höll tidsplanen och kostnaderna, när vi byggt färdigt hade inte lantmäteriet lyckats stycka av tomten ännu. Det är 

lite roligt när jag bjöd in alla för invigning sa jag att vi byggt så fruktansvärt snabbt att lantmäteriet inte har lyckats 
rita en karta på den samma tid. Detta hade aldrig gått i någon annan kommun, det är jag övertygad om. Det hade tagit 

mycket längre tid och kostat mycket mer. ” - Bengt Sahlgren.  

Empirisammanfattning Mellby garage 

Företagsrepresentant: Vårgårdabuss   
Östen Hallebert är verkställande direktör för Vårgårdabuss, ett företag som drivs i fyra kommuner 

varav Vårgårda och Alingsås är två. Vårgårdabuss har 80 anställda och omsätter 120 miljoner enligt 

Östen. Östen är också ordförande i företagarna, en sammanslutning av företagare och på så sätt är 

han också med i styrelsen i COI.  

Näringsklimat 

Anledningen till Vårgårdas placering tror Östen är inställningen från kommunen. Kommunen är till 

för företagare men även privatpersoner samtidigt som det är en lagom stor kommun, det är inte 

många steg upp till beslutsfattare och det är anledningen till att Östen alltid får svar av kommunled-

ningen. 

Företagsträffarna är en viktig del, där träffas företagare som kanske inte vid första anblick har så 

mycket gemensamt. Soppluncherna är en viktig del för företag att framföra önskemål. En annan 

viktig del är också COI där den enda anställda är Johanna. Hon fungerar som ett smörjmedel mellan 

politik och näringsliv. COI som självständig organisation får bidrag av kommunen och av företaga-

re, men drar även in pengar genom mässor och utbildning för att driva en enda uppgift, att främja 

näringslivsklimatet.  

Teoretiskt begrepp Nyckelord

Näringsklimat Andan, effektivitet i kommunal service, 

enkelhet, förståelse 

Nätverk COI, träffpunkt

Beroendeförhållanden Lokaler, byggbar mark, idéer, 
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I Alingsås finns det en motsvarande organisation som kallas ABC men Östen har inte riktigt förstått 

vad som behandlas där eller hur aktiv den faktiskt är. ABC har inte hört av sig till Östen tillskillnad 

från COI som för aktiv kommunikation varje vecka på olika plattformar. Detta tror Östen bidrar till 

resultatet i Svenskt Näringslivs ranking, i Alingsås märks inte kommunen av på samma sätt trots att 

Vårgårdabuss har en stor verksamhet där. I Alingsås har Vårgårdabuss 70 anställda och 40 bussar 

men den kontakt som sker med kommunen är när en miljötjänsteman hör av sig vid utbyggnad. Det 

saknas naturliga kontaktar som i Vårgårda.  

Myndighetskontakten i Vårgårda är enklare, Alingsås är en större kommun vilket resulterar i en mer 

byråkratisk process med fler handläggare. Detta skapar en osäkerhet i vem som gör vad och vem 

som bör kontaktas.  

Nätverk och beroendeförhållanden 

Närheten är essentiell, Östen menar att Vårgårdas företagare pratar gott om kommunen och kom-

munen i sin tur är intresserade och talar gott om företagen, detta bidrar till en anda där representan-

ter deltar i soppluncher och andra möten. Vårgårda gör egentligen inget speciellt utan är endast mer 

närvarande och intresserade. Kommunens satsning på COI är väldigt lite jämfört med vad utdel-

ningen i marknadsföring blir.  

I Alingsås är det fler att skylla på, ingen vill ta ansvar och påsen flyttas när ett slag ska riktas. Lagar 

är detsamma i kommunerna med de går att hantera på olika sätt. Närheten till kommunen i Vårgårda 

är essentiellt.  

Östen har varit intresserad av att gå med i ABC i Alingsås men vet inte hur det fungerar. Det är inte 

en lika uppstyrt utan mer större branschspecifika organiseringar. Kontaktytorna i Alingsås är inte 

riktigt lika naturligt. Alingsås är trögflytande och har fastnat i tjänstemannaorganisationer.  

Vårgårda har skapat en plattform att träffas på vilket resulterat i en positiv påverkan på företagare, 

är det flera företag med drivna ledare så skapas affärer även utanför kommunen som i sin tur ger ett 

mer ihärdigt näringsliv. Det går alltid att förbättra kommunikationen, snabbare information i god tid 

tillsammans med upphandling i god tid men så är det överallt. För Vårgårdabuss är det inte så myc-

ket resursutbyte som sker. Detta beror främst på att det inte finns många företag i samma bransch. 
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Det finns andra företag som klickar bättre, men möten och soppluncher är bra för kommunikationen 

och det blir bättre med COI. 

Östen ser att det finns möjligheter att påverka klimatet genom främst olika former av kommunika-

tion. Han känner politiker i alla partier i Vårgårda och kan ringa dit, dock saknar han kontaktinfor-

mation till Alingsås politiker som han inte känner. Det är dock viktigt att påpeka att alla företagsle-

dare inte har samma kontakt med politiker som Östen.  

Empirisammanfattning Vårgårdabuss 

Företagsrepresentant: PressParts AB 
Lennart Hermansson driver företaget PressParts AB i Vårgårda. Han var aktiv i 20 år i Alingsås in-

nan företaget omlokaliserade till Vårgårda för sex år sedan. Det var enligt honom enklast att expan-

dera till Vårgårda än att utöka i Alingsås vad gäller byggnation, framförallt var det billigare men 

Lennart hade även hört att klimatet var bättre i Vårgårda.  

Näringsliv 

Vårgårda är en enkel kommun att kommunicera med, svaren kommer snabbt. I Alingsås kunde 

Lennart få vänta sex månader på ett ja, nej eller kanske. Alingsås trögflytande klimat var en av or-

sakerna till flytten men främst berodde det på en tillfällighet att fastigheten i Vårgårda skulle säljas 

vilket möjliggjorde en snabb flytt tillsammans med ett stort kundunderlag på orten. I Vårgårda före-

ligger ett öppet förfarande med kommunikation som dröjer maximalt en dag eller två. Det är viktigt 

att inse att företag är till för kommunen och inte tvärtom. Kommunen är beroende av företagens ar-

betstillfällen och detta förstår Vårgårda till skillnad från Alingsås. 

Teoretiskt begrepp Nyckelord

Näringsklimat Inställning, storlek på kommunen, närvaro

Nätverk Soppluncher, COI, naturliga kontakter med 

tillgänglig plattform. Kan ringa politiker och 

tjänstemän. Företagarna.

Beroendeförhållanden Kommunal upphandling av bussresor

�25



PressParts var inte missnöjda med Alingsås men framförallt tillfälligheten och den stora kunden Au-

toliv möjliggjorde en enklare flytt, även om Autoliv var kund redan på tiden då PressPart verkade i 

Alingsås. Närmare kontakt med kunderna är bra och nu ligger PressPart på granntomten till Autoliv. 

Vårgårda är mindre och enklare men är även uppbygd av eldsjälar där rätt man är på rätt plats. 

Kommunen gör inte saker större än vad de är. Alingsås satsade på en mer komplex näringslivsverk-

samhet med ABC där åtta eller tolv olika områden presenterades där varje område hade en enskild 

chef med hög lön enligt Lennart som skapar onödiga utgifter och långsamma processer.  

Lennart påpekar att Alingsås har handlat fel i tänket i politiken kring näringslivet vilket kan utläsas i 

pressen. PressParts kunder i Alingsås är missnöjda med kommunens agerande och kommunikation, 

det blir en negativ trend som Lennart själv kände av i Alingsås och menar att fler företag sneglar åt 

Vårgårda. 

 

I Vårgårda finns en positiv anda, den berömda ”Gnosjö-andan”. Liten är inte stark utan det är all 

kontakt som skapar styrkan. När PressParts omlokaliserade upplevde Lennart att det var lätt att få 

kontakt med andra företag och COI. Johanna som den enda anställda på COI lägger Lennart fram 

som nyckeln. En eldsjäl som driver näringslivet framåt.  

Nätverk 

Lennart lyfter fram Alingsås nätverk som ett misslyckande. Alingsås kommun köpte in tjänster uti-

från för att främja näringslivet, enligt Lennart hyrdes åtta näringslivsexperter och chefer in med 

höga löner som skattebetalare fick betala. När Alingsås nätverk som kallas ABC placerades i kom-

munhuset gick det nedför. Allting hamnade under samma beslutsfattare samtidigt som föreningen 

var politikerstyrd. 

Vårgårdas nätverk består av en chef som är avlönad. Det finns även ett utbrett samarbete mellan 

företag, Vårgårda-svets på andra sidan gatan, SAMEK, Vårgårda kromverk och Gustavsberg utbyter 

tjänster med varandra. Det finns ett uttalat syfte att gynna det lokala så mycket som det går. Det 

finns alltid synergieffekter, det går inte på förhand att veta vad ett företag besitter för resurser.  Ge-

nom ett bra nätverk med soppluncher och intressanta föreläsare skapar det kontinuitet att bygga vi-

dare på som Alingsås saknar. För tio år sedan hade Alingsås teknikmöten men det rann ut i sanden, 

Lennart menar att det var när den gamla näringslivsenheten bestående av eldsjälen Lennart Ande-
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berg slutade. När Alingsås startade ABC reagerade Lennart med följande uttal ”Wow vilken grej, är 

detta Stockholm eller Alingsås?”. Genom en komplex och politikerstyrd förening utan dialog sluta-

de det med ett budgetunderskott på 1.4 miljoner på ett år för ABC i Alingsås. Chefer och några till 

är under utredning enligt Lennart.  

Den färgade rutan nedan presenterar kompletterande information till händelseförloppet med ABC 

som beskrivet i Alingsåskuriren.  

Beroendeförhållanden 

Lennart anser inte att det finns några direkt negativa faktorer i Vårgårda, det är isåfall de stora aktö-

rerna som Sundolitt, Autoliv och Doggy som drar väldigt mycket och kommunen är beroende av att 

aktörerna stannar på deras mark.  

Det går att vara ännu mer öppen, mer åtgärder ”när det gäller” som Lennart uttrycker det och mer 

besök från politiker. Vårgårda har besökt PressParts tre gånger på sex år vilket visar på aktiv kom-

munikation. till skillnad från Alingsås som aldrig besökte PressParts på 20 år.  

 

I dagsläget är det även mer arbetskraft som krävs för ett expanderande näringsliv i högkonjunktur, 

kommunen kan bli bättre på att dammsuga efter information i vad som kommer utifrån i form av 

invandring. Vilka kommer hit och vad besitter dessa individer för kunskaper? Lennart själv har tagit 

in fem nyanlända men skulle kunna anställa fler. Kommunen kan snabbare och bättre integrera ny-

anlända genom att ta reda på vad de har för egenskaper och kunskaper.  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I Alingsåskuriren (2017) beskrivs förloppet med Alingsås business center även kallat ABC. När 

kommunens fallande placering i Svenskt Näringslivs undersökning ”näringsklimat” 

uppmärksammades beordrades en genomlysning av organisationen. Rapporterna konstaterade 

att det saknades budgeterade intäkter på 1.4 miljoner för räkenskapsåret 2017 och att ABC 

saknade ett tydligt arbetssätt, tydliga roller och ansvar samt att upphandlingar inte skett i 

enighet med kommunens riktlinjer. Näringslivschefen har överskridit sina befogenheter och 

enligt Sussanne Wirdemo i Alingsåskuriren (2017) hade det ”gått överstyr” om dessa brister var 

i en större verksamhet. ABC ska nu särskiljas från övrig verksamhet och revideras. Två 

medarbetare är tillsvidare avstängda.



 

Bostäder målas också upp som ett problemområde, flera av Lennarts anställda pendlar och vill ha 

bostad i Vårgårda, på skylten utanför Vårgårda står det ”Familjer flyttar hit, företag flyttar hit” vil-

ket Lennart inte håller med om. Företag flyttar hit, men inte familjer för det saknas bostäder menar 

han. Dock påpekar Lennart att kommunen håller på att bygga bostäder för fullt och att bostadsbrist 

är ett nationellt snarare än kommunalt problem.  

Empirisammanfattning Pressparts 

4.2 Analys av intervjuer i Vårgårda 
Genom användning av tidigare presenterad nyckelord kommer det empiriska materialet analyseras 

efter nätverksteorin. Nätverksteorin används i fallet som en kartläggning av nätverk och beroende-

förhållanden och kommer användas för att rita upp pedagogiska modeller för kommunikation.  

Nätverksmodellen kommer målas upp efter respondenternas uppfattning av beroendeförhållanden  

och kommunikation. Rättigheter och plikter kan analyseras som länkar utifrån vilken betydelse nät-

verket rent allmänt har för aktörerna (Andresen 2007:73). 

En gemensam linje kan urskiljas ur svaren, Vårgårda har en mer gynnsam kommunikation. Kom-

munens riktlinjer och policys kretsar kring att vara snabb i hantering av olika ärenden. Företagare 

lägger fram vikten vid att vara nära beslutsfattare och ett snabbt förfarande har påverkat Vårgårdas 

näringsklimat. Flera företagsrepresentanter lyfter fram andan och inställningen och liknar den med 

”Gnosjö-andan”.  

Det är naivt att försumma de stora företagens påverkan på orten. Center of innovation startades av 

de största arbetsgivarna i Vårgårda för att få en starkare profil i näringslivsfrågor men även att fun-

gera som en motpart till det politiska etablissemanget. Idag är COI en välfungerande och oberoende 

Teoretiskt begrepp Nyckelord

Näringsklimat Enkel kommunikation, Eldsjälar. Starka 

kontakter. ”Gnosjö-andan”.

Nätverk COI, soppluncher, företagsbesök av politiker

Beroendeförhållanden Arbetstillfällen, tjänster, uttalat att gynna det 

lokala, integration av nyanlända. 
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plattform som genomsyrar hela företagslandskapet i kommunen och kan ses som navet för besluts-

fattande kring näringsliv. COI är ständigt närvarande i Vårgårda. Soppluncher, företagsträffar och 

mässor där alla företagare inom kommunen är välkomna att närvara eller själva hålla föredrag gör 

det till en naturlig del av näringslivet.  

Utbyte och beroendeförhållanden som föreligger mellan företagen på orten är stor. Företag som 

PressParts har omlokaliserat till Vårgårda på grund av näringslivsklimatet men också för att deras 

största kunder verkar på orten. Det blir naturligt ett klimat där företag verkar för varandra formellt 

genom ett tätt affärsmässigt beroendeförhållande men även genom ett utbyte av resurser genom in-

formella samtal och möten.  

Vårgårda är ett litet samhälle med ett starkt företagarnätverk, näringslivets styrka har tvingat fram 

en politik som kretsar kring näringsliv. Den generella åsikten är att näringslivet är till för att skapa 

arbetstillfällen och anses vara överordnad politiken. Kommunens roll är att ge aktörer den service 

de behöver, snabba och förståeliga besked med tydliga ansvariga snarare än ekonomiskt stöd. Vår-

gårdas uppbyggnad av COI som en mellanhand är ett sätt att minska klyftor mellan företagare och 

kommun och enligt tillfrågade är det en effektiv och välfungerande organisering. Detta har skapat 

en förståelse för vad som är möjligt, företagare och politiker vet vilka resurser och möjligheter som 

existerar genom ett nära samarbete.  
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I figuren ovan presenteras Vårgårdas nätverk i form av en pyramid. Nätverkets form har framtagits 

genom nyckelbegreppen som presenteras i det insamlade materialet efter varje intervju för en enhet-

lig nätverksanalys.  

Center of innovation möjliggör kommunikation med alla andra aktörer. Beroendeförhållanden är 

ömsesidiga där center of innovation blir en sammanslutning av företag för att komma närmare poli-

tiken. Anslutna är alla företag på orten, kommunen och två andra föreningar av sammanslutna före-

tag. Genom möten och soppluncher har en kommunikationskanal befästs, intervjusvaren pekar på 

ett fungerande nätverk med omfattande resursutbyte i form av idéer, tjänster, integration, byggbar 

mark och service. Vårgårdas kommun har ett välfungerande nätverk inom näringslivsområdet där 

kommunikation är nyckeln. Detta förklarar företagares tillfredställelse och den höga placeringen i 

Svenskt Näringslivs ranking.  

Genom governance förklaras nätverkets utformning. Ett starkt näringsliv har huvudsakligen kon-

trollerat organisationen COI med stöd från kommunen för att underlätta resursfördelningen och 

skapa konsensus. Näringslivet har genom COI skapat en plattform för kommunikation där beroen-

deförhållanden och resurser delas. Detta har lett till ett gott näringslivsklimat som gynnar alla parter 

i processen, men även effektiva sätt att hantera ärenden samt en välorganiserad tjänstemannakår. 

4.3 Intervjuer Alingsås  
Företagsrepresentant Alf Pettersson 
Jan Krister Johansson är verkställande direktör för Alf Pettersson, ett industriföretag som omlokali-

serat från Vårgårda till Alingsås kommun 2010. Företaget i fråga letade större lokal under en längre 

tid i Vårgårda men kommunen hade ingen lämplig kommunal inrättning att hyra, i Vårgårda fanns 

det endast alternativ för att köpa mark vilket företaget inte hade råd med i den expansiva fasen. Jan 

kontaktade dåtidens näringslivsorganisation i Alingsås kallad Futurum, föregångare till både Fram-

tida Alingsås och Alingsås business center.  Futurum tog kontakt med den kommunala bostadsverk6 -

samheten och snabbt därefter hade Alingsås ett par olika tillgängliga alternativ och Alf Pettersson 

omlokaliserade.  

 Futurum, Framtida Alingsås och Alingsås business center diskuteras längre ner. 6
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Näringsliv 

Människor är flockdjur, starka personer säger att klimatet i näringslivet är dåligt och resten hakar 

på. Det är några starka företagsindivider som är positiva i Vårgårda men framförallt är det individer 

i den egna kommunen som påpekar att Alingsås har dåligt klimat. 

Jan tycker själv inte att det är någon större skillnad, det viktiga för honom är tillgång till lokal och 

det geografiska läget där Alingsås är närmare placerat Göteborg. Även personalförsörjning är lättare  

med ett tågnät som är närmare Göteborg och Borås, Alingsås klimat beror på att ett gäng starka in-

divider tycker att det är dåligt snarare än faktiska förhållanden.  

Det finns dock ett större intresse från Vårgårda kommun än Alingsås. Jan tror inte att Alingsås vet 

att företaget existerar inom kommunens gränser eller att de har 33 anställda och är en av de större 

industriföretagen. Alingsås lägger större vikt vid handel än industrin, i Vårgårda är det några större 

företag som påverkat riktningen med ett större fokus på industri. Vårgårdas industri mår bra på 

grund av att COI är ambitiösa och drivande.  

Alingsås missar chansen 

Alingsås ligger geografiskt fantastiskt bra, det tas dock inte tillvara på. Trots Alingsås mer gynn-

samma läge säljs mängder av tomter i Vårgårda vilket har ett sämre läge, ett tecken på att Alingsås 

inte är på alerten. Hade Alingsås erbjudit samma tjänster som i Vårgårda hade kanske hälften av 

deras företag hamnat i Alingsås istället samtidigt som Vårgårda har en dragkraft i och med sin nä-

ringslivsranking.  

Nätverk 

Jan är med i en informell organisation för teknikföretagen i Alingsås. Organisationen träffas varan-

nan månad över en lunch, där utbyts resurser mellan de 15 företag som är närvarande genom öppna 

samtal. Det föreligger inga direkta konkurrensförhållanden även om företagen verkar inom samma 

bransch, organiseringen bidrar främst med att underlätta lokala köp mellan företagen enligt Jan. Or-

ganiseringen har sträckt ut en hand till ABC för att få låna deras lokaler och få ABC som ansvarig 

för mötessammankallande vilket ABC gjorde efter protest. Efter en tid försvann närvarande från 

ABC och mötessammankallande granskas nu av kommunen. Jan menar att det är en konflikt mellan 

politiker och tjänstemän som skapat situationen.  
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Vårgårdas intresse för företagare verkar större enligt Jan även om det inte var så i det egna fallet. 

Det saknades intresse för Alf Pettersson vid flytten vilket Jan menar beror på att företaget vid den 

tiden hade endast fem anställda. Jan fick återkoppling men inget intresse av Vårgårda men han lyf-

ter fram att det också kan bero på att Vårgårda inte hade någon lokal att erbjuda. Jan liknar trots sin 

kontakt med Vårgårda kommunen som ”Gnosjö-aktig”.  

Beroendeförhållanden 

Kommunen har startat olika näringslivsorganisationer som ABC. Situationen i ABC är enligt Jan 

oklar. Han förstår inte heller varför Alingsås la ner Futurum som var en fungerande organisation 

och kommunen gav aldrig någon förklaring. Jan påpekar att det är svårt att veta vem som gör vad, 

hur påverkansmöjligheter ser ut och vem som kan krävas på ansvar. Hela kommunen är splittrad 

och det saknas en tydlig kanal in för näringslivet.  

Jan anser själv att det inte går att påverka näringslivet i kommunen. Det saknas kontakt med kom-

mun och tjänstemän och på de enstaka företagsbesök som skett har det känts konstlat och att de inte 

bryr sig. ”Dem kommer ut och ska låtsas att dem bryr sig men dem skiter i vilket. Det är den käns-

lan, att ingen är intresserad på riktigt, ingen bryr sig på riktigt.” 

Spontant känns Alingsås splittrat, ingen gemensam syn på vad som bör göras i kommunen men 

även inom näringslivet. Handeln i Alingsås tänker inte att det är bra om industrin går framåt, det är 

det gemensamma som saknas i Alingsås.  

Det krävs en mer synlig gemensam struktur med tydliga kanaler in. Jan vet inte vilka beslutsfattan-

de positioner som finns. Allting är konstgjort och politikerstyrt i Alingsås och om något mot förmo-

dan fungerar så beror det på drivet i enskilda personer.  

I Vårgårda är det enkelt, det räcker att skicka ett mail till COI så lotsas det vidare. I Alingsås missas 

chansen med det geografiska läget och det läggs en miljard på att minska buller och minska förore-

ningar i den urbana miljön istället för att få saker gjorda i näringslivet.  

Empirisammanfattning Alf Pettersson 

Teoretiskt begrepp Nyckelord
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Företagsrepresentant Serneke 
Manne Wahlberg och Mats Nyström är projektutvecklare åt Serneke i Alingsås och jobbar med att 

se till att bygget av bostäder fungerar som det ska. De jobbar också med att få bygglov för en ut-

byggnad av lokalen för fotbollsklubben Alingsås idrottsförening men även på längre sikt en Arena 

för klubben och en skola i Alingsås samt mer bostäder i området Lövekulle i Alingsås. Intervjun 

gavs över telefon med båda respondenterna simultant.  

Näringsliv 

Att driva en detaljplan i Alingsås är enkelt jämfört med Göteborgs stad där de också varit verksam-

ma. I Alingsås är det enklare att få tag på rätt tjänstemän och det finns en större kontroll över läget. 

Mats säger att processen dock är långsam och begränsas av flaskhalsar och nålsögon som samhälls-

byggnadskontoret. Fördelen med Alingsås är att det är en mindre kommun och att det i någon mån 

går att få en mer personlig kontakt. Det är viktigt att poängtera att här Alingsås är mindre än Göte-

borg och inte Vårgårda.  

Manne kan se nackdelar med kommunen i form av personalomsättning. Kommunen är känslig på så 

sätt att det är svårt att hitta kvalificerade handläggare och de som finns är inte beslutsfattande vilket 

skapar en seghet i maskineriet, det är mer personligt, men ingen vågar fatta egna beslut. På grund av 

rädslan som finns på en lägre tjänstemannanivå skapas en osäkerhet i beslutsfattande. Inställningar i 

bemötandet är tråkigt och det skapar en anda där företagaren själv får putta saker framför sig. Enga-

gemang saknas, det sitter i väggen och påverkar.  

Vilka positiva faktorer finns det för näringslivet i Alingsås? 

Alingsåsare är stolta och många är ganska engagerade, framförallt i föreningslivet. När det byggs är 

det många som hör av sig och vill på längre sikt starta upp idrottsklubbar och skolor enligt Manne.  

Näringsklimat Subjektiva åsikter. Lokal och geografiskt läge. 

Personalförsörjning, intresse från kommunen

Nätverk Informell organisation mellan teknikföretag utan 

kommunal närvaro. Saknas tydlig kanal

Beroendeförhållanden Svårt att veta pga inget ansvarsutkrävande och 
politikerstyrt
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Nätverk 

Hur ser plattformen för nätverk ut i Alingsås? Det är svårt att säga, det finns ingen samhällsbygg-

nadschef i Alingsås, det finns dock en konsult och det är ett tecken på att kommunen har ett pro-

blem när konsuler behöver kopplas in. Det skapas en dålig anda högt upp i organisationen som smi-

ter ner och smittar av sig hela vägen till näringslivet. Hur plattformen för nätverkande ser ut vet inte 

Mats eller Manne.  

Beroendeförhållanden 

Kommunen ser sig som en myndighet i Alingsås. Manne säger att det har lagts för mycket ansvar på 

tjänstemän som inte vet vad de ska göra, politikerna har starka visioner men tjänstemännen är osäk-

ra och vilsna. Det är svårt att få tag på tjänstemän och det är lättare att inte fatta beslut än att fatta ett 

fel beslut.  

Empirisammanfattning Serneke 

Företagsrepresentant ElPro 
Eivind Ottosson är VD för ElPro i Alingsås, ett industriföretag som främst installerar elskåp. Närva-

rande vid intervjun var också Vice VD och styrelseordförande Thomas Johansson som även har en 

bakgrund inom ABC. ElPro blev årets företagare i Alingsås och fick dagens industris Gasellpris.  

Näringsliv 

Det är attityderna som skiljer kommunerna åt och främst samhällsbyggnad. Politikerna i Alingsås 

vet inte vad industrin sysslar med. Thomas säger att Vårgårda har en djup industriell tradition där 

kommunen tar hand om sina företagare, men även att kommunen är snabbfotad, lyhörd och om det 

kommer indikationer från näringslivet är kommunen där och lyssnar och försöker hjälpa. Autoliv 

har en central roll i Vårgårda som inte skall förnekas. 

Teoretiskt begrepp Nyckelord

Näringsklimat Långsam process, samhällsbyggnadskontoret är en 
flaskhals, långsam personalomsättning, osäkerhet i 
beslutsfattande, dåligt bemötande 

Nätverk Saknas ansvariga

Beroendeförhållanden Kommun ser sig som myndighet, resurser utbyts därför 
inte 
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I Alingsås är det tvärtom, det saknas handling och intresse. Alla grundförutsättningar är lika eller 

bättre i Alingsås men lyckas inte. Alingsås industrijättar finns inte kvar utan kommunen är nu en 

utpräglad småbolagskommun och efter detta skiftet har inte politiken hittat vägar in.  

Vilka positiva faktorer finns det för näringslivet i Alingsås? 

Inga. Om något ska hända med näringslivet får vi ta tag i det själva. Det går inte att få återkoppling 

av kommunen. Det finns hur mycket negativa faktorer som helst. Det stora är att det saknas dialog, 

det är endast monolog. Samhällsbyggnad ger otaliga exempel på det. Det finns behov i näringslivet 

men kommunen tar aldrig del av det för det finns inga kanaler att kommunicera på. 

Nätverk 

Vi är med i en teknikorganisation där vi träffas på lunch varannan månad. Den startades för att nå-

got företag hade för mycket att göra med syfte att låna arbetare av varandra. Till en början var det 

väldigt tufft och ingen ville diskutera sina företagsangelägenheter men nu går alla runt och vill pra-

ta. Det är ett starkt samarbete mellan industriföretagare men det är synd att det alltid är samma före-

tag.  

Futurum var den första organisationen skapad av näringslivet med politiker i styrelsen, den lades 

ner 2009 av kommunalrådet efter att organisationen graviterat mer mot en kommunal historia. 

Thomas påpekar att organisationen var välfungerande innan kommunen blev allt för inblandad och 

Alingsås låg då på en placering mellan 20-29 i Svenskt Näringslivs ranking.  

Senare startades Framtida Alingsås upp som verkade i drygt tre år. Det var medlemsstyrt och med-

lemmar betalare en summa för att avlöna två halvtidsanställda. Kommunen gick in sista året för att 

stötta finansiellt och skapade en gemensam organisation mellan kommunen och näringslivet som 

kallades ABC.  

Thomas Johansson var sammankallande för ABC och inhyrd konsult vid uppstarten 2016 innan 

Magnus Thordmark tillsattes. Efter att kommunen tog över organisationen avslutade Thomas sitt 

uppdrag. Thomas menar att ABC nu känns dött, ABC-tanken var ursprungligen god men det blev 

för spretigt och trovärdigheten är nu noll efter den kommunala hanteringen.  
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Thomas menar att ABC var för mångfacetterad och genom medias stämpling har det påverkat nä-

ringslivsrankingen. ”Vem fan vill vara näringslivschef i Alingsås? Det är rena kamikazi-uppdraget”. 

Näringslivet i sig mår bättre än någonsin, men på grund av omständigheterna tror Thomas att 

Alingsås kommer fortsätta sjunka i rankingen.  

Eivind påpekar att det finns en informell mötesplats i form av den lokala handbollen där företagare 

möts, även politiker var närvarande innan de sa upp sin lounge.  

Beroendeförhållanden 

Det har tagits fram ny verksamhetsmark men den har inte sålts för det finns kommuner som är billi-

gare, snabbare och med etablerade kommunikationskanaler. Kommunen ser sig som kontrollanter 

och myndighetspersoner snarare än som i Vårgårda där kommunen ser sig som servicepersoner 

gentemot näringslivet. Detta har resulterat i att kontakten med Alingsås blir krystad och konstig. 

”Det blir ett mantra tillslut, varför går det i Vårgårda men inte här?” Alingsås kommunalråd lyfter 

inte rumpan från sin stol och är aldrig ute i näringslivet, när han väl är ute är det krystat och ointres-

sant. Eivind säger att när kommunalrådet Daniel Filipsson var på besök satt han mer med telefonen 

än att lyssna.  

Thomas är irriterad över kommunens tidigare policy kallad ”100-företagsbesök”. ”Bara idén är så 

jävla korkad så klockorna stannar”. Han lyfter fram att företagsbesök skall gro ur intresse. 

Svenskt näringsliv är bara ett uttryck för ett utbrett missnöje, industrin i Alingsås utvecklas otroligt, 

men kopplingen mellan det kommunala och näringslivet funkar inte. Det går inte att få tag på någon 

i kommunen. Thomas säger att kommunikationschefen och kommunalrådet är omöjliga att få tag 

på. ”Den enda som svarar på mail är oppositionsrådet och det beror inte på att hans politiska till-

hörighet”.  

När Futurum existerade fanns det en tjänstemannavilja och en politisk vilja men nu finns det inget 

intresse och det är signifikativt för en kommun som inte har en aning om vad som händer. Det krävs 

en organisation som jobbar stenhårt och koncentrerat för att höja rankingen och den skall inte vara 

kommunal.  
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Thomas säger att han är väldigt negativ på grund av att han har jobbat inom organisationen. Eivind 

sammanfattar skillnaden i näringsliv på följande sätt:  

”Vårgårda kommer ut och visar sig, skakar hand. Alingsås visar inget intresse, vi vill inte ens att dom ska göra något 

bara visa sig och fråga om det finns något som kan göras. Handlingen är inte det viktiga, vi vet att dem kanske inte kan 
göra så mycket.” 

Empirisammanfattning ElPro 

Kommunrepresentant oppositionsråd  
Joakim Järrebring är oppositionsråd i Alingsås kommun efter flera år som kommunalråd, Socialde-

mokraterna gav över makten till nu styrande Moderaterna efter att deras budget blev nedröstad av 

Sverigedemokraterna.  

Näringsliv 

I Alingsås är folk missnöjda med det politiska ledarskapet. Elaka tungor säger att det beror på den 

nya ordförande för kommunstyrelsen, det sammanfaller med när Alingsås började tappa i ranking-

en. Det beror givetvis inte på en enda person men de förändringar som gjordes i kommunens nä-

ringslivsarbete rent organisatoriskt stod kommunstyrelsens ordförande för.  

Vårgårda har en stor fördel i att vara en liten kommun där alla känner alla, det skapar en kort väg 

mellan att behöva ett möte och kunna få ett möte. Sen är Vårgårda riggade rent tjänstemannamässigt 

på ett helt annat sätt, det finns en rutin där alla tjänstemän som krävs för en förfrågan samlas på kort 

varsel. Det är en snabbfotad organisering precis som vi eftersträvar. Dessa rutiner som fungerar i 

Vårgårda borde gå att applicera på en större organisation som Alingsås också. Socialdemokraten 

och Centerpartisten i Vårgårda tycker att vi gör för mycket i Alingsås, lägger för mycket pengar på 

struktur och organisering, dem föreslår att vi istället ska låta näringslivet organisera sig själva och 

Teoretiskt begrepp Nyckelord

Näringsklimat Negativa attityder, saknas handling och intresse. 

Nätverk Saknas dialog och kanaler att kommunicera på. 

Kommunen är kontrollanter. Vid möten saknas 

intresse. Kommunikationsförsök misslyckas. 

Beroendeförhållanden Näringslivet utbyter resurser men inte med 

kommunen.
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att kommunen ska bistå med en snabb hantering på tjänstemannanivå. Det finns en viss sanning i 

det men Vårgårda behandlar andra frågor än oss, det gäller främst etablering medan Alingsås har ett 

mer spretande näringsliv.  

Rent faktiskt har Alingsås ett gott näringsliv med framgångsrika företag som går bra och anställer. 

Problemet är relationen till politiken och näringslivsföreträdare i kommunen. Service och bemötan-

de är en flaskhals samt att samhällsbyggnadskontoret inte levererar på det viset som förväntas med 

snabba processer, detaljplanering och bygglov. Där finns det konkreta problem som behöver lösas. 

Snabbare rutiner och bygglovshantering krävs för en bättre etablering och sen handlar det nästan 

uteslutande om attitydfrågor.  

Nätverk 

Hur ser plattformen ut för nätverk i Alingsås? I början hade vi Futurum som fungerande bra men det 

fanns mycket synpunkter i slutet av Futurums tid, då la kommunen ner organisationen utan dialog 

med näringslivet istället för att hantera problemen som fanns. 

När Framtida Alingsås startades upp var det en renodlad näringslivsorganisation som försökte åter-

skapa Futurum fast utan kommunen, beroende på vem du talar med så fungerade det bra eller dåligt.  

Det krävdes en strukturerad dialog och de grenar som tidigare låg under kommunen på Futurums 

del flyttades över till den nya organisationen ABC.  

Problemet med ABC var att det tog för lång tid att rekrytera en näringslivschef, det tog åtta månader 

innan Magnus Thordmark var på plats som näringslivschef. Efter tillsättningen fungerade inte ruti-

ner och avtal har upprättats med tveksamma ekonomiska transaktioner. Detta har resulterat i en på-

gående förhandling med tre i personalen varav en var chefen. ABC kommer att fortsätta men det 

krävs förändring på organisatorisk nivå. Organisationen behöver renodlas mer mot de strategiska 

utvecklingsfrågorna. 

Samarbetet just nu är skakigt, det finns förhoppningar från näringslivet och ambitioner från kom-

munen att få still stånd ett bättre samarbete, därför var det olyckligt med vad som hände med ABC. 

Privata näringsidkare känner sig misstänkliggjorda. Kommunalrådet vill gärna hålla en armlängds 

avstånd och tycker att dialogen ska skötas strikt på tjänstemannanivå vilket inte Joakim tror är den 

rätta vägen att gå, det krävs en öppnare plattform för dialog. 
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Beroendeförhållanden 

Genom ABC som en avdelning av kommunstyrelsens förvaltning var tanken att jobba strategiskt för 

att stärka näringslivet, omlokalisering av befintliga företag eller placering av nya till ren statsut-

veckling där fokus ligger på utveckling av innerstaden för att få en fungerande statskärna. ABC fo-

kuserar också på vilken image som staden skall utstråla, vilken typ av handel som finns i innersta-

den.  

Joakim och kommunalrådet är också ute på företagarträffar, främst genom ambitionen om 100 före-

tagarträffar där besöken planlagts med kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Vi har tillgång till industritomter men vi vill inte att enskilda företag köper mark i spekulationssyfte 

så köper företag mark måste de ha gjutit bottenplattan inom 12 månader, det har dock visat sig vara 

ett problem då i den brinnande högkonjunktur som råder går det inte att få tag på byggkranar inom 

den angivna tiden. Kraven kan helt enkelt inte nås. Vi har även satt upp en detaljplan där industri-

tomter endast får bebyggas på 60% och resten behöver vara parkering för att förhindra att handeln 

etablerar sig på industritomterna.  

Hur stor roll ska kommunen ha i näringslivsutveckligen? 

Det är en viktig diskussion att ha med näringslivet, det finns en klyfta mellan näringslivets krav och 

politiken i form av vad vi faktiskt kan åstadkomma. Långsiktigt har vi en plan om markplanering 

och hur den ska användas, var vi ska bygga bostäder och industriområden samt verksamhetsområ-

den för investering för en långsiktig, tydlig och transparent strategi. Kommunen behöver även bidra 

med relevanta utbildningar för näringslivet precis som Vårgårda har gymnasielinjer med inriktning 

industri.  

Empirisammanfattning kommunrepresentant 

Teoretiskt begrepp Nyckelord

Näringsklimat Rutin på tjänstemän, saknas effektivitet, 

näringslivets sammansättning

Nätverk Skakigt, dåligt samarbete, saknas plattform för 

dialog 
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4.4 Analys av intervjuer i Alingsås 
Relativt snabbt in i samtliga intervjuer nämndes klyftan mellan kommunen och näringslivet. Samt-

liga företagare påpekar att kommunen är frånvarande och det saknas tydliga ansvariga att kontakta. 

Företagare i kommunen lägger fram att kommunens kommunikation har varit bättre men successivt 

har försämrats. Andan lyfts fram som negativ och det finns ett pyrande förakt från näringslivet. 

Kommunrepresentanter sägs vara oengagerade och en känsla av tvång återfinns i de näringslivsbe-

sök som sker.  

De olika näringslivsorganisationer som existerat under senare år har präglats av turbulens och miss-

nöje. Kommunikationen har varit otillräcklig enligt både näringsliv och kommunrepresentanten. 

Näringslivet lyfter fram organiseringar som fungerande samtidigt som oppositionsrådet påstår att de 

inte varit tillräckligt tillfredställande. Näringslivet påstår att organisationerna misslyckats genom för 

påtagligt kommunal inblandning och styre vilket resulterat i nedläggningar, omorganiseringar och 

granskningar. Nuvarande organisation ABCs framtid är oviss och företagare saknar företroende.  

Genom starka näringslivsvisioner från kommunalt håll har olika regler skapats. Detta sker samtidigt 

som majoriteten av näringslivet klagar på mängden byråkrati och en långsam hantering av ärenden.  

Governance hjälper oss belysa kommunernas agerande genom att analysera beroendeförhållanden 

mellan kommun och näringsliv. Alingsås som en mer omfattande småbolagskommun är inte lika 

beroende av näringslivsgrenen och försöker därför styra efter egna ambitioner vilket resulterat i 

missnöje. Ett mindre beroende av näringslivet från den offentliga sektorn, och ett nätverk som inte 

interagerar i en ram av gemensamma regler och normer förklarar formen på nätverket som förelig-

ger.  

Näringslivet och kommunen spretar åt olika håll, genom omfattande kommunal inblandning och 

styrning som misslyckats har missnöjet inom näringslivet växt. Trots rankingen blomstrar industrin 

Beroendeförhållanden Bidra med mark, verksamhetsområden och 

bostäder
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och näringslivet organiserar sig återigen själva. Det finns ett samarbete där resurser utbyts mellan 

företag men det saknas en kommunikationsväg till det kommunala. Näringsliv och kommun vet inte 

vilka behov och ambitioner som finns trots att näringslivet vill ha närmare samarbete och samtal 

med det kommunala.  

Sammanfattningsvis finns det en stor spricka mellan näringslivet och kommunen som förklaras med 

en avsaknad av gemensamma regler och normer. Det saknas tillräcklig kommunikation för att skapa 

en brygga av förståelse för ambitioner och möjligheter från båda sidor. Näringslivet ställer krav på 

kommunen men det offentliga återkopplar inte. Kommunikationsvägar har successivt upplösts och 

näringslivet utbyter nu resurser genom självständig organisering. 

 
 

 

                                              
 

 

 

 

                                       

Ovan presenteras kommunikationsvägar genom nätverksteorin. Detta nätverk grundas i en analys av 

nyckelbegrepp i intervjuerna. Det finns ett samarbete i näringslivet men det kontakt men kommu-

nen uteblir. Det kommunala bostadsföretaget FABS har dock varit i kontakt med näringslivet och 

bidragit med lokaler, men kommunen har ingen etablerad kommunikationskanal med näringslivet. 

Situationen kring enheten ABC och dess kommunikationsvägar lämnas utan länk på grund av att 

respondenter inte erfarit någon kontakt med organiseringen, varken från näringslivet eller kommu-

nens sida. Kommunen har varit ovetande kring hur arbetet sett ut vilket har resulterat i närmare 

granskning om brott. Detta pekar i en riktning där kommunikation uteblir och länkar mellan vad 
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som är förutsättningar för ett nätverk saknas. Att varken politiker som styr ABC eller tilltänkta med-

lemmar vet vad som försegår i organisationen gestaltar det näringsklimat som visas i Svenskt Nä-

ringsliv ranking.  

Nätverksteorin förklarar Alingsås kommuns sämre fungerande nätverk inom näringslivsområdet 

med främst mindre anknytningspunkter än Vårgårda. De som utgör delar av nätverket är  ofta ove-

tande och deras möjligheter till påverkan är minimala.  

5. Slutsatser 

Vilka likheter och skillnader finns mellan de två kommunerna avseende förd näringspolitik?  

Alingsås kommun har organiserat en kommunal förvaltning för att styra näringslivets utveckling, 

det används stora resurser i form av både kapital och lagstiftning. Organiseringen ABC har uteslutet 

styrts genom förvaltning med kommunalt bidrag vilket skapat en klyfta mellan näringslivet och 

kommunen som påverkat utfallet i Svenskt Näringslivs ranking, detta trots att näringslivet faktiskt 

mår bra. Alingsås har ett större fokus på tjänstemannarollen som skall vara bärande i kommunen 

och sköta majoriteten av kontakten med företagare. Resultatet av detta har blivit att Alingsås kom-

mun har ett sämre fungerande nätverk inom näringslivsområdet där konsensus inte nås mellan ingå-

ende aktörer hur fördelning av resurser skall delas. Med det omfattande missnöje som finns inom 

näringslivet är det möjligt att Alingsås kommer fortsätta sjunka på Svenskt Näringslivs ranking trots 

att näringslivet går på högvarv. 

Vårgårda har en fristående organisering där näringsliv och kommunen möts, organisationen COI är 

en oberoende icke-politisk plattform finansierad av näringslivet och kommunen men besitter även 

egna inkomster. Näringslivet känner sig nöjda med kommunikationen inom kommunen. Policyn 

inom kommunen grundar sig i att låta näringslivet agera självständigt utan politisk styrning. De sto-

ra företagen på orten har skapat näringslivsorganiseringen som är bakgrunden till utfallet i Svenskt 

Näringslivs ranking, det finns dock en rädsla inom näringslivet för att de stora företagen besitter för 

mycket makt.  

Båda kommunerna är dock relativt lika och anser att kommunikation och förståelse är viktigt för ett 

gott näringsklimat, det är vägen dit som skiljer sig. Kommunerna strävar efter en fungerande orga-
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nisering där näringsliv och kommun möts. I Vårgårda har näringslivet fått sköta organiseringen och 

det föreligger ett beroendeförhållande i övervikt till näringslivet vilket gör att kommunen har tving-

ats bli en serviceaktör åt den tunga industrin. 

Vi får inte glömma att kommunernas näringspolitik och företagares åsikter om den påverkas av 

Svenskt Näringslivs ranking, även om det inte är tillräckligt observerat i uppsatsen för att dra en 

fullgod slutsats kan det ändå sägas ha påverkat. Vårgårda rider lite på en våg där företag söker sig 

till Vårgårda för det har hört att det råder ett gott näringsklimat genom nätverkets styrka och COI.  

Samma sak gäller i Alingsås, företagare säger att näringslivet fungerar dåligt när de i själva verket 

inte ha stött på så dåligt bemötande som Svenskt Näringslivs ranking representerar.  

Hur kan skillnaderna i lokal näringspolitik mellan de två kommunerna förklaras? 

Genom Alingsås spretiga organisering har dialogen långsamt tynat bort, ett utbrett missnöje med 

den politiska strukturen har skapats och det finns en klyfta mellan aktörerna. Alingsås som en större 

kommun ser sin roll som mer omfattande när Vårgårda snarare ser sig som serviceaktör. Detta kan 

härledas till att Vårgårda är mer beroende av sitt näringsliv än Alingsås.  

Alingsås som större kommun har även en större konflikt inom politiken där insändare ofta publice-

ras i lokaltidningen där anklagelser som ”socialist” och ”kapitalist” kastas. Den politiska polarise-

ringen grundas i en övertro på kommunens roll där Vårgårda besitter ett bättre samarbete. Vårgårdas 

klimat liknas i flera intervjuer vid ”Gnosjö-andan” och kommunen och näringslivet verkar sträva åt 

samma håll. Analyserna finner förklaringen att kommunikation och nätverk har den största påver-

kan på likheter och skillnader i näringspolitiken där mer omfattande kommunikation resulterar i en 

mer välmående och fungerande koppling mellan näringsliv och kommun.  

6. Förslag på vidare studier 
Som organisation har Svenskt Näringsliv ett stort inflytande, undersökningen kring näringslivets 

välmående och placering på rankingen korrelerar inte, det finns stora metodologiska brister i tillvä-

gagångssättet för placeringen, subjektiva åsikter bland företagare ligger till grund till en stor del av 

undersökningen vilket inte behöver spegla verkligheten. Det vore intressant att gå vidare med att 

undersöka Svenskt Näringslivs ranking och hur det faktiskt ser ut i kommunerna, vilka faktorer som 
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inte tas i beräkning och vilka som är överrepresenterade i grundandet av rankingen.  En annan in-

tressant studie vore att mer på djupet undersöka näringslivet i Alingsås och förhållandet mellan 

tjänstemän och politiker. 
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Intervjuguide 2017. 

Näringsklimat 
 
1. Enligt Svenskt näringsliv årliga ranking av näringsklimat i kommuner kommer Vårgårda på plats 10. Vad 
tror du det beror på?  

2. Alingsås placerar sig på plats 200 enligt Svenskt näringsliv. Vad tror du det beror på?  

3. Vilka skillnader uppfattar du att det finns i förd näringspolitik i kommunerna? 

4. Vilka likheter uppfattar du att det finns i förd näringspolitik i kommunerna? 

5. Vilka faktorer anser du vara positiva för näringslivet i din kommun? 

6. Vilka faktorer anser du vara negativa för näringslivet i din kommun? 

Nätverk 
7. Hur ser samarbetet ut mellan kommun och näringsliv?  

8. Anser du att det finns en plattform där kommun och näringsliv kan mötas? 

9. Tror du att nätverket mellan kommun och näringsliv har spelat en roll i hur klimatets utformning? 
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Beroendeförhållanden 
10. Vilka beroendeförhållanden föreligger mellan kommunen och näringslivet?  

11. Vad gör kommunen för att skapa ett gynnsamt näringsklimat? 

12. Vad gör näringslivet för att skapa ett gynnsamt näringsklimat? 

Generella frågor 
13. Tycker du att din kommun har hittat en organisering som fungerar?  

14. Vilken åtgärd tror du är viktigast för att förbättra näringslivsklimatet i din kommun? 

15. Anser du att det finns möjlighet att påverka näringslivsklimatet från din sida? 

16. Finns det något vi har missat som du vill berätta om? 

Intervjuunderlag  

Representant Vårgårda

Kommunalråd Bengt Hilmersson

Företagsrepresentant (Omlokaliserat från Alingsås till 
Vårgårda)

PressParts AB - VD Lennart Hermansson

Företagsrepresentant (aktiv i båda kommuner) Vårgårdabuss - VD Östen Hallenbert

Företagsrepresentant (bytt från Alingsås till 
Vårgårda)

Mellby Garage AB - VD Bengt Sahlberg

Representant Alingsås

Oppositionsråd Joakim Järrebring

Företagsrepresentant ElPro - VD Eivind Ottosson & styrelseordförande 
Thomas Johansson

Företagsrepresentant (aktiv i båda kommuner) Vårgårdabuss - VD Östen Hallenbert

Företagsrepresentant (Omlokaliserat från Alingsås till 
Vårgårda)

Alf Pettersson - VD Jan Krister Johansson 

Företagsrepresentant Serneke - Projektledare Mats Nyström och Manne 
Wahlberg Projektledare 
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