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Abstract 

Karlsson, Ida. 2011. “The Never Ending Story – Vulnerability and the fight for survival in 

Olofströms kummun”. C-uppsats, en uppsats i kulturgeografi. Linnéuniversitetet, hösten 2011. 

The world around us is shrinking and globalization and capitalism are processes affecting the 

world. Global trends, like outsourcing and relocation of firms to low-cost countries, have 

become more common. This creates a huge vulnerability in the municipalities that today are 

concentrated around a single large company. One of these is Olofström which today is one of 

the most vulnerable municipalities in Sweden and whose survival today lies in the hand of the 

company ‘Volvo Cars Corporation’. In the fight for survival, the municipality of Olofström 

puts up strategies to work around its dependence on the engineering industry. There is an 

incentive to find ways to stop the depopulation which is occurring and affecting the 

municipality negatively. The commerce of the municipality is also being supported in all 

possible ways. My purpose with this paper was to identify the problems that exist in the 

municipality of Olofström whose survival revolves around Volvo Cars. I have shown the 

effects of this dependence. It has also been in my intention to identify potential clusters and 

collaborations that can be found in the municipality. The purpose was operationalized by four 

main research questions:  

 Which survival strategies can be identified in the municipality of Olofström? 

 Which networks and collaborations can be detected?  

 Which dispersion effects are created by the engineering industry?  

  How is Olofström affected by global trends?  

I have chosen to use a qualitative research approach when conducting my study. I have also 

chosen to conduct qualitative interviews which have given me the data to answer parts of my 

research questions. In my theoretic approach I strategically selected the concepts and theories 

most applicable to my purpose. Therefore, I chose to focus on theories regarding 

globalization, capitalism, regionalism, regional innovation systems and regional clusters. In 

my research I have chosen to go from the general to the concrete and to interlace the two in 

my analysis. Through my analysis I have come to the conclusion that a concentration around a 

company can bring both positive and negative outcomes in space. Clusters can act as a 

survival strategy but can also have negative outcomes for the municipality’s fight for survival.  

Key words: Clusters; innovation systems; globalization; outsourcing; growth; regions  
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1. Inledning 

Idag finns det flera platser i Sverige som ligger övergivna. När andra världskriget tog slut 

blomstrade Sveriges tillväxt. Varv, sågverk och sockerbruk som dominerade bruksorterna i 

Sverige var mycket viktiga för landets ekonomi. Detta förändrades dock med tiden. 

Världsekonomin och länder med billigare råvaror och arbetskraft konkurrerade ut flera bruk. 

Bruken blev utflyttade, rationaliserade eller nedlagda. Detta gjorde också att de forna 

bruksorterna övergavs av människor. Orterna kännetecknas idag av tomma industrilokaler och 

övergivna bostäder (www.tekniskamuseet.se). 

Många kommuner runt om i Sverige är fortfarande beroende och koncentrerade kring några få 

företag. Men vad händer med dessa kommuner om företagen går dåligt? En viktig del för 

kommunernas överlevnad är att långsiktigt planera och ersätta förlorade arbetstillfällen med 

nya. Sker inte detta kan det ge förödande konsekvenser genom att den lokala skattebasen 

urholkas och att den kommunala servicen blir lidande. För att detta inte ska ske måste 

överlevnadsstrategier identifieras så att kommuners sårbarhet kan övervinnas. Majoriteten av 

forskning kring liknande kommuner har handlat om kommuners beroende av 

tillverkningsföretagen de är koncentrerade runt. Väldigt lite forskning har varit fokuserat på 

att utreda möjligheter för nyetableringar och ny sysselsättning i kommuner (tillväxtverket 

2011: 3f). 

Internationella företag skapar en oro av maktlöshet i världen. Makten ligger inte längre enbart 

inom ett lands gränser utan det kan vara internationella företag som har makt att förändra 

arbets- och livsförutsättningar genom deras globala strategier och genom nedläggning eller 

förflyttning av företag (Brulin 2002: 9). Outsourcing har kommit upp som ett alternativ till de 

svenska företagen, vilket innebär utflyttning av vissa delar av företaget till underleverantörer 

(www.ne.se). Den ökade globaliseringen har gjort att tillväxtländer som Kina och Indien nu 

kan konkurrera på världsmarknaden. Dessa länder är inte längre enbart en plats för 

tillverkning som kräver låg kunskapsbas. Kina och Indien konkurrerar nu också i 

kunskapsintensiva branscher (tillväxtverket 2011:11).  

De finansiella kriser vi sett över världen de senaste åren har skapat återverkningar över hela 

världen vilket tydligt visar på hur länders ekonomi är allt mer sammanlänkad i ett globalt 

system. Världskonkurrensen har gjort att företag nu måste förnyas kontinuerligt och anpassa 

sig till omvärlden. Detta ställer också krav på näringslivspolitiken, den måste förändras i takt 

med de ekonomiska utmaningar den ställs inför (Henning el al. 2010:7). 
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De kommuner som drabbats av neddragningar i arbetstillfällen och haft svårighet att skapa 

nya jobb har också en svag befolkningsutveckling. Många unga ger sig av från dylika 

kommuner för att hitta nya möjligheter på annat håll. Avfolkningen har ofta gjort att den 

offentliga sektorn drabbas negativt och kommunen upplevs också som oattraktiv för 

nyetablering av företag, främst på grund utav bristen på framtidstro. (tillväxtverket 2011:14) 

Tillväxt är en av grundpelarna för vår välfärd. Den är främst viktig eftersom samhällets 

försörjningsbörda ökar när det sker demografiska förändringar och ständigt förhöjda 

förväntningar på materiell standard (Henning et al. 2010:95). 

I en studie som gjordes 1980 över sårbara kommuner identifierades 39 kommuner i Sverige 

som sårbara. Tretton av dessa kommuner kan idag räknas som genuint sårbara, en av dessa är 

Olofström (tillväxtverket 2011:39). Olofström är idag en kommun med svikande 

befolkningsutveckling. Avfolkningen är ett faktum då invånarna i kommunen har sjunkit 

sedan 1990 (www.olofstrom.se). Befolkningsmängden uppmättes till 12 922 personer 2011 

(www.scb.se). Den största arbetsgivaren i kommunen är Volvo personvagnar AB, som har en 

dominerande ställning i Olofströms kommun. Det beroendeförhållande kommunen har till 

Volvo skapar en stor sårbarhet i kommunen vilket också skapar en osäkerhet inför framtiden 

(länsstyrelsen 2005:16). 

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syfte är att undersöka vilka problem som finns i Olofströms kommun vars 

överlevnad kretsar kring ett företag. Jag ämnar visa effekterna av beroendeförhållandet mellan 

kommunen och företaget. Jag vill också försöka identifiera de samarbeten och eventuella 

kluster som kan finnas inom kommunens gränser och vilka utfall dessa får i rummet. Jag vill 

således ta reda på: 

 Vilka överlevnadsstrategier finns i Olofströms kommun? 

 Vilka nätverk och samarbeten kan identifieras? 

 Vilka spridningseffekter skapar verkstadsindustrins upp- och nedgångar? 

 Hur påverkas kommunen av globala trender? 

1.2 Avgränsning 

Min huvudtanke med uppsatsen var att identifiera problemen som uppstår hos kommuner som 

kretsar kring en industri. Utifrån detta satte jag upp en undersökningsram som innefattar en 

fokusering på globalisering och regionalism och en geografiskt avgränsad studie av en 
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kommun. Jag valde Olofströms kommun för att ge en bild av vad som sker när en kommun, 

koncentrerad runt en industri, kämpar för att överleva. Detta innebär att min analys främst 

kommer att fokusera på Olofströms begränsningar och strategier för att minska sårbarheten. 

Detta innefattar ehuru inte någon granskning av regionalismens och globaliseringens 

påverkan i andra kommuner i Sverige eller andra delar av världen. Då jag valt en 

kulturgeografisk inriktning på uppsatsen kommer jag inte att beskriva ingående industriella 

processer eller industriell ekonomi då detta inte känns relevant för det ämne jag valt.   

1.3 Disposition 

I kapitel ett har jag fört fram mitt syfte med uppsatsen, frågeställningar och de avgränsningar 

som jag gjort. Jag har också redogjort, i detta kapitel, en del av den tidigare forskning som 

gjorts på området och beskrivit vissa begrepp som kan vara till hjälp när uppsatsen läses. I 

kapitel två har jag redogjort den metod som jag ansetts lämpligast för insamlandet av empirin 

och varför jag just valt denna. I kapitel tre framför jag en beskrivning av mina teoretiska 

utgångspunkter som beskriver globalisering, kapitalism och regionalism och olika teorier om 

skapandet av tillväxt. Kapitel fyra utgör en beskrivning av Sveriges globalisering, tillväxt och 

utveckling. Det femte kapitlet redogör jag för min studie av Olofströms kommun. Här 

framförs kommunens historia, sårbarhet och kommunens syn på Olofström. I kapitel sex 

analyserar jag den insamlade empirin och binder denna samman med mina teoretiska 

utgångspunkter. Därefter, i kapitel sju, presenterar och diskuterar jag mina slutsatser och 

svarar på mina frågeställningar som jag presenterade i inledningen. Uppsatsen avslutas med 

kapitell åtta där uppsatsen är sammanfattad och därefter redovisas referenser och appendix 

innehållande min intervjuguide.  

1.4 Tidigare forskning 

Mitt syfte för denna uppsats är, som nämn ovan, att undersöka problemområden och åtgärder 

som kan tänkas finnas i en kommun som Olofström sammankopplat med globalisering, 

kapitalism, regionala kluster och regionala innovationssystem. Då det inte skett en liknad 

utredning inom kommunen så anser jag att mitt uppsatsämne har ett någorlunda unikt 

innehåll. Dock finns det liknande forskning på området med relaterande utgångspunkter. 

Enligt tillväxtverket så har väldigt lite forskning fokuserat på de möjligheter som finns för 

nyetableringar och ny sysselsättning i kommuner så att de kan överleva trots 

beroendeförhållande kring stora företag (tillväxtverket 2011: 3f). Ett exempel på relaterande 

forskning är Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, han har bland annat publicerat boken 

”Avgrunden” som handlar om hur kapitalismen har satt spår i geografin och den 
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avindustrialisering som sker runt om i världen (www.jornmark.se). Även om Jörnmark främst 

fokuserar på redan utdöda platser så anser jag att hans arbete är relevant då han visar effekten 

av globalisering och avindustrialisering. Den stora inspirationen och vägledningen till min 

uppsats har kommit från flera håll. Nedan kommer jag att presenterna de mest framkommande 

i denna uppsats.  

Tillväxtverkets rapport ”genuint sårbara kommuner.” Rapporten handlar om vilka kommuner 

i Sverige som ligger i riskzonen, alltså en identifiering av de sårbara kommuner som finns i 

Sverige. Denna rapport behandlar bland annat attityder till företagande, entreprenörskap, 

företagsutveckling och regionalt tillväxt arbete (www.tillvaxtverket.se).  

Den forskning som jag nämner kontinuerligt i denna uppsats är Göran Brulins bok ”Faktor 

X”. Denna bok handlar om hur paradoxal globaliseringsprocessen är. Paradoxen handlar om 

att ju mer sammanbundna världens ekonomier blir ju mer beroende blir företag och 

ekonomier av lärande och innovativa regioner och lokalsamhällen (Brulin 2001:9). Brulin är 

en professor i lokala och regionala innovationer vid Linköpings universitet (www.liu.se).  

Pontus Tallberg, omvärldsanalytiker i Region Skåne och Tassilo Herrschel som är geograf i 

England är ytterligare två författare jag valt att använda mig av i denna uppsats. De har 

sammanställt en antologi om regionernas roll som grund för utveckling. Jag har använt mig av 

deras bok ”The Role of Regions?” som innehåller flera texter om regioner skrivna av flera 

olika författare. (www.reglab.se) 

Boken ”innovation och regional omvandling – från skånska kluster till nya kombinationer” 

har jag använt mig av för att förklara stora delar av mina teoretiska utgångspunkter. Boken är 

skriven av tre forskare: Martin Henning, Jerker Moodysson och Magnus Nilsson som alla är 

knutna till Lunds universitet. Boken har skrivits på uppdrag av Region Skåne och innehåller 

en kartläggning av Skånes näringsliv och en granskning av de näringslivssatsningar som 

gjorts i Skåne (www.skane.se). 

1.5 Begreppsförklaring 

Nedan beskriver jag ett antal begrepp som är bra att förstå för att sedan också kunna förstå 

uppsatsen på ett korrekt sätt.  

Innovation 

I den vetenskapliga litteraturen burkar innovation benämnas som en nyhet med en ekonomisk 

betydelse. Alltså nya lösningar eller produkter som ligger till samhällets fördel. Uppfinningar 



8 
 

 

och innovationer är inte synonyma, utan en innovation kan vara en förbättring på en redan 

existerande produkt. Innovation kan vara väldigt viktigt för både den traditionella industrin 

och för tjänstesektorn (Henning et al. 2010:97f). Innovationsbegreppet kan ses som en 

kontinuerlig förnyelse av en produkt eller process (a:a 2010:98).  

Innovationssystem 

I den europeiska kontexten finns en bred syn på vad innovationsbegreppet innebär. Begreppet 

innefattar alla delar av de ekonomiska och institutionella förutsättningarna som kan påverka 

innovation. Ett innovationssystem är på en konkret nivå en uppsättning aktörer, nätverk och 

institutioner som har en beroendeställning till varandra. Aktörerna är produktionsstrukturen 

alltså företagarna, kunskapsinfrastrukturen (universitet, forskningsinstitut etc.) och den 

stödjande strukturen alltså olika organisationer som ska stödja näringslivet. Dessa aktörer är 

sedan invävda i olika informella nätverk. Innovationssystem handlar också om hur aktörerna 

ska fungera i harmoni med varandra för att stärka varandra (Henning et al. 2010:101f). 

2. Metod 

Forskning inom kulturgeografin fokuserar på samhället i en rumslig dimension. Lokalisering, 

spridning, fördelningar och mönster av samhälliga fenomen i rummet är centrala teman 

(Grønmo 2006:50). Jag har därför valt att fokusera min uppsats på vilka utfall 

beroendeförhållandet mellan Olofströms kommun och Volvo personvagnar AB får i rummet 

och vilka strategier som kan resultera i en rumslig påverkan. 

Min empiriska studie grundar sig på fakta. Empiriska studier lägger stor vikt vid att utreda de 

faktiska förhållanden som finns i samhället. Dock är det så att empiriska studier ofta påverkas 

av värderingar vilket kan inverka på mitt empiriska material (a:a 2006:23). Min förståelse och 

tolkning av det empiriska materialet har en inverkan på min uppsats då empirin filtreras 

genom mina sinnesorgan (a:a 2006:41). Jag har valt att förklara Olofströms situation genom 

deduktion vilket innebär att jag haft en teoretisk referensram som jag testat på mitt empiriska 

material. Jag har alltså valt att gå från det generella till det konkreta, detta på grund utav att 

empiriska undersökningar utan förankring i en teoretisk referensram ofta kan bli isolerade 

beskrivningar av enskilda händelser (Johannessen, Tufte 2003:35). 

Min undersökningsansats är kvalitativ där jag genomför kvalitativa intervjuer. Denna metod 

valdes eftersom att kvalitativa undersökningsmetoder genererar mycket information om ett 

begränsat antal informanter (a:a 2003:83). En kvalitativ ansats valdes också på grund utan 

dess flexibilitet. Då kvalitativa metoder gör det möjligt att under undersökningens gång ändra 
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den metodiska uppläggningen allt efter de erfarenheter som fås under uppsatsens gång. Vilket 

mitt arbete också har gjort då insamlandet av data påverkat vilken undersöknings väg jag tagit 

(Grønmo 2006:134). Kvalitativa ansatser är har ofta ett nära förhållande till källorna och som 

nämnt ovan ett flexibelt uppläggning. Detta gör att jag har haft goda möjligheter till att göra 

relevanta tolkningar av materialet (a:a 2006:135).  

Material 

Samhällsvetenskapliga fakta är teoretisk och/eller ideologiskt betingat. Den fakta jag har 

framfört i min uppsats är beroende av ett socialt producerat begreppssystem. Då begrepp inom 

samhällsvetenskapen både är socialt definierande och socialt producerade (Danemark et al. 

2003:64). Den kunskap vi har om verkligheten filtreras genom språk och begrepp som 

förändras och är relativa i tid och rum (a:a 2003:75). Jag är medveten om att jag selektivt 

väljer ut data och att det material jag använder mig av sällan är neutralt. Redan från start hade 

jag vissa uppfattningar om mitt undersökningsområde och även de slutsatser som kunde dras. 

Vilket har påverkat vilket material jag valt att använda mig av (Johannessen, Tufte 2003:27). 

Det hämtade materialet i kvalitativa undersökningar kan komma ifrån flera olika källor. Viss 

data som jag samlat in har jag varit initiativtagaren till, så som material insamlat från de 

intervjuerna jag genomförde.  Jag har till stor del i min uppsats använt mig av existerande 

tillgängligt material så som texter i form av politiska dokument, rapporter, översiktsplaner 

publicerade hos kommunen, länsstyrelsen och tillväxtverket. Självklart kan detta material vara 

vinklat för att gynna intressen, men eftersom att dessa myndigheter är statliga så anser jag att 

de kan spegla Sverige på ett bra sätt (a:a 2003:87f). Reliabilitet i min uppsats handlar om hur 

pass pålitligt datamaterialet är (Grønmo 2006:222). I kvalitativa studier utvecklas ofta 

undersökningsprojektet under själva datainsamlingen. Mina tolkningar är en del av det 

sammanhang där mitt material samlas in och detta sammanhang påverkar min undersökning. 

Därför blir det omöjligt att göra en exakt likadan undersökning. Undersökningen är alltså 

beroende av vem som gör studien och när den görs (a:a 2006:228f). Min reliabilitet i mitt 

material förstärks genom att jag beskrivit och dokumenterat min datainsamling så detaljerat 

som möjligt. Min reliabilitet stärks alltså genom mina bandinspelningar och de citat jag 

använt mig av i uppsatsen som gör att läsaren kan förstå de slutsatser som dragits (a:a 

2006:230). Även om data har en stor reliabilitet så kan materialet ändå ha låg validitet. 

Validitet handlar om datamaterialets giltighet i förhållande till mina problemställningar. I min 

studie av Olofström har jag främst använt mig av redan existerande data tagen från rapporter 

publicerade av kommunen och länsstyrelsen och en rapport publicerat av tillväxtverket. Detta 
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anser jag har en stor validitet i förhållande till min uppsats då de berör problemställningarna 

på ett korrekt sätt (a:a 2006:230). 

Intervjuer 

När jag genomförde intervjuerna valde jag, som sagt, att ha ett kvalitativt angreppssätt.  Med 

detta innebär att intervjun är som ett samtal men med en struktur och ett syfte (Johannessen, 

Tufte 2003:96). Då min syfte inte var att göra statistiska generaliseringar gjorde jag ett 

strategiskt val över de personer jag valde att intervjua, Tommy Åhlander kommunstrateg och 

Monica Axelsson planarkitekt i Olofströms kommun. Utgångspunkten över valet var helt 

strategiskt för att komma över den fakta som jag eftersökte. De intervjupersoner jag valde ut 

är typiska fall, vilket innebär att de är typiska för det jag vill studera. Jag använde mig också 

av den så kallade ”snöbollsmetoden” då jag efter min första intervju blev rekommenderad att 

ta kontakt med ytterligare två personer som skulle vara aktuella för mitt 

undersökningsområde. Dessa var Karl Larsson projektledare för affärsutveckling och Jerry 

Gustavsson projektledare i teknik i Olofströms kommun  (a:a 2003:84f).  När jag genomförde 

intervjuerna använde jag mig av en delvis strukturerad intervju vilket innebär att jag använde 

mig av en intervjuguide som verktyg. Denna guide är inte som ett frågeformulär utan det är en 

lista över teman och generella frågor som ska tas upp i intervjun. Detta gjorde att jag fick en 

grund att stå på men samtidigt en bra flexibilitet och frihet i intervjun (a:a 2003:98).  

Relationen mellan mig och de personer jag har intervjuat påverkar den information som jag 

fått fram i intervjun. Till stor del handlar det om platsen där intervjun genomfördes. De 

intervjuer jag gjorde genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats vilket kan skapa en 

trygghet för personerna som intervjuas och minska chansen för störningar från omvärlden. 

Min klädsel och uppförande kan också spelat en roll i relationen (a:a 2003:99f). Under 

intervjuerna gjorde jag ljudinspelningar för att registera den data som producerades. 

Intervjupersonerna godkände ljudupptagningen innan jag startade inspelningen. Eftersom att 

ljudinspelningar inte kan användas direkt i dataanalysen har jag skrivit ut de genomförda 

intervjuerna. Det är sedan denna text som utgjort det datamaterial jag använt mig av. För att 

kvalitetssäkra mitt intervju material har jag skickat de utskrivna intervjuerna för att få 

godkännande från mina intervjupersoner (Grønmo 2006:165f). 

Generalisering 

Det material jag valt ut och de personer jag valt att intervjua har skett genom ett strategiskt 

urval. Detta har skett genom att studera dessa för att utveckla en helthets förståelse av den 
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kontext som enheterna utgör tillsammans. Detta innebär att jag endast kan dra 

generaliseringar till helhetsförståelsen av kommunen jag undersökt. Eftersom en kommun inte 

liknar någon annan går det inte att dra generaliseringar utanför kommunens gränser. 

Kommuner i liknade situationer kan dock lära sig av Olofström kommuns arbete för 

överlevnad (Grønmo 2006:94f). 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan kommer jag att beskriva de verktyg jag kommer att använda mig av för att på ett bra 

sätt kunna sätta in Olofströms kommun i en större kontext.  

3.1 Globalisering och kapitalism 

Adam Smith ansåg redan 1776 att ett land inte kunde överleva endast genom en cirkulation av 

det egna kapitalet i landet. Ett land måste beblanda sig med världen omkring dem (Smith 

2001: 559f). Smith ansåg att en hantverkare, som har ett större lager av varor än vad denna 

kan distribuera i sitt grannskap, måste vara beredd på att sälja till mer avlägsna platser. 

Överskottet av varor måste, enligt Smith, skickas utomlands och bli utbytt mot varor som 

landet är i behov av. Han menade att det var naturens gång att den största delen av kapitalet av 

alla växande samhällen är först jordbruket sedan tillverkningen och till sist den utländska 

handeln (a:a 2001: 504ff).   

Globalisering växte fram som begrepp under 90-talet för att beskriva den process av 

ömsesidigt beroende som skapades mellan samhällen runt om i världen (Steger 2011:19). 

Termen globalisering refererar till en mängd sociala processer som formar om vårt samhälle. 

Steger förenklar termens beskrivning som ”förändrade former för mänskliga kontakter” (a:a 

2011:27).  Globalisering kan ses som en intensifiering av global sammanlänkning, en process 

som associeras med spridningen av kapitalism som ett marknadssystem. Globaliseringen har 

också intensifierat de sociala relationer som verkar i världen. Potter et al menar att 

globalisering inte bara har verkat de senast 20 åren över världen utan denna process har tagit 

olika form i världen under flera århundranden (Potter et al. 2008:128).  Globalisering som 

process har, enligt Brulin, innehållit en rad olika processer av förändring. Dessa förändringar 

kan härledas till utvecklingen i teknologin inom transport, kommunikation och information. 

Globaliseringen skapar rum för integration mellan länder på ett sätt som inte skett tidigare. 

Detta begrepp har också format ett globalt agerande inom flera olika områden.  (Brulin 2002: 

9). Globaliseringen har främst handlat om en ökad världshandel där i princip alla världens 
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länder deltar. Inom världshandeln finns en tro om att marknadsekonomin ska skapa en 

ekonomisk tillväxt (Hedengren 2006; 53).  

Adam Smith skrev i ”The Wealth of Nations” att rikedom i världen består utav pengar. Med 

tillräckligt av silver kan man köpa vad som helst. Den stora frågan var enligt honom inte vad 

som kan göras med pengar utan hur det skapades en ackumulation av dem (Smith 2001: 558). 

För att förstå kapitalismen så behövs det, enligt Harvey, en beskrivning av de regler som styr 

kapitalets cirkulation och ackumulation. Det måste etableras en metodologi för att förklara hur 

reglerna fungerar i praktiken och hur de ständigt förändras i en socioekonomisk process. 

Förankring är ett måste för kapitalistiska verksamheter. Dess materiella processer, så som 

fysiska, ekologiska och sociala, inkorporeras, exploateras, omformas och underkuvas för att 

skapa kapitalackumulation. Samtidigt måste kapitalackumulationen anpassa sig efter de 

materiella förutsättningarna som finns (Harvey 2009:78). För att en kapitalackumulation ska 

ske måste det finnas rum för varuutbyte. Detta innebär en rumslig förflyttning av varor över 

tid, alltså att binda ihop arbetskraft och produktionsmedel med en viss plats och sedan skicka 

de producerade varorna till konsumenter. Det som begränsar denna process är de kostnader 

för transport som skapas, vilket begränsar till vilken grad varor kan spridas (a:a 2009:94).   

Något som även behövs i processen för ett övertag över ackumulation är en uppdaterad 

teknologi. De geografiska skillnaderna både gällande naturresurser och sociala företeelser 

förstoras genom den fria konkurrensen. Kapitalisterna kan genom detta flytta produktionen 

fritt till mer fördelaktiga platser (a:a 2009:96). Enligt Harvey utgör en monopolisk kontroll 

över olika produktionsmedel, i form av privat egendom, kapitalismens kärna.  Han påstår att 

den fria konkurrensen i slutändan ofta resulterar i ett monopol. Kapitalisterna eftersträvar 

detta eftersom att detta ger dem en större säkerhet (a:a 2009:97).  

Enligt Sachs så är den största utmaningen och frågan för världsekonomin varför 

globaliseringen verkar hjälpa vissa länder mer än andra. Ett av svaren på denna fråga är 

platsers olika tillgång till resurser (Sachs 2000:581). Den största faktorn till långsiktig 

ekonomisk tillväxt är främst innovation inte kapitalackumulation (a:a 2000:585). 

Inom globaliseringen finns det, enligt Brulin, en paradoxal process. Han förklarar att inom 

den globla världen ger kapitalmarknaden och finansmarknaden storföretagen i världen en 

ökad makt men detta skapar också ett ökat beroende av dynamiska lokala och regionala 

miljöer. Eftersom att nätverk är viktigt för kapitalismen så har nära relationer mellan företag, 

forskningsinstitutioner och kunder blivit allt viktigare. När världens ekonomier binds samman 
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mer och mer går det inte att generalisera arbete och produktion, det går inte att kopiera en 

modell för organisation. Organiseringen måste ske i förhållande till de förutsättningar som 

finns i varje regional miljö (Brulin 2002:29f).  

Brulin bekskriver hur vi går från en industriell kapitalism till en mer nätverksbaserad form av 

kapitalism i världen. I den nätvärksbaserade kapitalismen har kapitalet anonymiserats och 

kapitalisterna blir utbytbara. Företags och organisationers framgång bestäms nu mer av 

människorna i den, kompetens och samarbeten. Infrastruktur och maskiner har fått en mindre 

betydelse. De traditionella produktionssystemen ersätts, enligt Brulin, av produktion inom 

företagsnätverk. Lokalisering geografiskt blir viktigare för företag, fokusen ligger på den 

lokala och regionala dynamiken (a:a 2001:12f). Denna dynamik måste skapas och organiseras 

fram eftersom att marknaden inte kan skapa den ensam. För att skapa tillväxt och utveckling 

krävs en regional och lokal omvandling och utveckling. Lokala och regionala krafter måste 

alltså mobiliseras för att tillväxt ska ske (a:a 2001:14f). Globaliseringen knyter samman 

världens länder men denna process går också hand i hand med den ökade betydelsen av täta 

regionala och lokala miljöer. Det vill säga betydelsen av kluster, industriella distrikt och 

entreprenöriella regioner ökar. Att skapa lokala och regionala innovations- och lärprocesser 

blir viktigare när nya produkter, tjänster och innovationer ska skapas (a:a 2001:31).   

3.2 Regionalism 

Det finns flera idéer kring vad en region är, dess natur och deras roll i den befintliga 

styrelsesturkturen. Regioner kan refereras till två olika dimensioner. Regioner kan ses som en 

mittpart mellan nationell och lokal nivå. Regioner som förbinder det nationella med det lokala 

och skapar en plattform för deras interaktion. Regioner kan också referera till ett samarbete 

mellan olika stater. Detta samarbete mellan stater drivs av en oro som skapas av den världens 

ekonomiska konkurrenskraft som är en del av den globaliserade världen. Dessa två olika 

beskrivningar av regioner har olikartade motiv och också olika sätt att verka för en 

regionaliserad värld. Regioner är därför förstådda som virtuella konstruktioner som baseras på 

gemensamma program och politiska mål mellan aktörer (Herrschel, Tallberg 2011:7f). 

Herrchel och Tallberg menar att världen har genomgått ett skifte från en äldre förståelse av 

regioner till en ny. Den äldre uppfattade regioner som en nivå i en rumslig hierarki, belägen 

mellan det lokala och det globala. Den nya regionala förståelsen fokuserar på mer strategiska 

och instrumentala sätt att se regioner. Regioner ses nu som mer flexibla och dynamiska rum 

begränsade av invärtes politiska dagordningar. Alltså ett samarbete mellan lokaliteter och dess 
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aktörer (a:a 2011:7f). Den ekonomiska utvecklingen som skett i världen har skapat mer 

komplexa relationer, där regioner inte bara verkar inom staten utan också inom transnationella 

regimer och inom den globala ekonomin. Regioner har alltså skapat ett nätverk med den 

globala ekonomin. Denna regionalisering, eller decentralisering, skapar förändrade 

administrativa strukturer. Detta blir sedan ett forum för mobilisering, samarbete och 

delaktighet mellan regioner (a:a 2011:35f). Decentraliseringen av stater har skapat en ny 

gemenskap hos befolkningen inom den. Eftersom att regioner nu får mer ansvar, så som 

ansvar över offentliga tjänster och delegering över medel inom regionen, så skapas en större 

regional gemenskap istället för en statlig (a:a 2011:61). En av de viktigaste delarna i den 

regionala planeringsprocessens är att utveckla strategier och åtgärder som ska handskas med 

framtida utmaningar (a:a 2011:151).  

Henning et al beskriver ekonomisk tillväxt som en långsiktig ökning av produktionsvärde per 

capita. De beskriver två tillvägagångssätt för ekonomisk tillväxt i den regionala ekonomin:  

 

 Att öka det som alltid har gjorts, givet att den finns outnyttjade kapaciteter.  

 Att effektivisera det som redan görs i regionen 

 Att ställa om produktionsapparaten så att regionen kan producera andra saker med ett 

högre förädlingsvärde 

 

De två sistnämnda är de tillvägagångssätt som är hållbara på långsikt för en region. För att 

ekonomisk tillväxt ska ske måste den bygga på omställning och förnyelse alltså en kvalitativ 

förändring (Henning et al 2010:95).  

Regionala innovationssystem (RIS) 

Det finns både regionala och nationella innovationssystem. Skillnaden mellan dessa är främst 

den geografiska avgränsningen. Nationella innovationssystem har sitt fokus inom ett lands 

gränser medan regionala innovationssystem har ett snävare territorium (Henning et al 

2010:104f). Det regionala innovationssystemet är endast ett analytiskt ramverk och inte en 

aktör i en process. Det är alltså ett system för att visa hur aktörerna är beroende av varandra 

inom ett specifikt område. Det är genom detta samarbete och konkurrens mellan aktörer som 

kan skapa en innovationsstödjande struktur inom en region (Henning et al 2010:105f). Tillit 

kan spela en stor roll för regionala innovationssystem, det kan till och med vara en 

förutsättning på vissa platser (Nilsson et al. 2002:42). VINNOVA, Sveriges 

innovationsmyndighet beskriver effektiva innovationssystem på följande sätt: ”Aktörer inom 
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näringsliv, akademi och politik/offentlig verksamhet som i samspel genererar, utbyter och 

använder ny teknik och ny kunskap för att skapa hållbar tillväxt genom innovationer, dvs. 

framgångsrika nya produkter, tjänster och processer” (1.www.vinnova.se). Med regionala 

innovationssystem avses motsvarande på den regionala nivån (1.www.vinnova.se). Inom 

innovationsforskning har det visats att regionen har en central roll där innovationsförmåga 

kan formas och ekonomiska processer kan samordnas och regleras. Regeringar och 

myndigheter har därför börjat engagera sig mer i RIS och ser detta som en av huvudfaktorerna 

för att främja innovation och konkurrenskraft inom företag och regioner. RIS definieras som 

subsystem som genererar integrerad kunskapsutveckling. RIS är starkt sammankopplat till 

kluster och hur de kan ge konkurrensfördelar som bygger på att utnyttja unika resurser och 

kompetenser som sedan måste kopieras och utvecklas genom ständig innovation (Asheim et 

al. 2005:2). Sex huvudfunktioner som innovationssystem direkt eller indirekt understödjer kan 

identifieras:  

 Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning 

  Omvärldsorientering/identifiering av möjligheter och hinder 

 Stimulerande av entreprenörskap/hantering av risk och osäkerhet 

 Marknadsskapande  

 Resursmobilisering 

 Legitimering/skapande av samhällelig acceptans 

                     (Henning et al. 2010:109) 

Regionala kluster 

Kluster beskrivs av tillväxtverket som ”geografiska koncentrationer av relaterande företag 

och aktörer som präglas av ett ömsesidigt beroende och påverkan på varandra, utan direkta 

krav på samspel med forskning och andra kunskapsmiljöer” (www.tillvaxtverket.se). 

Klusterutveckling har blivit ett åtkommande ämne inom regional utveckling som behandlar 

näringslivet. Utveckling som syftar till att främja och stärka kluster syftar främst på vilka sätt 

företag kan dra nytta av den regionala miljön. Ett av nyckelbegreppen inom regional 

klusterteori är agglomerationsfördelar som syftar till de fördelar företag kan få genom att 
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befinna sig i en region där det finns många företag och/eller en hög befolkningsdensitet. 

Företag kan alltså dra nytta av samlokalisering inom en region. Dessa kluster skapar en 

plattform för specialiserad och erfaren arbetskraft och också ett forum för kunskapsutbyten 

och samverkan mellan företag. En av grunderna till den moderna regionala klusterteorin är 

lokaliseringsexternaliteter. Detta begrepp sätter ett namn på de fördelar som uppstår när det 

sker en förtätning av företag inom samma eller liknande typ av verksamhet (Henning et al. 

2010:19f).  

Koncentration av traditionella industrier kan benämnas som industriella distrikt. Inom dessa 

distrikt uppstår ofta en vertikal specialisering. Produktionsprocessen splittras och mindre 

aktörer specialiserar sig på specifika delar av en produkt. För att detta ska kunna ske krävs 

tillit och förtroende mellan de samverkande aktörerna, alltså en väl utvecklat socialt kapital. 

En agglomerationsfördel kan vara när unga företag vill hitta inspiration hos andra branscher 

för att skapa en ny produkt och utveckla sitt företag. Henning et al. menar att om det finns 

många aktörer inom relaterande branscher kan det leda till att fler idéer sprids mellan 

företagen. Detta blir svårare om branscherna inte är relaterade till varandra. Detta betonar 

alltså vikten av regional närvaro av relaterade branscher för företags utveckling (a:a 

2010:21f). Nackdelar med företag som bildats i agglomerationer är att 

lokaliseringsexternaliteter kan skapa så kallade inlåsningseffekter. Detta innebär att företagen 

inom kluster inte riktar tillräckligt mycket fokus på omvärlden. Detta kan göra att företagen 

halkar efter i den tekniska utvecklingen (a:a 2010:25). 

I både kluster och innovationssystem koncentreras företag inom nära samverkande branscher 

inom en region. Idag krävs det att det finns ett samarbete med både samhället och utbildnings- 

och forskningsverksamhet. När många företag inom samma eller liknande bransch 

koncentreras på en plats kan detta attrahera både fler företag och kompetens. Detta gör också 

så att högre utbildning och forskning kan specialisera sig på klustrets kompetensbehov 

(Region Blekinge 2009:32). Lokalisering i närheten av andra företag, alltså i kluster, kan ge 

en positiv utveckling. Dessa kluster kan skapa en stödjande miljö vilket kan, enligt Brulin, 

skapa produktivitetsförbättringar och stärka utvecklingskraften. Närheten bidrar till både 

konkurrens och samverkan (Brulin 2001:20). Ofta ses kluster som en motor i det lokala 

näringslivet som skapar arbetstillfällen som säkerställer orters överlevnad (Wahlström 

2009:50). I den rådande ekonomin finns det något som kallas klusterfokus. För att skapa ett 

framgångsrikt kluster finns det flera punkter att uppfylla. Dessa är: 

 Att säkerställa kompetensförsörjning 



17 
 

 

 Att skapa klusterspecifika mötesplatser för att främja sammanhållning 

  Arbetsdelning, där olika aktörer specialiserar sig på sina styrkor 

 Att skapa ett klustervarumärke som ska stärka attraktionskraften 

 Att skapa en tydlig och förtroendeingivande vision för klustret 

 Finna och stärka de regionala konkurrensfördelarna som finns.  

Punkterna ovan skulle kunna appliceras på en enskild kommun eller region och fungera som 

strategier för överlevnad (Wahlström 2002:51f). 

4. Sveriges näringsliv och globalisering  

Nedan tänker jag beskriva hur globalisering, kapitalism och situationen i Sverige har sett ut 

för att skapa en inblick i de strukturer som har rått i Sverige och de som råder idag.  

Sverige har genomgått tre vågor av globalisering som har präglats av en internationalisering. 

Den första vågen började redan 1865 och varade fram till 1914. Denna våg kännetecknas av 

en period där Storbritannien var en styrande makt i världen (Globaliseringsrådet 2007:7). 

Kapitalet rörde sig mer och mer obehindrat mellan länder. Ny teknologi introducerades, vilket 

minskade de geografiska avstånden radikalt. Den protektoniska eran övergavs av flera länder 

och ersattes av en ny liberal handels politik (a:a 2007:11). Genom internationaliseringen 

kunde nu Sverige tillverka varor och tjänster med råvaror som inte fanns i Sverige. 

Konkurrensen ökade allt mer vilket ledde till prissänkning av varor och företag fick nu en 

större motivation att ständigt utvecklas och skapa billigare produkter (a:a 2007:20). En av 

Sveriges viktigaste exportvara var bergsbruket, i mitten av 1800-talet blev detta en 

storindustri (a:a 2007:28). Omkring 1900 började ett antal massa- och pappersbruk att etablera 

sig i Sverige, främst på grund utav att denna industri kunde använda timmer på ett bra sätt. 

Det svenska jordbruket blomstrade och Sverige fick en stor export av smör (a:a 2007:29f). 

Under 1900-talet bildades verkstadsindustrier i Sverige, som skulle bli landets viktigaste 

export (a:a 2007:35).  

Den andra vågen kom inte fören efter andra världskrigets slut omkring 1950. Det var nu, efter 

kriget, länder runt om i världen öppnade sina gränser för att återuppta handel. Sverige började 
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nu blomstra. Stora delar av Europa låg i ruiner vilket gjorde att Sveriges oskadade produktion 

kunde tillverka och exportera varor. Land-, sjö- och flygkommunikationer utvecklades vilket 

gjorde att de geografiska avstånden kunde bemästras allt mer effektivt mellan länder. Detta 

ledde till en transportrevolution där bland annat Volvo bidrog med lastbilar 

(Globaliseringrådet 2007:58). Den stora efterfrågan av svenska industriprodukter skapade ett 

stort behov av arbetskraft i landet. Detta ledde till arbetskraftsinvandring. 1954 infördes en 

gemensam nordisk arbetsmarknad. Vilket ledde till stor invandring från Finland till Sverige 

(a:a 2007:61).  

På 1970-talet gick industrin in i den svåraste krisen sedan 30-talet. Detta gjorde så att flera 

svenska industrier fick ta emot ett hårt slag, främst de som drev export. När krisen banade mot 

sitt slut på 80-talet började det se ljusare ut för den svenska industrin. Elektroniken fick en 

stor genomslagskraft runt om i världen. Vissa produkter kunde nu överföras med elektroniska 

signaler vilket minskade kostnader för viss handel drastiskt. Informationstekniken bidrog 

starkt till integration mellan länder i världsekonomin (a:a 2007:65ff). Genom 

informationsteknikens intåg skapades ett nytt begrepp: ”offshoring” – detta innebär att företag 

kan etablera produktionsprocessen i olika delar av jordklotet (a:a 2007:70).  

År 2005 stod den svenska industrin för tre fjärdedelar av vår export och sysselsatte ungefär 

två miljoner människor. Vilket gör att industrin spelar en enormt stor roll för Sverige. 

Globaliseringsprocessen och den drivande internationaliseringen har, som nämnt ovan, gjort 

att företag i allt större grad flyttar sin verksamhet utanför Sveriges gränser (Bengtsson et al. 

2005:3). Outsourcing handlar om att till underleverantörer överlåta delar eller till och med 

hela funktioner i ett företag. En av anledningarna för outsourcing kan vara att få lägre 

transaktionskostnader (www.ne.se). Outsourcing och omlokalisering sker allt mer genom 

utflyttning till Ostasien och till det tidigare Östeuropa (a:a 2005:7). Kärnan i debatten om 

outsourcing har handlat om företags outsourcing av produktion och utflyttning av tillverkning 

till lågkostnadsländer (a:a 2005:47).  

Ett av motiven till utflyttning kan vara att få tillgång till ny kompetens från andra företag eller 

att skapa en mer effektiv produktutvecklingsprocess (Bengtsson et al. 2005:48). Effekterna av 

outsourcing är många. Den indirekta effekten är att många underleverantörer måste minska 

sin produktion när stora kunder flyttar från landet (a:a 2005:53). Bengtsson et al. menar att 

outsourcing inte ensamt är ett alternativ till egen produktionsutveckling. De som visar bäst 

utvecklingsförmåga är de som satsat på utveckling av den egna produktionen i en 

kombination med att skapa ett nätverk med andra företag (a:a 2005:69).  
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Sveriges offentliga utredningar (SOU) har 2008 gjort en utredning gällande svensk export och 

internationalisering. I Sverige har näringslivets investeringar utomlands ökat de senaste tio 

åren (Statens offentliga utredningar 2008:113). SOU ser på denna process som positiv för den 

svenska exporten. Konkurrenskraften i de svenska företagen förväntas att öka när det finns 

tillgång till billigare produktionsfaktorer utomlands (a:a 2008:132). 

Tillväxt och sysselsättning 

År 2000 skrev näringsdepartementet följande: ”Regeringens ambition är att skapa 

förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och välfärd i hela Sverige.. Strategin är att på ett 

helt annat sätt än tidigare mobilisera alla goda krafter på den lokala och regionala nivån för 

tillväxt och sysselsättning” (rapport om tillväxtavtalen 2000:1). Enligt tillväxtavtalen från år 

2000 ska staten ha ett övergripande ansvar för utvecklingen i alla regioner i Sverige. 

Utgångspunkten av tillväxtavtalen är dock att beslut och ansvar ska tas lokalt eller regionalt 

(a:a 2000:1).   

År 2009 kom en ny rapport som rörde tillväxtarbetet i Sverige. I den skriver regeringen att 

Sverige står inför en rad utmaningar så som globalisering och omvandlingstryck på 

näringslivet. Utmaningarna kommer påverka skapandet av utvecklingskraft i alla delar av 

landet. Regeringen skriver att det är av stor vikt att ha en internationell utblick och förhålla sig 

till omvärlden (Regeringen 2009:4). Genom att stärka den lokala och regionala 

konkurrenskraften så skapas också möjligheter till företagande, innovationer och tillväxt. De 

lokala och regionala förutsättningar som finns måste utnyttjas på rätt sätt för att den nationella 

utvecklingskraften ska blomstra. Sveriges tillväxt är alltså summan av tillväxten hos dess 

delar (a:a 2009:5).  

Regeringen har 2009 genomfört en förändring i regionalt ansvarsfördelning. 

Samverkansorgan som bildats runt om i landet har nu fått ta över uppgifter från staten 

gällande regional tillväxt. Så här skriver regeringen om beslutet: ”Regeringen anser att ett 

kommunalt inflytande som ger större ansvar för regional tillväxt bidrar till att tydliggöra det 

regionala ledarskapet samt ger bättre förutsättningar för sektorssamordning och ett 

effektivare genomförande av den regionala tillväxtpolitiken”(Regeringen 2009:9f). Den nya 

regionala tillväxtpolitiken ska bygga på individers handelskraft och på ett stärkt lokalt och 

regionalt ansvar och inflytande över statliga tillväxtresurser. Riksantikvarieämbetet anser att 

för att skapa en utvecklingskraft i hela Sverige krävs det är landets politik är hållbar. De 

nationella prioriteringarna i tillväxtarbetet är innovation, förnyelse, kompetensförsörjning, 
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strategiskt gränsöverskridande samarbete, tillgänglighet och ökat arbetskraftsutbud 

(riksantikvarieämbetet 2010:7f).  

Sårbara kommuner i Sverige 

I Sverige är det inte bara tillväxtpolitiken som skapar debatt utan det är också den sårbarhet 

som finns hos kommuner runt om i Sverige. Sex län i Sverige har betydande problem med 

genuin sårbarhet. Dessa är bland annat Örebro län, Kalmar län och Blekinge län 

(tillväxtverket 2011:6). Sedan industrikrisen på 70-talet har Sveriges kommuner blivit 

drabbade av nedläggningar av stora företag och arbetsplatser. Sårbarheten hos kommuner idag 

handlar inte bara om utflyttning av industrijobb. Problemen handlar också om att 

tjänsteproduktion kan drabbas av utflyttning till mer fördelaktiga platser. Ett annat 

sårbarhetsproblem är den demografiska utvecklingen. När industrikriser sker och en kommun 

inte kan skapa en god näringslivsmiljö flyttar den unga befolkningen för att hitta nya 

möjligheter på en annan plats (a:a 2011:11). Det centrala för att kommuner ska kunna minska 

sin sårbarhet är inte bara att skapa fler arbetstillfällen utan också att skapa ett bra 

företagsklimat. Små- och nyföretagande är en viktig drivkraft för dessa kommuner (a:a 

2011:12).  

För att kunna mäta sårbarhet inom kommuner krävs en mätning av beroendeförhållandet till 

enskilda företag. I tillväxtverkets rapport så mäts detta genom att beräkna hur många företag 

som krävs för att uppnå 50 procent av det privata näringslivets lönesumma i varje kommun. 

Effekterna av nedläggning eller förlorade jobb blir olika beroende på lönenivå inom 

företagen. Om arbetstillfällen försvinner så blir det också ett bortfall i den beskattningsbara 

inkomsten inom kommunen. Alltså ju färre företag som krävs för att uppnå 50 procent av 

lönesumman desto mer beroende är kommunen av företagen (tillväxtverket 2011:19). 

Kommuner med en högre andel tjänster i den privata sysselsättningen är generellt sätt i en 

mindre beroendeställning eftersom att tjänsteföretag ofta är mindre än industrierna. Därför är 

det viktigt för kommuner att ha en stark tjänstesektor (a:a 2011:21).  

Det är inte endast beroendeställningen kommunen har till företag utan pendlingsmöjligheter 

kan också påverka kommunens attraktivitet. Utpendling till arbeten i angränsade kommuner 

kan vara en viktig del i kampen för kommuners överlevnad (tillväxtverket 2011:22). En av 

fällorna kommuner kan gå i är att inte utveckla sitt företagsklimat mot det bättre, att inte 

främja nyföretagande. Dessa kommuner som ofta kretsar kring några få företag har ofta 

skapat ett klimat där egenföretagande inte står högt i kurs. De få stora företag har kanske i 

generationer format kulturen på platsen. För att skapa ett bra företagsklimat krävs det att 
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attityderna mot företagande formas om, bra tillgänglighet genom bland annat vägar och IT-nät 

och ett bra samarbete från kommunen (a:a 2011:29). 

5. En studie av Olofströms kommun 

Här nedan kommer min studie av Olofströms kommun. Jag kommer först att gå igenom 

kommunens historia och sedan komma in på dagens Olofström, den sårbarhet som finns i 

Olofström, kommunens vision och mål och näringslivet i kommunen.  

5.1  Från Holje by till Olofström 

Olofström hette från början Holje by som var dominerat av bönder (Blomqvist 2011:5f). År 

1720 flyttade länsmannen Hans Carlsson till byn. Denna man såg en stor potential i byn och 

lät bygga upp ett pappersbruk som invigdes 1727 (a:a 2011:8). Det var runt denna tid som 

samhället växte från en bondby till ett växande och storartat brukssamhälle. Samhället började 

formas allt mer, bostäder bildades runt arbetsplatserna och service och infrastruktur började 

byggas ut för att tillgodose arbetarnas behov (Länsstyrelsen 2005:9). Holje by började 

utvecklas allt mer och snart blev byn också av intresse för järnbruk (Blomqvist 2011:9).  

Järnbruket uppkallades först efter dess första ägare Johan Wilhelm Petre. När ägandet 1759 

övergick till Olof Ohlson ändrades brukets namn till Olofström, som också fick ge namn åt 

det samhälle som omgav den. Nästan 150 år senare, år 1910, blomstrade järnbruket och 

samhället. Hela 400 personer jobbade inom järnbruket (Länsstyrelsen 2005:9). Nya 

kommunikationsmöjligheter blev extremt viktiga för Olofströms utveckling som 

brukssamhälle. Därför invigdes 1910 Olofströms nya järnväg (Länsstyrelsen 2005:11).  

När andra världskriget hade sitt intåg i världen blev det en stor nedgång för bruket. Brukets 

kämparglöd var dock inte slut här utan produktionen lades om och tillverkning av patroner 

och garanter påbörjades (Länsstyrelsen 2005:9). När kriget sedan var över började bruket att 

expandera. Volvo såg vid denna tid en stor potential i bruket och den 7:e mars 1969 blev 

Volvo brukets nya ägare. Bruket hade en stor landareal som inhyste ett stort antal 

arbetsbostäder. Under 1940-talet arbetade 40 % av samhällets invånare i bruket, vilket ökade 

med åren och på 1960-talet arbetade hela 73 % av samhällets yrkesbrukliga på järnbruket (a:a 

2005:9). Under stora delar av hela 1900-talet har Olofström blomstrat. Mellan 20-talet och 60-

talet ökade Olofströms befolkning explosiv artat. Under 60-talet var arbetskraftsinvandringen 

mycket hög i Olofström, detta berodde på det stora behovet av arbetskraft. De största 

invandrande grupperna kom från Finland och Jugoslavien. Den stora invandringen skapade ett 

stort tryck på bostadsmarknaden som var tvungna att bygga enkla baracker för att kunna möta 
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behovet efter bostäder. Efter 60-talets stora expansion minskade invandringen och då också 

befolkningen. Under 90-talet var bostadsbristen ett minne blott. Olofström hade istället många 

bostäder som stod tomma vilket gjorde att kommunen blev tvungen att riva boningshus (a:a 

2005:16f).  

5.2 Olofströms kommun idag 

Olofströms kommun ligger i Blekinge län, mellan Skåne och Småland. Olofström är idag ett 

mångkulturellt samhälle där uppemot 70 nationaliteter bor tillsammans (Länsstyrelsen 

2005:17). Olofström kännetecknas av fin natur, tung verkstadsindustri och en lång historia. 

(Översiktsplan 2011:53). Var tredje person i Blekinge, som deltar i arbetslivet, arbetar med 

produktion av varor och tjänster som har en marknad utanför länet. De jobbar in intäktsbasen i 

länet (Region Bleking 2009:10). Dessa verksamheter genererar alltså intäkter till länet som 

kan skapa sysselsättning i form av kommersiell och offentlig service (a:a 2009:8). Olofström 

har en stor intäktsbas i förhållande till sin befolkning. I Blekinge jobbade år 2008 cirka 5 200 

personer inom fordonsindustrin, där Olofström stod för 3 178 personer. En fjärdedel av alla i 

Blekinge är försörjda av fordonsindustrin (a:a 2009:21f).  

En publikation på Olofströms hemsida visar dystra siffror över befolkningsutvecklingen i 

Olofströms kommun. 1985 uppmättes befolkningen till hela 15 017 personer, 1990 blev det en 

liten ökning men sedan går det stadigt nedåt för utvecklingen (www.Olofstrom.se).  

Befolkningsmängden var 2011 12 922 personer. Statistiska centralbyrån visar att från 1 

januari 2011 till 30 juni 2011 så har befolkningen minskat med 66 personer. Antalet inflyttade 

i kommunen visar sig vara 203 personer medan de utflyttade visar 238 personer 

(www.scb.se).  

Kommunen jobbar aktivt för att utvecklas och skapa en så attraktiv kommun som möjligt. 

Deras vision för Olofström är: ”Olofström ska vara en attraktiv plats, där människor, teknik, 

kultur och natur möts i ett samspel som skapar förutsättningar för såväl utveckling som 

trygghet och omtanke.”(Översiktsplan 2011:7). Kommunen vill att både invånare och 

näringsidkare ska se Olofström som en plats för utveckling och framåtsträvande. Nyckelordet 

för kommunen verkar vara närhet. Det ska finnas en närhet både till naturen, människor och 

till det demokratiska styret (a:a 2011:9). Kommunens arbete ska inriktas på utveckling och 

professionalitet för att locka fler personer att bosätta sig i kommunen (a:a 2011:28).  

För att utveckla Olofström behöver fokusen hos kommunen ligga på att försöka locka fler 

barnfamiljer att bosätta sig i kommunen, men också på att skapa en god miljö med 
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verksamheter och aktiviteter för barn (a:a 2011:9f). Föreningslivet i Olofström är väl 

utvecklat och skapar också en bra miljö för de boende. För att skapa en god livskvalité för 

barn och ungdomar ska de ges utrymme att ge åsikter och ha ett inflytande i Olofström ska ses 

som en hälsosam kommun där trygghet är en självklarhet. Därför är det viktigt att fokusera på 

en attraktiv utomhusmiljö där både trafiksäkerhet och belysning prioriteras. I Olofström finns 

både förskola, lågstadium, högstadium, gymnasieskola och en kommunal vuxenskola.  

Kommunen vill utveckla lärmiljön och också skapa en plats för att förverkliga drömmar för 

barn och ungdomar (a:a 2011:26).   

Sårbarheten i Olofström 

Olofström har genom åren drabbats av neddragningar i industrin, kommunen har efter en 

neddragning haft svårt att skapa nya jobb vilket har lett till en svag befolkningsutveckling 

(Tillväxtverket 2011:14). Tabellen nedan kommer från Tillväxtverkets rapport om genuint 

sårbara kommuner. Här visas Sveriges mest sårbara kommuner, där Olofström är en av dem 

(a:a 2011:34). 

     (Tillväxtverket 2011:34) 

Det beroendeförhållande kommunen har till det enskilda företaget Volvo skapar en sårbarhet i 

kommunen och en osäkerhet inför framtiden. Enligt länsstyrelsen så är inte utflyttningen från 

Olofström särskilt stor jämfört med andra svenska kommuner. Däremot så är inflyttningen till 

Olofströms kommun mycket begränsad. Nettoutflyttningen och fler tomma lägenheter i 

kommunen bildar en ond och negativ cirkel. Länsstyrelsen anser att tankarna inför Olofströms 

framtid präglas av ”vinna eller försvinna” (Länsstyrelsen 2005:16). Osäkerheten kan leda till 

många negativa konsekvenser och göra att unga människor flyttar ifrån kommunen. Enligt en 
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rapport från 2005 så upplever invånarna i Olofström en mindre tro på samhället. 

(Länsstyrelsen 2005:34) Här nedan visas en tabell över den fem största privata arbetsgivarna 

2010 i Olofströms kommun. Volvo Personvagnar AB är alltså den största privata 

arbetsgivaren i kommunen med en stor marginal (Tillväxtverket 2011:65). 

 

     (Tillväxtverket 2011:65) 

Olofströms kommuns vision och mål 

Olofströms kommun har antagit en vision som kan sammanfattas med två ord – ökad 

konkurrenskraft. Från politiskt håll vill kommunen öka sin attraktivitet som livsmiljö. Miljön i 

kommunen ska vara god för både invånare, besökare och för affärsresenärer.  Tommy 

Åhlander som jobbar som kommunstrateg i Olofström genomförde en undersökning av 

befolkningsstatistiken i 77 kommuner för att se hur Olofströms kommun ligger i jämförelse 

till andra. När resultatet kom kunde han se att de kommuner som låg i toppen, med en positiv 

befolkningsutveckling, var de som låg nära en stor stad med ett attraktivt arbetsliv och bra 

utbildningsmöjligheter. Olofström låg på sistaplatsen och där ligger de ännu idag. Med denna 

minskning så minskar ju även kommunens budget (Åhlander, Axelsson 2011-12-20). 

Men vad görs för att människor ska bo kvar i Olofström? 2006 startade kommunen en 

omfattande undersökning för att få svar på denna fråga. Svaret försökte de hitta genom att 

skapa en omfattad dialog med företag och invånarna. Kommunen behövde hjälp med att 

blicka in i framtiden. Åhlander berättar att han har mött många människor utanför kommunen 

med fördomar om Olofström. Den allmänna tanken verkade vara att en industriort som 

Olofström inte klingade framtidsorienterat. Kommunen startade alltså en dialog för att få ett 

underlag för att kraftfullt rekonstruera Olofström och skapa en stadsgestaltningsprocess. 

Dialogen skedde genom att en arbetsstyrka inom kommunen gick ut och pratade med 

mellanstadiet, högstadiet och några klasser i gymnasiet. Alla som ville fick vara med och säga 

sitt (a:a 2011-12-20).  

Mellan 2006 och 2007 sa minst 4000 människor sitt om Olofström. Kommunen gjorde en 

analys av det material som hade samlats in. De tittade på framtiden, vad som var bra och 
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dåligt och vilka svagheter som Olofströms kommun hade. Detta blev sedan ett underlag för en 

översiktsplan som beskriver hur kommunen vill gestalta Olofström. Åhlander säger att 

människor i Olofström är mer medvetna om situationen i Olofström och att alla måste kroka 

arm och jobba tillsammans mot ett långsiktigt mål. Åhlander påpekar att det inte finns någon 

garanti för framgång. Det enda som finns att göra är ett seriöst försök att hantera situationen. 

Han säger att kommunen inte kan lösa detta själva, det finns ett stark beroende av omvärlden 

och hur kommunen förhåller sig till det (a:a 2011-12-20). 

Monica Axelsson som jobbar som planakitekt i Olofströms kommun menar att attityden hos 

människor har förändrats sedan 2006. Folk är mer medvetna om kommunens arbete. Att det 

finns en översiktsplanering och att människor kan påverka den. Kommunen vet idag vilka 

styrkor de har. Olofströms kommun har närheten till naturen, till aktiviteter och till en 

fantastisk kulturmiljö. Åhlander inflikar att folk agerar när någon motiverar. Medvetenheten 

är nyckeln till motivation. Kommunen kan inte smussla med fakta utan Åhlander säger att 

kommunen måste lägga ut alla korten på bordet och visa sanningen om situationen i 

Olofström. Det som bygger bra attityder är deltagande, att människor vill vara med och 

påverka. Åhlander anser att Olofström måste byggas upp sten för sten. Han påstår att om de 

bygger upp Olofström från grunden skapas också en hållbarhet. Det är viktigt att satsa på 

långsiktigt byggande. Alla ska få komma och bidra med sin sten. Åhlander menar att ”det är 

lätt att skapa snabba resultat för utveckling men man ska satsa på det långsiktigt. Man måste 

prata om processer inte projekt – the never ending story... Långfattande, uthålligt och inga 

Quick-fix” (a:a 2011-12-20). 

Kommunen har gjort många nya satsningar på Olofström, så som en ny lekplats och en 

simhall. Detta skapade många protester i början då politiker i Olofström ville satsa pengar på 

industrin istället. Kommunen sa nej till detta. Åhlander påstår att de aldrig förr har sagt nej till 

Volvo. Han menar att det var på tiden att kommunen satsar på deras egen konkurrenskraft. 

Det kommunen kan åstadkomma för ett stort företag är bara på marginalen. Kommunen får 

inte gynna enskilda företag. Företagen tycker att det är viktigt med kompetensförsörjning och 

infrastruktur. Det kommunen tar ansvar för där är kompetensförsörjning genom 

gymnasieskolan och förbättring av infrastrukturen. Kommunen jobbar med både förvaltning 

och gestaltning (Åhlander, Axelsson 2011-12-20). 

Det finns tre olika mål som kommunen jobbar med för att utveckla kommunen. Det första är 

”nära till allt” – att utnyttja styrkan som finns i en liten kommun. Det andra är jobb till 1000 

som är en satsning för att stimulera och supporta näringslivets utveckling. Det tredje målet är 
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”barnen i centrum” som handlar om hur kommunen ska få barnfamiljer att flytta hit. Generellt 

så flyttar unga par till orten där kvinnan jobbar. Detta skapar ett problem för Olofström som 

har en stor övervikt av anställda män. Volvo har exempelvis bara 18 % arbetande kvinnor i 

Olofström. Åhlander säger att industrin har könsneutrala arbetsuppgifter så det är inget fel på 

jobben. Det är attityderna till kvinnligt industriarbete som skapar denna fördelning. För att 

ändra dessa attityder krävs det att attityden ändras redan i tidig ålder, kanske redan i förskolan 

(a:a 2011-12-20). 

Axelsson har upplevt att invånarna i kommunen känner en stor närhet till allt. Olofström 

ligger nära Kristianstad en större stad i Skåne, Olofström ligger nära kusten och det ligger 

också nära Älmhult där IKEA finns. Det är också bara två timmar till Köpenhamn. Åhlander 

anser att för att sätta Olofström på kartan måste kommunen refereras till närliggande platser, 

så som Köpenhamn. Han säger också att Olofström behöver hjälp med infrastrukturen. Han 

ser stora möjligheter med att skapa en sydostlänk där järnvägen byggs tillbaka in till 

Olofström. Kommunikationen i form av järnväg och busstrafik måste förbättras och Åhlander 

ser detta som en brist i kommunen, det enda som transporteras på Olofströms järnväg idag är 

containrar till och från företag i Olofström (a:a 2011-12-20).  

Axelsson säger att Olofström har ett jättebra läge där både Danmark, Holland och Tyskland 

ligger nära. Visst ligger Skåne närmare men de har inte samma naturvärden som finns i 

Olofström. Det är många danskar som köper hus i kommunen. Åhlander kommenterar att 

danskarna köper hus på landsbygden i Olofström. En viktig del att främja är att de ska kunna 

lösa arbetsuppgifter från Olofström (a:a 2011-12-20). 

Åhlander påstår att Olofström är Sydsveriges största ort för inpendling, Olofström har en 

sysselsättning för omkring 7,500 personer där en tredjedel pendlar in från grannkommunerna. 

Det vi behöver göra är att bygga upp en så attraktiv kommun som möjligt så att de väljer att 

bosätta sig här. Olofström har, enligt Åhlander, inte råd att inte vara bättre än andra 

kommuner. Olofström måste ligga i toppen! Första intrycket är jätteviktigt (Åhlander, 

Axelsson 2011-12-20). 

Olofströms näringsliv 

Näringslivet inom Olofströms kommun kännetecknas idag, enligt kommunen själva, av en 

stark och konkurrenskraftig industri, där industrins bas är inom fordonsindustrin som 

sysselsätter 45 % av antalet arbetstillfällen i kommunen, alltså 4234 personer. Idag finns det 

cirka 900 privatägda företag i kommunen. Det främsta privatägda företaget i kommunen är 
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Volvo Personvagnar AB med ungefär 2000 anställda. Enligt kommunen så etablerar sig 

underleverantörer och tjänsteföretag i kommunen främst på grund utav fordonsbranschens 

dominerande ställning. Det är dock inte bara svenska företag som etablerar sig i Olofström. 

Utländska företag som vill nå den skandinaviska marknaden lockas hit. Näringslivet i 

Olofström domineras av verkstadsindustrin och därför är det också den som styrt näringslivets 

utveckling. Olofströms kommun har i dag generellt ett lägre antal nyföretagande i Sverige 

(Översiktsplan 2011:35). Olofström har ett industriellt utvecklingscentrum (IUC) som 

fungerar som en regional utvecklings. och utbildningsresurs som ska främja företagsklustret i 

Olofström. IUC jobbar bland annat med att ta fram verktyg som ska göra industrin mer 

konkurrenskraftig (2.www.vinnova.se). 

Kommunen lägger stor vikt vid betydelsen av samverkan. Detta sker bland annat inom 

kommunen med organisationer, föreningar och stiftelser. Det är också viktigt att knyta 

kontakter regionalt. Kommunikationerna till omvärlden är viktigt och kommunen lägger en 

stor vikt vid enkla kommunikationer till Danmark, Tyskland och Holland.  Mellankommunala 

intressen och samarbeten med närliggande kommuner är viktiga att bygga på. Samverkan sker 

i flera frågor så som infrastruktur, turismnäring och inom utbildningsområdet. Ett 

samverkande Blekinge är viktigt för att främja demokratin och skapa kontakter över både 

politiska och kulturella gränser. Olofströms kommun anser att en samverkan med EUs 

institutioner som positivt och Olofströms kommun vill satsa på innovation och internationell 

konkurrenskraft (Översiktsplan 2011:11f). Kommunen vill också stödja de företag och 

organisationer som har en internationell samverkan (a:a 2011:13).   

Näringslivsmiljön är viktig för Olofström. För att en förändring och utveckling ska ske inom 

näringslivet krävs hårt arbete, engagemang och resurser. Nyckeln till framgång är, enligt 

kommunen, engagerade människor som strävar efter samma vision (a:a 2011:35). Eftersom är 

industrin är den dominerande verksamheten i kommunen så är det den som påverkar vilka 

företag och tjänsteföretag som kan utvecklas. Om företag etablerar sig i kommunen ger detta 

också ett utfall i centrumhandeln och en förstärkt köpkraft (Översiktsplan 2011:36).  

Jobb till 1000 

Karl Larsson och Jerry Gustafsson jobbar i Olofströms kommun med projektet ”Jobb till 

1000” som i grova drag handlar om att främja näringslivet, hjälpa till att skapa nya 

jobbtillfällen och locka fler företag till Olofström. Idag står fordonsindustrin för 80 % av 

intäktsbasen i kommunen. Detta vill Larsson och Gustafsson stabilisera. Larsson jobbar på 

affärsinitiativet och hjälper befintliga företag att hitta nya marknader och han försöker också 
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få fler företag att rota sig i Olofström. Gustafsson ansvarar för nya tekniker inom produktion. 

Grundtanken med projektet är att skapa fler ben att stå på om fordonsindustrin skulle gå 

dåligt. Jerry säger att detta är ett måste då Volvo är en så stor aktör i kommunen. 2009 gick 

det dåligt för Volvo då ramlade också flera företag runt omkring ihop på grund av företagens 

beroendeförhållande till Volvo. Larsson och Gustafsson jobbar därför för att få nya företag 

med nya inriktningar till kommunen. Larsson beskriver att de jobbar med att få företag att 

bredda sina marknader, sin kundbas och kanske börja göra något helt annat och skapa nya 

marknader (Larsson, Gustafsson 2011-12-21). 

Gustafsson påstår att de ena ger det andra, om de lyckas få företag till kommunen inom nya 

tekniker kommer nya företag så som affärer att etableras i kommunen. Det optimala vore om 

kommunen växer samtidigt med invånarna. Projektet ”jobb till 1000” baseras på en förstudie 

som har identifierat vad som behövs för att stabilisera kommunen. Allt baseras på vilka 

möjligheter de har att följa upp kluster för att de ska vara lite förberedda inför nästa nedgång 

inom fordonsindustrin. Fördelen med beroendeförhållandet till Volvo är att det har skapats 

fler underleverantörer runt omkring Volvo. Den tekniska kompetensen är väldigt hög i 

Olofström eftersom att Volvo ligger i framkanten när det kommer till teknikutveckling. Det är 

tack vare beroendeförhållandet till Volvo som det finns kompetens. Larsson menar att den 

kompetens som finns inom kommunen skulle kunna användas inom andra områden. 

Gustafsson tror dock inte att kompetensen kommer stanna kvar om Volvo lägger ned, men de 

vill ju såklart att den ska stanna kvar. Gustafsson säger att de vill att Olofström ska bli ett 

märke på den globala kartan. Alla ska veta vart Olofström ligger (a:a 2011-12-21). 

Det finns ju såklart negativa aspekter av att öppna sig mot omvärlden. Outsourcing och 

förflyttning av företag till lågkostnadsländer har skett under en längre tid enligt Gustafsson. 

Larsson inflikar att han tror att kunder en beredda att köpa bilar till ett högre pris i Sverige 

eftersom att kunderna vet att de kan förlita sig på att kompetensen finns i Sverige. Gustafsson 

poängterar att det är viktigt att ta tillvara och undersöka vilken kompetens som finns i Asien. 

Gustafsson säger: ”Det är inte mycket vi kan om de länderna, det är farligt eftersom att 1/3 av 

jordens befolkning bor där. Där ser man risker men man får vända det till utmaningar och 

möjligheter också. Kanske få kompetensen att komma till Sverige. Det krävs mycket forskning 

och samarbete med andra länder är viktigt.” Han betonar också vikten av att samarbeta lokalt 

med kommuner och regioner (a:a 2011-12-21). 

Deras uppgift är att bygga upp klustret av företag i Olofström och vara ute mycket hos olika 

företag både i kommunen och utanför. Larsson säger att de ser möjligheter i att kunna 
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använda sig av de kluster som finns runt om kommunen. Det är farligt för Olofström att leva i 

en bubbla. Gustafsson kommenterar att det är viktigt att jobba med näringslivet i Olofström, 

att identifiera de behov och möjligheter som finns inom företagen. Inom projektet jobb till 

1000 har de startat upp något som kallas ”Visit Us” som i nuläget innehåller 27 utvalda 

företag. En gång i månaden åker de ut till ett av de företagen och håller ett seminarium om 

verksamheten. Alla de 27 företagen inom detta kluster får delta. Detta gör de för att främja att 

företag ska börja prata med varandra och främja att de kläcker idéer. Det har redan gett 

utdelning. Företag har börjat samarbeta för att kunna plocka hem större ordar. Det största 

företaget i detta kluster är Volvo. Både små och stora företag är med och det minsta företaget 

består av en person. Vi vill att ”Visit Us” ska växa och få in fler företag även utanför 

Olofström. Larsson säger att ”Visit Us” just nu bara innehåller företag i Olofström men det är 

just för att det är viktigt att de lär känna varandra först (Larsson, Gustafsson 2011-12-21). 

Olofström ligger inklämd mellan Skåne och Småland och gränsar till hela sju kommuner. 

Larsson menar att detta skapar stora möjligheter för samarbete som de kan stödja och främja, 

men initiativet måste komma från företagen själva. Tanken är att företagen ska kunna använda 

kommunen som ett verktyg, de kan koppla ihop företag på ett sätt som företagen själva inte 

tänkt på tidigare (a:a 2011-12-21). 

Ett av ”jobb till 1000:s” mål att främja nyföretagande. Gustafsson anser att det finns en 

bruksanda i Olofström, alltså ett speciellt tankesätt där människor ser bruket som den enda 

potentiella arbetsgivaren. Denna anda, har enligt Gustafsson, brutits ner allt mer och attityden 

till nyföretagande har ändrats. Anledningen till detta har varit Volvos platschefs roll i 

Olofström. En platschef hade ofta denna position i många år vilket gjorde att denna blev en 

del av samhället. Detta skapade en inlåsningseffekt i kommunen. De senaste platscheferna har 

bara jobbat på Volvo i Olofström i två-tre år, vilket gör att det hela tiden kommer chefer med 

ett nytt tänk och som bryter upp bruksmentaliteten (a:a 2011-12-21). 

Larsson menar dock att bruksandan också påverkar Olofström negativt även idag. Andan har 

gjort att de inte nått ut så långt som de önskat. Larsson säger: ”här är man född med en 

skiftnyckel i handen” med detta menar han att företagarna i kommunen har ett behov till att bli 

bättre på att marknadsföra sig. Det är också här ”jobb till 1000” kommer in, projektet ska 

hjälpa dessa företag att marknadsföra sig och använda sina kunskaper (Larsson, Gustafsson 

2011-12-21). 
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Alla fyra personer som jag har intervjuat ser Olofströms framtid som positiv. Målen med 

”Jobb till 1000” är att år 2014 skapa 200 nya jobbtillfällen och få hit 10-15 nya företag, det 

andra målet är att skapa 1000 nya jobb inom 10 år. Axelsson anser att på längre sikt kan 

beroendeförhållandet till Volvo innebära att kommunen blir mindre sårbar. Hon påstår att ur 

nöden föds idéer (Larsson, Gustafsson 2011-12-21, Åhlander, Axelsson 2011-12-21). 

6. Analys 

Globalisering och kapitalism skapar en stor debatt över hela världen. Globaliseringen knyter 

ihop världen och och världskonkurrensen har gjort att företag måste anpassa sig till omvärlden 

(Henning et al. 2010:7) Enligt Harvey så är utövning av monopolisk makt kapitalismens 

kärna, vilket menas med att alla företag eftersträvar en ensam plats på toppen (Harvey 

2009:96f).  I en era av stor konkurrens kan detta leda till att företag flyttar sina verksamheter 

eller outsourcar vissa delar av produktionen. Företag är inte längre knutna till en plats utan de 

har hela världen som sin spelplan (Bengtsson et al. 2005:47). Detta skapar såklart en stor 

sårbarhet för de kommuner runt om i Sverige som är koncentrerade kring ett stort företag. En 

av dessa är Olofström som idag som en av de tio mest sårbara kommunerna i Sverige 

(Tillväxtverket 2011:34).  Olofström kommuns överlevnad ligger till stor del i Volvo 

Personvagnar AB:s händer. Den kompetens som har byggts upp i Olofström är där just på 

grund utan Volvos framgång. Detta kan innebära att kompentensen följer med företagen om 

Volvo väljer att flytta sin verksamhet från Olofström. Beroendeförhållandet till Volvo skapar 

också en sårbarhet hos de underleverantörer som etablerat sig i kommunen. Flyttar Volvo är 

det troligt att flera småföretagare runt omkring går i konkurs (Larsson, Gustafsson 2011-12-

21). Detta betyder att Olofström är beroende av att vara, i enlighet med Henning et al., 

anpassningsbar och förändra näringslivspolitiken i takt med de ekonomiska utmaningar 

Olofström ställs inför (Henning et al. 2010:7). 

Lokaliseringen av Olofströms kommun är mycket god enligt kommunen. Närheten till 

omvärlden är mycket viktig. Kommunen vill skapa en lättillgänglighet både för besökare och 

för invånarna i kommunen. Åhlander ser dock ett problem i Olofströms infrastruktur då 

busslinjernas otillräcklighet och avsaknaden av tågtrafik för privatpersoner skapar en brist i 

kommunen. Enligt Åhlander är Olofström idag Sydsveriges största ort för inpendling 

(Åhlander, Axelsson 2011-12-20). Enligt tillväxtverket kan pendlingsmöjligheterna påverka 

kommunens attraktivitet. Utpendling till arbete i närliggande kommuner kan vara en viktig del 

för kommuners överlevnad (Tillväxtverket 2011:29). Olofströms järnväg används idag för att 

frakta containrar till och från företag i kommunen (Åhlander, Axelsson 2011-12-20).  
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Företagens tillgänglighet till järnvägen är mycket viktigt. Då Harvey anser att för att skapa 

kapitalackumulation måste det finnas rum för varuutbyte, vilket det finns möjligheter för i 

Olofströms kommun. Det som skulle kunna begränsa denna transport skulle kunna vara 

kostnaden för transporten som i sin tur begränsar till vilken grad varor kan spridas (Harvey 

2009). Här spelar lokalisering en stor roll, Olofström ligger idag nära kontinenten med bara 

två timmar till Köpenhamn. Vilket skapar en god möjlighet för transporter (Åhlander, 

Axelsson 2011-12-20). Trots denna fördel så spelar de geografiska skillnaderna i 

naturresurser och sociala företeelser en stor roll då de förstoras genom den fria konkurransen. 

Detta kan göra att företag kan välja att flytta till mer fördelaktiga platser (Harvey 2009:96). 

Därför är det av största vikt att Olofström skapar ett bra företagsklimat, där deras 

konkurransfördelar lyfts fram och att det sker ett bra samarbete mellan företag, kommun och 

forskning. För att skapa ett bra företagsklimat krävs det att attityderna mot företagande formas 

om, bra tillgänglighet genom bland annat vägar och IT-nät och ett bra samarbete från 

kommunen (Wahlström 2002:51f; Tillväxtverket 2011:29). Detta skulle dock innebära ett hårt 

arbete för Olofström, då främjandet av nyföretagande och utveckling av företagsklimat går 

hand i hand. De kommuner som kretsar kring några få företag har ofta skapat ett klimat där 

egenföretagande inte står högt i kurs (Tillväxtverket 2011:29). Detta, anser Larsson, har satt 

käppar i hjulen för kommunen, då bruksandan gjort att de inte kunnat nå ut så långt som de 

önskat (Larsson, Gustafsson 2011-12-21). 

Kommunen har genom åren drabbats av neddragningar i industrin och kommunen har efter 

detta haft svårt att skapa nya jobb. Detta har lett till att Olofström har avfolkats allt mer 

(Tillväxtverket 2011:14). Beroendeförhållandet till det enskilda privatföretaget Volvo skapar 

en stor oro inför framtiden (Länsstyrelsen 2005:16).  Denna osäkerhet inför framtiden kan 

leda till att unga människor flyttar från kommunen (a:a 2005:34). En av de viktigaste delarna 

för Olofströms överlevnad är främja kvinnligt industriarbete. Då unga par, enligt Åhlander, 

ofta flyttar till den plats där kvinnan jobbar. Han menar att industriarbete idag är konsneutralt 

och hans ser därför ingen anledning till att attityden mot kvinnligt industriarbete inte kan 

förändras. Detta skulle kunna bringa, enligt Åhlander, en mer positiv befolkningsutveckling 

(Åhlander, Axelsson 2011-12-20). Inflyttningen till Olofström är idag mycket begränsad och 

enligt en mätning, som statistiska centralbyrån gjort, är det fler människor som flyttar ifrån 

kommunen än vad som flyttar in (www.scb.se). Detta kan vara väldigt negativt då en av de 

viktigaste punkterna för att få ett framgångsrikt kluster och kommun är att säkerställa 

kompetensförsörjningen (Wahlström 2002:51f). Avfolkningen påverkar inte bara 

kompetensförsörjningen utan hela kommunen drabbas negativt genom att kommunen kan 
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upplevas som oattraktiv för nyetableringar av företag och skapa en brist på framtidstro 

(Tillväxtverket 2011:14).  

Henning et al. påstår att en legitimering, alltså ett skapande av samhällig acceptans är viktig 

för att skapa innovativa miljöer. (Henning et al. 2010:109) En av Olofströms strategier för att 

komma framåt och utveckla Olofström har varit att utföra en dialog med invånarna och 

företagarna inom kommunen. När dialogen slutfördes blev det producerade materialet 

omvandlat till en översiktsplan för Olofströms kommun (Åhlander, Axelsson 2011-12-20). 

Kommunen har idag gjort många nya satsningar som inte alltid stått högt i kurs hos 

politikerna i Olofström, som gärna hade satsat de pengarna på näringslivet istället. Åhlander 

anser att det är av högsta vikt att satsa på kommunens egen konkurrenskraft. Detta var första 

gången de sa nej till Volvo och gynnandet av näringslivet (Åhlander, Axelsson 2011-12-20). 

Brulin anser att dynamik på lokal nivå är viktigt och denna måste skapas och organiseras 

fram. Lokala krafter måste mobiliseras på ett bra sätt i Olofström för att tillväxt ska kunna ske 

(Brulin 2001:14f). I Olofström har företagsnätverk blivit en viktig del av kommunens strategi 

för tillväxt. Genom detta så har projektet ”jobb till 1000” formats. Projektet är skapat för att 

att främja näringslivet och skapa tillväxt i kommunen. Detta vill de göra genom att främja 

nyföretagande och skapa fler jobbtillfällen (Larsson, Gustafsson 2011-12-21). Henning et al. 

beskriver två tillvägagångssätt som är hållbara för att på långsikt skapa en ekonomisk tillväxt 

i en region. Det första är att effektivisera det som redan görs i regionen och det andra är att 

ställa om produktionsapparaten så att regionen kan tillverka andra saker med ett högre 

förädlingsvärde (Henning et al. 2010:95). Ett av kommunens mål är att inom två år skapa 200 

nya jobbtillfällen och få 10-15 nya företag till kommunen. Detta för att kommunen måste 

stabilisera upp sitt beroendeförhållande till Volvo. Därför är de, som också Henning et al. 

rekommenderar, öppna för företag som inte inriktar sig på verkstadsindustri (Larsson, 

Gustafsson 2011-12-21). 

Olofströms kommun kan ses inom analysramen för regionala innovationssystem. Där 

aktörerna är: företagarna i kommunen, den forskning (IUC) som sker för att utveckla 

näringslivet och till sist den stödjande strukturen (kommunen) som stödjer näringslivet och 

som utgörs av projektet ”Jobb till 1000” (Henning et al. 2010:101f) Alla tre aktörer i 

samverkan genererar integrerad kunskapsutveckling (Asheim et al 2005:2). Regionala 

innovationssystem visar att kommunens beroende av företag inom kommunen inte är ensidig 

utan alla aktörer inom regionen är beroende av varandra för att skapa en innovationsstödjande 

struktur (Henning et al. 2010:105f). Det regionala innovationssystemet i Olofströms 
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understödjer flera olika processer. Genom ett samarbete mellan de olika aktörerna inom 

Olofströms kommun kan detta ge upphov till kunskapsuppbyggnad, omvärldorientering, 

stimulerande av entreprenörskap, marknadsskapade och en resursmobilisering (Henning et al. 

2010:109). Det är genom detta samarbete Olofströms kommun kan skapa en hållbar tillväxt 

och generera framgångsrika nya produkter, tjänster och processer. (1.www.vinnova.se) 

Larsson och Gustafsson som arbetar med projektet ”Jobb till 1000” är en viktig del av det 

samarbete som redovisats ovan. De vill finnas som ett stöd för företagen och också verka som 

en ”match-maker” som sammanbinder företag på ett sätt företagen själva kanske inte tänkt på 

tidigare. Ett av projektets mål är att skapa en tillväxt och en hållbar kommun där koll på 

omvärlden, marknadsskapande och kunskapsuppbyggnad spelar en viktig roll (Larsson, 

Gustavsson 2011-12-21). En av Larssons och Gustafssons uppgifter är att följa upp kluster av 

företag i Olofström och identifiera behov och möjligheter inom företagen. (a:a 2011-12-21). 

Att vara beroende av Volvo skapar en stor sårbarhet och därför tycker kommunen att det är 

viktigt att följa upp dessa kluster för att vara förbereda inför nästa nedgång i fordonsindustrin. 

Detta gör de delvis genom ett delprojekt som kallas ”Visit Us” som innehåller ett kluster av 27 

företag (a:a 2011-12-21). Detta kluster kan dra nytta av samlokalisering inom en region där 

klustret blir en plattform för erfaret kunskapsutbyte och samverkan. Detta genererar således 

en erfaren och specialiserad arbetskraft inom kommunen (Henning et al 2010:19f). Tanken 

med "Visit Us" är att företagen i klustret ska lära känna varandra och dra nytta av varandra. 

Detta har redan skett småskaligt i Olofström. Då företagen börjat samarbeta för att kunna 

plocka hem större ordar (Larsson, Gustafsson 2011-12-21). Olofström är ju som sagt 

dominerat av verkstadsindustrin vilket skapar lokaliseringsexternaliteter, vilket syftar till de 

fördelar som skapas när det sker en förtätning av företag inom liknande typ av verksamhet 

(Henning et al. 2010:19f). Detta är såklart positivt för Olofström då idéer och kunskap 

utvecklas bättre inom klustret. Men denna förtätning skapar också en stor risk för klustret om 

Volvo skulle lägga ned sin verksamhet. Underleverantörer till verkstadsindustrin skulle 

troligen gå i konkurs eller flytta ut från kommunen. Kommunens strategi för att minska denna 

sårbarhet är att få företag att bredda sina marknader, sin kundbas eller till och med få dem att 

byta inriktning helt (Larsson, Gustafsson 2011-12-21). Detta kan dock i sin tur leda till en 

nackdel för kommunen, då det inte blir ett lika stort utbyte av idéer och kunskap mellan icke 

relaterade branscher (Henning et al. 2010:21f).  



34 
 

 

7. Slutsatser 

Jag har med denna uppsats velat visa de problem som finns i Olofström vars överlevnad 

faktiskt kretsar kring ett stort företag. Detta har bringat både positiva och negativa utfall i 

kommunen. Det är viktigt att kommunen drar nytta av de jobbtillfällen som finns då de 

skattemässigt tjänar på att människorna som jobbar i kommunen också bor där. Det är således 

extra viktigt att förändra attityden till kvinnligt industriarbete, då unga par ofta flyttar till 

platsen där kvinnan arbetar. Ändras den attityden skulle det kunna innebära en positiv 

demografisk utveckling i kommunen och en mer attraktiv kommun.  

De kommunikationer kommunen har till omvärlden visar på vissa brister som behöver 

åtgärdas. Inpendlingen i kommunen är hög vilket gör att avsaknaden av bra bussförbindelser 

och tågtrafik skapar en brist i kommunen. Vilket också kan leda till att kommunen upplevs 

som oattraktiv. För att skapa en positiv attityd till kommunen är det, enligt Åhlander, viktigt 

att associera kommunen till Köpenhamn som en närliggande plats. Denna association skulle 

förbättras om förbindelserna blev bättre. Förbindelserna skulle således skapa en positiv attityd 

där kommunikation till omvärlden skulle bli effektiv och lättillgänglig. 

Hur påverkas Olofström av globala trender? 

Kommunen jobbar hårt för att skapa en egen konkurrenskraft och nya inriktningar kommunen 

kan stödja sig på om Volvo Personvagnar AB skulle gå dåligt. Koncentrationen kring det 

privatägda företaget Volvo gör Olofström mycket känslig för globala trender. Globaliseringen 

gör att företagen nu har hela välden som sin spelplan där monopolisk makt eftersöks av 

företagen. Detta gör att det är extra viktigt att Olofström skapar ett bra företagsklimat, där 

deras konkurransfördelar lyfts fram och att det sker ett bra samarbete mellan företag, kommun 

och forskning. Sker inte detta finns det en risk att Volvo väljer att flytta sin produktion till 

mer fördelaktiga platser.  

Vilka spridningseffekter skapar verkstadsindustrins upp- och nedgångar? 

Skulle Volvo flytta skulle detta skapa stora spridningseffekter, då underleverantörer till 

verkstadsindustrin troligen skulle gå i konkurs eller flytta ifrån kommunen. Konsekvenserna 

av utflyttningen skulle bringa stora negativa konsekvenser för hela kommunen då företagen 

både bringar jobb och köpkraft till kommunen. Detta skapar såklart en stor sårbarhet i den 

demografiska utvecklingen. Om Olofström inte kan skapa en god näringslivsmiljö flyttar 

troligen den unga befolkningen för att hitta nya möjligheter på en annan plats. Volvos närvaro 

skapar inte bara en oro inte framtiden utan den ger också flera positiva utfall i rummet. Volvo 
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gör att fler underleverantörer väljer att lokalisera sig i närheten. I och med detta bildas ett 

kluster av företag inom liknade områden. Vilket gör att det lättare kan spridas idéer och ske en 

samverkan mellan företag.  

Vilka nätverk och samarbeten kan identifieras? 

Genom kommunens delprojekt ”Visit Us” har kommunen skapat en mötesplats för företag där 

de kan skapa en sammanhållning och få idéer att flöda. Delprojektet är fortfarande relativt 

nytt och innehåller ett kluster av endast 27 företag i nuläget. Vilket är en relativt lite då 

kommunen innehar 900 privatägda företag. Detta projekt är viktigt för kommunens 

överlevnad och de positiva utfall detta kluster kan bringa kommunen är många. Genom 

samarbeten kan företag ta emot större ordar och växa tillsammas. Det är av stor vikt att alla 

aktörer förstår att alla aktörer inom kommunen är beroende av varandra för att skapa 

innovativstödjande strukturer och en stark konkurrenskraftig kommun. 

Vilka överlevnadstrategier finns i Olofströms kommun? 

De överlevnadsstrategierna jag identifierat är väl integrerade i kommunens vision och arbete. 

Kommunen är väl medveten om situationen och verkar inte sticka under stolen med att det 

finns problem med sårbarheten inom kommunen. Kommunen anser att de inte kan bygga 

samhället själva utan alla i kommunen måste motiveras till att bidra med sin sten för en 

långsiktig och hållbar kommun. Som nämnt ovan är främjades av kluster genom ”Visit Us” en 

viktig del i kommunens arbete för överlevnad. Det är genom det projektet som företag kan 

skapa nya idéer, samarbeten och främja innovation. Kommunens projekt ”Jobb till 1000” 

sätter upp ett tydligt mål för kommunen som främst är inriktat på att skapa en tillväxt av jobb 

och nya företag inom kommunen. Detta ska bringa 1000 nya jobb och flera nya företag vilket 

skulle göra att kommunen skulle få mer köpkraft och attraktivitet. Genom detta kan 

kommunen skapa ett bra företagsklimat och på så sätt skapa en hållbar tillväxt där 

kommunens framtid blir mer stabil. Kommunen ser problem inför framtiden men de ser också 

möjligheter och har en positiv syn på framtiden. Axelsson tror till och med att 

beroendeförhållandet kan leda till att kommunen blir mindre sårbar i framtiden. Det är hennes 

tro att idéer föds ur nöden. Kanske kan kommunen producera idéer när nöden står för dörren 

och kanske kan Olofströms kommun bli som Åhlander uttrycker det: ”The never ending 

story”. Detta återstår att se.  
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Vidare forskning 

Som vidare forskning skulle jag vilja rekommendera att studera de patriarkaliska strukturerna 

som existerar inom näringslivet då Olofström har ett stort överskott av män inom industrin. 

Endast 18 % av arbetarna inom Volvo personvagnar AB i Olofström är kvinnor.  

8. Sammanfattning 

Globalisering och kapitalism är två begrepp och processer som ständigt påverkar oss och det 

runt omkring. Internationella företag skapar en oro av maktlöshet runt om i världen. De 

internationella företagen har en stor makt där de kan förändra livsförutsättningar på en plats 

genom nedläggning eller förflyttning av företag (Brulin 2002:9). Genom Sveriges historia har 

svenska orter koncentrerade runt ett stort företag, så kallade bruksorter, spelat en stor roll för 

landets ekonomi. Världsekonomin och länder med billigare råvaror och arbetskraft gjorde att 

fler av bruken lades ned och idag är de bruksorterna näst intill utdöda 

(www.tekniskamuseet.se). Olofström är en av de orter i Sverige som fortfarande är 

koncentrerad runt ett företag. Detta företag är Volvo Personvagnar AB. Olofström har av 

tillväxtverket identifierats som en av de tio mest sårbara kommunerna i landet (Tillväxtverket 

2011:34).  

Mitt fokus i uppsatsen har varit att identifiera det problem som finns i Olofström vars 

överlevnad kretsar kring Volvo. Jag har visat de effekter beroendeförhållandet resulterar i. 

Det har också varit min avsikt att identifiera eventuella kluster och samarbeten som finns i 

Olofströms kommun. För att uppnå mitt syfte har jag ställt mig fyra undersökningsfrågor: 1. 

Vilka överlevnadsstrategier finns det i Olofströms kommun? 2. Vilka nätverk och samarbeten 

kan identifieras? 3. Vilka spridningseffekter skapar verkstadsindustrins upp- och nedgångar? 

4. Hur påverkas Olofström av globala trender? 

Jag har valt att ha en kvalitativ undersökningsansats när jag genomfört min studie. Detta på 

grund utav att denna ansats ofta genererar mycket information om ett begränsat antal 

informater och har en stor flexibilitet under undersökningens gång (Johannessen,Tufte 

2003:83, Grønmo 2006:134). I min undersökning av Olofström har jag valt att göra en studie 

av kommunens historia, en genomgång av Olofströms situation idag och kommunens arbete 

för överlevnad. Jag har lagt stor vikt vid att få fram kommunens tankar och vision om 

Olofström och jag har därför valt att utföra kvalitativa intervjuer som gett mig underlag till att 

besvara delar av mina frågeställningar.  
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I min teoretiska ansats valde jag strategiskt ut de begrepp och teorier som bäst passade mitt 

syfte. Jag valde därför att fokusera på teorier kring globalisering, kapitalism, regionalism, 

regionala innovationssystem och regionala kluster. Jag har använt denna teoretiska 

referensram som ett verktyg och testat denna på mitt empiriska material. Jag har i min 

undersökning valt att gå från det generella till det konkreta och valt att sammanfläta de båda i 

min analys.  

Genom min analys har jag kommit fram till att en koncentration kring ett företag kan bringa 

både positiva och negativa utfall i rummet. Kluster kan verka som en överlevnadsstrategi men 

också såra kommunens kamp för överlevnad. Globala trender skapar en stor oro i världen och 

en stor sårbarhet i Olofströms kommun. Outsourcing och utflyttning av Volvo skulle leda till 

förödande konsekvenser. Delprojektet ”Visit Us” inom kommunen har bringat företag ihop 

och samverkan mellan företag har börjat bildats. Det råder ingen tvekan om att kommunen 

inte vill ”slänga in handduken” och ge upp sin kamp för överlevnad. De personer jag 

intervjuat ser Olofströms framtid som positiv och kommer att fortsätta sin kamp för invånarna 

och företagarna i kommunen (Larsson, Gustafsson 2011-12-21, Åhlander, Axelsson 2011-12-

21). 
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10. Appendix 

Intervjuguide 

 Berätta om er vision om Olofström! 

 Hur ser ni på Olofströms lokalisering i Sverige? Finns det några för- och nackdelar?  

 Olofströms befolkning har minskat sedan 90-talet. Från 1 januari till den 30 juni så har 

kommunens befolkning minskat med 66 personer. Antalet utflyttande är 35 personer 

mer än antalet inflyttade. Vad kan vara orsaken till denna utveckling? 

 Tillväxtverket har nyligen publicerat en rapport om genuint sårbara kommuner. Där 

Olofström är på listan över de 10 mest sårbara kommunerna i landet. Hur ser ni på 

detta? Vilka positiva och negativa aspekter ser ni i att vara beroende av privatägda 

företag?  

 I tillväxtverkets rapport betonade de vikten av kommunikationer med omvärlden. Men 

i länsstyrelsens rapport från 2005 utpekar de kommunikation som en av kommunens 

stora brister. Vilken prioritering har kommunikation för kommunens utveckling? 

 Olofström domineras ju av företag inom industrin, hur tror ni att företag kan dra nytta 

av varandra inom kommunen? Vilken roll har ni i samverkan mellan företag inom 

kommunen?  

 Finns det något samarbete mellan kommunen och de privata företag som finns inom 

kommunen? Kan ni på något sätt styra eller påverka företagen i kommunen i en 

riktning som skulle gynna kommunen? 

 Hur gör ni som kommun för att skapa ett bra företagsklimat? Vilka attityder finns 

det i kommunen kring företagande?  Hur tror ni att attityderna mot nyföretagande 

påverkar Olofström?  

 Enligt er översiktsplan vill ni satsa på innovation och internationell konkurrenskraft. 

Hur stor roll anser ni att innovation har för utveckling?  

 Hur viktigt anser ni som kommun att det är att skapa en samverkan med omvärlden? 

Finns det några negativa följder av detta? (t.ex. outsourcing)  
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 Världskonkurrensen har gjort att företag nu måste förnyas kontinuerligt och anpassa 

sig till omvärlden. Detta ställer också krav på näringslivspolitiken. Vad gör ni för att 

utveckla er näringslivspolitik? 

 Enligt länsstyrelsens rapport från 2005 så upplever invånarna i Olofström en mindre 

tro på samhället. Tror ni att det har ändrats idag? Hur viktigt är det att ha engagerade 

invånare? Hur arbetar man för att främja engagemang?  

 Tillsist: Hur ser ni på Olofströms framtid? 

 

 


