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Förord 
Först och främst skulle jag vilja tacka Ingmar Gustafsson och Matina Oskarsson på Vectura som har 

bistått med information om etableringen av nya E4:an förbi Vaggeryds kommun. Utan er hade inte 

uppsatsen varit möjlig. Jag vill även tacka när och kära som har visat förståelse och tålamod under 

den här tiden. Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Carl-Johan Nordblom, vid Växjö 

Universitet och Anna Maria Liljebjörn som har varit till god hjälp under uppsatsperioden. 
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Sammanfattning 

Tillgängligheten i samhället har ökat under årens lopp, vi förflyttar oss längre sträckor på kortare tid 

än tidigare. Ökad tillgänglighet ökar kraven på snabba och välfungerande transporter. För att 

undvika så många hinder som möjligt i vägnätet utesluts vissa orter från vägar med hög hastighet 

genom att etablera förbifarter till dessa orter. Syftet med rapporten var att undersöka hur Vaggeryds 

kommun påverkades när genomfartstrafiken i de två centralorterna omdirigerades genom att en 

förbifart etablerades. Utifrån syftet skapades fyra frågor som undersökte vilka konsekvenser som 

uppstod i och med etablering, om centralorternas struktur hade förändrats, om förbifarten hade 

skapat positiva effekter som kommunen tagit tillvara på och om det hade uppstått en ”värdshus-

förbi effekt” i och med etableringen. Forskningen baserades på kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Kvalitativa i form av intervjuer och litteratur samt enkäter och statistik från tidigare år som 

räknades till den kvantitativa metoden. Teorier angående undersökningen hämtades från tidigare 

forskning inom området och från forskning om regionförstoring och tillgänglighet. I teorin 

angående regionförstoring togs begreppet nodalt nätverk upp. Begreppet syftade på att orter sågs 

som noder och infrastrukturen som nätverk. För att öka tillgängligheten i en region var nätverken 

tvungna att förbättras och bli snabbare. Därav flyttades orter som tidigare tillhörde nätverkets 

centrum ut mot periferin. Detta ökade tillgängligheten till en del orter men minskades till andra. I 

och med detta uppstod en ”värdshus-förbi effekt” och regionförstoringen sågs som en skenbild då 

tidigare centrumnoder hade offrats för att öka tillgängligheten. Etableringen av förbifarten hade en 

positiv effekt på kommunen och att flera av utfallen var kopplade till varandra. Resultatet visade att 

det hade skett en regionförstoring och att kommunens centralorter hade till viss del ändrat karaktär. 

Det visades sig även att det inte hade uppstått en ”värdshus-förbi effekt” i och med etableringen av 

förbifarten. 
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1. Inledning 

I dagens samhälle blir vi, människor, allt mer beroende av bilen. Sveriges befolkning är inte lika 

platsberoende längre, vi handlar där det är billigast, vi tränar och utövar fritidsaktiviteter där vi vill, 

då bilens utveckling och snabba transportnät så som motorväg har gjort det möjligt att resa relativt 

långa sträckor på en relativt kort restid. Bilen ger oss frihet, men samtidigt förändras därigenom 

samhällen, och de lokala affärerna försvinner sakta men säkert. För inte mindre än 20 år sedan hade 

orter på landsbygden en helt annan servicestruktur än idag. Mindre orter med 200-300 invånare 

hade en bra service som gjorde att orten var till viss del oberoende från större städer. Det var då 

väldigt vanligt att en ort hade bank, post, café, en mataffär och ibland fanns det även övrig service 

som t.ex. en lampaffär eller en möbelaffär. Med tiden har serviceutbudet försvunnit från orterna, 

och idag finns det inte mycket kvar av vad vi kallar service. Idag finns det exempel på orter som 

bara har en mack där invånarnas postfack finns och där man kan köpa lite mjölk och kanske det 

nödvändigaste, men då blir det oftast dyrt. För att invånarna ska kunna uträtta sina serviceärenden 

måste de ta sig till en större ort. Bilen skapar förändring men givetvis är den inte den enda orsaken 

till att samhället förändras utan det finns fler faktorer, men den påverkar samhället i hög grad. Med 

bilen skapar människan frihet, vi utökar vårt rörelsemönster och skapar ett större omland. Vi ser det 

inte som några stora kostnader att åka längre sträckor fram och tillbaka då detta ger något i gengäld, 

t.ex. ett jobb eller möjlighet till billigare och större inköp.  

 

1.1 Transportutveckling 

De första bilarna kom till Sverige runt år 1900 och under industrialismen började allt fler personer 

att resa till arbetet. Arbetsresandet fortsatte att utvecklas i början av 1900-talet då buss och tåg var 

de vanligaste färdmedlen för att ta sig till arbetet
1
. I och med industrialismen fick staten en föraning 

om vad som var på väg att hända och före andra världskrigets början hade svenska staten upprättat 

40 %
2
 av dagens vägnät. Under de två världskrigen bromsades bilismens utveckling, men efter 

andra världskriget fick bilen sitt riktiga genomslag och därmed fick även arbetsresorna ett 

uppsving.
3
 Efter andra världskriget har bilismens utveckling skett med en konstant ökning varje år.

4
 

Men andelen resande som passagerare har inte ökat avsevärt sen 1960-talet utan det som har hänt är 

att andelen personer som reser själva med bil har ökat under årens lopp och kollektivtrafiken har fått 

stå tillbaka.
5
  

                                                 
1 Frändberg, Thulin, Vilhelmson, 2005: 53 

2 Kågeson, 2007: 16 

3 Ibid. 

4 Kågeson, 2007: 14-16 

5 Kågeson, 2007: 20-21 
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Resor och förflyttningar har blivit en del av vår vardag och för många människor spelar bilen en 

viktig roll för att deras vardag ska fungera.
6
 För hundra år sedan förflyttade vi oss i genomsnitt en 

kilometer per dag, idag förflyttar vi oss i genomsnitt 45 km
7
 per dag. För yngre män som är i åldern 

25-34 år kan förflyttningen röra sig om uppemot 70 km/dag.
8
 Då vi har haft en god ekonomisk 

tillväxt har detta gjort att allt fler har råd att skaffa bil samtidigt som en högre inkomst gör 

pendlingskostanden till arbetet blir mindre kännbar. Med andra ord medför en högre inkomst att 

pendlingskostnaden minskar i förhållandet till inkomsten, vilket det gör det värt att arbetspendla.
9
 

Därmed har en tillgänglighet skapats, och vi är inte längre låsta till ett ställe. För människan har 

bilen ett högt positivt värde, den gör oss fria. Den har sprängt de lokala gränserna som en gång 

fanns och vi är inte låsta till bostadens grannskap med dess närbelägna områden. Detta medför att vi 

även kan utföra aktiviteter som vi tidigare inte har haft möjlighet till pga vår platsbundenhet. Då 

människan har blivit mer flexibel, ställer även samhället andra krav på oss än tidigare. Idag ser 

lokaliseringsmöjligheterna för företag annorlunda ut än tidigare. Eftersom vi är mer mobila, har 

samhället lättare att ändra form. Företag har fler valmöjligheter vid lokalisering, då de vet att 

invånarna idag är flexibla och har möjlighet att ta sig till företaget oavsett lokalisering.
10

 Samtidigt 

har företagen utvecklats i enlighet med en produktionsteori vid namn Just in time, JIT. Teorin gå ut 

på att företaget inte har något större lager, utan när produkten är färdigproducerad så levereras den 

till inköparen. Detta leder till fler transporter men till en lägre kostnad för produktionsföretaget, då 

transporter anses vara billigare än lagerhållning och ett färre antal transporter.
 11

 Med andra ord har 

statens infrastruktrukturssatsningarna sedan 1960 och bilens utveckling medverkat till en ökad 

transport och genererat ett mer individuellt resande än tidigare och framför allt fler och längre 

resor.
12

 

 

Samtidigt som tillgängligheten ökar så ökar kraven på en väl fungerande infrastruktur. Fler orter ska 

bli mer tillgängliga genom enklare resväg och därmed minskad restid. Ett sätt att utveckla en bra 

infrastruktur kan t.ex. vara att bredda ett stråk till en 2+1-väg och högre hastighet. Samtidigt väljer 

man vid etablering av nya stråk att undvika så många hinder som möjligt, som kan minska 

framkomligheten och hastigheten, t.ex. tätorter. Dessa hinder undviks genom att en ny väg dras. 

                                                 
6 Frändberg, Thulin, Vilhelmson, 2005: 26 

7 Berger, 2000: 344 

8 Ibid. 

9 Hansson, 2003: 43 

10 Frändberg, Thulin, Vilhelmson, 2005: 31, 39, 42, 54, 55 

11 Engström, 2005: 427 

12 Kågeson 2007: 48 



7 

Istället för att leda trafiken genom tätorten etableras en förbifart som leder trafiken runt samhället. 

På så sätt leder förbifarten bort den trafik som inte har orten som destinationsort. Etableringen leder 

till minskad restid för resenärerna samt ökad trafiksäkerhet för invånarna då man slipper all 

överflödig trafik. Men vad händer egentligen med en ort när man dra om en väg och leder trafiken 

bort från samhället?
13

 

                                                 
13 Näringsdepartementet, 2008a: 78 
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2. Syfte 

Syftet med undersökningen är att studera hur en kommun påverkas av de effekter som uppstår när 

man med hjälp av en förbifart leder bort trafik från samhällen som tidigare var genomfartsorter. 

Vilka förändringar är det som sker, och hur påverkas ett samhälles struktur, dess infrastruktur och 

serviceutbud av detta?  

 

2.1. Frågeställning 

Följande frågor som kommer att besvaras utifrån undersökningens syfte är:  

 Vilka konsekvenser uppstår i en kommun när trafik leds bort från dess centralort? 

 Förändras centralortens struktur i och med en etablering av förbifart? Går orten från att ha 

varit en ort med arbete, boende och centrum, ABC-stad, till en ort där invånarna endast bor, 

en så kallad sovstad? 

 Skapar förbifarten positiva effekter eller faktorer som kommunen kan ta till vara på? 

 Uppstår det en ”värdshus-förbi effekt” genom en förbifart? 
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3. Metod 

Jag har valt att göra en undersökning som är baserad på en antinaturalistisk forskningsgrund. Detta 

val beror på att genom etablering av en förbifart kommer samhället inte att påverkas av naturens 

lagar, utan genom att människan gör förändringar i naturen, som i sin tur påverkar samhället. 

Undersökningen är baserad på kvalitativa och kvantitativa metoder. Den kvalitativa delen är i form 

av intervjuer och litteratur och till den kvantitativa delen räknas enkäter och statistik från SCB. 

Litteraturen består av dokument från Vectura, en sammanslagning av fd Vägverket Konsult och fd 

Banverket Projektering, rörande etableringen av förbifarterna i Vaggeryd och Skillingaryd på 

sträckan Värnamo-Jönköping, samt konsekvensbeskrivning. Jag har även att använt mig av 

Vaggeryds kommuns översiktsplan för att få mer information om dess visioner och mål som i sin tur 

har legat till grund för intervjuerna. Undersökningens syfte omformulerades till enstaka frågor för 

att kunna få fram mer specificerade svar inom undersökningsområdet. Dessa svar lade grunden för 

den analys som senare resulterades i undersökningens slutsats. Frågorna har även varit till hjälp för 

insamlingen av det primära materialet för undersökningen. De slutsatser som senare presenteras i 

dokumentet är inte generaliserade utan gäller endast undersökningsområdet. Dock kan det 

förekomma att delar analysen som berör den tillämpade teorin kan bli något generaliserad då delar 

av den är övergripande inom vissa områden.  

 

3.1 Val av orter 

Innan jag kunde börja min undersökning vara jag tvungen att välja vilka orter undersökningen 

skulle gälla. Valet av orter baserades på vissa kriterier. Kraven var att det skulle finnas dokument 

om förbifartens etablering. För att kunna se förändringar i samhällena, både på kort sikt och över 

lång tid, var det också ett krav att etableringen skulle ha skett för minst 10 år sedan. Det andra 

kravet var att orten skulle ha ett tillräckligt stort serviceutbud och företagsverksamhet för att det 

skulle vara möjligt att urskilja eventuella förändringar. Med andra ord räckte inte det med en 

affär/mack och tre lokala företag. För att få hjälp med att ta fram lämpliga orter som stämde in på 

ovannämnda kriterier vände jag mig till en gammal kontakt vid företaget Vectura, som har hjälpt 

mig vid tidigare arbeten. Efter att ha diskuterat för- och nackdelar angående urvalet av orter, föll 

valet på Vaggeryd och Skillingaryd. För vidare information av orterna kontaktade jag personen på 

Vectura igen. För att kunna få mer ingående information, så som projektplan och 

miljökonsekvensbeskrivning, blev jag vidarebefordrad till en annan person som var mer insatt i 

ämnet då denna jobbade med trafikplanering inom den region som Vaggeryd och Skillingaryd 

tillhör. Då orterna ligger i samma kommun var det väldigt svårt att få fram statistik för enskild ort, 
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eftersom mycket statistik på SCB var kommunbaserat, valde jag att undersöka hur kommunen som 

helhet hade påverkats i och med etableringen av den nya förbifarten. Jag kunde inte se att detta val 

skulle medföra något problem eftersom kommunen var relativt liten med endast 13 000 invånare, 

och de båda orterna var de största i kommunen. Om de påverkas så borde även hela kommunen 

påverkas. 

 

3.2 Intervjuer 

Intervjuerna ägde rum under personliga möten och dokumenterades genom bandinspelning och 

minnesanteckningar. Valet av intervjuform grundade sig på att undersökningsområdet var ett svårt 

ämne och enligt Denscombe (2009)
14

 har intervjuaren möjlighet att få mer utförlig information vid 

ett personligt möte. Intervjuaren kan även ”känna av” om den intervjuade talar osanning i större 

grad än vid enkät- eller telefonintervju. Valet av intervjupersoner baserades på ett subjektivt urval, 

dvs en handplockning av personer. Detta beslut grundade sig på att jag redan i förväg visste vilken 

sorts information jag behövde, och visste på ett ungefär vilka personer som kunde ge mig den.
15

 De 

personer som intervjuades var chefen för den tekniska förvaltningen och kanslichefen vid 

Vaggeryds kommun. Valet av personer baserades på att jag ville få in olika synpunkter om 

förbifarten. Jag ville även att undersökningen skulle innehålla olika synvinklar på hur etableringen 

har påverkat kommunen för att sedan få fram en helhet. Att intervjua tekniska chefen, Ingvar 

Arkenström, kändes ganska självklart då jag ville veta hur kommunen har valt att planera efter 

etableringen av förbifarten och vad de har gjort för att ta del av eventuella positiva effekter som 

skapats i och med etableringen. Valet av intervjuperson nummer två kom till av en slump, detta då 

den tänkta intervjupersonen var mammaledig och jag blev vidarebefordrad till kanslichefen, Stig-

Göran Hultsbo. Detta visade sig vara ett bra val för att få fram information om hur samhällena har 

påverkats i det stora hela. Genomförandet av intervjuerna skedde på ett s.k. semistrukturerat vis. 

Intervjupersonen får då möjlighet att tänka efter och utveckla sina svar, och även intervjuaren har 

möjlighet att ställa följdfrågor. Att välja bort en strukturerad intervju, en intervju med begränsade 

svarsalternativ, verkar ganska klokt då jag som tidigare nämnt ville ha information ur flera 

synvinklar, och med en strukturerad intervju skulle jag inte få så utförliga svar som jag ville.
16

 

Vidare bör även nämnas att intervju nr två blev till viss del en ostrukturerad intervju
17

 då personen 

pratade obehindrat och jag behövde endast inflika med frågor någon gång ibland. Trots detta 

                                                 
14 Denscombe, (2009), Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskap, 

Studentlitteratur, Lund 

15 Denscombe, 2009: 29, 37 

16 Denscombe, 2009: 233-235 

17 Då personen får tala fritt om ämnet samtidigt som det inte finns några förhandsbestämda frågor till intervjun. 

Denscombe, 2009: 234 
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svarade han ändå på de intervjufrågor som jag hade tänkt ställa. För vidare information om 

intervjufrågor se bilaga nr 1 & 2 

 

3.3 Enkätinsamling 

Då intervjuer är tidskrävande valde jag att utföra en enkätundersökning bland företag i kommunen, 

för att se hur de hade påverkats av etableringen. Jag kunde också ha valt att intervjua representanter 

från företag men som sagt tar intervjuer tid, dels att utföra dem och dels när man ska sammanställa 

dem. Om jag hade valt att intervjua representanter skulle det troligtvis endast ha omfattat ett par 

företag. Ett mindre urval av företag kunde därmed ge en felaktig bild, och genom att skicka ut 

enkäter till ett större antal ökade jag mina chanser till att få en bredare bild genom svaren.
18

 

 

Urvalet av företag till enkätinsamlingen baserades på Gnosjöregionens hemsida. Här presenteras 

alla företag som är med i regionen och som finns i Vaggeryds kommun. De kommuner som är med i 

regionen är: Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Det finns även enstaka orter som är 

medlemmar i regionen däribland, Jönköping, Huskvarna, Olofström och Kalmar. Kriterierna för 

företagen som skulle medverka i enkätundersökningen var att de skulle ligga i anslutning till E4:an 

eller i någon av tätorterna. Företagen skulle sedan vara aktiebolag och ha en hemsida. Hemsidan 

spelade en stor roll i urvalet, då det oftast finns information om företaget t.ex. när det grundades, 

var det är etablerat och inom vilken bransch det verkar. Vissa företag valdes bort pga sämre 

anslutning till E4:an eller bristande information på hemsidan. Valet att inte skicka ut enkäter till 

privatpersoner grundade sig på att det dels är nästan 15 år sedan förbifarten etablerades, vilket gör 

att det kan vara svårt att komma ihåg, samtidigt som det kan bli ett stort bortfall då delar av urvalet 

kan ha bosatt sig på orten efter att etableringen stod klar hösten 1994. Mitt val att inte inkludera 

serviceföretag så som bensinstationer och dagligvaruhandel i enkätundersökningen, grundar sig på 

egen erfarenhet och jag ansåg att det skulle vara svårt att hitta serviceföretag som har haft samma 

ägare både före och efter etableringen och fram tills idag. Detta problem kan även uppstå när det 

gäller företag med generationsskifte på VD-posten, men samtidigt är det troligtvis lättare att blicka 

tillbaka på företagets utveckling än var det är med en dagligvaruhandel. Företagets utveckling kan 

lättare urskiljas i form av ökad vinst, utökad produktion mm. Samtidigt så anser jag att jag har 

möjlighet att hitta den information jag behöver om kommunens handel och service i statistik från 

SCB och genom att intervjua kanslichefen vid kommunen. 

 

                                                 
18 Denscombe, 2009: 29 
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Företagen kontaktades först via telefon med en förfrågan om de var villiga att besvara några frågor 

via e-post, angående hur förbifarten hade påverkat deras företag. Därefter skrevs enkätfrågorna och 

skickades ut via e-post med enkätfrågorna i ett bifogat dokument. Att skicka ut enkäten via e-post 

valdes eftersom det är billigare och smidigare än postenkät. Samtidigt undviks tryckkostnader och 

det är enklare att påminna personer via e-post. Enkäten bestod av 14 öppna frågor, varav de fyra 

sista var mer personliga. Valet av öppna frågor grundade sig på att jag ville få en bred syn på hur 

företagen ser på etableringen och genom öppna frågor får svararen möjlighet att ge sin egen syn på 

ämnet.
19

 Totalt skickade jag ut enkäter till 13 företag och fick endast tillbaka 5 st. De företag som 

valde att delta i enkätundersökningen var två tranportföretag, två inom tillverkningsindustrin och ett 

företag som säljer utemöbler, grillar och tillbehör. Företagen etablerades i kommunen år 1928, 

1989, 1994, 2003, och 2006. För vidare information om företagsenkät se bilaga nr 3 

 

3.4 Reliabilitet och validitet 

För att en uppsats inte ska bli ifrågasatt krävs det att undersökningen har ett högt värde av 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär att man har pålitliga mätinstrument som mäter det som 

uppsatsen handlar om och inget annat. T.ex. om vi undersöker vad ungdomar gör på sin fritid blir 

inte undersökningen pålitlig om vi delar ut en enkät som frågar om hur ungdomarna ser på sin 

närmiljö. Validitet handlar om att den information som man får fram ska vara relevant i förhållande 

till det man vill undersöka.
20

 

 

3.4.1 Kvantitativ reliabilitet och validitet 

De kvantitativa mätinstrumenten som jag har använt i undersökningen anser jag vara relevanta då 

de har mätt hur ett samhälle har påverkats i och med en etablering av en förbifart. Då 

enkätinsamlingen har en låg svarsfrekvens medför detta att den delen av undersökningen har låg 

reliabilitet. Men eftersom den låga reliabiliteten endast berör ett delområde i undersökningen, anser 

jag inte att detta påverkar utfallet i det stora hela, då resterande statistik är mer tillförlitlig och berör 

ett större område. 

 

Jag vill även hävda att de metoder jag har använt har hög validitet då instrumenten har fått fram 

information om hur samhället har påverkats i och med etableringen av förbifarterna. Detta då jag 

har valt ut metoder som har gett mig den information jag behöver för att kunna behandla de frågor 

som ställs i problemformuleringen. 

                                                 
19 Denscombe, 2009: 221 

20 Bell, 2006: 117 
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3.4.2 Kvalitativ reliabilitet och validitet 

Vad gäller den kvalitativa delen av undersökningen vill jag även här hävda att denna del har hög 

reliabilitet. Detta då jag har dokumenterat de två intervjuerna, genom bandinspelning och 

sammanställt dem genom att lyssna på dem och komplettera med egna minnesanteckningar som 

fördes under intervjuerna.  

 

Jag vill även hävda att undersökningen har validitet då jag i kapitel, 3.2 Intervjuer, har 

dokumenterat hur intervjuerna har utförts.
21

 Samtidigt kan jag även urskilja vissa teman som båda 

intervjupersonerna har pratat om, vilket även visar på hög validitet enligt Denscombe (2003).
22

 Jag 

vill även hävda att intervjuerna har hög validitet då de baseras på människors egna uppfattningar 

och kan därmed aldrig klassas som rätt eller fel. 

 

3.5 Källkritik av Sekundära och Primära källor 

Undersökningen baseras på två olika sorters material, primärt och sekundärt material. Det 

sekundära utgör grunderna för problembeskrivningen och teorin angående problemet, och det 

primära utgör grunderna till primärdata. Den litteratur som ligger till grund för 

problembeskrivningen består av tidigare kurslitteratur, ”en avhandling”, och dokument från 

nationell nivå, t.ex. regeringspropositioner. Kurslitteraturen tar upp transportgeografi i största 

allmänhet, och hur våra förflyttningar har förändrats genom åren. Jag har även använt mig av 

facklitteratur som berör bilen och dess framväxt i Sverige samt en avhandling som undersöker hur 

regionförstoring yttrar sig och vilka faktorer som gör regionförstoring möjlig. Dokument från 

nationell nivå berör främst hur staten ser på transporters utveckling och regionförstoring. För att 

kunna skapa en teori till problemområdet har jag använt mig av vetenskapliga artiklar som berör 

ämnet ”förbifarter” i USA, teori från kurslitteratur angående transportgeografi och avhandlingen 

som berör teorier om regionförstoring. Källorna till det sekundära materialet, anses vara relativt 

tillförlitliga då flera av dem är akademiska artiklar samt kurslitteratur. Vad gäller dokumenten anses 

de vara tillförlitliga i hög grad, då dokumentens syfte är att främja landets utveckling. Den övriga 

litteraturen, dvs. facklitteraturen samt avhandlingen verkar också tillförlitliga då de är författade av 

en välkänd författare och konsult inom miljöområdet och en geografilärare vid Växjö universitet.
23

 

                                                 
21 Mälardalens högskola, 090522 

22 Denscombe, 2009: 267 

23 Denscombe, 2009: 302-303 
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De primärkällor som har använts är enkätsvar, intervjuer, statistik från SCB och Svenskt näringsliv, 

information om etableringen av förbifarten från Vägverket i form av arbetsplaner och 

miljökonsekvensbeskrivningar samt information från Vaggeryds kommuns hemsida och 

översiktsplan. De primära källorna kan vara lite mindre tillförlitliga än de sekundära. Enkätsvaren 

analyserades med stor reservation, då det kan vara så att människor har valt att svara enkelt, för att 

de anser sig har haft kort om tid och har viktigare saker att göra. Därmed kan personen ha undvikit 

att tänkta efter vad som egentligen har hänt under åren, då detta skulle ta för lång tid och kan leda 

till längre svar. Samtidigt kan en del svar utebli pga att etableringen ligger långt tillbaka i tiden, och 

det kan vara svårt att komma ihåg vad som har hänt 15 år tillbaka och fram tills idag. Ovanstående 

argument grundar sig på att jag vid första kontakt under enkätundersökningen har fått svar som 

”med det var ju 15 år sedan” eller att de har frågat om enkäten tar lång tid. En del svar kan ha 

utelämnats, då representanten på företaget tror att en annan faktor har spelat en stor roll i utfallet, 

men egentligen kan etableringen av förbifarten ha påverkat företaget indirekt till framgång. Svar 

kan även utebli då ”fel” person på företaget svarar på frågorna. Samtidigt kan det vara svårt att veta 

vem som egentligen är bäst lämpad till att svara på frågorna, om t.ex. personen som svarar inte har 

varit på företaget under så lång tid t.ex. pga byte av VD. 

 

Även data från intervjuerna analyserades med viss försiktighet. Detta då det inte finns någon 

information i form av dokument från kommunens sida om hur etableringen av förbifarten har 

påverkat kommunen. Vid en första kontakt med intervjupersonerna gavs intrycket att etableringen 

var något som hände för länge sedan och att effekterna av etableringen inte är något som 

kommunen har funderat särskilt mycket på. En av intervjupersonerna menade att det enda sättet de 

kunde hjälpa till på var genom deras egna uppfattningar om hur kommunen har utvecklats genom 

åren. Därmed har intervjuerna baserats på deras subjektiva intryck och intrycken kan bli 

missvisande beroende vad personen har för personliga värderingar. En person kan t.ex. tycka att det 

är bra att transportfordon har utvecklats, då de bidrar till snabba förflyttningar. Person nr två kan ha 

en negativ inställning till detta, då han/hon menar att transportfordon förstör miljön och anser att 

utvecklingen har skapat fler trafikolyckor. Samtidigt så kan inte data från intervjuer klassas som rätt 

eller fel då det är, som tidigare nämnts, personers egna åsikter. Vad beträffar den information som 

finns på kommunens hemsida bör även den granskas kritiskt, då detta dels är information om 

kommunen men också lite reklam riktad till dem som är intresserade av kommunen, och t.ex. 

funderar på att flytta dit eller besöka orten som turister. Därmed kan viss information vara 

förskönad och en del kan även innehålla sakfel, då hemsidan inte har uppdaterats när det har skett 
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förändringar i kommunen.
24

  

 

När det gäller informationen från Vägverket angående etableringen av förbifarterna är den väldigt 

knapphändig. Inte ett dokument är över 10 sidor bortsett från miljökonsekvensbeskrivningen som är 

upprättad för området Klevshult-Skillingaryd. Då dokumenten är på så få sidor, berör inte 

författaren varje moment eller effekt lika ingående som dagens plandokument. Därmed kan det vara 

så att en del information som idag anses vara viktig i en projektplan inte finns med i de 

ovannämnda dokumenten på grund av att regler och lagar har ändrats. På så sätt är det väldigt svår 

att veta om jag som granskare har fått tag i all information som behövs för undersökningen, eller 

vad som kan vara lämplig att använda. Dessa gamla dokument har i vissa fall varit svåra att få tag 

på, och i ett dokument finns det indikatorer som pekar på att något dokument eller del därav fattas. 

Detta ger då inga garantier för att all information om etableringen är redovisad. 

 

De källor som anses vara mest tillförlitliga när det gäller primärkällor är statistik från SCB och 

Svenskt näringsliv. Svenskt näringsliv är en organisation, som består av 50 olika bransch- och 

arbetsgivarförbund. Då varje företag måste vara medlem i något av dessa 50 förbund företräder 

Svenskt näringsliv alla företag i Sverige. Statistiken som är hämtad från svenskt näringsliv 

presenterar data om företagande. Den statistiska informationen anses också vara mer tillförlitlig då 

den registrerar entydig och okomplicerad kvantitativ information, såsom minskningar och ökningar 

inom olika områden. Informationen är då mer objektiv och innehåller inga personliga värderingar 

som enkäter och intervjuer kan göra. Den här formen av statistik är offentligt tillgänglig och 

publicerad av staten framför allt när det gäller statistiken från SCB. Detta kan medföra att det 

troligtvis ställs högre krav på innehåll, tillförlitlighet och presentation, samtidigt som det sker 

kontinuerliga uppföljningar inom varje område. Givetvis kan det finnas luckor i informationen i 

form av bortfall som gör att all statistik inte presenteras rätt ljus.
25

  

 

3.6 Övriga kommentarer till undersökningen 

Värt att nämna vad gäller etableringen av nya E4:an så är det lite oklart när sträckan blev färdig. 

Enligt kommunen blev hela sträckan mellan Värnamo och Jönköping klar hösten 1994.
26

 Men det 

finns statistik på trafikflöden angående förbifarten förbi Skillingaryd som är daterad från november 

1993. Därav antar jag att etappen förbi Klevshult-Skillingaryd blev klar någon gång under för- eller 

                                                 
24 Denscombe, 2009: 265-267 

25 Denscombe, 2009: 304-305 

26  Vaggeryds kommun, 090418f 
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sensommaren 1993 men att hela sträckan mellan Värnamo och Jönköping stod klar hösten 1994. 

Vidare i empirin kommer därmed år 1994 vara undersökningsår när det gäller all statistik bortsett 

från Vägverkets trafikflödesmätningar, då dess undersökningsår kan variera pga. ej kontinuerlig 

uppföljning. Vidare bör undersökningens analys ses med viss reservation då utomstående faktorer 

kan ha påverkat analysens utfall indirekt. Alltså händelser som inträffade under samma tid som 

etableringen av förbifarten t.ex. lågkonjunkturen i Sverige under tidigt 1990-tal som stabiliserade 

sig efter 1995
27

 samt krig under 1990-talet som resulterade i flyktingströmmar till Sverige. Exempel 

på sådana krig kan vara, inbördeskriget i forna Jugoslavien under 90-talets tidigare hälft
28

 och 

inbördeskriget i Demokratiska republiken Kongo 1996-2003.
29

 

                                                 
27 SCB, 090518 

28 Landguiden, 090509 

29 Engelhardt, Strand, 2008 
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Teori 

4.1 Tidigare forskning 

I tidigare undersökningar om förbifarter och dess påverkan på orter har författarna oftast fokuserat 

på hur samhällena har påverkats ekonomiskt, genom en för- och efterstudie vid en etablering av 

förbifart. Enligt Rogers och Marshment (2000)
30

 finns det delade meningar om hur förbifarter 

påverkar orter. Vissa forskare inom forskningsområdet menar att förbifarter inte påverkar orterna 

alls. Andra menar att de påverkar de företag som ägnar sig åt service som är relaterade till trafiken 

som passerar, så som bensinmackar, restauranger och motell, medan andra menar att förbifarten har 

en negativ påverkan i hela samhället. Därmed drar Rogers och Marshment slutsatsen att det inte 

finns någon generell förklaring till hur förbifarter påverkar samhällen.
31

 Den slutsats som är mest 

dokumenterad är att förbifarter bygger bort den trafikstockning som kan uppstå om en motorväg går 

genom en ort. Den skapar även bekvämlighet då den reducerar restiden och ökar säkerheten för 

invånarna i samhället.
32

 Som granskare går det även att utläsa att det finns vissa återkommande 

faktorer i orterna som påverkats mer eller mindre av förbifarten. Dessa faktorer påverkas olika 

beroende på hur stor orten är, vilken typ av ekonomi som orten är uppbyggd på samt vad det finns 

för regionala förutsättningar i regionen.
33

  

 

Det som forskarna har kommit fram till är att de flesta invånarna är positivt inställda till förbifarter 

efter en etablering då trafiken har förskjutits och centrum blivit lugnt och mer harmoniskt. Dock har 

detta inte skett på alla orter.
34

 Vissa har till och med mer genomfartstrafik än förbifarten själv, men 

detta förklaras med att många medelstora samt stora orter är destinationsorter, där personer börjar 

och slutar sin resa. Vad gäller företag var de flesta mycket positiva till etableringen, trots att de var 

medvetna om att de kanske var tvungna att genomföra vissa förändringar i företaget för att kunna 

dra maximal nytta av förbifarten.
35

 Efter etableringen av förbifarten var det många företag som inte 

hade märkt någon skillnad i kundunderlaget men det fanns också de företag där de märkte en stor 

negativ effekt. Detta gällde företag inom service såsom hotell, restaurang och bensinstationer.
36

 

Men det fanns också de som såg positivt på etableringen trots, att den kunde orsakat en negativ 

                                                 
30 Rogers, Marshment, (2000) Measuring highway bypass impacts on small town business districts, Review of Urban 

and Regional Development Studies, Vol. 12, No. 3, p. 250-265 

31 Rogers, Marshment, 2000: 250 

32 Anderson, Otto, 1995: 1, 2 

33 Rogers, Marshment, 2000: 257 

34 Anderson, Otto , 1995: 7, 8, 10, 

35 Wisconsin Department of Transportation, 1998: 4, 8, 

36 Rogers, Marshment, 2000: 257 
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trend, detta eftersom etableringen skapade nya exploateringsområden i anslutning till förbifarten. 
37

 

Artiklarna visar även att de orter som har äldre och väl etablerade företag inte påverkas lika mycket 

som orter med fler yngre företag. Stora orter
38

, >7500 invånare, påverkas också mindre ekonomiskt, 

då de har fler företag inom olika branscher, därmed kan dessa dra större fördel av förbifarten än vad 

mindre orter kan göra.
39

 Författarna Comer och Finchum (2001)
40

 menar också att orter som redan 

har en negativ utvecklingstrend kommer inte att kunna dra några fördelar utav en etablering av en 

förbifart. I deras fall kommer förbifarten bara att spä på den negativa trend som orten redan har. De 

menar att en hög andel tomma lokaler samt aktiviteter i lokaler som tidigare använts för annat 

ändamål än de nuvarande och att dess aktiviteter endast tjänar ett lokalt syfte, är ett tydligt tecken på 

att det går utför för orten. Därmed kommer få företagsaktiviteter, förutom bensinmackar, att locka 

till sig förbipasserande. På så sätt kommer förbifarten inte att påverka orten positivt utan bara spä på 

den negativa trenden som redan finns.
41

 

 

4.2 Regionförstoring 

I dagens samhälle sker det ständigt förändringar på nationell, regional och lokal nivå. Men när det 

gäller regional utveckling är den väldigt ojämn i Sverige. Vissa regioner utvecklas mer än andra, en 

del har blomstrande företagsområden och i andra minskar företagandet år för år.
42

 Då Sverige har en 

ojämn regional utveckling samtidigt som det är ett export- och importberoende land i utkanten av 

Europa, är det väldigt viktigt att landet har en välfungerande infrastruktur.
43

 
 
I propositionen 

2008/9:35, Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt, säger regeringen att 

bra infrastruktur ökar utvecklingen i landets olika regioner och att ”en fungerande infrastruktur är 

en grundförutsättning för att bedriva företagsverksamhet och att åstadkomma en långsiktigt hållbar 

tillväxt i alla delar av landet”
44

. Samtidigt finns det en övertygelse inom Vägverket och Banverket 

att transportsystem inte bara stödjer ett samhälle under dess utveckling, utan förbättringar i 

infrastrukturen som ökar tillgängligheten, hjälper även en ort att utvecklas.
45

 Detta kan styrkas då 

regeringen vidare i propositionen säger att ”tillgängligheten till utbud och aktiviteter i samhället 

                                                 
37 Wisconsin Department of Transportation, 1998: 14 

38 Enligt Comer och Finchum är små orter mindre en 2500 invånare, medelstora 2500-7500 invånare och stora orter 

över 7500 invånare.  

39 Comer, Finchum, 2001: 240, 242, 

40 Comer, Finchum, (2001), Business impacts of highway bypasses, The applied geography conference, Volume 24, p. 

235-243 

41 Comer, Finchum, 2001: 238-240 

42 Malmberg, 2000: 223 

43 Näringsdepartementet, 2008a: 10 

44 Ibid. 

45 Näringsdepartementet, 2008a: 72 
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utgör transportsektorns bidrag till samhällets positiva utveckling”
46

.  

 

Regeringen menar att infrastruktur som främjar goda kommunikationer ger möjlighet till att 

överbrygga geografiska avstånd. Minskade geografiska avstånd ger därmed ökad tillgänglighet, 

med andra ord: du kan ta dig längre på kortare tid än tidigare, vilket i sig kan bidrar till en positiv 

utveckling för en ort.
47

 I samband med ökad tillgänglighet brukar ordet ”regionförstoring” nämnas. 

Tidigare innebar ordet regionförstoring att ett områdens befintliga gränser utökades genom 

bebyggelse. Idag innebär regionförstoring etablering av infrastruktur som främjar goda 

kommunikationer, vilket skapar möjligheter för människor att ta sig till ställen som tidigare var 

svåra att nå. Förbättringar i kommunikationerna leder till minskad restid, vilket gör att pendlaren är 

villig att pendla längre sträcka istället för att få tid över till annat
48

. Utökad pendlingstid leder 

därmed till att personen pendlar över ett större område än tidigare, vilket innebär regionförstoring.
49

 

Antalet pendlare dvs. resande till arbete över kommungräns, har ökat kraftigt sedan 1970-talet.
50

 I 

och med förbättrade kommunikationer och ökade pendlingsmöjligheter uppstår en större 

arbetsmarknad med fler arbetssökande men också större konkurrens, då det även blir ett större 

rekryteringsområde för dem som vill anställa. Ökad tillgänglighet och ökade pendlingsmöjligheter 

kan därmed leda till att personer väljer att leva på tätortsnära landsbygd men ändå har närhet till en 

större stad i och med bra och snabba kommunikationer, s.k. urban sprawl. Detta fenomen bli allt 

mer vanligt, och på så vis skapas en positiv utveckling för landsbygden.
51

 

 

Med andra ord så är dessa tre faktorer, infrastruktur, tillgänglighet och regionförstoring, väldigt 

starkt sammankopplade och påverkar varandra i allra högsta grad. Dessa faktorer har en avgörande 

betydelse när företagandet inom ett geografiskt område är specialiserat i en viss bransch. Denna 

specialisering höjer kraven på bra infrastruktur med goda kommunikationer och med bra 

pendlingsmöjligheter för dem som inte är sysselsatta i den specialiserade branschen som finns på 

hemorten. Bra infrastruktur och goda kommunikationer med bra pendlingsmöjligheter dämpar den 

segregering som troligtvis skulle kunna uppstå om inte den specialiserade arbetsmarknaden vidgas. 

Därmed blir pendling också ett alternativ vid arbetslöshet istället för att flytta.
52

 Detta visar att 

förbättringar i den befintliga infrastrukturen kan skapa en positiv samhällsutveckling i och med 

                                                 
46 Näringsdepartementet, 2008a: 79 

47 Näringsdepartementet, 2008a: 10-11 

48 Frändberg, Thulin, Vilhelmson, 2005: 57 

49 Hansson: 2003: 39 

50 Hansson: 2003: 24, 40, 42 

51  Näringsdepartementet, 2008b: 8, 23 

52 Hansson, 2003: 10, 24, 39 
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ökad tillgänglighet. Bra infrastruktur som främja goda kommunikationer kan därmed leda till att 

Sverige blir mer konkurrenskraftigt i den globala sfären. Samtidigt så går den här utvecklingen i en 

cirkel. När ett område får en bättre infrastruktur, ökar rörligheten. När rörligheten ökar, ändras 

synen på det som tidigare ansågs som ”normal tillgänglighet”. Detta förändrade synsätt ökar också 

trycket på infrastrukturen med krav på förbättrade och snabba kommunikationer. På så sätt ger 

förbättrad infrastruktur ökad rörlighet.
53

  

 

4.3 Nodalt nätverk 

Geografiläraren, Bosse Hansson (2003)
54

 vid Växjö Universitet, nämner i sin avhandling om 

regionförstoring att vårt transportnätverk är uppbyggt av noder, platser som där förflyttningar 

skapas och upphör,
55

 som tillsammans bildar ett så kallat nodalt nätverk.
56

 Det nodala nätverket 

förknippas kanske främst till järnväg, och höghastighetståg, men teorin kan även användas på 

infrastruktur i form av vägnät och bilism, då transportgeografin betecknar städer som noder på en 

regional nivå, och länkarna som kopplar samman noderna är motorvägar, järnvägar och kanaler.
57

 

Vid förbättring av infrastruktur strävar man efter att det ska bli säkrare att ta sig från punkt A till 

punkt B, men tanken är också att det ska bli enklare samt att det ska gå snabbare att förflytta sig. 

För att uppnå dessa mål utesluts vissa noder från nätverket för att få den kapacitet som är 

eftersträvad. Problemet här blir att vissa noder hamnar utanför det system som tidigare fanns. Noder 

som en gång tillhörde centrum förflyttas ut från centrum mot periferin och de som redan var i 

periferin förskjuts ytterligare.
58

 Hansson (2003) menar därmed att tillgängligheten minskar för vissa 

personer i och med att en transportförskjutning sker.
59

  

 

Vid en etablering av en ny förbifart sker i princip samma sak. Noden, i det här fallet orten där vägen 

en gång gick rakt igenom, sätts åt sidan, ut mot periferin för att få bättre tillgänglighet till andra 

orter. I och med minskad restid till vissa orter har, som tidigare nämnts, tillgängligheten till andra 

orter ökat. Minskad restid gör att personer som pendlar ökar sitt rörelsemönster, samtidigt som de 

minskar sin frihet till impulshandlingar. Därmed är det mindre troligt att personer, genom 

impulshandling kör igenom en ort när de har utökat sitt rörelsemönster. Samtidigt har förbifarten 

minskat möjligheten till impulshandlingar för förbipasserande, då den har förskjutit noden från 

                                                 
53 Näringsdepartementet, 2008a: 10, 11, 78, 79 

54 Hansson, (2003) Infrastruktur och regionförändring. Regionförstoring och lokal tillgänglighet: mål konflikter i 

praktisk politik. Choros 2003:1. Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs universitet 

55 Rodrigue, Comtois, Slack, 2006: 6 

56 Hansson, 2003: 15 

57 Rodrigue, Comtois, Slack, 2006: 82 

58 Ibid. 

59 Hansson, 2003: 9 



21 

centrum. Om pendlaren varken har tid eller koppling till orten är det mindre troligt att personen 

väljer att passera genom eller stanna för att uträtta ärenden. Om en ort inte har möjlighet att koppla 

sig till centrum eller att dra till sig folk, t.ex. som destinationsort, är det lätt att noden hamnar 

utanför systemet och det skapas en s.k. ”värdshus förbi effekt”.
60

 Därmed hävdar Hansson (2003) 

att regionförstoring kan bli en s.k. ”skenbild”. Vid utökat resmönster har vissa orter, tidigare 

kopplade till infrastrukturens centrum, blivit förskjutna ut i periferin på bekostnad av minskad restid 

till mer attraktiva områden i regionen.
61  

                                                 
60 Hansson, 2003: 9, 10, 39 

61 Hansson, 2003: 44 
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5. Empiri 

5.1 Vaggeryds kommun 

Vaggeryds kommun är belägen i västra Småland.
62

 Större orter som finns i närheten är Värnamo, 38 

km söder om kommunen och Jönköping, 36 km i nordlig riktning.
63

 Aktivitet i området har kunnat 

spåras tillbaka till järnåldern, och troligtvis är det tillgången till skog, vattendrag och järnmalm som 

har lett till en tidig bosättning. Kommunen har en lång tradition av hantverk och tillverkning bakom 

sig. Det var här som den första pinnstolen tillverkades, och under åren har företag som Götaströms 

bruk och Munksjö AB verkat i kommunen. Idag finns det en god variation av företag i kommunen 

men de flesta håller sig mestadels inom de gamla traditionerna, dvs. stål- och träindustri.
64

 

 

I januari 2009 hade kommunen 13 001 invånare, varav 4830 bodde i Vaggeryd tätort och 3800 i 

Skillingaryd, resterande invånare bodde i mindre orter och församlingar. De två orterna är båda 

centralorter i kommunen och avståndet emellan är endast 10 km.
65

 I kommunen finns runt 1500
66

 

olika företag, och kommunen beräknar att 2500 personer är anställda inom tillverkningsindustrin.
67

 

Sedan flera sekel tillbaka har det funnits starka traditioner och en god företagsanda inom 

kommunen. Detta återspeglar sig i att kommunen är medlem i Gnosjöregionen, som tidigare nämnts 

och i Entreprenörsregionen. Detta är en region som har ”starka traditioner som en kreativ 

industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer”
68

 Övriga medlemskommuner är 

Gnosjö, Gislaved, Hylte, Halmstad, Laholm, Vaggeryd, Värnamo, Ljungby, Älmhult, Markaryd och 

Tranemo. Tanken med regionen är att kommunerna ska medverka i utvecklande projekt samt bidra 

med utbyte av erfarenheter.
69

 

                                                 
62 Vaggeryds kommun, 090418a 

63 Vaggeryds kommun, 090418c 

64 Vaggeryds kommun, 090418b 

65 Ibid. 

66 Svenskt näringsliv, 090504 

67 Vaggeryds kommun, 090418c 

68 Vaggeryds kommun, 090418d 

69 Vaggeryds kommun, 090418d, Entreprenörsregionen, 090418 
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5.2 E4:an förbi Vaggeryd 

Den 5 september 1990 blev 

Vägverkets arbetsplan för en 

motorväg förbi Vaggeryd klar. Tanken 

var att sträckan skulle ingå i det 

projekt som berörde en utbyggnad av 

E4:an till motorväg mellan Värnamo 

och Jönköping.
70

 Ungefär ett år senare 

bestämde regeringen att etableringen 

skulle ske tidigare än vid utsatt tid och 

även att hela sträckan i kommunen 

skulle klassificeras som motorväg. Då 

motorväg klassificeras som en ”väg 

med mittremsa och utan 

plankorsningar samt med anordnade 

på- och avfarter”
71

 var Vägverket 

tvingat att dra om delar av den 

befintliga E4:an, då den bland annat 

gick igenom de två centralorterna i kommunen. Omdragningen av vägen innebar att det etablerades 

en förbifart väster om samhället och därmed försköts den trafik som inte hade Vaggeryd som 

destinationsort, ut från centrum. På så sätt ökade framkomligheten för genomfartstrafiken, då man 

kunde undvika lägre hastighet och lokala gatukorsningar.
72

 

 

Redan i ett tidigt stadium av processen kom det påtryckningar från kommunen samt från 

protestgruppen ”Flytta E4:an”. De menade att det var dags att göra någonting åt situationen då 

sträckan hade den sämsta standarden på hela E4:an. Andra faktorer som spelade stor roll för beslutet 

var att den tidigare vägen i Vaggeryd, den så kallade gamla E4:an, idag väg nr 648, hade en 

genomsnittlig vägbredd på 8 meter med begränsad framkomlighet pga av kurvor och därmed dålig 

sikt. Det fanns också beräkningar på att det passerade runt 9000 fordon per dygn, varav 1500 var 

klassade som tunga fordon.
73

 Längs med den gamla vägen låg även tätortens låg- och 

mellanstadieskola, vilket medförde att många skolbarn var tvungna att passera vägen för att komma 

                                                 
70 Hermansson, 1992: 1 

71 Ne, 090427 

72 Vägverket, 1991a: 1-2 

73 Vägverket, 1991a: 1 

Illustration 1: Karta över Skillingaryd och Vaggeryd tätort, samt nya 

och gamla E4:an 
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till och från skolan.
74

 

 

Med hjälp av gamla E4:ans genomsnittstrafik/dag, år 1990, gjorde Vägverket en beräkning som 

visade att efter etableringen skulle förbifarten få ett trafikflöde som motsvarade mellan 6000-7000 

fordon/dygn
75

 och på tre år beräknade Vägverket att trafikflödet skulle öka med 15 %.
76

 En annan 

uträkning visade att i och med en etablering av förbifarten skulle antalet olyckor halveras från 50 

st/år till 25 st/år.
77

 Då förbifarten skulle motsvara motorvägstandard valdes en vägstandard med två 

körfält i vardera riktning, och vägen beräknades att bli 35 meter
78

 bred med en standard som tillät 

en hastighet på 110 km/h.
 79

 Den skulle även förses med åtta broar, då vägen sammanlagt skulle 

korsar fyra olika vattendrag.
 80

 Totalt beräknade Vägverket att projektet skulle kosta 280 miljoner 

kronor.
 81

  

 

5.2.1 Miljökonsekvensbeskrivning 

Miljökonsekvensbeskrivningen till projektet berör relativt få konsekvenser och beskrivningarna av 

effekterna är få och knapphändiga. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen angående etableringen av 

nya E4:an förbi Vaggeryd tätort ansåg Vägverket att den inte påverkade något av riksintresse. Dock 

fanns det en del kulturminnen i området men med tillstånd och under bevakning fick dessa flyttas. 

Det skulle även kunna uppstå problem för djurlivet i och med etableringen då den nya sträckan var 

tänkt att gå igenom ett djurrikt område. För att skydda trafikanter och djur valde Vägverket att sätta 

upp viltstängsel. De positiva effekter som etableringen skulle medföra var först och främst att ett 

färre antal personer skulle bli störda av buller och föroreningar längs med den nya vägen. Samtidigt 

skulle Vägverket lyckas att bygga bort den barriär och otrygghet som trafiken skapade i samhället, 

vilket skulle medföra en besparing på 4.3 miljoner
82

per år. Dock skulle det uppstå en annan barriär i 

och med etableringen av den nya vägen då den skulle korsar delar av ett rekreationsområde. Detta 

försökte Vägverket att undvika, då de valde att etablera gång- och cykeltunnlar under nya E4:an så 

att invånarna skulle kunna komma över till andra sidan. Överlag ansåg Vägverket att den inverkan 

som etableringen av förbifarten skulle komma att ha på miljön var acceptabel, samtidigt som 

                                                 
74 Vägverket, 1991a: 1 

75 Vägverket, 1991a: 3 

76 Ibid. 

77 Ibid. 

78 Ibid. 

79 Vägverket, 1991a: 4 

80 Vägverket, 1991a: 5 

81 Vägverket, 1991a: 8 

82  Vägverket, 1991b: 3 
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välbefinnandet hos väldigt många människor skulle öka.
83

 

 

5.3 E4:an förbi Klevshult-Skillingaryd 

I arbetsplanen från 1992 angående etappen Klevshult- Skillingaryd på sträckan Värnamo-

Jönköping, är informationen knapphändig och fokuserar mest på Klevshult. Vad gäller 

vägstandarden på den här sträckan var framkomligheten begränsad i form av låg hastighet och 

skymd sikt pga kurvor samt pga att sträckan ingick i det lokala vägnätet i de ovan nämnda orterna.
84

 

Under året 1992 uppgick ett normalt trafikflöde till 8200 fordon/dygn
85

 varav 1558
86

 klassades som 

tunga fordon. I trafikprognosen för år 2000 beräknade Vägverket att förbifarten skulle få ett 

trafikflöde som motsvarade 8900 fordon/dygn varav 1691 fordon skulle klassas som tunga fordon. 

De beräknade även att gamla E4:an söder om Klevshult skulle få ett trafikflöde motsvarande 1600 

fordon/dygn
87

 och mellan Klevshult och Skillingaryd beräknades trafikflödet nå upp emot 900 

fordon/dygn.
88

 Gällande olycksstatistiken ansåg Vägverket att dessa siffror kunde halveras i och 

med en förbifart.
89

 

 

Vägen planerades med motorvägsstandard liksom i arbetsplanen för Vaggeryd. Även här skulle 

vägstandarden vara så hög att det skulle vara möjligt att färdas med en hastighet på 110 km/h och 

sträckan skulle kantas av flacka slätter för att minimera skaderisken vid avkörning.
90

 Vägverket 

beräknade att etableringen skulle kosta ungefär 140 miljoner
91

 kronor. Etableringen av nya E4:an 

planerades att gå öster om Klevshult och Skillingaryd, då ett västligt alternativ skulle vara mer 

skadligt ur natur- och kulturmiljösynpunkt samt för människor än det östliga alternativet. Dock hade 

även det östliga alternativet en viss inverkan på ån Lagan samt dess rekreationsområde men detta 

var inte tillräckligt för att väga upp effekterna av det västliga alternativet. Att flytta etableringen mer 

åt öster, dvs öster om ån Lagan, sågs inte som ett alternativ, då vägen skulle göra inskränkningar på 

Skillingaryds skjutfält som ansågs vara ett försvarsintresse. Det östliga alternativet sågs som det 

bästa alternativet för en etablering, i och med att området låg mellan ån Lagan och den gamla 

vägen, vilket innebar att marken redan var påverkad av vägen. Därmed behövde Vägverket inte ta 

                                                 
83  Vägverket, 1991b: 2, 3, 4, 6 

84  Vägverket, 1992: 1 

85  Ibid. 

86  Ibid. 

87  Vägverket, 1992: 2 

88  Ibid. 

89  Ibid. 

90  Vägverket, 1992: 3 

91  Vägverket, 1992: 6 
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helt orörd mark i anspråk och på så sätt skulle inte orörda landskap och naturmiljöer påverkas.
92

 

 

5.3.1 Miljökonsekvensbeskrivning 

De miljökonsekvenser som beräknades uppstå i samband med etableringen av förbifarten gällde 

främst orten Klevshult med omnejd.
93

 För att byggnationen av förbifarten skulle vara möjlig var 

Vägverket tvungna att leda om en del av ån Lagan. Detta för att få en distans mellan ån och vägen, 

därmed skulle det bli säkrare för trafikanter vid eventuell avkörning. Vägverket planerade att gräva 

en ny fåra till ån, samt att fylla igen tidigare å-ränna med schaktmassorna från den nya kanalen. I 

och med denna förändring skulle inte ån Lagan påverkas lika mycket ur miljösynpunkt, och 

Vägverket ansåg att ekosystemet inte skulle påverkas anmärkningsvärt av denna förändring.
94

 

Vägverket valde även här att uppföra viltstängsel för att minimera viltolyckorna, dock ansåg de att 

den nya etableringen inte skulle påverka det djurliv som fanns i området.
95

 Däremot skulle den 

påverka de rekreationsområden som fanns i anslutning till samhället. Ett rekreationsområde som låg 

öster om Klevshult skulle komma att ligga i mellan den nya vägen och den gamla. I och med detta 

skulle området få minskat värde för rekreation, men samtidigt skulle möjligheten att ta sig till de 

områden som låg väster om den befintliga vägen öka, då genomfartstrafiken beräknades att minska. 

Även friluftsområdet vid ån Lagan skulle minska i värde då det skulle bli svårare att nå detta 

område. För att kompensera detta och för att öka tillgängligheten till ån Lagan och det östra 

rekreationsområdet fanns det en tanke att en redan befintlig väg skulle göras om till gång- och 

cykelväg.
96

 Dock var det inte bara friluftsområden som skulle bli inklämda mellan de två vägarna. 

Det fanns även två vattentäkter i området. Huvudtäkten ansågs vara skyddad, då den hade ett bra 

djup och bra strömriktning. Reservtäkten å andra sidan ansågs till viss del kunna bli utsatt för 

föroreningar. Riskerna skulle minimeras då vägen skulle dras på en 1 meter hög bank, ovanför den 

normala markytan, när vägen passerade genom vattentäktsområdet. Samtidigt som det skulle vara 

flacka diken längs med vägen för att minimera risken för voltning vid avkörning. Tillsammans med 

dessa två åtgärder samt den strömriktning som reservtäkten hade, skulle det bli lättare att undvika 

föroreningar i grundvattnet vid en olycka.
97

 Vad gällande buller och luftföroreningar ansåg 

Vägverket att ingen fastighet skulle få en ljudnivå som var högre än de riktvärden som då gällde för 

ute- och inomhusmiljöer.
98

 Luftföroreningarna ansågs bli något högre än tidigare i och med en 

                                                 
92  Hermansson, 1992: 3, 4 

93  Hermansson, 1992: 2 

94  Hermansson, 1992: 10-11 

95  Hermansson, 1992: 13 

96  Hermansson, 1992: 14-15 

97  Hermansson, 1992: 25-29 

98  Hermansson, 1992: 20-23,  
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högre hastighet samt att antalet bilar ansågs öka på förbifarten, men inom tätorten beräknade de att 

år 2000 skulle avgaserna ha minska med 60 %
99

 vilket skulle öka människors välbefinnande.
100

 

 

5.4 Trafikflöden-Skillingaryd tätort 

I stycket presenteras statistik från Vägverket som visar trafikflöden vid tre olika mätpunkter i 

Skillingaryd tätort. Källorna för varje mätpunkt presenteras i källförteckningen för virtuella källor 

under Vägverket, 090420. Trafikflödena presenteras i en tabell och med kompletterande karta som 

visar punkternas lokalisering. Årtalen för mätningarna kan variera, då vissa av punkterna inte har 

uppdaterats kontinuerligt. Vad gäller etableringen av nya E4:an är det lite oklart när förbifarten blev 

färdig. Hela sträckan mellan Värnamo och Jönköping sägs, enligt kommunen, har blivit klar hösten 

1994,
101

 men det finns statistik på trafikflöden angående förbifarten förbi Skillingaryd (punkt C) 

som är daterad från november 1993. Därav antar jag att etappen förbi Klevshult-Skillingaryd blev 

klar någon gång mellan försommaren och hösten 1993. 

Vad vi kan se ut ifrån mätningarna är att antal fordon 

totalt har ökat oavsett mätpunktens lokalisering. Detta 

gäller även 

tunga fordon 

bortsett från 

punkt B, där 

antal fordon 

totalt har 

ökat, men 

antalet tunga fordon har minskat efter etableringen. Vi 

kan också se att vid punkt C har trafikflödet mer än 

dubblerats vid 2006 och vid punkt A har flödet ökat med 

ungefär 1/3-del fram till år 1999. 

                                                 
99  Hermansson, 1992: 24 

100  Ibid 

101  Vaggeryds kommun, 090418e 

Illustration 2: Karta över Skillingaryd tätort 

med punkter för trafikflödesmätningar. Röda 

punkter gäller för undersökningen. 

Tabell nr 1

Trafikflöde-Skillingaryd

Punkt A År 1991 År 1999

Fordon 1740 2570

Tunga Fordon 150 190

Punkt B År 1993 År 1999

Fordon 3180 3720

Tunga Fordon 320 290

Punkt C År 1993 År 2006

Fordon 5760 12780

Tunga Fordon 1300 3080
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5.5 Trafikflöden-Vaggeryd tätort 

Även här är statistiken hämtad från Vägverkets 

hemsida och kommer att presenteras under Vägverket, 

090420, i källförteckningen för virtuella källor. 

Tabellen visar punkternas olika flöden och kompletteras 

även här med en karta. Vad vi kan se utifrån tabellen är 

att alla trafikflöden har ökat under åren. Men vi kan 

också se är att flödena vid punkt A har ökat med 

63 %
102

 vid år 2006.  

Tabellen visar även att trafikflödena vid 

punkt B och C har ökat med cirka 450-750 

fordon fram till 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Konkursstatistik 

Tittar vi på konkursstatistiken över Vaggeryds kommun från SCB finns det ingen statistik före 1994. 

Statistiken från SCB sträcker sig från januari 1994 till december 2008 och omfattar alla landets 

branscher men innehåller endast konkurser som har begärts av tingsrätt. Vidare bör också nämnas 

att tabellen nedan presenterar konkursstatistik från augusti 1994. Då konkursstatistiken innan 

etableringen endast går tillbaka till januari samma år, blir det svårt att göra någon jämförelse före 

och efter. Därmed väljer jag att endast granska vad som har hänt efter etableringen.  

                                                 
102 8320/13110=0,63463~63 

Illustration 3: Karta över Vaggeryd tätort med punkter för 

trafikflödesmätningar. Röda punkter gäller för 

undersökningen. 

Tabell nr 2

Trafikflöde-Vaggeryd

Punkt A År 1995 År 2006

Fordon 8320 13110

Tunga Fordon 1410 3330

Punkt B År 1995 År 2004

Fordon 1950 2650

Tunga Fordon 190 240

Punkt C År 1995  År 2004

Fordon 3260 3710

Tunga Fordon 230 250
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Vad som kan utläsas av tabellen genom en snabb överblick är att det finns en del branscher där det 

har skett ett stort antal konkurser inom en viss tid. Börjar vi att titta på tillverkningsindustrin, där 

jag har räknat med all sorts industri, så som plast, metallvaror – ej maskin, maskinindustri och övrig 

tillverkning ser vi att genom åren har det skett 17 konkurser, varav fem företag sattes i konkurs 

innan år 2000. Vidare kan vi också se att det har skett ett större antal konkurser mellan år 2000 och 

2003, då det totalt var 11 företag som gick i konkurs. Vad gäller konkurser inom byggindustrin så 

var det åtta företag som sattes i konkurs under den angivna statistikperioden. Endast två av dessa 

sattes i konkurs före år 2000.
103

  

 

I branschen servicehandel för motorservice, bensin och verkstad, har sammanlagt åtta företag satts i 

konkurs under årens lopp, fem av dessa gick i konkurs under 90-talet. För resterande parti- och 

agenturhandel som inte tillhörde branschen motorfordon gick 12 företag i konkurs under den 

angivna perioden. Även här gick de flesta av företagen i konkurs under 90-talets senare hälft. Inom 

detaljhandeln inriktad mot hushåll ser det lite annorlunda ut. Konkurserna är många men endast fem 

av de 14 nedlagda företagen blev satta i konkurs under 90-talet. De övriga konkurserna har skett 

från år 2001 och framåt. Inom branschen hotell och restaurang var det totalt sju företag som gick i 

konkurs, varav fyra försattes i konkurs innan 2000. Den sista branschen där det finns relativt många 

konkurser är transport, och resebranschen. Här fanns det sju företag som gick i konkurs under 

                                                 
103  SCB, 090505a 

Tabell nr 3

Konkursstatistik 1994-2008

Motorservice, Parti- och Detalj- och Hotell och Transport, 

År Tillverkning Byggindustri Bensin, verkstad mm Hushåll Restaurang

1994 1 2 1

1995 1 1 1 1 1 1

1996 2 1 3 2 1

1997 1 2 2 2

1998 1 1 2

1999 1 1 1 1

2000 4 1 1

2001 1 1 1 1

2002 2 1 2 1

2003 4 1 2

2004 1 3

2005 1 1

2006 1 1

2007 1 1 1

2008 1 2 1 1

Totalt 17 8 8 12 14 7 7

argenturhandel, ej motor resor mfl

Tabellen visar endast ett urval av branscher, och de som presenteras är endast branscher där det har skett fler än fyra 

konkurser fram till år 2008. Det har även skett en generalisering i tabellen, då olika tillverkningsgrenar har slagits ihop till 

en bransch, kallad tillverkning, då de brukar räknas till tillverkningsindustrin. 
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perioden 1994 till 2008. Men endast två av dessa företag sattes i konkurs efter 2000. 
104

 

 

Slår vi ihop alla sorters branscher inom service, utom transportbranschen, till en paraplybransch vid 

namn, serviceföretag, ser vi att det är 41 företag som har gått i konkurs efter etableringen av nya 

E4:an. 22 av dessa gick i konkurs innan år 2000. Slår vi ihop byggindustrin och 

tillverkningsindustrin till en paraplybransch, kallad industriföretag, ser vi att det är 25 företag som 

har gått i konkurs mellan 1994-2008. Men endast sju av dessa företag försattes i konkurs under 90-

talets senare hälft.
105

 

 

5.7 Nyetablering av företag 

Enligt Svenskt Näringsliv fanns det totalt 1497 företag i Vaggeryds kommun år 2008. Ungefär 381 

av dessa företag hade minst en person anställd, resterande företag var registrerade som 

enmansföretag.
106

 I kommunen finns även en del större företag, t.ex. Kinnarps Interior
107

, 

Landmann
108

 och PMC Cylinders
109

. Statistiken som presenteras är hämtad från Svenskt 

Näringslivs hemsida men är baserad på egen uträkning då statistiken på hemsidan visar antal nya 

företagsetableringar per 1000 invånare. För att få fram antalet nyetableringar per år krävs följande 

uträkning:  

Antalet invånare i kommunen respektive år/1000=X 

X*antal nya företag per 1000 invånare= antalet nya företag per år i kommunen 

Exempel: År 1985 

Antal invånare:12 070 

Antalet nya företag per 1000 invånare: 4,56 

12 070/1000=12,070 

12,070*4,56=55,0392~55 

                                                 
104  SCB, 090505a,  

105  SCB, 090505a,  

106  Svenskt näringsliv, 090504 

107  Kinnarps Inteior, 090515 

108  Landmann, 090515 

109  PMC Cylinders, 090515  
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Vad vi kan se utifrån tabellen är att 

nyetableringen av företag innan 

ombyggnationen av E4:an varierade 

ganska kraftigt från år till år. Under 

1994 hade kommunen sin högsta 

notering av nyetablerade företag. 

Därefter har kommunen haft 

ytterligare två noteringar över 100 

etableringar/år. Detta var 1996 och 

1998, med 116 respektive 162 nya 

företag i kommunen. Under 

femårsperioden, mellan 1994 och 

1998, etablerades det i genomsnitt 

118 nya företag i kommunen per år. 

Detta genomsnitt är det högsta under 

hela undersökningsperioden. Året 

efter femårsperioden fick kommunen 

sin lägsta notering, när endast 52 nya företag etablerades i kommunen. Noteringen var den lägsta 

sedan 1980-talet. För övrigt kan man se att efter år 2000 stabiliseras antalet etableringar något, och 

ligger ungefär mellan 70-90 etableringar/år.
110  

                                                 
110  Svenskt näringsliv, 090504 

Tabell nr 4

Nyetablering av företag, 1980-2008

År Folkmängd Nya företag, per Antal nya 

tusen invånare företag per år

1980 12121 8,83 107

1985 12070 4,56 55

1990 12431 5,71 71

1991 12441 7,8 97

1992 12412 5,24 65

1993 12420 4,43 55

1994 12382 14,46 179

1995 12425 5,55 69

1996 12349 9,39 116

1997 12383 5,33 66

1998 12524 12,92 162

1999 12475 4,15 52

2000 12738 5,61 71

2001 12655 5,81 74

2002 12603 7,43 94

2003 12656 5,87 74

2004 12660 4,98 63

2005 12665 7,27 92

2006 12816 7,11 91

2007 12939 5,38 70

2008 12981 7,5 97
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5.8 Befolkning 

Som tidigare nämnts i texten hade kommunen i början av januari 

2009, 13 001 invånare. Tittar vi tillbaka i tiden kan vi se att år 

1984 hade kommunen 12 133 invånare, och fram till 1987 skedde 

en svag nedgång. Därefter ökade befolkningen och mellan 1990 -

1993 står invånarantalet relativt still med en differens på 20-40 

personer. Året därefter, i december 1994, när hela etappen mellan 

Värnamo-Jönköping var färdig, har kommunen en befolkning på 

12 382 invånare. Åren efter etableringen varierar 

befolkningsutvecklingen. År 2000 har det skett en 

befolkningsökning till 12 738 invånare. Under året 2001 sjunker 

invånarantalet och fram till 2005 står befolkningsutvecklingen i 

kommunen still. Från och med år 2006 har kommunen haft en 

positiv utveckling och i januari 2009 nådde kommunen som sagt 

13 000-gränsen.
111

 

 

 

 

5.9 Pendling 

Tyvärr finns det ingen statistik om hur 

arbetspendlingen såg ut före 1993 men vad 

som kan utläsas från tabellen är att efter 

1997 ökade antalet invånare som levde och 

jobbade i kommunen med ungefär 250 

personer. Ökningen fortsatte fram till år 

2000, då antalet personer låg på 5084 

personer. Därefter har antalet invånare som 

bor och arbetar i kommunen minskat och 

sedan år 2002, har antalet varierat mellan 

4400-4500 personer fram till 2006 då det 

skedde en ökning.
112

 

                                                 
111  SCB, 090505b, Vaggeryds kommun, 090418c 

112  SCB, 090505c,  

Tabell nr 5

Befolkningsutveckling

1994-2008

1984 12133

1985 12070

1986 12049

1987 12099

1988 12185

1989 12308

1990 12431

1991 12441

1992 12412

1993 12420

1994 12382

1995 12425

1996 12349

1997 12383

1998 12524

1999 12475

2000 12738

2001 12655

2002 12603

2003 12656

2004 12660

2005 12665

2006 12816

2007 12939

2008 12981

Tabell nr 6

Pendlingsstatistik, 1993-2007 

År Inpendlare Utpendlare Bor och arbetar

i kommunen

1993 487 1419 4067

1994 565 1451 4271

1995 658 1474 4414

1996 666 1434 4442

1997 761 1490 4449

1998 1047 1516 4705

1999 1122 1487 4759

2000 1450 1474 5084

2001 1337 1531 4838

2002 1112 1681 4572

2003 1070 1730 4357

2004 1139 1779 4517

2005 1214 1841 4436

2006 1209 1912 4606

2007 1306 1983 4733
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Det finns två olika sorters pendlare, ut- och inpendlare. Utpendlare är en person som bor i den 

undersökta kommunen och arbetar i en annan kommun. Till inpendlare räknas de personer som 

reser in till undersökningskommunen för att arbeta. Vad gäller utpendlare, har antalet varit relativt 

konstant sedan 1994 fram till 2001. Från och med år 2002 har antalet utpendlare ökat och år 2008 

hade kommunen 1983 personer som pendlade över Vaggeryds kommungräns. De personer som 

pendlar in till Vaggeryds kommun för att arbeta, har ökat sedan år 1994. Men vad vi kan se är att 

1998 så ökade inpendlingen med ungefär 300 personer. År 2000-2001 hade kommunen en 

toppnotering på inpendlare, därefter minskade inpendlingen något men har ökat sen år 2003, 

bortsett från 2007. Differensen mellan in- och utpendling har varierat kraftigt under åren och det är 

bara under ett år, 2000, som in- och utpendlingen har varit relativt lika, då det pendlade ut 24 

personer mer än vad det pendlade in. Efter år 2002 har differensen ökat och varierat mellan 400-600 

personer, med fördel utpendlare.
113

 

 

5.10 Flyttning 

Under årens lopp har antalet in- och utflyttningar i 

kommunen varierat. Mellan 1987-1990 hade 

kommunen ett positivt flyttningsnetto, dvs. det 

flyttade in fler än vad det flyttade ut, som 

varierade mellan 80-90 personer/år. Efter 

etableringen har kommunens flyttningsnetto 

varierat kraftigt och det är väldigt svårt att urskilja 

några tydliga trender. Vad vi kan se är att 

kommunen hade två toppnoteringar, 1998 och 

2000.  Då flyttade det in 119 respektive 259 

personer mer än vad det flyttade ut. Den trend som 

går att urskilja är att sedan år 2005 har kommunen 

haft ett positivt flyttningsnetto fram till 2008.
114
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114  SCB, 090505d 

Tabell nr 7

Flyttningsstatistik, 1984-2008

År Flyttnings-

överskott

1984 358 340 18

1985 340 413 -73

1986 400 447 -47

1987 427 393 34

1988 510 428 82

1989 565 472 93

1990 542 450 92

1991 349 444 -50

1992 377 427 -50

1993 465 470 -5

1994 532 578 -46

1995 459 424 35

1996 397 460 -63

1997 523 476 47

1998 603 484 119

1999 447 532 -55

2000 796 537 259

2001 450 552 -102

2002 522 563 -41

2003 548 533 15

2004 568 604 -36

2005 501 492 9

2006 632 491 141

2007 639 538 101

2008 592 582 10

Inflyttade Utflyttade
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5.11 Företagsenkät 

Som tidigare nämnts så skickades det totalt ut 13 enkäter till olika företag i kommunen, dock valde 

endast fem av dessa att medverka i undersökningen. För vidare information angående företagen se 

kap 3.3, Enkätinsamling, sid 12.  

 

För de två företagen som etablerades i kommunen under 2000-talet, var skälen till etablering att de 

var i behov av nya lokaler, och i kommunen fanns det billig mark och större möjlighet till att 

expandera. Sammanfattningsvis hade förbifarten inte påverkat de två äldre företagen. De menade att 

förbifarten inte hade påverkat dem på något vis, och de hade inte varit tvungna att göra några 

förändringar för att kunna anpassa sig. De nyetablerade företagen såg förbifarten i ett helt annat 

ljus. De menade bland annat att förbifarten gav dem fördelar vad gäller transporter och att kunderna 

uppskattade detta. Ett av de nyetablerade företagen ligger i direkt anslutning till E4:an och ansåg att 

detta var en stor fördel, pga att de syns från E4:an. De anser att företaget har blivit ett namn som 

folk känner igen, och att de har tagit till vara på dessa fördelar genom att sätta upp större skyltar. 

Dessa förändringar har skapat en ökad omsättning. När jag frågade företagens representanter om 

hur de personligen uppfattade förbifarten, var deras åsikter mycket positiva. Det hade blivit mindre 

trafik på gamla E4:an, och därmed mer miljö- och barnvänligt. Ett företag menade att samhället 

hade påverkats positivt då förbifarten gav upphov till fler nyetableringar av företag. En annan 

menade att förbifarten medförde både positiva och negativa konsekvenser. ”Trafiken genom 

samhället har minskat vilket fört med sig en säkrare trafik samt bättre miljö. Negativt är att många 

mindre företag har stängt i brist på kunder som var på genomresa.” 

 

5.12 Intervjuer 

5.12.1 Intervjuperson nr 1, Ingvar Arkenström, Teknisk chef, Vaggeryds kommun 

När vägverket och regeringen kom med beslutet om att etablera en förbifart längs med 

centralorterna Vaggeryd och Skillingaryd, menade intervjuperson nr 1 att kommunen såg väldigt 

positivt på detta och att det sågs som ett gemensamt beslut då kommunstyrelsen länge hävdat att 

trafiksituationen i kommunens centralorter var ohållbara.  

 

I och med etableringen har trafiksituationen i samhällena blivit lugnare och säkrare, vilket har 

skapat en bättre vardagsmiljö för invånarna. Givetvis fick orterna ta en del konsekvenser i och med 

etableringen. Två stora gatukök, eller korvstånd fick slå igen då de hade livnärt sig på 

genomfartstrafiken. Bemannade bensinstationer har blivit automatstationer. Å andra sidan hade 

kommunen fått ett tillskott genom ett motell vilket givetvis såg som positivt. När intervjupersonen 
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fick frågan om konkurser i kommunen under senare delen av 1990-talet berodde på etableringen av 

förbifarten, svarade han att det vara svårt att säga men att det verkade högst orimligt att enbart 

etableringen skulle ha orsakat detta.  

 

I och med omdragningen av E4:an har kommunen ändrat sin planering till viss del. Alla 

industriföretag som vill etablera sig i kommunen ska göra detta på områden som finns mellan E4:an 

och samhällena. Tomterna varierar i pris och storlek. De som ligger längs med E4:an är dyrast, men 

då har företagen även möjlighet att göra reklam och i dagens läge verkar de flesta industritomterna 

vara slut. Enligt Intervjuperson nr 1 har orterna blivit mer attraktiva för företag och tittar vi på 

Sävsjö kommun så menade han att de inte alls har samma utveckling som Vaggeryds kommun. 

Detta då Sävsjö inte har lika bra kommunikationer som Vaggeryd. Han menar att företag vill vara 

lokaliserade nära E4:an. Företagen genererar tillväxt, och med nya företag kommer det nya 

invånare. Etableringen av förbifarten har även bidragit till att andra projekt har blivit möjliga. T.ex. 

försöker kommunen tillsammans med Jönköpings kommun att skapa en järnvägsknut med 

omlastningscentral, från spårbunden containertrafik till lastbil. Projektet heter Logopoint. Tanken är 

att etableringen av projektet ska ske på företagsområdet Torsvik i Jönköpings kommun, dock 

kommer utbyggnaden att kräva mer mark än vad Jönköpings kommun har i det tänkta området och 

stora delar av utbyggnaden kommer därmed att ske i Vaggeryds kommun. Det finns även tankar på 

att etablera en nattlig säkerhetsparkering för lastbilar i kommunen, detta då det har blivit allt 

vanligare med nattliga stölder ur lastbilar. Idag övernattar det runt 1500 lastbilar/dygn, runt om i 

länet.  

 

Att orterna hade förändrats i och med etableringen ville inte personen påstå. Han ansåg att samhället 

inte hade förändrats märkbart och dessutom hade trafiken genom samhällena nästan kommit upp i 

ungefär samma mängd fordon som innan etableringen. Det kommunen försökte göra var att stänga 

ute de tunga fordonen genom väghinder, så som trånga passager. I och med etableringen har 

kommunens mål varit att försöka att locka till sig familjer som vill bo i en tätort på landsbygden 

men ändå ha nära till en större stad. Dock menade han att detta var svårt, i alla fall när det gäller att 

locka till sig folk från Jönköping. Folk var villiga att flytta till Habo men inte till Vaggeryds 

kommun trots att det bara tar 15-20 min med bil från Vaggeryd till Jönköping. ”Det är precis som 

om det var något speciellt med Vättern.” 

 

Vid frågan hur han såg på etableringen överlag sa han att förbifarten har varit ett jättelyft för orterna 

och kommunen. ”Bara glädje och guld har kommit ut av etableringen”. 



36 

5.12.2 Intervjuperson nr 2, Stig-Göran Hultsbo, Kanslichef, Vaggeryds kommun 

När beslutet om etableringen slogs fast var det som en lättnad för kommunen och de boende. 

Kommunen hade arbetat länge för att få en förändring i samhällena, då genomfartstrafiken ”låste” 

kommunens båda centralorter. Vägen delade samhället i två delar. Under vissa tider på dygnet 

uppstod det långa bilköer genom samhällena vilket medförde att det var svårt för invånarna att ta sig 

till andra områden inom samhällena.  

 

Visst fanns det en oro bland företag för att försättas i konkurs och vissa, främst kiosker och 

bensinstationer, gick i konkurs i och med etableringen. Andra företag, vid rastplatser som erbjuder 

service, har klarat sig bättre än vad man trodde. Förklaringen till detta är att de fortfarande har en 

närhet till E4:an och bra skyltning. Orterna har klarat sig bra och har inte påverkats i så stor 

utsträckning om man ser till det stora hela och orternas centrum har inte heller påverkats nämnvärt. 

”Snarare att man har fått ett tätare samhälle”. I och med detta kom frågan om etableringen av 

förbifarten hade orsakat de konkurser som hade skett i kommunen efter 1994. Han menade att detta 

var svårt att säga. Det hade varit lättare om vi hade vetat vilka företag det var och om de hade varit 

kopplade till E4:an eller inte. Om de hade varit beroende av kunderna som färdades på E4:an, ja då 

gick de nog i konkurs pga av omdragningen. Men annars var det osäkert, visst att en del små affärer 

på västra sidan kan ha lagts ner efter etableringen men detta berodde nog mer på att folk började 

söka sig mer till centrum. Dessa konkurser tyckte han mer var en naturlig utveckling i samhället. 

Folk ändrar sina inköpsvanor, det händer överallt, menade han. Idag anser intervjupersonen att det 

finns en bra handel i de båda centralorterna och de flesta affärerna finns där. Ur en helhetssynpunkt 

är utbudet bra men det kan ju även bli bättre. Men det finns de saker som man förväntar sig att en 

ort i samma storlek bör ha. Kommunen försöker även att skydda den centrala handeln mot 

eventuella etableringar av externa köpcentrum i anslutning till E4:an som kan slå ut 

centrumhandeln. Detta genom vissa restriktioner och kommunen skriver i översiktsplanen att ”Vid 

externa handelsetableringar ska hänsyn tas till dess påverkan på tätorternas centrumhandel.”
115

 

Dock har kommunen inte behövt stå inför en sådan avvägning då de flesta företag som har velat 

etablera sig längs med E4:an har varit tillverkningsindustrier. 

 

E4:an har medverkat till att kommunen har fått möjligheter till skapa en bättre boende- och 

skolmiljö i och med har trafikmiljön blivit lugnare. Kanslichefen menade att det hade blivit kortare 

restid till Jönköping. Idag slipper förbipasserande och invånare att åka igenom ett antal tätorter och 

                                                 
115  Vaggeryds kommun, 2002: 29 
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byar och den snabba resvägen och billigare tomtpriser gör att kommunen har blir ett mer attraktivt 

boende för dem som arbetar och bor i Jönköping med omnejd. Han påstod även att kommunen hade 

under en längre tid jobbat väldigt hårt med att locka till sig nya invånare genom att profilera sig 

som en bra boendeort genom reklam och bomässor. Han menade att kommun försökte att locka till 

sig folk genom att erbjuda bra, billigt boende med närhet till vatten. I och med detta kom frågan upp 

om kommunen hade lyckats att locka hit nya invånare och enligt honom hade de lyckats och även 

blivit en bättre boendeort. ”Lyckats har vi gjort. Vi har blivit en mer och mer boendeort i 

Jönköpings regionen. Vi får en hel del jönköpingsbor som flyttar hit idag. Vi har kanske blivit,... 

kanske ett alternativ till Habo som också är en stor inflyttningsort.” Förklaringen till detta var 

troligtvis att tomtmarkerna är billigare här i kommunen än vad det är närmare Jönköping. Han 

påstod även att det fanns större möjlighet till attraktiva tomter i kommunen än vad det fanns i 

Jönköping. Detta då många av Jönköpings attraktiva områden redan är bebyggda, men i Vaggeryds 

kommun har kommunen öppnat upp dessa nya områden allt eftersom. Bland annat har kommunen 

etablerat bostäder på Hjortsjöns västra sida, där man har 40 m till sjön och ändå lyckats bevara 

allemansrätten mellan tomterna och vattnet. Det finns även planer på att bygga på östra sidan av 

sjön. Där kommer de boende även få en nära anslutning till E4:an då området inte ligger långt ifrån 

trafikplatsen ”Vaggeryd Norra”.  

 

I och med att centralorterna har blivit mer boendeorter har utpendlingen ökat. Men även 

sysselsättningsstrukturen bland invånarna har förändrats i och med etableringen. ”Vi har gått ifrån 

en…, sysselsatta inom tillverkningsindustri. Som mest tror jag vi låg över 52-54 % vissa år när det 

var som hetast. Anställda av totalt antalet dagbefolkning, så var det ungefär 54 % som jobbade 

inom tillverkningsindustrin. Vilket visar att vi hade en väldigt homogen arbetsmarknad, nästan 

farligt homogen. När det var som mest så pendlade en hel del in till våra industrier. Men nu ligger 

det runt en 40-45 % i tillverkningsindustrin, vilket gör att vårt näringsliv har förändrats till viss del 

också. Vilket gör att näringslivet i kommunen har förändrats till viss del. Det gör ju att andelen 

utpendlare som jobbar i Jönköping även ökar. Vi har blivit mer en bostadsort än tidigare.” Men i 

och med utpendlingen menar han att det har uppstår andra konsekvenser. Utpendlare väljer att göra 

sina inköp på andra håll t.ex. i orten där de arbetar eller på väg hem från arbetet. Detta är något som 

har påverkat servicen i centralorterna och är något som handlarna försöker att kämpa emot. I och 

med detta de skapat slogan ”Handlar där du bor, bättre än du tror.” Med andra ord så känner nog 

serviceföretagen i kommunen av att invånarna handlar på andra ställen än boendeorten, att de drar 

sig in till Jönköping för att göra sina inköp, då det ger möjlighet till ett större och bättre utbud. 
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På frågan om orterna hade dragit samma fördelar av etableringen ansåg han att det var svårt att 

säga, eller det var något som kommunen inte hade tänkt så mycket över. Men i stora drag hade 

centralorterna tagit lika del av samma fördelar då de inte ligger så långt ifrån E4:an. Dock ansåg han 

att det var lättare att sälja hus och tomtmark i Vaggeryd än i Skillingaryd. Troligtvis pga att 

Vaggeryd anses ha ett bättre läge bara en mil från Jönköping och orten har en större närhet till 

vatten än Skillingaryd.  

 

5.12.3 Sammanfattning av intervjuer 

Sammanfattningsvis kan man säga att etableringen av förbifarten har påverkat kommunen positivt 

då genomfartstrafiken tidigare ansågs vara en barriär i samhället. Efter etableringen har kommunen 

fått en bättre boendemiljö i de två centralorterna samtidigt som etableringen av nya E4:an har 

genererat till fler nyetableringar av företag. Vi kan i stort sätt säga att kommunen hyllar den nya 

etableringen. Vid ett tillfälle sa intervjuperson nr 2, Stig-Göran Hultsbo, en väldigt eftertänksam sak 

som visar väldigt tydligt på vad etableringen av förbifarten betyder för kommunen. ”E4:an betyder 

mycket mer än vad vi någonsin kan tro, det är vårt blodomlopp, utan den hade kommunen haft helt 

andra förutsättningar och helt andra problem att brottas med. Kommunen har fått ett guldläge som 

har fått en så stor trafikled rätt igenom kommunen, med väldigt bra anordnade trafikplatser och 

med bra industrimark runt omkring, som går i en dal. Det är i stort sätt bara att schakta bort ett 

humuslager på 30 cm sen har du sand att gjuta på. Så det är mycket billig etablering utmed E4:an 

också. Så för kommunens del är det väldigt viktigt.” 
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6. Analys 

6.1 Diskussion angående empiriska variabler 

Vad vi kan se utifrån empirin har kommunen tagit del av en hel del positiva effekter i och med att 

Vägverket etablerade förbifarter till kommunens båda centralorter. Givetvis har kommunen inte 

klättrat spikrakt upp i statistiken, utan som för alla andra kommuner finns det bättre och sämre år. 

Men vad vi kan se över det stora hela så har förbifarten påverkat kommunen i en positiv riktning 

och genom att diskutera empirin nedan kommer denna att visa att flera av de statistiska variablerna 

påverkar varandra. 

 

Utifrån empirin kan vi se att det finns en positiv företagsanda i Vaggeryds kommun, detta då de har 

över 1000 företag i kommunen samt att de är medlemmar i Gnosjöregionen och 

Entreprenörsregionen. Nyetableringen av företag har varierat under åren men mellan år 1994 och 

1998 etablerades det i kommunen i genomsnitt 118 företag/år. Detta genomsnitt är betydligt högre 

än under någon annan femårsperiod i undersökningsperioden. Efter år 2000 har 

företagsetableringarna blivit mer stabila och varierar inte lika mycket som tidigare utan ligger 

mellan 70-90 nyetableringar av företag/år. 

 

Vidare ökade kommunens befolkning mellan åren 1998 och 2000. Förklaring till detta är att 

kommunen hade ett väldigt positivt flyttningsnetto. År 1998 var det ett överskott på 119 nya 

invånare och år 2000 flyttade det in 259 fler än vad det flyttade ut. Detta överskott är högst troligt 

kopplat till nyetableringen av företag, med två års fördröjning, eftersom det etablerades relativt 

många nya företag år 1996 och 1998. Några år efter etableringen av förbifarten ser vi också att 

antalet personer som arbetar och bor i kommunen ökar. Detta kan vara kopplat till att antalet 

nyetableringar av företag steg under 1994 som följdes av två toppar under 1996 och 1998. Empirin 

visar även att efter 1997 var det fler personer som levde och arbetade i kommunen än tidigare. 

Befolkningsökningen under åren 1998-2000 och antalet företagsetableringar kan troligtvis vara 

förklaringen till fenomenet. Ökat invånarantal och fler arbetsplatser i kommunen höjer antalet 

invånare som bor och arbetar i kommunen. Men det kan även vara kommuninvånare som tidigare 

har arbetspendlat och som märker att det finns möjlighet till att arbeta i kommunen och kanske 

därmed väljer att byta jobb. Även inpendlingen till kommunen är troligtvis kopplad till antalet nya 

företags etableringar under 1994-1998. Detta då inpendlingen till kommunen har varit relativt 

konstant fram till 1998. Därefter hände det något och kommunen fick en ökad inpendling som har 

varit relativt konstant efter år 2002. 
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Tittar vi på antalet utpendlare ser vi att något händer efter år 2002-2003. Antalet ökar och fortsätter 

att öka med 100 personer/år under den resterande delen av undersökningsperioden. Förklaringen till 

detta är troligtvis att nyetableringen av företag inte motsvarar så många arbetsplatser som 

befolkningsökningen kräver, samtidigt som allt fler invånare som flyttar in i kommunen väljer att 

arbeta kvar på samma arbetsplats som innan flytten. Detta visar även att etableringen av förbifarten 

har vidgat regionen genom snabba transporter och att kommunen har lyckats att locka till sig folk 

som enbart vill bo i kommunen, som intervjuperson nr 2 tidigare hävdade. Det visar också att 

kommunen till viss del har ändrat karaktär. Även om antalet personer som bor och arbetar i 

kommunen inte har minskat, så har antalet personer som pendlar ökat, vilket till viss del visar att 

kommunen har ändrat karaktär. Det är ingen stor förändring som har skett men den visar ändå att 

det har skett en liten förändring i kommunens struktur. Det som talar emot detta är att även 

inpendlingen har ökat, men samtidigt är ökningen inte lika stor som utpendlingen och därmed kan 

jag inte påstå att detta påverka den förändring som har skett. Att inpendlingen har ökat visar mer att 

etableringen har påverkat företagsklimatet på ett positivt sätt, samtidigt som etableringen har ökat 

framkomligheten vilket i sig har gjort det möjligt för fler personer att pendla in till Vaggeryds 

kommun. 

 

Vad gäller trafikflödet genom kommunen via E4:an är dess densitet väldigt hög, mellan 12 000-13 

000 bilar/dygn. Detta visar att utan etableringen av förbifarten hade situationen i tätorten varit 

ohållbar, och Vägverket hade varit tvingat att etablera en förbifart förr eller senare. Samtidigt har 

trafikflödena på gamla E4:an också ökat, men detta beror nog mer på bilismens utveckling. Idag 

finns det betydligt fler bilar än vad det fanns på 1990-talet. Dessutom är det fler invånare i 

kommunen som pendlar idag, vilket gör att trafiken ökar. Antalet tunga fordon genom orterna har 

också ökat. Detta beror nog på flera faktorer, för det första är det troligtvis bilismens utveckling 

som tidigare nämndes och företagens transportkoncept, Just in time, (JIT). Den andra förklaringen 

som spelar en betydande roll är att antalet företag i kommunen har ökat, vilket i sin tur troligtvis har 

genererat fler godstransporter. 

 

Vad gäller konkurser i kommunen är det väldigt svårt att dra några slutsatser genom att koppla det 

till övrig statistik samtidigt som etableringen sammanfaller med Sveriges uppgång ur den 

ekonomiska krisen, 1990-1994. Därför är det väldigt svårt att säga om konkurserna i kommunen 

berodde på etableringen i sig eller på lågkonjunkturen. Däremot kan det vara troligt att de två 

komponenterna påverkade varandra, att etableringen av förbifarten förvärrade situationen för de 
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företag som redan hade det svårt i och med lågkonjunkturen. Å andra sidan var landets ekonomi på 

uppgång efter att förbifarten hade etablerats och vid den tid när en del företag gick i konkurs. 

Därmed kan vissa konkurser vara mer relaterade till etableringen än till lågkonjunkturen. Å andra 

sidan kanske företag inte påverkades direkt av etableringen utan det tog ett tag innan ett företag 

märkte en nedgång som senare ledde till konkurs. Det troligaste är dock att lågkonjunkturen 

påverkade vissa företag i ett första skede som senare blev mer påverkade av etableringen, vilket 

medförde att dessa försattes i konkurs. Företag som hamnade i konkurs under 1994 och i början av 

1995 har troligtvis andra skäl till konkurs än etableringen. Detta då det troligtvis kan ta några 

månader innan man ser de effekter som kommer i och med etableringen. Vid senare konkurser, efter 

1995 och framåt, kan etableringen vara en orsak men troligtvis är den inte det enda skälet till 

konkurs. 

 

6.2 Diskussion angående empiri och teori 

En positiv befolkningsutveckling, ökad in- och utpendling och ökade trafikflöden på E4:an visar att 

etableringen av etappen Värnamo - Jönköping har vidgat regionens befintliga gränser. Det har blivit 

enklare att ta sig till vissa orter, och detta har gjort att Vaggeryds kommun har blivit ett alternativ 

antingen som boendeort eller arbetsort. Förändringen i och med etableringen visar att regeringens 

påstående om att bra infrastruktur ökar tillgängligheten till utbud och aktiviteter är positiv för 

samhällets utveckling, stämmer i och med att det var väldigt många företag som valde att etablera 

sig i kommunen under de närmaste åren efter etableringen. Samtidigt som nya företag har fortsatt 

att etablera sig i kommunen efter förbifartens etablering. Detta visar även att bra infrastruktur är 

nyckeln till bra företagsverksamhet och hållbar tillväxt. Samtidigt visar kommunens goda 

företagsanda också att kommunen har tagit till vara på de positiva effekter som etableringen har 

medfört, då kommunen har valt att anlägga nya industriområden. Kommunens positiva utveckling i 

och med etableringen av nya E4:an påverkas troligtvis också i en positiv riktning, då den ligger i ett 

innovationsrikt område, med tanke på att den är medlemmar i Gnosjöregionen och 

Entreprenörsregionen. Detta visar också att teorin om att regionens utveckling eller identitet 

påverkar hur orten eller kommunen kommer att klara sig vad gäller att anpassa sig till de nya 

förhållandena som en förbifart kan skapa. Den goda utvecklingen i kommunen visar även att 

medelstora orter klarar sig bra, och därmed stämmer inte utfallet med teorin som säger att stora 

orter klarar sig bättre än övriga orter. Å andra sidan är det svårt att säga om det är ortens storlek 

eller ortens identitet tillsammans med regionens som gör att kommunen har klarat sig så bra, men 

troligtvis är det, det sistnämnda. 
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Vad vi kan se utifrån analysen är effekterna i kommunen av nya E4:an många. Utifrån intervjuerna 

och enkäterna så är många av effekterna positiva och välkomnas med öppen famn. Det enda som 

anses vara negativt är att olika företag i kommunen har varit tvungna att lägga ner sin verksamhet. 

Detta är dock inte statistiskt bevisat utan stärks endast genom intervjuerna och enkätsvaren. 

Kopplar vi påståendena till teorin som säger att vissa serviceföretag påverkas negativt i form av 

konkurs i och med en etablering av en förbifart, så tror jag att vissa konkurser i kommunen inom 

branschen ”service” kan vara högst troliga. Men att alla företag som har lagts ner efter etablering, 

har blivit försatta i konkurs pga förbifarten är ej troligt. 

 

Då kommunen på det hela taget har gått i en positiv riktning då det gäller att locka till sig mer 

”folk”, oavsett om det gäller inpendling, inflyttning eller nyetablering av företag, visar detta att 

kommunen inte har förskjutits ut från centrum. Kommunen och centralorterna är fortfarande en del 

av det nodala nätverkets centrum, detta kanske beror på att nya E4:an endast ligger några hundra 

meter bort från den gamla vägen och därmed har invånarna och företagen fortfarande en nära 

kontakt till E4:an och möjlighet att dra nytta av den. Utifrån detta finns det ingen grund att hävda att 

det har uppstått en ”värdshus-förbi effekt” i och med etableringen av förbifarterna och nya E4:an.  
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7. Slutsats och diskussion 

Vad undersökningen visar är att etableringen av förbifarten eller nya E4:an har i största allmänhet 

skapat en positiv utveckling för Vaggeryds kommun. Fler företag har etablerat sig i kommunen 

samtidigt som befolkningen har ökat sakta men säkert. En ökning av nya företag samt en ökad 

befolkning, leder i sin tur till ökad in- och utpendling. Detta visar som tidigare nämnts att 

etableringen av förbifarten har ökat tillgängligheten till och från kommunen. Bättre 

transportförbindelser har möjliggjort att man kan förflytta sig enklare och längre på kortare tid. Fler 

orter har blivit ett alternativ till att bo eller arbeta i och, på så sätt har etableringen av förbifarten lett 

till en regionförstoring. Etableringen har även medfört att de två centralorterna har förskjutits från 

centrum rent teoretiskt, men då kommunen har ett bra företagsklimat och har nära till E4:an är det 

väldigt svårt att hävda att kommunen ligger i periferin. Kommunen har även lyckats att ta vara på 

E4:ans fördelar. Genom snabba transporter och närheten till Jönköping har kommunen blivit ett 

alternativ för dem som vill bo nära Jönköping. Tillgången till ett bra kommunikationstråk och 

tillgång till bra industrimark i kommunen har gjort det möjligt för företag att etablera sig i 

kommunen. I och med att kommunen har lyckats att ta vara på de positiva effekterna så har de 

lyckats att hålla sig nära det centrum som behandlas i teorin. Därmed kan jag inte hävda att 

centralorterna eller kommunen har förflyttats ut i periferin och att det har uppstått en ”värdshus 

förbi effekt”. Med andra ord kan jag inte påstå att det har skapats en ”skenbild” av regionförstoring 

i och med etableringen av förbifarten. Möjligtvis kan andra orter som inte ingick i undersökningen 

ha påverkats annorlunda och fått ta del av fler negativa konsekvenser och drabbats av den så kallade 

”värdshus förbi effekten”, men då de inte är med i undersökningen kommer detta inte att diskuteras 

vidare. 

 

Förklaringen till att centralorterna, Vaggeryd och Skillingaryd, och Vaggeryds kommun har klarat 

sig så bra i och med etableringen av förbifarten är troligtvis att kommunen redan innan hade en bra 

utveckling. Befolkningen ökade och de två orterna var, enligt teorin, två medelstora orter, och som 

kunde erbjuda kommunens invånare ett bra serviceutbud. Det som invånarna behövde fanns på 

orten och endast vid inköp av mer exklusiva varor blev de tvungna att ta sig till större orter, såsom 

Jönköping. Kommunen var även bra strategiskt placerad med sin närhet till Jönköping och Gnosjö. 

Kommunen hade en del äldre företag som hade verkat i kommunen decennier tillbaka, vilket gjorde 

dem mer resistenta mot förändringar än yngre företag. Samtidigt har kommunen lyckats att fortsätta 

utvecklas genom att dra fördel av de positiva effekter som förbifarten har genererat. Den strategiska 

lokaliseringen och medlemskap i olika företagsorganisationer har tillsammans med etableringen av 



44 

förbifarten genererat ett bra företagsklimat. Även genom sin närhet till Jönköping har kommunen 

som sagt blivit ett alternativt boende till Jönköping. Slutligen kan man säga att förbifarten i det 

långa loppet har bidragit till en positiv utveckling som har betytt väldigt mycket för kommunen. 

 

”E4:an betyder mycket mer än vad vi någonsin kan tro, det är vårt blodomlopp. Utan den hade 

kommunen haft helt andra förutsättningar och helt andra problem att brottas med. Kommunen 

har fått ett guldläge som har fått en så stor trafikled rätt igenom kommunen.” 

- Stig-Göran Hultsbo Kanslichef, Vaggeryds kommun 
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8. Förslag till vidare forskning 

Möjliga förslag till vidare forskning inom området är att utföra en djupare undersökning om hur en 

etablering påverkar en ort eller kommun. Redan vid början av etableringsprojektet borde personen 

undersöka vad människor har för inställning till etableringen. Några år efter att etableringen är 

färdigställd följer man upp för att se hur allt blev. Hur har etableringen påverkat orten eller 

kommunen och vad har människor för inställning till förbifarten idag.  

 

Övriga rekommendationer kan vara att utföra en bredare undersökning över hur servicen i ett 

samhälle påverkas i och med en etablering av en förbifart. Påverkas servicesektor/serviceföretag 

över huvudtaget? Vad för slags service påverkas genom en etablering? Finns det branscher som 

påverkas mer än andra och hur påverkas de i så fall? 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till intervjuperson nr 1 
 

Hur såg ni på kommunen på Vägverkets beslut om att leda bort trafiken från orterna Skillingaryd 

och Vaggeryd genom att etablera en förbifart? 

 

Har ni någon gång fått uppfattningen om att kommunen har fått minskad dragningskraft efter 

etableringen av förbifarten? Eller anser ni att kommunen har förskjutits mot periferin, minskad 

uppmärksamhet? 

 

Har etableringen av förbifarten påverkat ert sätt att planerar? Vad har ni gjort för förändringar för att 

anpassa er till E4:an? 

 

Dra ni nytta av förbifarten i er planering för att utveckla samhället? Om ja i så fall hur? 

 

Har de två orterna ändrat karaktär efter etableringen? T.ex. från A, B, C-ort till en sovstad. Om ja 

hur har de förändrats? Hur väljer ni att hantera detta i er planering? 

 

Har förbifarten ökat orternas attraktionskraft som är riktad mot företag?  

 

Finns det en vilja hos företag att etablera sig längs med eller i anslutning till E-4an? 

 

Anser ni att närheten till E-4an har medverkat till Urban sprawl, dvs att er kommun är ett alternativ 

för folk som vill bo i en mindre ort men ändå har närhet till en större stad? Tar ni fasta på detta? 

 

Har nyproduktionen av bostäder ökat i och med etableringen av förbifarten? Vad för sorts 

nyproduktion handlar det om i så fall? 

 

Anser ni att det finns någon eller några delar i samhället som har utsatts av negativa effekter mer än 

resterande delar av samhället? Om ja, vilken/vilka delar och vad gör ni för att åtgärda detta?  

 

Finns det vissa negativa konsekvenser som kan vara värda att acceptera om välbefinnandet hos 

människor har ökat i kommunen? 

 

Hur upplever ni att samhället (Vaggeryd, Skillingaryd) har påverkats överlag i och med etableringen 

av förbifarten? 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor till intervjuperson nr 2 

Hur såg kommunen på Vägverkets beslut om att etablera en förbifart förbi Skillingaryd och 

Vaggeryd? 

 

Hur påverkades kommunen av förbifarten under de närmaste åren efter etableringen? Märker man 

några markanta skillnader idag? 

 

Har ni någon gång fått uppfattningen om att kommunen har fått minskad dragningskraft efter 

etableringen av förbifarten, eller anser ni att kommunen har förskjutits mot periferin, minskad 

uppmärksamhet? 

 

Har de två orterna ändrat karaktär efter etableringen? T.ex. Från A, B, C-ort till sovstad? Om ja hur 

har orterna ändrats? 

 

Anser ni att det finns någon eller några delar i samhället som har utsatts av negativa effekter mer än 

resterande delar av samhället? Om ja, vilken/vilka delar och vad gör ni för att åtgärda detta? 

 

Hur har förbifarten påverkat kommunens service och handel? 

Om negativt, vad har ni försökt att göra för att vända den negativa trenden? 

 

Ibland kan man se att ortens handel kan påverkas negativt i och med stor utpendling och närhet till 

större stad men det större service utbud. Är detta något som ni känner av i kommunen? 

 

I översiktsplanen från 2002 står det att de båda centralorterna har ett komplett detaljhandel- och 

serviceutbud. Stämmer detta än idag? 

 

Hur har övriga företag påverkats av etableringen av förbifarten E-4:an förbi Vaggeryd och 

Skillingaryd? 

 

Vad anser ni att förbifarten har för någon sorts inverkan på företag idag? 

 

Enligt Regionförbundets hemsida, har det skett en markant ökning av utpendling sedan 2000 och 

2001, 18 respektive 187 utpendlare. Därefter har antalet varit runt 500-600 utpendlare och idag är 

det uppemot 700. Hur kommer det sig eller vad för slags förändringar har skett? 

 

Finns det vissa negativa konsekvenser som kan vara värda att acceptera om välbefinnandet hos 

människor har ökat i kommunen? 

 

Är det någon av de två centralorterna som har påverkats mer än den andra? 

 

Vad är det som har gjort att befolkningen har ökat? 

 

Hur upplever ni att samhället (Vaggeryd, Skillingaryd) har påverkats överlag i och med etableringen 

av förbifarten? 
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Bilaga 3 
Enkätformulär till företag 

Nedanstående frågor rör företaget och hur ni har upplevt tiden efter etableringen av förbifarten. Era 

svar kommer att hanteras anonymt och i undersökningen kommer ni att endast nämnas som företag, 

industri- och transportföretag samt snickerifabriker. Jag vet att det var länge sedan förbifarten 

etablerades men ibland kan det ta ganska lång tid innan man märker några effekter. Så försök att 

tänka tillbaka eller analyser om viss utveckling eller tillbakagång som kan ha berott på förbifarten. 

Är ni osäkra på vissa utfall så nämn detta, då vet jag att det är med viss osäkerhet ni nämner detta 

och kan eventuellt ta med det i undersökningen med en viss osäkerhet. De tre sista frågorna är mer 

personliga för att få en liten inblick över hur förbifarten ses personligen. Försök även att skriva så 

utförligt som möjligt men ni behöver inte skriva mer än några rader på varje fråga som inte är en ja- 

eller nej-fråga. De svar som ni ger kommer senare att kompletteras med dokument från Vägverket 

angående etableringen av förbifarten samt två intervjuer vid kommunhuset. Intervjuerna kommer 

inte att baseras på de frågor som jag har ställt till er eller de svar som ni ger, utan intervjuerna är till 

för att få information från en annan synvinkel. 

Var snäll och skicka svaren till mig senast den 30 april. Tack på förhand. 

Sara Gustavsson 

 

 Hur länge har förtaget varit etablerat vid orten? 

 

◦ Om senare än hösten 1994, vilka faktorer låg till grund för val av ort vid etablering eller 

vid uppköp av företag? 

 

 Hur många anställda har företaget? 

 

 Hur har företaget påverkats av etableringen av förbifarten E-4:an förbi Vaggeryd och 

Skillingaryd? 

 

 Hur påverkades företaget inom det närmaste året vid etableringen av nya E4:an som 

öppnades hösten 1994?  

 

 Anser ni att förbifarten har någon sorts inverkan på företaget idag? 

 

 Anser ni att förbifarten har underlättat för företaget på något sätt, t.ex. leveranser, 

produktion? 

 

◦ Om ja. På vilket sätt? 

 

 Har förbifarten på något sätt försvårat ert arbete, i from av leverans, produktion mm, på 

företaget? 

 

◦ Om Ja. På vilket sätt? 
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 Har ni någon gång upplevt negativa konsekvenser i samband med förbifarten så att ni har 

varit tvungna att göra förändringar inom företaget för att anpassa er till de nya 

förhållandena? 

 

◦ Om Ja, vad för slags förändringar gjorde ni? 

 

 Har ni någon gång gjort förändringar för att ni ska kunna ta del av förbifartens positiva 

effekter? 

 

◦ Om Ja, vad för slags förändringar gjorde ni? 

 

 På vilket sätt har förbifarten enligt er påverkat företaget ekonomisk? 

 

 Hur upplever ni att samhället (Vaggeryd, Skillingaryd) har påverkats överlag i och med 

etableringen av förbifarten? 

 

  Har det uppstått några stora förändringar i samhället sedan etableringen? 

 

 Vad anser ni personligen om förbifarten? 

 

 Går det bra att kontakta er för ytterligare information eller om jag har något jag undrar över 

angående företaget och förbifarten? 

 

  Om Ja, vad god att fyll i e-postadress och telefonnummer där ni lättast nås. 

  E-post: 

  Telefonnummer: 


