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Sammanfattning 

 

Kurs: Examensarbete i Logistik för Civilekonomprogrammet, 4FE05E, VT 2015 

 

Författare: Tobias Elofsson 

 

Handledare: Åsa Gustavsson 

 

Titel: Företagsklimat – En intervjustudie av transportföretag i Växjö kommun 

 

Bakgrund: Svenskt Näringsliv utför årligen undersökningen ”Lokalt näringsliv”, där 

företagare får utvärdera sina respektive kommuner gällande det lokala företagsklimatet. 

I den senaste undersökningen framkommer det att transportbolagen är den generellt sätt 

minsta nöjda branshen i Växjö kommun.  

 

Ett gott företagsklimat är nyckeln till att skapa framgångsrika företag. Ett gott 

företagsklimat är ett ömsesidigt mål som både företagare och kommun strävar efter. 

Företagare kommer få en ökad sysselsättning vilket kommer leda till högre 

skatteintäkter för kommunen. Transportföretagens roll i värdekedjan har den senaste 

tiden fått allt större betydelse då det visat sig kunna generera konkurrensfördelar. 

Transportföretagen förväntas få en än större roll i framtiden med tanke på den pågående 

utvecklingen med e-handel. Att hitta orsakerna bakom transportföretagens eventuella 

missnöje gällande företagsklimatet är därför av högsta vikt för Växjö kommun i syfte att 

vara ett fortsatt intressant logistikläge. 

 

Syfte: Syftet med arbetet är att beskriva och förklara det upplevda nuläget gällande 

företagsklimatet i Växjö kommun samt gapet mellan transportföretagens förväntningar 

och upplevelse som orsakar ett eventuellt missnöje. Syftet är också att komma med 

förslag på områden som kan förbättras för att skapa ett gynnsamt företagsklimat för 

transportföretagen i Växjö kommun 

 

 



  
 

iii 

Metod: I arbetet har en intervjustudie av transportföretag i Växjö kommun genomförts. 

Empirisk data har insamlats genom semistrukturerade intervjuer med dels 

transportföretag i Växjö kommun men också med en anställd från Växjö kommuns 

trafikavdelning. Teoretisk data har samlats in genom litteraturstudie samt offentliga 

publikationer. 

 

Slutsats: I dagsläget är det ingen av respondenterna som är helnöjd med de variabler 

som enligt Svenskt Näringsliv påverkar ett företagsklimat, dock är det ingen som inte är 

nöjd med någon variabel heller. Utifrån de fyra variablerna ses företagares utrymme 

inom den offentliga verksamheten samt politiker och tjänstemäns attityder till 

företagande som de mest problematiska. Orsakerna bakom missnöjet framkom dels 

genom Svenskt Näringsliv variabler, dels genom fem variabler från SERVQUAL. De 

sex variabler som respondenterna var minst nöjda med bildade orsakerna bakom 

missnöjet. De sex variablerna var politiker och tjänstemäns attityder till företagande, 

förståelse av kund, tillgänglighet, kompetens, effektivitet, samt citylogistik. 

 

Citylogistiken samt klusterbyggande valdes som områden för förbättring. Citylogistiken 

då detta nämndes av samtliga respondenter som levererade gods till innerstaden. 

Klusterbyggande då detta ses som nyckeln till ett gott företagsklimat. Ett närmare 

samarbete företag emellan samt mellan Växjö kommun kommer skapa en bättre 

förståelse för varandra och hur parternas olika verksamheter fungerar.  

 

Nyckelord: Företagsklimat, tjänstekvalitet, transportföretag 
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Abstract 

 

Course: Degree projekt in logistics, 4FE05E, spring 2015 

 

Author: Tobias Elofsson  

 

Supervisor: Åsa Gustavsson 

 

Title: Business environment – An interview study on transport companies in the 

Municipality of Växjö 

 

Background: Svenskt Näringsliv conducts an annual survey called “Lokalt näringsliv”, 

where business owners evaluate their own Municipalities regarding the local business 

environment. In the latest survey, it appears that transport companies are generally the 

least satisfied sector in the Municipality of Växjö. 

 

A good business environment is the key to creating a successful business. A good 

business environment is a mutual goal that both entrepreneurs and Municipalities 

endeavor. Business owners will get a higher employment which will lead to higher tax 

revenues for the Municipality. Transport companies role in the value chain have 

recently become increasingly important as it has proved to be able to create competitive 

advantages. Transport companies are expected to have an even greater role in the future 

given the ongoing development of e-commerce. To find the reasons behind the transport 

company’s dissatisfaction regarding the business environment is therefore essential in 

order to remain an interesting logistics location.  

 

Purpose: The purpose is to describe and explain the perceived current situation 

regarding the business environment in the Municipality of Växjö and the gap between 

the transport companies expectations and experience that causes the potential 

dissatisfaction. The purpose is also to make suggestions on actions to improve the 

transport company’s business environment  
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Method: This paper consists of an interview study on transport companies in the 

Municipality of Växjö. Empirical data were collected through semi-structed interviews 

with both transport companies in the Municipality of Växjö but also with an employee 

from Växjö Municipality traffic department. Theoretical data were collected through 

literature review and official publications.  

 

Conclusion: In the current situation, none of the respondents are totally satisfied with 

the variables that affects business environment according to Svenskt Näringsliv, 

however no one is satisfied with any variable either. Based on the four variables, 

entrepreneur’s scope in the public sector as well as politicians attitudes towards 

entrepreneurship is seen as the most problematic. The causes of the dissatisfaction were 

found partly by the variables from Svenskt Näringsliv and partly by five variables from 

SERVQUAL. The six variables that respondents were least satisfied with resulted in the 

reasons behind the dissatisfaction. The six variables were politicians and official’s 

attitudes towards entrepreneurship, understanding of the customer, availability, 

competence, efficiency, and urban logistics. 

 

Urban logistics as well as network building were chosen as areas for improvement. 

Urban logistics as this was mentioned by all respondents who deliver goods to the urban 

city. Network building as this is seen as the key to a goods business environment. 

Closer cooperation between companies and between the Municipality of Växjö and 

companies will create a better understanding of each other and how the partners various 

businesses operate. 

 

Keywords: Business environment, servicequality, transporting companies. 
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1 Inledning 

Inledningskapitlets första del består av en bakgrundsbeskrivning av Svenskt Näringsliv, 

undersökningen ”Lokalt näringsliv” samt arbetets ämne. En problemdiskussion 

presenteras sedan som resulterar i tre problemfrågor som ska besvaras samt ett syfte 

som ska uppnås. 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Svenskt Näringsliv bildades i mars 2001 efter en sammanslagning av Sveriges 

industriförbund och svenska arbetsgivarföreningen. Svenskt Näringsliv är företagens 

företrädare i Sverige med ett långsiktigt mål att Sverige ska återta en tätposition i den 

internationella välståndsligan. (svensktnaringsliv.se, 2015) Svenskt Näringslivs vision 

lyder: 

 

”Företagssamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige 

till ökat välstånd” 

 

Svenskt Näringsliv vill öka förståelsen för företagens verklighet och vill verka för att 

alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Idag företräder 

Svenskt Näringsliv närmare 60 000 små, medelstora och stora företag vilka är 

uppdelade i 49 olika bransch- och arbetsgivarförbund. Svenskt Näringsliv har en bred 

verksamhet och arbetar exempelvis med opinionsbildning, kunskapsspridning, utvecklar 

nya idéer samt med att ta fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för 

företagen. (svensktnaringsliv.se, 2015) 

 

Varje år genomför Svenskt Näringsliv undersökningen ”Lokalt näringsliv” där lokala 

företag svarar på frågor angående företagsklimatet i sina respektive kommuner. Svenskt 

Näringsliv definierar företagsklimat som ”summan av de institutioner, attityder, regler 

och kunskaper som möter företagen i vardagen”. Hur bra företagsklimatet anses vara 

baseras på företagarnas åsikter om attityderna till företagande, kommunens service samt 

tillämpning av lagar och regler. Växjös lokala företag har deltagit i undersökningen och 

överlag är företagare nöjda med företagsklimatet i Växjö kommun i jämförelse med 

likvärdiga kommuner runt Växjö. (svensktnaringsliv.se, 2015) 
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Figur 1 - Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i likvärdiga kommuner.(Svensktnäringsliv.se, 2015) 

När de aggregerade svaren bryts ner till branschnivå framkommer det att 

transportföretagen sticker ut som förhållandevis minst nöjda gällande företagsklimatet. 

Det är svårt att urskilja när hela Sverige sammanställs, dock blir det allt tydligare på 

graferna över Kronobergs län och Växjö kommun. (svensktnaringsliv.se, 2015) 

 

 

Figur 2 - Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Sverige – Bransch. (Svensktnaringsliv.se, 2015) 
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Figur 3 - Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Kronobergs län – Bransch. (Svensktnaringsliv.se, 

2015) 

 

Figur 4 - Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Växjö kommun – Bransch. (Svensktnaringsliv.se, 

2015) 

1.2 Företagsklimat 
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2004). I syfte att skapa framgångsrika företag menar Företagarna (1999) att det är 

viktigt med en näringspolitik som stimulerar till nyföretagande, växande företag samt 

flera starka regioner. Även Porter (1998) skriver om vikten av en drivande 
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regioner. Porter (1998) får medhåll av Etzkowitz och Leydesdorff (2000) som 

framhåller samarbete som en viktig del i skapandet av en framgångsrik region. 

Etzkowitz och Leydesdorff (2000) lyfter, utöver näringsliv (företag) och samhälle 

(kommunen), även fram universiteten som en aktör och menar att ett samarbete mellan 

dessa tre, även kallade Triple Helix-aktörer, är positivt för regionen.    

 

Ett gynnsamt företagsklimat skapar bättre förutsättningar för företag att bli 

framgångsrika och skapar även incitament för andra företag att etablera sig i regionen. 

Företagsklimat kan bildas på flera olika sätt och Scott (2001) skriver att 

företagsklimatet kan styras genom exempelvis lagar, regler och kommunens service. Ett 

bra företagsklimat skulle inte endast vara fördelaktigt för företagen, även kommunen 

skulle gynnas vilket skapar ett beroendeförhållande mellan kommunen och näringslivet. 

Kommunen har intresse i att företag etablerar sin verksamhet i kommunen och att 

befintliga företag väljer att stanna och förhoppningsvis växa. Detta leder till ökad 

sysselsättning samt högre skatteintäkter. Skatteintäkterna bidrar i sin tur till att 

kommunen kan ge företagen och invånarna en god kommunal service. Näringslivets 

beroende av kommunen yttrar sig i form av vissa nödvändiga tjänster som till exempel 

lokal infrastruktur och kommunikationer. Noterbart är att företagen oftast har en högre 

grad av substituerbarhet, företagen behöver vissa tjänster men det har mindre betydelse 

vilken kommun som erbjuder dem. Detta borde vara en drivkraft för kommunen som 

riskerar att bli mindre attraktivt för företag om de inte verkar för ett bra företagsklimat. 

(Pierre, 1992) 

 

1.3 Transportföretagens roll i värdekedjan 

Globaliseringen tillsammans med strävan efter att skapa konkurrensfördelar har enligt  

Bensassi et al. (2015) gjort att logistik i allmänhet och transport i synnerhet fått allt mer 

uppmärksamhet de senaste åren. Grabara (2014) definierar transport som ”en samling 

aktiviteter med anknytning till förflyttandet av människor och materiella tillgångar på 

ett effektivt sätt”.  

 

Transporter bidrar enligt Daniela & Ovidiu (2014) med effektivitet samtidigt som det är 

länken mellan producenter och konsumenter. Daniela & Ovidiu (2014) menar vidare att 

det nästan är omöjligt i dagens ekonomi för ett företag att fungera utan hjälp av 

transporter. Transport är den viktigaste funktionen inom logistik som skapar tids- och 
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platsnytta och det behövs i nästan varje logistikaktivitet. Med detta som bakgrund 

menar Daniela & Ovidiu (2014) att transporter är grunden till ett effektivt och 

kostnadsminimerande logistiksystem.  

 

De senaste årens utveckling med e-handel samt det faktum att allt fler människor vill få 

varorna levererade till dörren kommer ställa än högre krav på transporterna. Samtidigt 

som leverans till dörr blir allt vanligare ställs det allt högre krav på korta leveranstider. 

För att uppfylla dessa krav krävs det ett välutvecklat och effektivt transportsystem som 

kan leverera utifrån de nya kraven. Utifrån ovanstående argument framkommer det att 

transporter och framförallt företagen som utför transporter har en allt viktigare position 

inom näringslivet och har en stor påverkan huruvida kunderna är nöjda eller ej. (Daniela 

& Ovidiu, 2014) 

 

1.4 Orsaker till missnöje med företagsklimatet 

I mer eller mindre vartenda företag och organisation pågår regelbundna mätningar av 

kundernas kvalitetsupplevelse. Detta i syfte att förbättra sin verksamhet genom att låta 

kunden uttala sig om verksamhetens prestationer. Nyckeln till att vara en fortsatt 

konkurrenskraftig verksamhet är nöjda kunder då missnöjda kunder överger företaget 

till förmån för konkurrenter. Resultatet blir att företaget får en minskad konkurrenskraft 

samt lägre intäkter. Med detta som bakgrund är det kritiskt för företagen att ta reda på 

hur missnöjet uppstår, en vedertagen modell för detta är Zeithaml, Parasuraman och 

Berrys (1990) gapmodell. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

 

Gapmodellen av Zeithaml, Parasuraman och Berry (1990) förklarar orsakerna bakom 

kundens kvalitetsuppfattning och därmed hur missnöje kan uppstå. Gapmodellen 

skapades i syfte att illustrera hur ett negativt gap mellan upplevd tjänst och förväntad 

tjänst kan ha uppkommit till följd av olika gap som uppstått i samband med 

framtagningen av tjänsten. (Parasuraman et al., 1985) I figur fem visas en bild på 

gapmodellen som kommer presenteras närmare i teorikapitel 4.1.2. 
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Figur 5 - Conceptual model of service quality (www.worldpress.com, 2009) 

1.5 Problemdiskussion 

1.5.1 Dagens företagsklimat 

Hur bra och effektivt ett företags transportsystem fungerar har stor inverkan på hur 

företaget presterar i stort gällande finansiellt resultat och servicekvalitet. Bidragande 

faktorer till detta är faktumet att det i stort sett är omöjligt för organisationer att fungera 

utan hjälp av transporter samt att det på senare tid har uppmärksammats som en 

bidragande faktor till konkurrensfördelar. (Daniela & Ovidiu, 2014) Företagsklimatet är 

en annan faktor som har stort inflytande på hur framgångsrikt ett företag blir. 

Företagsklimatet styrs bland annat av lagar, regler och kommunens service vilket gör att 

kommunen har ett stort inflytande över detta. För att nå ett företagsklimat som gynnar 

både näringslivet och samhället krävs ett samarbete mellan dessa aktörer. Det är viktigt 

att förstå varandra när det kommer till förväntningar och hur dess ska uppnås i syfte att 

undvika gap mellan aktörerna vilket kan leda till missnöje. (Scott, 2001; Pierre, 1992) 
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1.5.2 Transportbranschens eventuella missnöje med företagsklimatet 

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning ”Lokalt näringsliv” framkommer det att 

transportbranschen är den minst nöjda branschen i Växjö kommun (Svenskt Näringsliv, 

2015). Transportföretagen är viktiga aktörer då dessa är länken mellan producenten och 

konsumenten samt nyckeln till ett effektivt och kostnadsminimerande logistiksystem 

(Daniela & Ovidiu, 2014). De ovanstående argumenten tillsammans med att Växjö 

kommun strävar efter att förbli ett intressant logistikläge gör detta till ett stort 

problemområde som Växjö näringslivskontor är angelägna att skaffa mer information 

om. (Mårdh, projektledare, 17/2-15)  

 

Logistikbranschen i Växjö kommun, där logistik, transport och partihandel ingår, 

sysselsätter cirka 2500 människor vilket gör detta till den tredje största branschen i 

kommunen (Mårdh, projektledare, 17/2-15). Då företagen har en högre substituerbarhet 

kan ett fortsatt missnöje få konsekvenser i form av att företag väljer att avsluta sin 

verksamhet eller flytta den till en plats med ett bättre företagsklimat. Detta skulle leda 

till en lägre sysselsättning samt minskade skatteintäkter för Växjö kommun vilket i sin 

tur skulle leda till sämre service till företagen och invånarna (Pierre, 1992; Mårdh, 

projektledare, 17/2-15).  

 

En minskad transportbransch skulle även ha en negativ effekt på andra företag som på 

grund av det minskade utbudet av transporter inte kommer kunna leverera den kvantitet 

som efterfrågas (Bensassi et al., 2015). Detta skulle fortsätta den negativa spiralen då 

eventuella nyetableringar inom Växjö kommun skulle ifrågasättas på grund av den 

bristande möjligheten till effektiva transporter. (Mårdh, projektledare, 17/2-15; Daniela 

& Ovidiu, 2014) 

 

Gapmodellen skapades i syfte att klargöra orsakerna bakom missnöje (Bergman & 

Klefsjö, 2012) och en tillämpning av denna modell skulle ge en bättre insikt i problemet 

vilket skulle skapa underlag till förbättringsmöjligheter.  

 

1.5.3 Förbättra företagsklimatet 

Företagens beslut om att växa, anställa, exportera, importera, bygga ut, investera eller 

avsluta sin verksamhet påverkar sysselsättning, skatteintäkter och vilket utbud av varor 

och tjänster som finns tillgängliga. Vilka beslut företag fattar påverkas av företagets 
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omgivning. Genom ett bra företagsklimat skapar kommunen bättre förutsättningar för 

företag att växa – anställa fler och därmed skapa fler jobb, bidra till högre tillväxt som 

leder till högre välstånd och starkare välfärd. (foretagsklimat.se, 2015; Scott, 2001; 

Pierre, 1992)  

 

Genom en näringspolitik som stimulerar till nyföretagande, växande företag samt flera 

starka regioner menar Porter (1998) att ett bättre företagsklimat kan uppnås. Dock krävs 

det ett samarbete mellan Växjö kommun och transportföretagen för att uppnå en bättre 

förståelse angående vad de olika parterna kräver av varandra och hur de upplever 

nuläget. (Porter, 1998; Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Genom ett närmare samarbete mellan kommunen och transportföretagen kan 

förbättringsåtgärder som godkänts av båda parter tas fram. Detta skulle vända 

transportbranschens missnöje vilket skulle skapa goda förutsättningar för Växjö 

kommun att uppnå sitt mål som intressant logistikläge. (Porter, 1998; Mårdh, 

projektledare, 17/2-15) Ett bättre företagsklimat inom transportbranschen skulle skapa 

incitament för transportföretag att expandera vilket skulle öka sysselsättningen och 

skatteintäkterna för Växjö kommun (Pierre, 1992). Då transporterna binder ihop de 

olika aktörerna inom värdekedjan skulle nöjda transportföretag även få positiva effekter 

på handeln i stort. Positiva effekter i form av nyetableringar av företag eller 

expanderingar av existerande företag vilket skulle leda till än högre sysselsättning och 

skatteintäkter för Växjö kommun. (Daniela & Ovidiu, 2014; Bensassi et al., 2015; 

Pierre, 1992 ) 

 

Del ett av detta arbete syftar att skapa en uppfattning om hur transportföretagen i Växjö 

kommun upplever företagsklimatet. Vidare i del två kommer orsakerna bakom ett 

eventuellt missnöje från transportföretagens sida att identifieras. Del tre kommer med 

bakgrund av slutsatserna på fråga ett och två att ta fram förslag på områden som bör 

förbättras i syfte att skapa ett bättre företagsklimat. 

 

1.6 Problemformulering 

 Hur upplever transportföretag i Växjö kommun dagens företagsklimat? 

 Vilka är orsakerna bakom ett eventuellt missnöje från transportföretag i Växjö 

kommun? 
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 Vilka områden kan förbättras för att skapa ett gynnsamt företagsklimat för 

transportföretagen i Växjö kommun? 

1.7 Syfte  

Syftet med arbetet är att beskriva och förklara det upplevda nuläget gällande 

företagsklimatet i Växjö kommun samt gapet mellan transportföretagens förväntningar 

och upplevelse som orsakar ett eventuellt missnöje. Syftet är också att komma med 

förslag på områden som kan förbättras för att skapa ett gynnsamt företagsklimat för 

transportföretagen i Växjö kommun. 

 

1.8 Begränsningar 

Svenskt Näringsliv har inte definierat vilka företag som ingår i transportbranschen utan 

det är företagen själva som bestämmer vilken bransch de tillhör i undersökningen 

”Lokalt näringsliv”. Detta arbete kommer endast fokusera på de transportföretag som 

identifierat sig som godstransportsföretag. 
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2 Metod 

Detta kapitel syftar till att beskriva teori kring valda tillvägagångssätt samt presentera 

och motivera de metodval som gjorts. I kapitlet presenteras teori och diskussion av 

arbetets vetenskapliga synsätt, vetenskapliga angreppssätt, forskningsmetodik, 

undersökningsdesign samt datainsamling. Därefter beskrivs urval av respondenter, 

kvalitetskriterier samt de etiska övervägandena som gjorts i arbetet. Avslutningsvis 

presenteras en sammanfattande tabell över studiens metodval.   

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

2.1.1 Positivism och hermeneutik 

Epistemologi är teori om vad som anses vara godtagbar kunskap inom ett ämnesområde. 

Inom epistemologin finns två synsätt som skiljer sig åt, dessa är positivism och 

hermeneutik. Inom positivism förespråkas användandet av naturvetenskapliga metoder 

vid studier av sociala fenomen. Positivismen menar att kunskap är oberoende av vem 

som tolkar den, det vill säga kunskap är objektivt och ska hållas fri från personliga 

värderingar. Detta har till följd att det lämnas lite eller inget utrymme för forskaren att 

själv tolka de resultat som framkommer. Hermeneutiken som ståndpunkt menar att 

kunskap uppstår i interaktion mellan individer och fokuserar på förståelse för hur dessa 

individer tolkar olika situationer. Hermeneutiken förordar ett mer tolkande synsätt och 

ger, till skillnad från positivismen, forskaren utrymme att själv utvärdera och formulera 

betydelsen av sina resultat. (Bryman och Bell, 2005) 

 

Ett positivistiskt synsätt har använts i detta arbete för att kunskapen ska återges 

oberoende av personliga åsikter och erfarenheter. Därmed tolkas inte den teoretiska eller 

empiriska referensramen, utan källorna skildras objektivt. Då syftet var att beskriva och 

förklara gapet mellan transportföretagens förväntningar och krav på kommunen och det 

upplevda nuläget gällande företagsklimatet gjordes det enligt hur de empiriska källorna 

beskrev det. Orsak-verkan-diagram samt gapmodellen nyttjades för att illustrera de 

bakomliggande orsakerna till ett eventuellt missnöje, vilka är standardiserade och 

objektiva tillvägagångssätt.   
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

2.2.1 Deduktion och induktion 

Inom forskningsvärlden diskuteras främst två angreppssätt, deduktion och induktion. 

Deduktion är det vanligaste och är ofta förenligt med det positivistiska synsättet på 

kunskap. Deduktion innebär att forskningen utgår från befintliga teorier inom 

ämnesområdet för att sedan samla in empirisk data. Den empiriska data analyseras 

sedan för att dra slutsatser om huruvida de befintliga teorierna stämmer eller ej. 

Motsatsen är induktion där forskningen istället utgår från empirisk data och slutsatser 

dras utifrån denna. Dessa slutsatser ligger sedan till grund för skapandet av teori. 

(Bryman och Bell, 2005) 

 

I detta arbete har problemet angripits med hjälp av ett deduktivt angreppssätt. Rådande 

forskning och teori inom ämnesområdet har legat till grund och efter detta har empiriskt 

material samlats in. Gapmodellen och Orsak-verkan-diagram användes som teoretisk 

referensram för att förklara och beskriva gapet mellan transportföretagens förväntningar 

och det upplevda nuläget gällande företagsklimatet. Tillvägagångssättet av gapmodellen 

och orsak-verkan-diagram gjordes i enlighet med teoretiska källor. Förutom att reda ut 

gapet mellan förväntat och upplevt företagsklimat var syftet även att beskriva och 

förklara det upplevda nuläget gällande företagsklimatet. Även detta baserades på en 

teoretisk grund och därför valdes ett induktivt angreppssätt bort.  

 

2.3 Forskningsmetodik 

Företagsekonomiska forskningsstudier kan delas in i två olika segment, kvantitativ och 

kvalitativ metod. Inom den kvantitativa metoden ligger fokus på kvantifiering när det 

gäller insamling och analys av data. En kvantitativ forskningsstudie utgår från det 

deduktiva synsättet och tyngdpunkten ligger på att pröva olika teorier. I huvudsak 

lägger kvantitativa forskare tonvikten på fyra olika områden: mätning, kausalitet, 

generalisering och replikation. Mätning gör att forskaren kan beskriva små och hårfina 

skillnader mellan människor för att åtskilja dessa. Kausalitet har ett förklarande fokus 

och gör det möjligt för forskaren att säga något om de bakomliggande orsakerna till en 

företeelse. Generaliserbarheten berör frågor om huruvida resultatet som presenteras är 

giltigt även vid andra situationer än den i den specifika studien, målet är att få fram 

resultat som är generella och sträcker sig utanför den aktuella situationens kontext. 
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Slutligen handlar replikation om att forskaren på ett klart och tydligt sätt dokumenterar 

hur studien har utförts steg för steg för att göra det möjligt för andra forskare att 

replikera studien och granska resultatet. De vanligaste undersökningsdesignerna inom 

kvantitativ forskning är surveyundersökningar och experiment. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Kvalitativ forskningsstrategi lägger vanligtvis fokus på ord och inte kvantifiering vid 

insamling och analys av data. Den kvalitativa forskaren har ett mindre urval till antalet 

än den kvantitativa forskaren och en närmare kontakt med deltagarna och dess naturliga 

miljöer etableras. Vanliga insamlingsmetoder är observationer, dokumentstudier samt 

intervjuer. Tonvikten inom den kvalitativa forskningen ligger oftast på förståelse 

snarare än förklaring. Inom kvalitativ metod tillämpas vanligtvis ett induktivt 

angreppssätt, där empiri hämtas före teori med ambition att generera nya teorier. . 

(Bryman & Bell, 2005) 

 

Detta arbete har använt sig av en kvalitativ forskningsmetod med hjälp av en 

intervjustudie. Arbetets syfte var dels att beskriva och förklara gapet mellan 

transportföretagens förväntningar och upplevelse på kommunen och det upplevda 

nuläget gällande företagsklimatet genom intervjuer. Djupgående intervjuer genomfördes 

med ett antal av transportföretagen i Växjö kommun för att ta reda på orsakerna bakom 

ett eventuellt missnöje. Genom Svenskt Näringslivs undersökning ”Lokalt näringsliv” 

vet Växjö kommun att transportföretagen generellt sätt är minst nöjda med 

företagsklimatet. Arbetets problemformulering har därför fokuserat på en djupare 

förståelse av orsakerna bakom ett eventuellt missnöje, därför valdes en kvantitativ 

forskningsmetodik bort.  

 

2.4 Undersökningsdesign 

Bryman och Bell (2005) beskriver en rad olika typer av undersökningsdesigner, dessa är 

tvärsnittsdesign, experimentell design, longitudinella undersökningar, komparativa 

undersökningar samt fallstudier.  

 

Vid en tvärsnittsdesign samlas data in från mer än ett enda fall vid en specifik tidpunkt 

som sedan analyseras för att hitta samband mellan dessa.  
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Vid experimentell design använder forskaren sig av två grupper, en experimentgrupp 

som utsätts för något och en kontrollgrupp som inte utsätts för detta något. Grupperna 

jämförs sedan för att se vilken effekt variabeln hade på experimentgruppen.  

 

Vid en longitudinell design studeras ett och samma urval vid olika tidpunkter för att 

identifiera förändringar som sker. Forskningen är tidskrävande och ofta dyr vilket gör 

den mindre förekommande.  

 

En komparativ design innebär att två oberoende fall studeras med samma metoder för 

att sedan jämföras. 

 

En fallstudie är en definierad och intensiv analys av ett eller flera fall. Fall som begrepp 

förknippas oftast med en viss plats eller lokal, exempelvis en avgränsad organisation 

eller arbetsplats.  

 

I detta arbete har en tvärsnittsdesign använts. En intervjustudie utfördes på flera 

transportföretag i Växjö kommun, detta med syfte att identifiera orsakerna bakom det 

missnöjda företagsklimatet. Informationen samlades in från flera fall vid en specifik 

tidpunkt för att hitta generella samband och upptäcka vad som bör belysas.  

 

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Primär- och sekundärdata 

I forskningssammanhang görs det ofta skillnad på två olika typer av data, primär- och 

sekundärdata. Primärdata är data som inte varit tillgänglig sedan tidigare och har 

inhämtas av forskaren själv med hjälp av till exempel observationer eller intervjuer. 

Sekundärdata är data som redan tillgängliggjorts av andra forskare. Att använda sig av 

sekundärdata har både sina fördelar och begränsningar. Att ta fram primärdata är i 

många fall en lång och kostsam process, att använda sekundärdata kan därför innebära 

stora besparingar i både tid och pengar. Det kan också innebära att tillgång ges till data 

av högre kvalitet än den forskaren själv har möjlighet att producera. Riskerna med att 

använda sig av sekundärdata är bland annat att forskaren inte är bekant med materialet. 

Kännedom om de variabler som används, hur de har kodats och hur det insamlade 

materialet organiserats måste uppnås, en process som kan vara tidskrävande. Den 

forskare som tar del av det insamlade materialet saknar dessutom kontroll över 
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kvaliteten på datamaterialet, något som kan vara problematiskt när information söks 

utanför erkända källor. En annan risk med att använda sekundärdata är det faktum att 

datamaterialet med stor sannorlikhet är insamlat i ett annat syfte än det forskaren ämnar 

använda materialet till och därmed kan variabler som är viktiga för denne forskares 

arbete saknas. (Bryman och Bell, 2005) 

 

2.5.2 Datainsamlingsmetoder 

Vid ostrukturerade intervjuer använder sig forskaren av lösa minnesanteckningar som 

stöd för att ge en genomgång av intervjuns tema eller teman för intervjupersonen. Själva 

intervjun kan snarare liknas vid ett vanligt samtal där intervjuaren ställer en eller ett 

begränsat antal frågor där intervjupersonen sen tillåts associera fritt. Intervjuaren 

reagerar sen på de punkter som denne anser intressanta och kommer med 

uppföljningsfrågor. (Bryman och Bell, 2005) 

 

Vid semistrukturerade intervjuer finns ett antal teman som ska diskuteras och på 

förhand mer eller mindre specificerade frågeställningar. Oftast använder sig intervjuaren 

av en intervjuguide där dessa frågeställningar finns presenterade. Intervjuaren behöver 

inte följa denna intervjuguide slaviskt, utan frågor kan ställas i den ordningsföljd som 

känns naturlig utifrån hur samtalet utspelar sig. Frågor som inte finns med i 

intervjuguiden kan också ställas om intervjuaren vill knyta an till något ämne som 

berörts i intervjupersonens svar, i huvudsak bör dock den ursprungliga guiden följas. 

Även om intervjuns ämne och frågor till stor del är på förhand bestämda lämnas stort 

utrymme för intervjupersonen att utforma sina svar på dennes egna vis. (Bryman och 

Bell, 2005) 

 

Det teoretiska underlaget för detta arbete har inhämtats från sekundärdata, främst 

angående tidigare studier relaterade till tjänstekvalitet och företagsklimat. Dessa studier 

har funnits tillgängliga i form av vetenskapliga artiklar som publicerats i en rad olika 

fackjournaler. Databaser som har använts för sökning av artiklar är business source 

premiere och emerald. Sökord som har använts för systematisk sökning är bland annat 

business environment, gap-model och servicequality. Även facklitteratur och läroböcker 

inom ämnen som forskningsmetodik och tjänstekvalitet har använts.  
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Det empiriska underlaget för detta arbete har hämtats från primär- och sekundärdata. 

Primärdata har inhämtats genom semistrukturerade intervjuer med transportföretag 

inom Växjö kommun, Svenskt Näringslivs regionchef, Växjö kommuns 

näringslivskontor samt Växjö kommuns trafikenhet. Det sekundära materialet har 

hämtats från Svenskt Näringslivs undersökning ”Lokalt näringsliv”. 

 

2.6 Urval 

Inom forskning finns det två huvudsakliga urvalsmetoder, sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval är vanligt förekommande inom surveyforskning, 

detta då informationen som samlas in vid ett slumpmässigt urval kan användas för att 

dra generella slutsatser om den population som stickprovet dragits från. De vanligaste 

metoderna för sannolikhetsurval är obundet slumpmässigt-, stratifierat slumpmässigt- 

samt klusterurval. Vid obundet slumpmässigt urval har varje individ i populationen 

samma möjlighet att komma med i urvalet. Detta skapar större trovärdighet i 

forskningen och gör det möjligt för forskaren att generalisera resultatet av studien till 

populationen i dess helhet. I ett stratifierat slumpmässigt urval tas hänsyn till 

populationens representation, till exempel hur många anställda en avdelning har. Här 

skapas en urvalsfraktion som gör att varje grupp har procentuellt samma representation 

sett till gruppens storlek. Slutligen vid klusterurval delas populationen in i olika 

grupper, eller kluster, och urvalet sker sedan bland dessa. Klusterurval används ofta om 

populationen är geografiskt spridd då forskaren på ett snabbare och mindre kostsamt 

sätt kan samla in information. Dock finns det ingen garanti för att de utvalda ger en 

rättvis bild av den mångfald som befolkningen som helhet påvisar. (Bryman och Bell, 

2005) 

 

Icke-sannolikhetsurval karakteriseras enligt Bryman och Bell (2010) av att alla i en 

population inte har samma chans att bli utvalda, detta gör det svårare för forskaren att 

generalisera resultatet av studien till populationen i sin helhet. Vanligt förekommande 

urvalsmetoder vid icke-sannolikhetsurval är bekvämlighets-, snöbolls-, och kvoturval. 

Bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder sig av personer som för tillfället 

råkar finnas tillgängliga. Problemet vid bekvämlighetsurval är att de är svåra att 

generalisera då forskaren inte vet vilken population som stickprovet är representativt 

för. Metoden används ofta när forskaren genom en slump får möjlighet att samla in data 
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från personer med stor inverkan på studien, detta kan i sin tur skapa en språngbräda för 

fortsatt forskning. (Bryman och Bell, 2005) 

 

Vid snöbollsurval tar forskaren initialt kontakt med ett mindre antal människor som 

anses relevanta för studien, forskaren använder sedan dessa för att få kontakt med 

ytterligare respondenter. Snöbollsurval används nästan bara inom kvalitativ forskning 

och problemet med metoden är, i jämlikhet med bekvämlighetsurval, att resultaten är 

svåra att generalisera då det är osannolikt att urvalet kommer vara representativt för 

befolkningen. Kvoturval är en metod som är förhållandevis ovanlig inom akademisk 

forskning men används flitigt i till exempel kommersiella marknadsundersökningar. 

Syftet med kvoturval är att skapa ett urval som avspeglar en befolknings relativa 

fördelning av individer i olika kategorier. Exempel på kategorier är kön, etnisk 

bakgrund och ålder. Här är det, till skillnad från ett stratifierat urval, forskaren själv som 

bestämmer vilka som ska vara med i undersökningen och urvalet är därmed icke-

slumpmässigt. (Bryman och Bell, 2005) 

 

I detta arbete har en kvalitativ undersökning av Växjö kommuns transportföretag 

genomförts. I arbetet har intervjupersonerna valts ut genom ett snöbollsurval. Efter 

kontakt med Svenskt Näringslivs regionchef i Kronoberg erhölls en rad förslag på 

godstransportföretag samt tillhörande personer som skulle kunna ses som lämpliga 

intervjupersoner. Det fanns totalt 15 godstransportföretag i Växjö kommun och till en 

början valde författaren tillsammans med Svenskt Näringslivs regionschef i Kronoberg 

ut fem av dessa 15 företag vilket resulterade i fyra intervjuer. För att få en bättre 

förståelse av orsakerna bakom ett eventuellt missnöje valdes senare, genom samma 

process, ytterligare 10 företag till vilket resulterade i ytterligare tre intervjuer. Fördelen 

med att ha arbetat med detta urvalssätt var att förslag kunde erhållas utifrån de kriterier 

som ställdes på intervjupersonerna från författarnas sida. 

 

2.7 Kvalitetsmått 

Bryman och Bell (2005) beskriver två kriterier som användas vid bedömning av 

kvalitativa undersökningar, trovärdighet och äkthet. Trovärdighet delas in i fyra 

delkriterier som beskrivs nedan: 
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Tillförlitlighet: För att säkerställa att resultaten av ett arbete är tillförlitligt bör det 

säkerställas att forskningen utförts i enlighet med de regler och normer som finns för 

den aktuella typen av forskning. För att stärka tillförlitligheten av ett arbete bör 

resultatet presenteras för de personer som varit en del av studien och de fenomen som 

studerats. Detta säkerställer att forskaren har uppfattat de fenomen som studerats på ett 

korrekt sätt som överensstämmer med studieobjektens uppfattning. (Bryman och Bell, 

2005) 

 

Överförbarhet: Kvalitativ forskning omfattar ofta intensiva studier av ett särskilt 

fenomen eller en grupp av individer. Dessa fenomen och grupper är ofta mer eller 

mindre unika och denna typ av forskning fokuserar i många fall på en djupare förståelse 

av dessa ting snarare än bredd och förklaring. Detta försvårar möjligheten att replikera 

det arbete som har gjorts med exakt samma förutsättning. Kvalitativa forskare bör 

därför lämna fylliga beskrivningar av de detaljer som påverkat resultatet för att 

underlätta bedömning för andra forskare av hur överförbara resultaten är till en annan 

miljö. (Bryman och Bell, 2005) 

 

Pålitlighet: För att andra forskare ska kunna bedöma pålitligheten i de resultaten som 

presenterats menar Bryman och Bell (2005) att en fullständig redogörelse av alla faser i 

forskningsprocessen ska finnas tillgänglig. De val som har gjorts och de synsätt som 

intagits för problemformulering, urvalskriterier, metodval för dataanalys och så vidare 

ska finnas presenterade. Med hjälp av dessa redogörelser kan andra forskare fungera 

som granskare av arbetet och bedöma kvaliteten på de procedurer och tillvägagångssätt 

som använts och därmed även kvaliteten på de resultat som presenteras. (Bryman och 

Bell, 2005) 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera: Utifrån ståndpunkten att fullständig objektivitet 

sällan går att uppnå när forskningen berör sociala fenomen berör det sista 

tillförlitlighetskriteriet frågan om huruvida forskaren har agerat i god tro eller inte. Det 

måste säkerställas att forskaren inte har låtit personliga värderingar och åsikter färga de 

resultat som uppnåtts. (Bryman och Bell, 2005) 

 

Det andra huvudkriteriet, äkthet, berör frågor om huruvida resultaten ger en rättvis bild 

utav de fenomenen som har studerats. Resultaten som presenteras ska stämma överens 
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med de åsikter och uppfattningar som finns i den grupp som har studerats. För att 

resultaten ska anses äkta ska dessa dels bidra till en ökad förståelse hos studieobjekten 

för det fenomen som studerats, men även för hur andra individer uppfattar dessa 

fenomen. (Bryman och Bell, 2005) 

 

För att stärka tillförlitligheten i arbetet har författaren transkriberat de intervjuer som har 

genomförts. Dessa transkriberingar har sedan skickats till respektive intervjuperson för 

validering och möjlighet till att göra korrigeringar. Möjligheten för intervjupersonerna 

att läsa igenom författarens transkriberingar har även ökat arbetets äkthet då det 

säkerställs att bilden som ges över intervjupersonernas uppfattningar och åsikter är 

sanningsenlig. 

 

För att stärka överförbarheten har arbetet grundats i redan befintlig teori. Denna teori 

samlades in från en rad olika källor för att säkerställa att den teoretiska grund arbetet 

vilar på inte är partisk eller snedvriden. 

 

Författaren har givit redogörelser för vilket synsätt som har intagits i arbetet. Diskussion 

angående det vetenskapliga angreppssätt som valts, de forsknings- och 

datainsamlingsmetoder som används samt etiska övervägande har förts av författaren 

för att stärka pålitligheten i arbetet. Kriteriet möjlighet att styrka och konfirmera har 

uppnåtts genom att författarna inte har blandat in egna värderingar och åsikter i 

slutsatsen utan endast redovisat de upptäckter som gjorts. 

 

2.8 Etiska överväganden 

Vid en samhällsvetenskaplig undersökning kan det vid flera olika tillfällen uppstå etiska 

frågeställningar som forskaren måste ta hänsyn till. Det är bland annat myndigheter och 

professionella organisationer som utformat de etiska reglerna angående hur forskning 

ska bedrivas (Bryman och Bell, 2005). Bryman och Bell (2005) redogör för fem etiska 

principer som bland annat gäller för svensk forskning. Dessa fem är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet samt falska 

förespeglingar 

 

Forskaren ska ge information till de inblandade personerna angående undersökningens 

syfte. Enligt samtyckeskravet har personerna i undersökningen rätt att avbryta 
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medverkandet då deltagandet är frivilligt. Samtliga deltagare i undersökningen har rätt 

att vara anonyma och personliga uppgifter ska vara oåtkomliga för obehöriga. Uppgifter 

som samlas in i samband med forskningen får enligt nyttjandekravet endast användas 

till forskningsändamålet. Avslutningsvis får forskaren inte ge ut falsk eller vilseledande 

information till undersökningspersonerna. (Bryman och Bell, 2005) 

 

I arbetet har samtliga etiska överväganden tagits hänsyn till, arbetets syfte och att 

intervjupersonernas medverkan är frivillig har förklarats för samtliga intervjupersoner. 

Uppgifterna som har samlats in under intervjuerna har behandlats konfidentiellt och 

varit oåtkomliga för obehöriga. Uppgifterna har inte använts i något annat syfte än 

forskningsändamålet. Intervjupersonerna har i samband med intervjuerna introducerats 

till arbetets syfte och slutligen har inga falska förespeglingar eller vilseledande 

information lämnats från författarens sida. 
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2.9 Metodsammanfattning 
I figur 6 ges en sammanfattande bild av arbetets metodval.  

       

 
Figur 6 - Metodsammanfattning. (Egen illustration)   
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3 Hur upplever transportföretag i Växjö kommun dagens 

företagsklimat? 

I detta kapitel presenteras teori, empiri samt analys kopplat till problemformuleringen 

”Hur upplever transportföretag i Växjö kommun dagens företagsklimat?”.  

 

3.1 Teori 

I teorikapitlet beskrivs vad företagsklimat är och vilka variabler som är kopplade till 

det lokala företagsklimatet. 

 

3.1.1 Företagsklimat 

Grunden till vår välfärd skapas av företagen. Huruvida företag väljer att växa, anställa 

eller avsluta sin verksamhet påverkar sysselsättning, skatteintäkter samt vilket utbud av 

varor och tjänster som finns tillgängliga. Vilka beslut företag väljer att ta påverkas av 

företagets omgivning som är internationell, nationell, regional och lokal. 

(foretagsklimat.se, 2015; Scott, 2001)  

 

Företagsklimatet är summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som 

möter företagen i vardagen 

 

De nationella faktorerna, vilka även kan vara internationellt betingade, som påverkar 

företagsklimatet är bland annat lagar, regler och beskattning. Det nationella 

företagsklimatet är ofta i centrum i debatten vilket den även bör vara då den påverkar 

alla. (Scott 2001) Dock har det lokala företagsklimatet också stor påverkan gällande om 

företag exempelvis väljer att expandera eller avsluta verksamheten, något som inte alltid 

uppmärksammas. (foretagsklimat.se, 2015; Scott, 2001) 

 

Det lokala företagsklimatet handlar till stor del om kommunens service, dels genom 

tillstånd och tillsyn, tillstånd är något företagare behöver ansöka om när de exempelvis 

vill starta upp eller utöka en verksamhet. Tillsyn handlar om att kommunen ser till att 

alla företag följer de regler och lagar som finns och att alla därmed konkurrerar på 

samma villkor. Hur bra företagsklimatet upplevs bestäms inte bara genom hur lätt det är 

att ansöka om tillstånd och tillsyn, tiden det tar från att ansökningen lämnas in till svar 

erhålls är också viktigt. En snabb och tillförlitlig ärendehantering är därmed en viktig 
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del kopplad till tillstånd och tillsyn.(foretagsklimat.se, 2015) En snabb ärendehantering 

gör enligt Frid (1997) att kunden får en snabbare svarstid samt lösningstid vilket ökar 

kundnöjdheten.   

 

Det lokala företagsklimatet påverkas även av vilket bemötande företagen får av 

kommunen (foretagsklimat.se, 2015). Vid ett första bemötande spelar attityden en stor 

roll, med attityd menas hur en person reagerar på en annan person, en idé eller en 

situation. En attityd är oftast tillfällig och kan förändras med tiden. En dålig attityd kan 

bland annat bero på dålig kunskap inom ett ämne, ett invant beteende eller att personen i 

fråga har en dålig dag. (Bloisi et al., 2003) 

 

Vilket utrymme kommunen ger till företagande inom traditionellt offentliga 

verksamheter är också något som påverkar det lokala företagsklimatet. Exempel är här 

om kommunen väljer att hålla service, exempelvis sophämtning, internt eller om 

kommunen låter privata aktörer sköta detta. (foretagsklimat.se, 2015) Som en följd av 

kommunernas större intresse av att köpa verksamhet istället för att utföra den i egen 

regi, har marknaden för företag och organisationer inom dessa områden vuxit. 

Privatiseringen inom traditionellt offentliga verksameter har gjort att företag verksamma 

inom denna sektor har fördubblat antalet sysselsatta under en tidigare tioårs period. 

Privatiseringen har därmed skapat en större marknad och en högre sysselsättning. 

(SCB.se, 1999) 

 

Slutligen påverkas det lokala företagsklimatet av de attityder till företagande som finns 

bland kommunpolitiker, tjänstemän och samhället i stort. (foretagsklimat.se, 2015) 

Vilken inställning politiker och tjänstemän har till företagande kan enligt McQuaid 

(2002) bland annat visas genom vilken policy och politik som råder angående 

utbildning, rådgivning, infrastruktur samt finansiering. Andra åtgärder från politikers 

och tjänstemäns håll som beskriver deras attityd till företagande är deras förmåga att 

säkra tillgången till lokaler samt att etablera nätverk för att främja samarbeten mellan 

olika aktörer (Potter, 2005).  

 

Ett gynnsamt företagsklimat har stor betydelse i målet att skapa arbeten, främja 

tillväxten samt trygga välfärden och bör därför ligga i allas intresse. I ett bra 

företagsklimat sporras fler till att starta, driva och utveckla framgångsrika företag, vilket 
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påverkar kommunen i stort positivt. Ständig uppföljning av företagsklimatet och 

tillbehörande analys av vad som ligger bakom en kommuns misslyckande eller 

framgång är nyckeln till att skapa ett bättre företagsklimat. (Pierre, 1992; 

foretagsklimat.se, 2015) 

 

3.1.2 Sammanfattning av det lokala företagsklimatet 

I figur sju görs en sammanställning av de variabler som enligt Svenskt Näringsliv 

påverkar det lokala företagsklimatet. 

 

Figur 7 - Sammanfattning av de variabler som påverkar det lokala företagsklimatet. (Egen illustration)
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3.2 Empiri 

Kapitlet inleds med en beskrivning av de företagen som deltagit i studien. 

I kapitlet kommer även empiriskt material kopplat till frågeställningen” Hur upplever 

transportföretag i Växjö kommun dagens företagsklimat?” att beskrivas.  

 

3.2.1 Braås Åkeri AB 

Braås Åkeri AB grundades 1927 och har idag 50 anställda. Braås Åkeri bedriver 

transportverksamhet på 14 olika orter över hela Sverige och Norge och omsatte 2014 

110 miljoner kronor. Braås Åkeri ansvarar för all transportplanering för Benders 

produkter i Sverige och Norge. Benders sortiment består bland annat av takpannor, 

marksten, granit och huvuddelen av Braås Åkeris transporter består till största del av 

varor som dessa och liknande. (Andersson, Braås Åkeri, 2015) 

 

Vd:n för Braås Åkeri AB, Håkan Andersson, säger att företagsklimatet i Växjö kommun 

är relativt gott. Andersson tillägger att Växjö kommun har väldigt liten påverkan på 

deras verksamhet och att den enda gången de är i kontakt med Växjö kommun är i 

samband med nybyggnationer, tillståndsgivning eller tillsynsärenden från miljö- och 

hälsoskyddsavdelningen. Andersson fortsätter, och säger att dem gångerna de har varit i 

kontakt med Växjö kommun gällande tillstånd och tillsyn har det fungerat proffsigt 

samt blivit bra bemötta. På frågan om företagande inom offentlig verksamhet säger 

Andersson att Växjö kommun borde låta privata aktörer ta hand om mer offentliga 

verksamheter och tänker främst på sophämtning. Avslutningsvis, på frågan om hur 

tjänstemän och politiker ställer sig till företagande, säger Andersson att politiker och 

tjänstemän över tid, har fått en mer positiv inställning till företagande. (Andersson, 

Braås Åkeri, 2015) 
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I tabell ett presenteras en sammanfattning av Anderssons svar gällande de fyra 

dimensionerna av företagsklimat som beskrivs i kapitel 3.1. 

Dimensioner i det lokala 

företagsklimatet 

Nöjd Missnöjd 

Tillstånd, tillsyn samt 

ärendehantering 

X  

Bemötande  X  

Utrymme i offentlig verksamhet  X 

Attityder till företagande X  

Tabell 1 - Sammanställning av Andersson svar gällande det lokala företagsklimatet. (Egen illustration) 

 

3.2.2 Alwex Transport AB 

Alwex Transport AB bildades år 2000 genom en sammanslagning av dåvarande Alvesta 

LBC och Växjö Åkericentral. Alwex är ett transport- och logistikföretag som ägs av 

omkring 85 fristående åkerier och omsatte år 2014 drygt 1,1 miljarder. Alwex har med 

sina många delägare ett stort antal fordon vilket gör att de kan erbjuda alla typer av 

transporter.  

 

Mats Lundmark, VD på Alwex Transport AB, berättar att han finner företagsklimatet i 

Växjö kommun mycket bra. Det finns lättillgängliga politiker samt olika logistiknätverk 

som verkar som mötesplatsformer som kommunen gått i spetsen för och skapat. 

Lundmark upprepar än en gång att företagsklimatet är mycket bra med betoning på 

mycket. Lundmark tycker även att näringslivskontoret är väldigt aktiva, detta samtidigt 

som politikerna är lyhörda, aktiv, tar sig tid att vara med på olika möten och 

mötesformer samt träffa företag. Detta tillsammans skapar ett väldigt bra företagsklimat. 

Lundmark har tidigare jobbat i andra kommuner inom transportbranschen och säger att 

Växjö kommuns företagsklimat är mycket bättre i jämförelse med de kommuner han 

tidigare jobbat i. Det enda Lundmark påpekar är att vid ansökningar om tillstånd och 

tillsyn kan ärendehanteringstiden bli lite väl lång och att detta är något som kan 

förbättras. Avslutningsvis tycker Lundmark att Växjö kommun ger tillräckligt med 

utrymme till företagande i offentliga verksamheter. (Lundmark, Alwex Transport AB, 

2015) 
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I tabell två presenteras en sammanfattning av Lundmarks svar gällande de fyra 

dimensionerna av företagsklimat som beskrivs i kapitel 3.1. 

Dimensioner i det lokala 

företagsklimatet 

Nöjd Missnöjd 

Tillstånd, tillsyn samt 

ärendehantering 

 X 

Bemötande X  

Utrymme i offentlig verksamhet X  

Attityder till företagande X  

Tabell 2 - Sammanställning av Lundmarks svar gällande det lokala företagsklimatet. (Egen illustration) 

 

3.2.3 S Lingborg Transport i Växjö AB 

S Lingborg Transport i Växjö AB grundades 1996 och har idag 18 anställda. S Lingborg 

Transport i Växjö AB transporter består till största del av drycker, frukt och grönt samt 

råvaror till krogarna och omsatte år 2014 cirka 20 miljoner kronor. S Lingborg 

Transport i Växjö AB samarbetspartner är Coca-Cola, Spendrups, Krönleins, Ert-godis, 

Växjö partiaffär samt Axfood. (Lingborg, S Lingborg Transport i Växjö AB, 2015) 

 

Sivert Lingborg, VD på S Lingborg Transport i Växjö AB klargör direkt att andelen av 

deras verksamhet som påverkas av kommunen är väldigt liten. Den enda gången Växjö 

kommun är inblandad är när de ansöker om tillstånd att få leverera livsmedel till miljö-

och hälsoskyddsavdelningen. Lingborg fortsätter och säger att de gångerna de är i 

kontakt med kommunen gällande tillståndansökningar går ärendehanteringen smidigt 

och han känner även att han får ett trevligt bemötande vid kontakten. Dock tycker 

Lingborg att det är svårt att hitta rätt blankett vid ansökningarna samt att språket i 

blanketterna är svårförstått. På frågan om politiker och tjänstemäns attityder till 

företagande ställer sig Lingborg tveksam och menar att de inte tar hänsyn till vad 

företagen tycker utan kör på sin egen agenda. (Lingborg, S Lingborg Transport i Växjö 

AB, 2015) 

 

”De handlar först och tänker sen. Många beslut de fattar är sådant som ställer till att” 
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På frågan om Växjö kommun ger tillräckligt utrymme till företagande inom traditionellt 

offentliga verksamheter säger Lingborg att han tycker Växjö kommun kan bli bättre på 

denna punkt men menar samtidigt att Växjö kommun är bättre än många andra 

kommuner. Problemet Lingborg upplever är att han inte vet var Växjö kommun lägger 

upp information gällande offentlig upphandling vilket gör att han inte kan lägga en 

offert. (Lingborg, S Lingborg Transport i Växjö AB, 2015) 

 

I tabell tre presenteras en sammanfattning av Lingborgs svar gällande de fyra 

dimensionerna av företagsklimat som beskrivs i kapitel 3.1. 

Dimensioner i det lokala 

företagsklimatet 

Nöjd Missnöjd 

Tillstånd, tillsyn samt 

ärendehantering 

 X 

Bemötande X  

Utrymme i offentlig verksamhet  X 

Attityder till företagande  X 

Tabell 3 - Sammanställning av Lingborgs svar gällande det lokala företagsklimatet. (Egen illustration) 

 

3.2.4 Samuelssons Åkeri AB 

Samuelssons Åkeri AB grundades 1981 i Växjö, har idag 110 anställda och omsatte 

2014 118 miljoner kronor. Samuelssons åkeri har växt geografiskt med åren och finns 

numera även i Kalmar, Jönköping, Örebro och södra Stockholm. Samuelsson är ett av 

åkerierna inom transport- och logistikföretaget Alwex och levererar främst gods till 

livsmedelkunder. (Samuelsson, Samuelssons Åkeri AB, 2015) 

 

Vd:n på Samuelsson Åkeri AB, Christer Samuelsson, poängterar direkt att de har 

väldigt lite med kommunen att göra. När det kommer till saker som tillstånd, tillsyn och 

ärendehantering säger Samuelsson att de inte har många sådana ärenden om året men de 

få gångerna som uppstår är Samuelsson nöjd med hur Växjö kommun sköter sig. Vidare 

säger Samuelsson, då han inte är i kontakt med Växjö kommuns personal så ofta, inte 

har så mycket erfarenhet av bemötandet. Dock kände han sig kränkt den senaste gången 

han var i kontakt med personal från Växjö kommuns. Då han inte är i kontakt med 
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Växjö kommuns anställda ofta så har denna senaste gång speglat av sig mycket i hans 

uppfattning om kommunens bemötande. (Samuelsson, Samuelssons Åkeri AB, 2015) 

 

När det kommer till företagande inom traditionellt offentliga verksamheter har 

Samuelsson ingen uppfattning om Växjö kommun gör tillräckligt då detta inte är ett 

område åkeriet är verksam inom. Slutligen tycker Samuelsson att Växjö kommun inte 

gör tillräckligt för att göra företagsklimatet för transportföretagen bättre. Växjö 

kommun behöver ”kratta” mer för tillverkande företag genom att exempelvis sälja 

industrimark, fler tillverkande företag skapar högre sysselsättning åt transportföretagen. 

Samuelsson känner sig ofta bortglömd, ovanstående argument gör att Samuelsson 

känner bristande attityder från politiker och tjänstemän i Växjö kommun gentemot 

företagande inom transportbranschen. (Samuelsson, Samuelssons Åkeri AB, 2015) 

 

I tabell fyra presenteras en sammanfattning av Samuelssons svar gällande de fyra 

dimensionerna av företagsklimat som beskrivs i kapitel 3.1. 

Dimensioner i det lokala 

företagsklimatet 

Nöjd Missnöjd 

Tillstånd, tillsyn samt 

ärendehantering 

X  

Bemötande  X 

Utrymme i offentlig verksamhet   

Attityder till företagande  X 

Tabell 4 - Sammanställning av Samuelssons svar gällande det lokala företagsklimatet. (Egen illustration) 

 

3.2.5 KM Göransson Åkeri AB 

KM Göransson Åkeri AB har anor från 1925 men aktiebolaget startade 1988 och har 

idag 15 anställda. Uppdragsgivare är allt från sågverk till massa- och 

biobränsleindustrin, omsättning 2014 uppgick till 24 miljoner kronor.  

 

Vd:n på KM Göransson Åkeri AB, Christian Göransson, berättar direkt att de har 

väldigt lite kontakt med Växjö kommun och att dessa är en väldigt liten del av deras 

verksamhet. Ansökningar om tillstånd eller tillsyn har endast gjorts ett fåtal gånger men 

de gånger som det gjorts har det sköts på ett bra och effektivt sätt. Göransson fortsätter 

och säger att de gångerna han har varit i kontakt med kommunen har han fått ett bra 
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bemötande men tillägger att det ibland kan ta tid innan han kommer i kontakt med rätt 

person. 

 

Enligt Göransson gör Växjö kommun inte något för att främja transportnäringen eller 

försöka skapa bättre förutsättningar för den. Detta är konstigt då Växjö kommun 

ständigt uttrycker sig för att vara ett intressant logistikläge och enligt Göransson pekar 

detta på en bristande attityd till företagande från politiker och tjänstemäns håll. 

Avslutningsvis på frågan om Växjö kommun ger tillräckligt med utrymme till 

företagande inom traditionellt offentliga verksamheter säger Göransson (2015) att han 

egentligen inte har någon uppfattning om de men att den spontana reaktionen är nej.  

 

I tabell fem presenteras en sammanfattning av Göranssons svar gällande de fyra 

dimensionerna av företagsklimat som beskrivs i kapitel 3.1. 

Dimensioner i det lokala 

företagsklimatet 

Nöjd  Missnöjd 

Tillstånd, tillsyn samt 

ärendehantering 

X  

Bemötande X  

Utrymme i offentlig verksamhet  X 

Attityder till företagande  X 

Tabell 5 - Sammanställning av Göranssons svar gällande det lokala företagsklimatet. (Egen illustration) 

 

3.2.6 Växjö Åktrans AB 

Växjö Åktrans grundades 1952 och har idag 44 anställda. Växjö Åktrans transporterar 

återvinningsmaterial från industrier, byggen samt allmännyttan. De är verksamma inom 

hela södra Sverige och omsatte år 2014 48 miljoner kronor.  

 

Vd:n på Växjö Åktrans AB var sjukskriven och intervjun utfördes därför med den 

tillfälliga Vd:n XX. XX berättar att ansökningar om tillstånd och tillsyn sker till miljö- 

och hälsoskyddsavdelningen, detta sker ofta och XX upplever att detta sköts på ett bra 

och effektivt sätt. XX nämner dock att de vid en ansökan om byggtillstånd har fått vänta 

väldigt länge och har fortfarande inte fått något svar vilket han känner sig väldigt 
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missnöjd med. Vidare till frågan om bemötande menar XX att det generellt sätt sköts 

bra. Dock kan det vid vissa tillfällen bli fel enligt XX. 

 

”Om det exempelvis är någon granne som klagar så är det bara vårt fel. Jag tycker att 

man borde se saken från båda sidorna och där kan jag tycka att det blir lite galet 

ibland.” 

 

På frågan om Växjö kommun ger tillräckligt med utrymme till företagande inom 

traditionellt offentliga verksamheter säger XX att han inte har jättestor erfarenhet av 

området men av det han vet tycker han att det sköts bra. Avslutningsvis tycker XX att 

politiker och tjänstemän inom Växjö kommun har en bra attityd till företagande.  

 

I tabell sex presenteras en sammanfattning av XX svar gällande de fyra dimensionerna 

av företagsklimat som beskrivs i kapitel 3.1. 

Dimensioner i det lokala 

företagsklimatet 

Nöjd Missnöjd 

Tillstånd, tillsyn samt 

ärendehantering 

 X 

Bemötande  X 

Utrymme i offentlig verksamhet X  

Attityder till företagande X  

Tabell 6 - Sammanställning av XX svar gällande det lokala företagsklimatet. (Egen illustration) 

 

3.2.7 Thomas Åhmans Åkeri AB 

Thomas Åhmans Åkeri AB grundades år 1999 och har idag två anställda. Thomas 

Åhmans Åkeri AB transporterar mestadels glas och fönster. Omsättningen uppgick 

2014 till drygt två miljoner kronor. (Åhman, Thomas Åhmans Åkeri AB, 2015) 

 

Thomas Åhmans, VD på Thomas Åhmans Åkeri AB, säger att han inte har någon klar 

uppfattning om hur företagsklimatet i Växjö kommun är då han inte har varit i kontakt 

med Växjö kommun de senaste åren. Då Åhman inte varit i kontakt med Växjö 

kommun de senaste åren har han ingen uppfattning om bemötandet. Åhman har inte 

heller ansökt om tillstånd eller tillsyn de senaste åren och har därmed ingen uppfattning 



  
 

31 

huruvida detta fungerar likaså ärendehanteringen. (Åhman, Thomas Åhmans Åkeri AB, 

2015) 

 

”Jag har inte varit i behov av att ansöka till något” 

 

Åhman fortsätter och tycker att Växjö kommun ger tillräckligt med utrymme till 

företagande inom traditionellt offentliga varsamheter. Åhman tycker dock att en del ska 

skötas offentligt och att Växjö kommun kanske släpper in för mycket privata aktörer. 

Slutligen tycker Åhman att politiker och tjänstemäl ofta uttrycker sin välvilja till 

företagande men att deras handlingar ibland speglar något annat. (Åhman, Thomas 

Åhmans Åkeri AB, 2015) 

 

I tabell sju presenteras en sammanfattning av Åhmans svar gällande de fyra 

dimensionerna av företagsklimat som beskrivs i kapitel 3.1. 

Dimensioner i det lokala 

företagsklimatet 

Nöjd Missnöjd 

Tillstånd, tillsyn samt 

ärendehantering 

  

Bemötande   

Utrymme i offentlig verksamhet X  

Attityder till företagande  X 

Tabell 7 - Sammanställning av Åhmans svar gällande det lokala företagsklimatet. (Egen illustration) 
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I figur åtta presenteras en sammanfattning av hur många av respondenterna som tyckte 

att de olika variablerna från Svenskt Näringsliv var bra. 

Figur 8 - Sammanställning av hur många respondenter som tyckte de olika variablerna var bra. (Egen 

illustration)  

Lokala 
företagsklimatet 

Tillstånd, tillsyn samt 
ärendhantering: 

3 Nöjda 

3 Missnöjda 

1 Ingen åsikt 

Bemötande: 

4 Nöjda 

2 Missnöjda 

1 Ingen åsikt 

Attitiyder till 
företagande: 

3 Nöjda 

4 Missnöjda 

 

Utrymme i offentlig 
verksamhet: 

3 Nöjda 

3 Missnöjda 

1 Ingen åsikt 
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3.3 Analys 

I kapitelet kommer det empiriska materialet tolkas och jämföras med det teoretiska 

underlaget för frågeställningen ”Hur upplever transportföretag i Växjö kommun dagens 

företagsklimat?”. 

 

Traditionellt sett är det ofta det nationella företagsklimatet som ligger i fokus i debatten 

medan det lokala företagsklimatet ofta hamnar i bakgrunden då många inte tror att detta 

har någon särskild påverkan på företag. Kommunen kan inte påverka lagar men kan på 

annat sätt påverka företags beslut om exempelvis expanderingar och nyinvesteringar. 

(foretagsklimat.se, 2015; Scott, 2001). 
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I tabell åtta presenteras en sammanställning av samtliga respondenters svar gällande de olika dimensionerna kopplade till det lokala 

företagsklimatet. 

 Braås 

Åkeri 

Alwex 

Transport 

AB 

S. 

Lingborg 

Transport i 

Växjö AB 

Samuelsson 

Åkeri AB 

KM 

Göransson 

Åkeri AB 

Växjö 

Åktrans 

AB 

Thomas 

Åhmans 

Åkeri AB 

 Nöjd Miss-

nöjd 

Nöjd Miss-

nöjd 

Nöjd Miss-

nöjd 

Nöjd Miss-

nöjd 

Nöjd Miss-

nöjd 

Nöjd Miss-

nöjd 

Nöjd Miss-

nöjd 

Tillstånd, 

tillsyn, 

ärendehantering 

X   X  X X  X   X   

Bemötande X  X  X   X X   X   

Utrymme i 

offentlig 

verksamhet 

  

X 

X   X    X X  X  

Attityder till 

företagande 
X  X   X  X  X X   X 

Tabell 8 - Sammanställning av samtliga respondenters svar kopplade till det lokala företagsklimatet. (Egen illustration)
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3.3.1 Tillstånd, tillsyn samt ärendehantering 

Det lokala företagsklimatet kan kommunen påverka genom tillstånd och tillsyn, något 

som ofta krävs i samband med nybyggnationer, avfallshantering och 

livsmedelsutkörningar. Tiden det tar från att ansökningen lämnas är en annan sak som 

påverkar hur företagsklimatet uppfattas. (foretagsklimat.se, 2015). Sex av sju 

respondenter säger att de får ansöka om tillstånd för bland annat utkörning av livsmedel 

och farligt avfall till miljö- och hälsoskyddsavdelningen på Växjö kommun. Dock är det 

skillnad i hur ofta detta sker mellan de olika företagen, en del ansöker endast ett fåtal 

gånger per år medan andra nästan håller ständig kontakt.  

 

Fem av sju respondenter säger att ärendehanteringen för tillstånd och 

tillsynsansökningar till miljö- och hälsoskyddsavdelningen sköts bra och effektivt. 

Andersson (2015) beskriver att de, utöver miljö- och hälsoskyddsavdelningen, har 

ansökt om bygglov till byggnadsnämnden vilket han också tyckte fungerade bra. XX 

beskriver i motsats att deras ansökning gällande bygglov till byggnadsnämnden har tagit 

väldigt lång tid och de har fortfarande inte fått beslut. Både Andersson (2015) och XX 

(2015) bekräftar Frids (1997) teori angående att ärendehanteringstiden har stor påverkan 

gällande kundnöjdheten. Andersson (2015) upplevde en snabb ärendehanteringstid och 

är nöjd medan XX (2015) upplever en lång ärendehanteringstid vilket har lett till 

missnöje. 

Frids (1997) teori bekräftas även vid ansökningar till miljö- och 

hälsoskyddsavdelningen. Fem av sju respondenter upplever här att det sköts effektivit 

med en kort ärendehanteringstid vilket har skapat hög kundnöjdhet.  

 

Svårigheten att hitta rätt blankett tillsammans med det svårförstådda språket i blanketten 

gör dock att Lingborg (2015) inte är nöjd med dimensionen Tillstånd, tillsyn samt 

ärendehantering.  

 

Gällande ärendehanteringstiden till miljö- och hälsoskyddsavdelningen är det endast 

Lundmark (2015) som tycker att det ibland kan ta för lång tid. Att Lundmark (2015) 

inte känner sig nöjd med Växjö kommuns service stämmer överens med vad Frid (1997) 

säger gällande att kundnöjdheten vid ärendehanteringen blir bättre ju kortare 

tidsåtgången är.  
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Sammanfattningsvis är det fem av sex respondenter som är nöjda med 

ärendehanteringstiden till miljö- och hälsoskyddsavdelningen, detta då en respondent 

inte har någon erfarenhet av området. Dock är det endast tre av sex som känner sig 

nöjda med dimensionen Tillstånd, tillsyn samt ärendehantering. Detta då Lingborg 

(2015) faller bort då han upplever det svårt att hitta rätt blankett samt vara ett svårt 

språk i blanketten. XX tillsammans med Lundmark (2015) faller också bort då de 

upplever ärendehanteringstiden är för lång. 

 

3.3.2 Bemötande 

Bemötande är en annan variabel som påverkar hur företagsklimatet upplevs 

(foretagsklimat.se, 2015). Bemötandet anses för majoriteten av de tillfrågade som bra. 

Två av sex respondenter är dock missnöjda med detta. Samuelsson (2015) är en av 

respondenterna som är missnöjda, dock baseras hans bedömning på en erfarenhet. Bloisi 

(2003) säger att bemötandet till stor del baseras på attityden. Bloisi (20013) nämner 

exempel på vad en dålig attityd kan bero på men utifrån Samuelssons (2015) berättelse 

är det svårt att fastställa vad den dåliga attityden hos Växjö kommuns anställda berodde 

på. XX (2015) nämner även han att bemötandet kan bli galet och säger att de ofta inte 

ser problemet från båda parters sida. Detta skulle kunna förklaras av Bloisi (2003) som 

säger att ett dåligt bemötande kan bero på bristande kunskap inom ett ämne, något som 

XX (2015) ibland kan tyckas uppleva då Växjö kommun inte alltid verkar förstå hur det 

går till i verkligheten. 

 

Flera av respondenterna säger att de sällan är i kontakt med Växjö kommun. Detta gör 

att deras bedömning baseras på väldigt få upplevelser vilket gör det allt viktigare att 

bemötandet från Växjö kommuns anställda ständigt ska vara bra och positivt.  

 

3.3.3 Utrymme i traditionellt offentliga verksamheter 

Vilket utrymme företag får i traditionellt sett offentliga verksamheter är också en 

variabel som påverkar företagsklimatet (foretagsklimat.se, 2015). Tre av sex 

respondenter säger här att de inte tycker att det lämnas tillräckligt med utrymme till 

företagande inom traditionellt offentlig verksamhet. Genom att låta traditionell 

verksamheter privatiseras skapas mer jobb till företagen. Mer jobb kommer innebära 

högre sysselsättning och sedermera ett bättre företagsklimat. (Scott, 2001) Statistiska 
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centralbyrån (1999) säger att sen kommuner i allt högre utsträckning började köpa 

verksamheter istället för att ha dem i egen regi har marknaden och sysselsättningen ökat 

kraftigt. En ökad sysselsättning som enligt Scott (2001) kommer leda till ett bättre 

företagsklimat. Då tre respondenter inte tycker att det lämnas tillräckligt med utrymme 

till företagande känner de att de kunde haft en högre sysselsättning vilket skulle skapat 

ett bättre företagsklimat (Scott, 2001). Det faktum att respondenterna känner att de 

kunde haft en högre sysselsättning om Växjö kommun köpt verksamheten leder till ett 

missnöje. 

 

Tre av respondenterna tycker att Växjö kommun ger tillräckligt med utrymme till 

företagande inom den traditionella sektorn och den sjätte respondenten har ingen 

uppfattning i frågan.  

 

Statistiska centralbyrån (1999) skriver att den allt större privatiseringen inom den 

offentliga sektorn har expanderat marknaden och sysselsättningen inom denna sektor. 

Genom att låta privata företag ta hand om offentlig verksamhet kommer Växjö kommun 

bli attraktivare vilket kommer leda till att fler företag väljer Växjö vilket i slutändan 

kommer gagna Växjö kommun genom högre skatteintäkter. Om Växjö kommun väljer 

att köpa verksamheten av en privat aktör kommer det gynna båda parterna, högre 

skatteintäkter till Växjö kommun samt högre sysselsättning till företagen. (SCB, 1999; 

Pierre, 1992) 

 

3.3.4 Attityder till företagande 

Politiker, tjänstemän och samhällets attityd till företagande är också en påverkande 

variabel till företagsklimatet (foretagsklimat.se, 2015). Tre av sju respondenter säger att 

tjänstemän och politikers inställning till företagande ses som bra. Resterande finner att 

tjänstemän och politiker har en bristande inställning till företagande. Samuelsson (2015) 

säger exempelvis att han känner sig bortglömd av politiker och att de bör ”kratta” mer 

för tillverkande företag för att öka sysselsättningen vilket skulle leda till ett bättre 

företagsklimat. Scott (2001) bekräftar det Samuelsson (2015) säger gällande att en 

högre sysselsättning skapar ett bättre företagsklimat. Scott (2001) skriver vidare att en 

högre sysselsättning även får positiva effekter för kommunen som kommer få ökade 

skatteintäkter.  
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Lundmark (2015) säger i motsats till Samuelsson (2015) att politikerna är lättillgängliga 

samt att politikerna gått i spetsen för byggandet av mötesplatsformer. Lundmark (2015) 

fortsätter och säger att de är lyhörda, aktiva och tar sig tid till att närvara på olika möten. 

Nätverksbyggande är enligt Potter (2005) en viktig variabel vid byggandet av ett bra 

företagsklimat, detta bekräftas av Lundmark (2015) som är väldigt nöjd med 

företagsklimatet.  

 

McQuaid (2002) nämner utbildning, rådgivning, infrastruktur samt finansiering som 

variabler till huruvida företagare uppfattar politikers attityder till företagande. XX 

nämner att han varit på seminarium anordnade av Växjö kommun som var om 

utbildande samt nätverkande karaktär. XX är också nöjd med politikers och tjänstemäns 

attityder till företagande, något som bekräftar McQuaids (2002) teori. 

 

Göransson (2015) tycker att politiker och tjänstemän i Växjö kommun har en bristande 

attityd gentemot företagande. Potter (2005) nämner nätverksbyggande som en viktig del 

i ett gott företagsklimat och även till hur företagare uppfattar tjänstemän och politikers 

attityd gentemot företagande. Utifrån empirimaterialet i kapitel 4.2.5 tycker Göransson 

(2015) att Växjö kommun sköter nätverksbyggandet bra, något som går emot det Potter 

(2005) säger. McQuaid (2002) beskriver fyra andra variabler som påverkar företagarnas 

syn på politiker och tjänstemäns attityder till företagande. Ur det insamlade empiriska 

materialet från intervjun med Göransson (2015) är det dock svårt att hitta några 

kopplingar till McQuaids (2002) variabler och om dessa ligger bakom missnöjet. 

 

Utifrån det empiriska materialet kan författaren inte urskilja några mönster baserade på 

företagens storlek gällande huruvida respondenterna bedömer politikerna och 

tjänstemännens attityder till företagande. Klart är dock att de båda 

livsmedelsleverantörerna, Lingborg (2015) och Samuelsson (2015), inte är nöjda med 

politikernas och tjänstemännens attityder till företagande.  
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4 Vilka är orsakerna bakom ett eventuellt missnöje från 

transportföretag i Växjö kommun? 

I följande kapitel kommer teori, empiri samt analys kopplat till problemformuleringen 

”Vilka är orsakerna bakom ett eventuellt missnöje från transportföretag i Växjö 

kommun?” att presenteras. 

 

4.1 Teori 
Missnöje uppstår då upplevelsen av en tjänst inte motsvarar förväntningarna, utifrån 

föregående argument inleds kapitelet med teori kring tjänstekvalitet samt vilka 

variabler som tjänstekvalitet vanligtvis bedöms utifrån. Kapitlet forsätter och avslutas 

sedan med två modeller vars syfte är att klargöra orsaker bakom missnöje. 

 

4.1.1 Tjänstekvalitet  

Då konkurrensen på markanden ständigt ökar lägger företag idag ett allt större fokus på 

kunders behov med syfte att tillfredsställa dessa. Tidigare forskning visar att 

tjänstekvalitet har en stor påverkan på kundtillfredsställelse och lojalitet. En god 

tjänstekvalitet leder även till minskade kostnader, ökad vinst, förbättrade 

organisationsresultat samt positivt Word-of-mouth. (Zaibaf et al., 2013) Det lokala 

företagsklimatet baseras på kommunens tjänster till företagen. Genom att skapa en god 

service vilket leder till ett gott företagsklimat kommer kommunen få in mer 

skatteintäkter då sysselsättningen ökar samt ett bättre rykte vilket kommer locka fler 

företag vilket kommer öka sysselsättningen och skatteintäkterna än mer. (Scott, 2001; 

Pierre, 1992) Men det är inte bara kommunen som ska bidra till ett bra företagsklimat, 

för att stärka regionen och skapa ett bättre företagsklimat menar Porter (1998) att det 

utöver en drivande näringspolitik behövs engagerade företag. Porter (1998) skriver 

vidare att en samverkan mellan dessa två är nyckeln till att skapa starka och 

konkurrenskraftiga regioner vilket kommer påverka företagsklimatet positivt.  

 

Tjänstekvalitet är, och har historiskt sett, varit svårt att mäta då det karaktäriseras av att 

vara abstrakt, heterogent och oskiljaktigt (Parasuraman et al., 1985).  En av de första 

modellerna som presenterades var Grönroos modell (1984) vilken beskriver kundens 

upplevelse av tjänsten utifrån två begrepp: ”hur”-kvalitet och ”vad”-kvalitet. ”Vad”-

kvalitet är kopplad till resultatet av tjänsten och ”hur”-kvalitet är kopplad till sättet 
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tjänsten har levererats på. (Bergman & Klefsjö, 2012) Enligt Grönroos bedöms 

kvaliteten på en tjänst utifrån vad kunden hade för förväntningar på hur- och vad-

kvalitet och hur kunden upplevde tjänsten. Grönroos skriver vidare att de förväntningar 

kunden har till stor del är baserad på tidigare erfarenheter. (Brogowicz et al., 1990) 

 

Grönroos byggde senare vidare på modellen och beskrev sex kriterier som påverkar hur 

tjänsten uppfattas (Brogowicz et al., 1990). De sex kriterierna är: 

1. Yrkeskunnande och kompetens 

2. Beteende och attityder 

3. Tillgänglighet och flexibilitet 

4. Tillförlitlighet och pålitlighet 

5. Återhämtning (korrigerande åtgärder när något går fel) 

6. Rykte och trovärdighet 

Dessa sex kriterier är kopplade till hur-kvalitet och vad-kvalitet. Kriterierna två till fem 

kan hänföras till hur-kvalitet, kriterier ett kopplas till vad-kvalitet, slutligen agerar 

kriterier sex som ett filter.  Om dessa sex kriterier uppfyller förväntningarna upplevs 

kvaliteten som bra. Förväntningarna baseras på både kundbehov och traditionell 

marknadsföring, därav det sjätte kriteriet.(Brogowicz et al., 1990) 

 

En annan tidig modell av tjänstekvalitet var SERVQUAL. SERVQUAL utvecklades av 

Zeithaml, Parasuraman och Berry och bygger på att tjänstekvalitet bestäms utifrån de 

behov och förväntningar kunden har och hur väl dessa uppfylls. (Zeithaml et al., 1990) 

Nedan beskrivs fyra dimensioner av servicekvalitet som ingår i SERVQUAL. 

 

Bemötande och förståelse av kunden – Bemötande handlar om vänlighet och 

engagemang. Vid ett första bemötande spelar attityden en stor roll, med attityd menas 

hur en person reagerar på en annan person, en idé eller en situation. En attityd är oftast 

tillfällig och kan förändras med tiden. En dålig attityd kan bland annat bero på dålig 

kunskap inom ett ämne, ett invant beteende eller att personen i fråga har en dålig dag. 

(Bloisi et al., 2003) Förståelse av kunden handlar om att förstå kundens behov. Att 

förstå vad kunden önskar och förväntar sig är det första steget vid skapandet av en 

tjänst. Detta är kritiskt och för att kunna uppfylla kundens förväntningar krävs det att 

man förstår kunden. (Bergman & Klefsjö, 2012) 
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Tillgänglighet – Möjligheten att snabbt komma i kontakt med personen du söker. Tilley 

(2007) beskriver vikten av att den information kunden söker är lättillgänglig och menar 

att kunden ofta jämställer försenad information med felaktig information. Tiden har stor 

påverkan på kundnöjdheten och desto längre tid det tar att få tag i informationen desto 

lägre kundnöjdhet (Tilley, 2007). 

 

Kompetens – Den utbildning och erfarenhet som krävs för en befattning. Begreppet 

kompetens kan beskrivas som den kunskap och de färdigheter en person har samt 

dennes förmåga att använda dessa. För att en organisation ska upplevas som kompetent 

krävs det att personalen är kompetent. Detta då personalen sköter kontakter med 

omvärlden samt att en kompetent personal inger förtroende. (Borg, 1996) 

 

Effektivitet – Hur snabbt ärenden och problem hanteras. Enligt Bloisi et al. (2003) 

handlar det om att fokusera på att göra rätt saker samt att göra saker på rätt sätt. 

 

Grönroos modell (1984) tillsammans med SERVQUAL var två tidiga modeller som 

visade hur tjänstekvalitet kunde mätas och dessa används flitigt även idag. SERVQUAL 

utgår, som tidigare nämnt, utifrån huruvida kundens behov eller förväntningar har 

uppfyllts. Om tjänsten har uppfyllt förväntningarna är kunden nöjd, uppfylls inte 

kundernas förväntningar är denna missnöjd. I syfte att skapa en större förståelse till de 

bakomliggande orsakerna till kundmissnöje utvecklade Zeithaml, Parasuraman & Berry 

en ny modell, gap-modellen. (Zeithaml et al., 1990; Bergman & Klefsjö, 2012; Alnsour 

et al., 2014) 

 

4.1.2 Gap-modellen 

Gap-modellen utvecklades med syftet att illustrera hur ett negativt gap mellan upplevd 

tjänst och förväntad tjänst kan ha uppstått (Parasuraman et al., 1985; Bergman & 

Klefsjö, 2012). Gap-modellen tar sin utgångspunkt i fem olika gap vilka presenteras 

nedan.  
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Gap 1: Mellan kundens förväntningar och företagets uppfattning om dessa 

förväntningar. Detta gap uppstår till följd av att företaget inte förstår vad som är 

betydelsefullt för kunden. För att kunna erbjuda eller överträffa det kunden förväntar sig 

är det kritiskt att kunna sätta sig in i de behov och förväntningar kunden har. Exempel 

till varför gap ett uppstår är bristfällig marknadsundersökning och kommunikation. 

(Parasuraman et al., 1985; Bergman & Klefsjö, 2012) 

 

Gap 2: Mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar och det utformade 

erbjudandet. Dålig kommunikation samt ledningens bristande förståelse för kundens 

kvalitetsförväntningar är de främsta orsakerna till gap två som gör att kända 

kundförväntningar inte kan uppnås. (Parasuraman et al., 1985; Bergman & Klefsjö, 

2012) 

 

Gap 3: Mellan det utformade och det utförda arbetet. Även om företaget lyckats skapa 

och specificerat ett erbjudande som kan möta eller överträffa kundens förväntningar kan 

resultatet bli otillfredsställande. Detta till följd av att personalen inte lyckas verkställa 

erbjudandet utifrån hur det skapades på grund av att de inte kan eller vill. De främsta 

orsakerna bakom gap tre är bristande kompetens hos personalen, olämpliga 

ledningsprinciper samt otydlig rollfördelning. (Parasuraman et al., 1985; Bergman & 

Klefsjö, 2012) 

 

Gap 4: Mellan det utförda erbjudandet och det som förespeglat kunden. Gap fyra 

uppstår när företaget lovat eller antytt något som de sedan inte kan utföra. Att inte skapa 

orealistiska förväntningar vid marknadsföring och annan kommunikation är avgörande 

för att motverka gap fyra. Bakomliggande orsaker är exempelvis dålig kommunikation 

och benägenhet att lova för mycket. (Parasuraman et al., 1985; Bergman & Klefsjö, 

2012) 

 

Gap 5: Mellan kundens förväntningar och erhållna erbjudanden. Hög kvalitet definieras 

ofta som att möta eller överträffa kundens förväntningar. Bedömningen huruvida 

kvaliteten är hög eller låg är högst subjektiv då det beror på vad kunden hade för 

förväntningar och hur den upplevde erbjudandet. Kundens förväntningar på erbjudandet 

grundar sig i företagets marknadsföring och prissättning. (Parasuraman et al., 1985; 

Bergman & Klefsjö, 2012) En illustration av gap-modellen visas i figur 9. 
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Figur 9 - Conceptual model of service quality (Parasuraman et al., 1985) 

 

4.1.3 Orsak-verkan-diagram 

När ett kvalitetsproblem har identifierats är det viktigt att utreda de bakomliggande 

orsakerna till problemet. Enligt Bergman och Klefsjö (2012) är ett Orsak-verkan-

diagram ett av de sju basverktygen för kvalitetskontroll och en utmärkt metod för att 

bringa klarhet till de bakomliggande orsakerna. Ett orsak-verkan-diagram kallas även 

fiskbensdiagram på grund av dess form. Utformningen av ett orsak-verkan-diagram 

startar enligt Park et al. (2012)  vid ”fiskhuvudet” där huvudproblemet som företaget 

vill reda ut orsakerna bakom finns. De potentiella orsakerna bakom huvudproblemet 

beskrivs grovt och organiseras i olika kategorier i diagrammet vilka sedan kopplas likt 

fiskben till huvudproblemet. När de grovt beskrivna orsakerna är färdigställda väljs en 

av orsakerna ut vilken bryts ner för att undersöka denna mer detaljerat. Processen 

upprepas sedan för samtliga grovt beskrivna orsaker för att kunna få en djupare 

förståelse. (Park et al., 2012; Bergman & Klefsjö, 2012) 
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Att Orsak-verkan-diagrammet har mycket ”ben” på skelettet ses som en grundläggande 

förutsättning för att få en bra uppfattning om orsakssambanden. Vikten av ett ”benigt” 

skelett tar sitt ursprung i det som kallas ”fem varför” och är en frågeteknik som ofta 

associeras med Toyotas förbättringsarbete. ”Fem varför” går ut på att problemets 

grundorsak synliggörs efter att ha frågat ”varför” fem gånger.  (Wong, 2011). Det kan 

ibland vara svårt att komma igång med Orsak-verkan-diagram och då menar Bergman 

och Klefsjö (2012) att man kan utgå från att problem många gånger kan hänföras till 

något av de sju stycken M: 

 

 Management – Kopplas till företagsledning och om de exempelvis ger 

tillräckligt stöd och medel för verksamheten. 

 Människan – Berör de anställda och om de har tillräcklig utbildning, motivation 

och erfarenhet. 

 Metod – Om det exempelvis finns ordentliga verktyg och ritningsunderlag för att 

verksamheten ska fungera. 

 Mätning – Om de mätmetoderna som används är korrekta och ger en rättvisande 

bild.  

 Maskin – Utförs det förebyggande underhåll för maskinerna? Klarar maskinen 

att hålla variationen mellan de tillverkade enheterna tillräckligt liten? 

 Material – Är kvaliteten på materialet som används i processen tillräckligt? Är 

leverantörens kvalitetsaktiviteter tillräckliga? 

 Miljö – Har miljön någon påverkan på produktutfallet? 

 

Ett orsaks-verkan-diagram kan enligt Wong (2011) ofta peka ut troliga orsaker till det 

iakttagna problemet och därmed verka som ett utmärkt fundament för den fortsatta 

problemlösningen. I figur 10 illustreras ett exempel på hur ett orsak-verkan-diagram kan 

se ut. 
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Figur 10 - Orsak-verkan-diagram (Wong, 2011) 
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4.2 Empiri 

I kapitlet kommer det empiriska materialet till frågan ”Vilka är orsakerna bakom ett 

eventuellt missnöje från transportföretag i Växjö kommun?” att prestenteras. 

 

4.2.1 Braås Åkeri AB 

Innan författaren går in på frågorna får Andersson tala fritt om vilka orsaker och 

problem som ligger till grund för transportföretagens eventuella missnöje med 

företagsklimatet. Andersson säger att han inte upplever några problem kopplade till 

företagsklimatet. Andersson fortsätter och menar att de gånger han är i kontakt med 

kommunen via exempelvis tillsyn och tillstånd sköts det på ett bra och effektivt sätt. 

Andersson nämner senare en sak han tycker kan förbättras, detta berörs dock inte Braås 

Åkeri av. Det problem Andersson nämner är kopplad till den kommunala 

upphandlingen. (Andersson, Braås Åkeri, 2015) 

 

”En sak, som inte jag berörs av, är att kommunen i sig bedriver verksamheter i egen 

regi som transportföretag skulle kunna utföra istället. Alltså kommunal upphandling 

och hur den fungerar, ex soprundor” 

 

De problem Andersson har med företagsklimatet kan inte kopplas till det lokala 

företagsklimatet utan bestäms av det svenska lagsystemet samt EU-direktiv. 

(Andersson, Braås Åkeri, 2015) 

 

Vidare in på frågorna menar Andersson att de förväntningarna han har beträffande 

Bemötande och förståelse av kunden uppfylls. Andersson förväntar sig ett kompetent 

och trevligt bemötande vilket han även upplever sig få. Andersson säger även att Växjö 

kommun lyssnar och förstår vad som efterfrågas av företagen vilket gör att hans 

förväntningar uppfylls samt att den generella kommunala servicen uppfyller de 

förväntningar Andersson har. Tillgängligheten hos de anställda på kommunen förväntar 

sig Andersson vara bra och att man snabbt hänvisas till rätt person. Här uppfyller inte 

Växjö kommun Anderssons förväntningar och han menar vidare att det kan ta tid ibland 

och vara svårt att komma i kontakt med rätt person. (Andersson, Braås Åkeri, 2015) 

 

Anderssons säger att hans förväntningar på Växjö kommuns anställda är att de ska ha 

hög kompetens inom sitt ämnesområde. I de flesta fall upplevs Anderssons förvätningar 
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men han menar samtidigt att det finns briseter och nämner särskilt avdelningen för miljö 

och hälsa. Att det sker en rimlig tidsåtgång beroende på ärende är Anderssons 

förvätningar på Växjö kommun gällande effektivitet, detta är något som uppfylls. 

Däremot anser Andersson att problemlösandet inom kommunen är medelgod och att 

han där har något högre förväntningar. Slutligen i frågan om klusterbyggande anser 

Andersson Växjö kommun vara en viktig resurs vid nätverksbyggande, vidare säger han 

att ett utvecklat arbetssätt inom området finns och att hans upplevelse uppfyller 

förväntningarna. (Andersson, Braås Åkeri, 2015) 

 

I tabell 9 presenteras en sammanställning av de variablerna som presenteras i 

teorikapitel 4.1.1 och om Anderssons förväntningar gällande variablerna uppfylls eller 

ej. 

 Förväntningarna 

uppfylls 

Förväntningarna 

uppfylls ej 

Bemötande och 

förståelse 

 

 X  

 

 

Tillgänglighet  X 

Kompetens  X 

Effektivitet  X 

Klusterbyggande X  

Tabell 9 - Sammanställning av Anderssons svar gällande tjänstekvalitetsvariablerna. (Egen illustration) 

 

4.2.2 AlwexTransport AB 

Innan författaren går in på frågorna får Lundmark tala fritt om vilka orsaker och 

problem som ligger till grund för transportföretagens eventuella missnöje med 

företagsklimatet.  Mats Lundmark säger att han inte upplever några som helst problem 

med det lokala företagsklimatet i Växjö kommun. Vidare säger Lundmark att problem 

de har med företagsklimatet inte kan lösas på kommunal nivå utan dessa regler bestäms 

på nationell och europeisk nivå. (Lundmark, Alwex Transport AB, 2015) 

 

Lundmark beskriver Växjö kommuns bemötanda som bra och att Växjö kommun 

lyssnar väl på företagen vilket ger dem en bra förståelse för vad företagen efterfrågar, 
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detta motsvarar Lundmarks förväntningar. Vidare säger Lundmark att den service Växjö 

kommun förser företagen med uppfyller hans förväntningar. Vid frågan om 

tillgänglighet menar Lundmark att han förväntar sig att han snabbt ska komma i kontakt 

med rätt person. Vid näringslivsfrågor uppfylls Lundmarks förväntningar men han säger 

dock att när det exempelvis kommer till tillstånd uppfylls inte förväntningarna då det 

kan vara svårt att få tag i rätt person. (Lundmark, Alwex Transport AB, 2015) 

 

Lundmark fortsätter och säger att kommunens anställda verkar pålästa inom sina 

respektive ämnesområden och att hans förväntningar för kompetensen uppfylls. Vidare 

menar Lundmark att kommunens effektivitet gällande problemlösning är bra och det tas 

åtgärder när problem lyfts upp. Dock säger Lundmark att effektiviteten vid 

ärendehantering kan bli bättre. Slutligen menar Andersson att Växjö kommun är väldigt 

duktiga på att bygga nätverk som företag kan dra fördel vilket gör att hans förväntningar 

gällande klusterbyggande uppfylls. (Lundmark, Alwex Transport AB, 2015) 

 

I tabell 10 presenteras en sammanställning av de variablerna som presenteras i 

teorikapitel 4.1.1 och om Lundmarks förväntningar gällande variablerna uppfylls eller 

ej. 

 Förväntningarna 

uppfylls 

Förväntningarna 

uppfylls ej 

Bemötande och 

förståelse 

 

 X  

 

 

Tillgänglighet  X 

Kompetens X  

Effektivitet  X 

Klusterbyggande X  

Tabell 10 - Sammanställning av Lundmarks svar gällande tjänstekvalitetsvariablerna. (Egen illustration) 

 

4.2.3 S Lingborg Transport i Växjö AB 

Innan författaren går in på frågorna får Lingborg tala fritt om vilka orsaker och problem 

som ligger till grund för transportföretagens eventuella missnöje med företagsklimatet.   
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Det största problemet Lingborg upplever med företagsklimatet är kopplat till 

citylogistiken (Lingborg, S Lingborg Transport i Växjö AB, 2015).  

 

”Ett problem som jag ser involverar leveranser till innerstan och mer specifikt 

Storgatan i Växjö” 

 

Lingborg förklara vidare och säger att kommunen har satt upp regler som säger att 

godstransporter endast får befinna sig på Storgatan mellan klockan 06:00-11:00. Tiden i 

sig är inget problem egentligen menar Lingborg och säger vidare att han inte vill 

befinna sig på Storgatan senare än 11:00 när folk börjar gå på lunch. Problemet ligger 

istället i att butikerna inte öppnar förrän klockan 10:00 och innan dess finns det ingen 

som vill ta emot varor. Detta skapar endast ett en timme långt leveransfönster, Lingborg 

berättar vidare att detta gör att dem ibland måste stanna kvar längre än till klockan 

11:00 för att varorna måste ut. (Lingborg, S Lingborg Transport i Växjö AB, 2015) 

 

Ett ytterligare problem kopplat till citylogistik och specifikt Storgatan i Växjö är enligt 

Lingborg tillgängligheten. Lingborg förklarar att det finns mycket växter, träd och annat 

som är väldigt fint för de som går på storgatan men framkomligheten för 

transportföretagen blir mer begränsad. Detta gör enligt Lingborg att deras arbete blir 

mer komplicerat och till följd av detta mindre effektivt. (Lingborg, S Lingborg 

Transport i Växjö AB, 2015) 

 

Lingborg förklarar även ett problem i samband med ansökningar om tillstånd. För att 

transportera livsmedel måste det skickas in en blankett till kommunen som de i sin tur 

måste godkänna. Lingborg säger att språket i blanketten är rörigt och svårbegripligt. 

(Lingborg, S Lingborg Transport i Växjö AB, 2015) 

 

”Istället för att använda ”fina ord” skulle det underlätta om det skrev vad det 

egentligen betydde så att en vanlig Svensson kunde förstå” 

 

Lingborg fortsätter och säger att han ibland får chansa när han fyller i blanketten då det 

inte tydligt framgår vad som menas. Ytterligare problem kopplade till blanketten är att 

det är väldigt svårt att hitta den rätta. Lingborg beskriver att det finns ett mycket stort 

antal blanketter på Växjö kommuns hemsida men att det är dåligt beskrivet gällande 
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vilken som ska användas till vilket ändamål. (Lingborg, S Lingborg Transport i Växjö 

AB, 2015) 

 

Det sista problemet Lingborg nämner är kopplat till trafiklösningar och specifikt den vid 

Fagrabäcksrondellen i Växjö. Lingborg förklarar att det vid vissa tillfällen är mycket 

tung trafik vid den platsen och ett resultat av detta blir långa köer och att Växjös epitet 

som ”Europas grönaste stad” inte stämmer särskilt väl överens med det man kan se vid 

den rondellen vid vissa tidpunkter. (Lingborg, S Lingborg Transport i Växjö AB, 2015) 

 

Vidare in på frågorna säger Lingborg att hans förväntningar angående bemötande är 

skyhöga och att allt annat än ett trevligt bemötande är under förväntningarna. Lingborg 

fortsätter och säger att han blir trevligt bemött men att det kan vara svårt att 

kommunicera med kommunen då de enligt Lingborg har ett mer byråkratiskt språk 

vilket kan skapa missförstånd. Detta gör att Lingborgs förväntningar inte uppfylls.  

Vidare på förståelsen säger Lingborg att han förväntar sig att kommunen ska lyssna väl 

på företagen och att de ska ha en uppfattning om hur verkligheten fungerar. Lingborg 

upplever dock att tjänstemän och politiker inte har full kontroll på hur verkligheten 

fungerar vilket gör det svårt för dem att få en förståelse för vad transportföretagen 

efterfrågar. (Lingborg, S Lingborg Transport i Växjö AB, 2015) 

 

Förväntningar hos Lingborg gällande tillgängligheten är att när det uppstår ett problem 

eller fråga som han snabbt vill få svar på så ska den personen han söker vara tillgänglig 

och kunna ge ett svar. Lingborg säger att de gånger han har varit i kontakt med Växjö 

kommun har han fått de svar han varit ute efter, dock har det ibland tagit tid att få tag i 

rätt person. Detta gör att upplevelsen inte uppfyller förväntningarna. Lingborgs 

förväntningar på kompetensen är att den som blir tillsatt på en position och ska ha hand 

om ett visst område har kompetensen som krävs för det specifika området. Lingborg 

säger att politiker och tjänstemän säkert har utbildning inom de områdena de blir 

tillsatta men bristen på erfarenhet i hur verkligheten fungerar gör att Lingborg inte 

tycker att kompetensen är tillräcklig. (Lingborg, S Lingborg Transport i Växjö AB, 

2015) 
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När det gäller effektivitet förväntar sig Lingborg att Växjö kommun ska komma till 

snabba beslut vid problem samt en snabb ärendehantering. När det kommer till 

ärendehanteringen tycker Lingborg att Växjö kommun sköter det på ett snabbt och 

smidigt sätt. Dock tycker Lingborg att beslutsfattande vid problem i många fall kan gå 

mycket snabbare och säger vidare att det ofta tillstätts utredningar vilket ofta inte leder 

till något nytt. Avslutningsvis har Lingborg inte så stora förväntningar gällande 

klusterbyggande. Lingborg säger vidare att han får inbjudningar, dock väljer han att inte 

deltaga då han inte tror att det kommer gagna honom. Här upplevs hans förväntningar. 

(Lingborg, S Lingborg Transport i Växjö AB, 2015) 

 

I tabell 11 presenteras en sammanställning av de variablerna som presenteras i 

teorikapitel 4.1.1 och om Lingborgs förväntningar gällande variablerna uppfylls eller ej. 

 Förväntningarna 

uppfylls 

Förväntningarna 

uppfylls ej 

Bemötande och 

förståelse 

 

 

 

X 

Tillgänglighet  X 

Kompetens  X 

Effektivitet  X 

Klusterbyggande X  

Tabell 11 - Sammanställning av Lingborgs svar gällande tjänstekvalitetsvariablerna. (Egen illustration) 

 

4.2.4 Samuelsson Åkeri AB 

Innan författaren går in på frågorna får Samuelsson tala fritt om vilka orsaker och 

problem som ligger till grund för transportföretagens eventuella missnöje med 

företagsklimatet. Samuelsson börjar med att förklara att Växjö en gång i tiden varit ett 

transportnav men att det numera ligger i Jönköping. Samuelsson fortsätter och säger att 

det inte är Växjö kommuns fel att Växjö inte ligger utmed E4. Då det tidigare var ett 

tranportnav hade åkerierna hela tiden fullt upp med transporter, nu när det inte längre är 

ett transportnav har transportföretagen inte alltid saker att transportera. Samuelsson 

menar att Växjö kommun måste bli bättre att ”kratta” för tillverkande industrier. Finns 

det fler tillverkande företag kommer det finnas mer att tranportera vilket kommer leda 
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till ökad sysselsättning för transportföretagen. Kommunen är enligt Samuelsson inte 

tillräckligt bra på att sälja industrimark till tillverkande industrier eller lagerkunder. 

(Samuelsson, Samuelssons Åkeri AB, 2015) 

 

Samuelsson berättar även att synen på exempelvis tillverknings- och tjänsteföretag är 

högre än på transportföretagen även om antalet anställda är detsamma och att 

transportföretag inte uppmärksammas. (Samuelsson, Samuelssons Åkeri AB, 2015) 

 

”Det finns många företag med betydligt färre anställda som Växjö kommun ser högre 

på och jag kan inte påstå att vi är sedda överhuvudtaget. Vi uppmärksammas inte och 

det är något jag tror gör avtryck i undersökningen.” 

 

Samuelsson upplever även att transportföretagen ofta kommer i kläm utan att 

kommunen gör någonting åt saken. Lastbilar luktar och står i vägen och ses sällan som 

något positivt. Vidare ställer sig Samuelsson frågande till vad kommunen gör för att 

underlätta transportföretagens tillvaro så mycket som möjligt. Samuelsson fortsätter och 

berättar om citylogistiken i Växjö och närmare bestämt Storgatan. Samuelsson beskriver 

att det inte får vara några lastbilar på storgatan efter klockan 11:00. Samuelsson köper 

detta och menar vidare att han inte vill vara på storgatan när folk börjar gå på lunch. 

Problemet är dock att butikerna inte öppnar förens klocka 10:00. Kommunen vet enligt 

Samuelsson om detta problem men gör inget åt saken, problemet ger även en negativ 

bild av transportföretagen vilket inte är önskvärt.  (Samuelsson, Samuelssons Åkeri AB, 

2015) 

 

”Vi hinner inte leverera varor på en timme, det går inte. Jag sitter emellan på det sättet 

att butikerna inte öppnar, jag stör allmänheten inne i centrum vilket jag inte vill göra 

för då blir det en negativ bild av lastbilstrafiken. Alla bilar är loggade med ett 

företagsnamn. Ska vi framstå som positivt i människors ögon ska inte vi liksom köra på 

dig när du går och handlar på förmiddagen. Kommunen vet om att vi hamnar i kläm 

men de gör ingenting åt det. ” 
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Vidare in på frågorna har Samuelsson höga krav på att kommunens anställda ska ge 

honom ett bra och vänligt bemötande, Samuelsson säger vidare att han inte varit i 

kontakt med kommunens anställda så många gånger. Den senaste gången han var i 

kontakt med en kommunalt anställd hade han en väldigt dålig upplevelse där 

Samuelsson kände sig kränkt. Med detta som bakgrund tycker inte Samuelsson att 

Växjö kommun lever upp till hans förväntningar. När det kommer till förståelse 

förväntar sig Samuelsson att Växjö kommun försöker locka hit tillverkande företag som 

gagnar transportföretag genom att sälja industrimark. Samuelsson vet inte hur detta 

fungerar i dagsläget och kan därmed inte säga med säkerhet om förväntningarna 

upplevs. Dock säger han att spontant känns det som att Växjö kommun skulle kunna 

göra ett bättre jobb med detta. (Samuelsson, Samuelssons Åkeri AB, 2015) 

 

Vidare förväntar sig Samuelsson att Växjö kommun ska vara lättillgängliga och att det 

ska gå snabbt att få tag i rätt person, då Samuelsson sällan är i kontakt med Växjö 

kommun har han ingen uppfattning om dagsläget. När det kommer till kompetens 

förväntar sig Samuelsson att personer inom diverse områden har kunskap inom sitt 

område och att de samtidigt kan kommunicera med övriga enheter för att samarbete och 

på så sätt uppnå en bättre service. Detta har Samuelsson dock ingen uppfattning om i 

dagsläget och kan därmed inte uttala sig huruvida hans förväntningar uppfylls eller ej. 

(Samuelsson, Samuelssons Åkeri AB, 2015) 

 

Gällande effektivitet säger Samuelsson att han förväntar sig att om tillverkande företag 

vill köpa mark av Växjö kommun ska detta ske på ett snabbt och effektivt sätt. Dock har 

Samuelsson ingen uppfattning om hur det sköts idag. Vidare menar Samuelsson att 

Växjö kommun ofta fokuserar på de små detaljerna istället för ramarna som utgör 

helheten. De små sakerna tar tid vilket kan göra att viktigare saker tar längre tid att fatta 

beslut om. Växjö kommun bör lägga fokus på rätt saker och inte på små saker som kan 

dra ner effektiviteten och fördröja viktiga beslut. (Samuelsson, Samuelssons Åkeri AB, 

2015) 
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Avslutningsvis säger Samuelsson att han förväntar sig att Växjö kommun ska försöka 

hjälpa till att underlätta företagandet för transportföretagandet. Detta skulle kunna göras 

genom att bygga kluster, detta skulle även skapa en bättre kontakt mellan företag och 

Växjö kommun vilket skulle öka förståelsen för respektive. Dock har Samuelsson inte 

fått någon inbjudan till detta och vet inte om något kluster för nätverksbyggande 

existerar vilket gör att Samuelsson förväntningar inte uppfylls. (Samuelsson, 

Samuelssons Åkeri AB, 2015) 

 

I tabell 12 presenteras en sammanställning av de variablerna som presenteras i 

teorikapitel 4.1.1 och om Samuelssons förväntningar gällande variablerna uppfylls eller 

ej. 

 Förväntningarna 

uppfylls 

Förväntningarna 

uppfylls ej 

Bemötande och 

förståelse 

 

   

 

X 

Tillgänglighet   

Kompetens   

Effektivitet  X 

Klusterbyggande  X 

Tabell 12 - Sammanställning av Samuelssons svar gällande tjänstekvalitetsvariablerna. (Egen illustration) 

 

4.2.5 KM Göransson Åkeri AB 

Innan författaren går in på frågorna får Göransson tala fritt om vilka orsaker och 

problem som ligger till grund för transportföretagens eventuella missnöje med 

företagsklimatet. Göransson säger att han inte ser några direkta orsaker till missnöjet. 

Om det finns ett missnöje tror han istället att det är egen orsakat av transportföretagen 

själva då de inte lyfter fram saker som kan förbättras. (Göransson, KM Göransson Åkeri 

AB, 2015) 

 

”Växjö kommun gör väl inte jättemycket för att vi ska få ett bättre företagsklimat men 

samtidigt tror jag transportföretag är dåliga på att föra fram vad som behöver 

förbättras, så då får vi skylla oss själva” 
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Göransson nämner sedan ett problem vilket kan kopplas till vägnätet i Växjö. 

Göransson säger att kringfarterna runt Växjö är besvärliga med mycket trafik vid vissa 

tidpunkter. Även infarter till Växjö ses av Göransson som ett problem. Dock har Växjö 

kommun inte alltid inflytande över dessa vägar utan dessa bestämmer Trafikverket över. 

(Göransson, KM Göransson Åkeri AB, 2015) 

 

Vidare säger Göransson att förväntar sig att bli bemött med intresse av Växjö kommun, 

som om man är i kontakt med ett företag. Upplevelsen är dock att bemötandet från 

Växjö kommuns sida är mer tveksamt och ger ett intryck av att de inte alltid vill ta 

ansvar. Göransson säger att Växjö kommun inte är särskilt lyhörd och saknar ibland 

förståelse för vad företagen efterfrågar, snarare att företagen får anpassa sig efter Växjö 

kommun. Göransson upplever trots detta att servicen som Växjö kommun utför är bra i 

det stora hela. (Göransson, KM Göransson Åkeri AB, 2015) 

 

Vid frågan om tillgänglighet förväntar sig Göransson att snabbt kunna få tag i rätt 

person, upplevelsen är att det inte är särskilt svårt att komma i kontakt med rätt person. 

Dock känns det, i likhet med vad han säger angående bemötande, som att Växjö 

kommun inte alltid vill ta ansvar samt att det saknas engagemang vilket gör att det kan 

vara svårt att få svar på frågorna. Vidare säger Göransson att han förväntar sig att Växjö 

kommuns anställda ska ha hög kompetensnivå inom sitt arbetsområde, upplevelsen är 

dock att anställda av Växjö kommun inte alltid har tillräckligt med kompetens vilket gör 

att det ibland kan vara svårt att få svar på frågor. (Göransson, KM Göransson Åkeri AB, 

2015) 

 

Göranssons förväntningar på kommunens effektivitet gällande ärendehantering är låga 

men de uppfylls. Vidare säger Göransson att effektiviteten gällande problemlösning inte 

är så hög och framför allt är den omständlig, vilket inte uppfyller hans krav. 

Avslutningsvis på frågan om kommunens nätverksbyggande säger Göransson att han 

inte har några förväntningar, dock har han inte heller några erfarenheter av detta. 

(Göransson, KM Göransson Åkeri AB, 2015) 
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I tabell 13 presenteras en sammanställning av de variablerna som redogörs i teorikapitel 

4.1.1 och om Göranssons förväntningar gällande variablerna uppfylls eller ej. 

 Förväntningarna 

uppfylls 

Förväntningarna 

uppfylls ej 

Bemötande och 

förståelse 

 

   

 

X 

Tillgänglighet  X 

Kompetens  X 

Effektivitet  X 

Klusterbyggande   

Tabell 13 - Sammanställning av Göranssons svar gällande tjänstekvalitetsvariablerna. (Egen illustration) 

 

4.2.6 Växjö Åktrans AB 

Innan författaren går in på frågorna får XX tala fritt om vilka orsaker och problem som 

ligger till grund för transportföretagens eventuella missnöje med företagsklimatet. XX 

ser ingen direkt orsak till missnöjet från transportföretagens sida mer än att transporter 

enligt XX är en ”nagel i ögat för många”. (XX, Växjö Åktrans AB, 2015) 

 

”Transporter behövs men det är ingen som vill att vi ska finnas” 

 

XX förväntningar gällande Bemötande och förståelse är att Växjö kommun ska lyssna 

på alla parter och inte bara en sida vilket XX ofta tycker är fallet när det kommer in 

klagomål mot verksamheten. Vidare förväntar sig XX att Växjö kommun ska lyssna på 

alla och inte bara vissa när det kommer till vad som efterfrågas. Det sistnämnda grundar 

sig i att XX tycker att Växjö kommun ofta lyssnar på de som skriker högst istället för att 

lyssna på alla. I samband med att det blir missförstånd angående klagomål kan det enligt 

XX bli ett dåligt bemötande av Växjö kommun. Annars brukar XX få ett bra 

bemötande, men då det finns tillfällen där missförstånd uppstår vilket kan leda till dåligt 

bemötande säger XX att hans förväntning inte uppfylls. 
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När det kommer till tillgänglighet förväntar sig XX att det ska gå snabbt att få tag i rätt 

person. Upplevelsen är dock att det kan vara svårt att få tag i rätt person och att det 

därmed kan ta lite för lång tid att få svar på frågor enligt XX. Förväntningarna på 

kompetensen på Växjö kommuns anställda är enligt XX att de ska vara kunniga inom 

det området de arbetar med och upplevelsen är i linje med förväntningarna.  

 

Förväntningarna gällande effektiviteten vid ärendehantering är enligt XX att det ska 

skötas på ett snabbt och effektivt sätt. Här är dock upplevelsen inte alls i likhet med 

förväntningarna. Förväntningar gällande problemlösningar är samma som 

ärendehantering och inte heller här uppfylls XX förväntningar. 

 

”Vi lämnade in en ansökan om byggtillstånd i oktober förra året och har fortfarande 

inte fått något svar” 

 

Avslutningsvid vid klusterbyggande har XX stora förväntningar då han tycker att det är 

väldigt viktigt då det främjar verksamheten. XX har några erfarenheter inom området 

och säger att det har funnits möten och seminarium angående detta. Vidare säger XX att 

det han upplevt har fungerat bra och varit i paritet med vad han förväntat sig.  

 

I tabell 14 presenteras en sammanställning av de variablerna som redogörs i teorikapitel 

4.1.1 och om XX förväntningar gällande variablerna uppfylls eller ej. 

 Förväntningarna 

uppfylls 

Förväntningarna 

uppfylls ej 

Bemötande och 

förståelse 

 

   

 

X 

Tillgänglighet  X 

Kompetens X  

Effektivitet  X 

Klusterbyggande X  

Tabell 14 - Sammanställning av XX svar gällande tjänstekvalitetsvariablerna. (Egen illustration) 
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4.2.7 Thomas Åhmans åkeri AB 

Innan författaren går in på frågorna får Åhman tala fritt om vilka orsaker och problem 

som ligger till grund för transportföretagens eventuella missnöje med företagsklimatet. 

Åhman säger att han tror det beror på att Växjö kallar sig för ”Europas grönaste stad” 

och då hör inte lastbilar hemma där för de ses miljöbovar vilket inte stämmer enligt 

Åhman. (Åhman, Thomas Åhmans Åkeri AB, 2015) 

 

”Transportföretag känner sig inte välkomna till en stad som kallar sig ”Europas 

grönaste stad” för att folk anser transportföretag vara miljöbovar” 

 

Då Åhman inte haft kontakt med Växjö kommun de senaste åren har han varken 

förväntningar eller upplevelser kring bemötandet. När det kommer till förståelse vill 

Åhman att Växjö kommun ska lyssna på företagarna. Dock är uppfattningen att många 

av Växjö kommuns lösningar går stick i stäv med transportföretagens vilja. (Åhman, 

Thomas Åhmans Åkeri AB, 2015) 

 

När det kommer till tillgängligheten har Åhman varken förväntningar eller upplevelser 

då han inte varit i kontakt med Växjö kommun de senaste åren. Vidare till kompetensen 

förväntar sig Åhman att den som blir tillsatt inom ett visst område har goda kunskaper 

inom det specifika området. Åhman nämner här att det är en person inom Växjö 

kommun som han tycker är galet placerad. Utöver denna person har han inga 

erfarenheter och upplevelsen baseras på en person.  (Åhman, Thomas Åhmans Åkeri 

AB, 2015) 

 

När det kommer till Växjö kommuns effektivitet har Åhman inte heller några 

förväntningar eller upplevelser då han inte varit i kontakt med dem på flera år. 

Avslutningsvis säger Åhman att han inte har några större förväntningar på klusterbygge 

men att han har blivit inbjuden till möten flera gånger och hans förväntningar uppfylls. 

Dock säger Åhman att han aldrig har deltagit då han sällan är hemma. (Åhman, Thomas 

Åhmans Åkeri AB, 2015) 
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I tabell 15 presenteras en sammanställning av de variablerna som redogörs i teorikapitel 

4.1.1 och om Åhmans förväntningar gällande variablerna uppfylls eller ej. 

 Förväntningarna 

uppfylls 

Förväntningarna 

uppfylls ej 

Bemötande och 

förståelse 

 

   

 

X 

Tillgänglighet   

Kompetens  X 

Effektivitet   

Klusterbyggande X  

Tabell 15 - Sammanställning av Åhmans svar gällande tjänstekvalitetsvariablerna. (Egen illustration) 

 

4.2.8 Sammanfattning av generella orsaker bakom ett eventuellt missnöje gällande 

företagsklimatet 

I tabell 16 görs en sammanfattning av de generella orsakerna bakom transportföretagens 

eventuella missnöje kopplade till företagsklimatet. 

 

Företag Problem 

Braås Åkeri AB Upphandling 

Alwex Transport AB - 

S Lingborg Transport i Växjö AB Citylogistik 

Trängsel på Storgatan 

Tillståndsblanketter 

Fagrabäcksrondellen 

Samuelssons Åkeri AB Ser inte transportbolagen 

Citylogistik 

 

KM Göransson Åkeri AB Vägnätet 

Växjö Åktrans AB - 

Thomas Åhmans Åkeri AB Känner sig inte välkommen 

Tabell 16- Sammanfattning av generella orsaker bakom det missnöjda företagsklimatet. (Egen illustration)  
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4.3 Analys  

I kapitlet kommer det empiriska materialet tolkas och jämföras med det teoretiska 

underlaget för frågeställningen ”Vilka är orsakerna bakom ett eventuellt missnöje från 

transportföretag i Växjö kommun” 

 

Det lokala företagsklimatet grundas i kommunens service och den senaste 

undersökningen visar att transportföretagen i Växjö kommun generellt är den minst 

nöjda branschen (svensktnaringsliv.se, 2015). För att skapa konkurrenskraftiga och 

starka regioner som förbättrar företagsklimatet menar Porter (1998) att det krävs ett 

samarbete mellan kommunen och företagen.  

 

4.3.1 Tjänstekvalitet 

Enligt Grönroos (2002) bedöms kvaliteten på en tjänst utifrån vad kunden hade för 

förväntningar på hur- och vad-kvalitet och hur kunden upplevde tjänsten. Grönroos 

(2002) skriver vidare att de förväntningar kunden har till stor del är baserad på tidigare 

erfarenheter. Sex av sju intervjuade företag säger att de väldigt sällan är i kontakt med 

kommunen vilket göt att de inte har många tidigare erfarenheter att bedöma upplevesen 

efter.  

 

Grönroos (2002) säger även att en organisations rykte skapar förväntningar om det finns 

bristande erfarenheter. Då sex av sju respondenter uppgav att de sällan är i kontakt med 

Växjö kommun är erfarenheten bristande och förväntningarna bör enligt Grönroos 

(2002) baseras på rykte. Växjö Kommun säger att de vill förbli ett intressant 

logistikläge (Mårdh, projektledare, 2015) vilket antyder att logistik inom kommunen är 

viktigt. Detta kan skapa högre förväntningar från logistikföretag och därmed 

transportföretag, förväntningar som sedan inte levs upp och sedermera skapar ett 

missnöjesgap.  

 

Lundmark (2015) är ofta i kontakt med kommunen och känner att de lever upp till sitt 

epitet som intressant logistikläge. Genom den ständiga kontaken är Lundmark (2015) 

erfaren vilket gör att förväntningarna speglas efter det han tidigare upplevt. Den 

ständiga kontakten gör även att Lundmark (2015) får betydligt fler tillfällen att 

utvärdera Växjö kommuns prestationer gentemot sina förväntningar jämfört med de 

andra respondenterna som sällan är i kontakt med Växjö kommun. En närmare kontakt 
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mellan transportföretagen och kommun skulle enligt Grönroos (2002) göra att 

förväntningarna baseras på erfarenheter istället för rykte eller enstaka tillfällen som 

Samuelssons (2015) fall gällande bemötandet. Vidare skulle en närmare kontakt skapa 

bättre förståelse för varandra och sedermera vad som är rimliga förväntningar.  

 

Gap-modellen utvecklades med syftet att illustrera hur ett negativt gap mellan upplevd 

tjänst och förväntad tjänst kan ha uppstått (Parasuraman et al., 1985; Bergman & 

Klefsjö, 2012). Gap-modellen består av fem steg som beskrevs närmare i teorikapitlet 

4.1.2, transportföretagens eventuella missnöje kopplas till gap fem i modellen som är 

mellan kundens förväntningar och erhållna erbjudanden. SERVQUAL är en modell 

som beskriver vad personer bedömer tjänstekvalitet utifrån (Zeithaml et al., 1990). I 

analysen nedan kombineras fyra av SERVQUALS dimensioner med gapmodellen för 

att identifiera missnöjesgap. De fyra av dimensionerna av SERVQUAL beskrivs nedan: 

 

 Bemötande och förståelse av kunden – Bemötande handlar om vänlighet och 

engagemang. Förståelse av kunden handlar om att förstå kundens behov. 

 Tillgänglighet – Möjligheten att snabbt komma i kontakt med personen du 

söker.  

 Kompetens – Den utbildning och erfarenhet som krävs för en befattning. 

 Effektivitet – Hur snabbt ärenden och problem hanteras. (Zeithaml et al., 1990) 

  

4.3.2 Gap-modellen 

Bemötande och förståelse för kunden 

I två av sju transportföretag uppfylls förväntningarna angående Växjö kommuns 

bemötande och förståelse (Anderssons, 2015; Lundmark, 2015) Fem av sju upplever 

dock att deras förväntningar inte upplevs (Samuelsson, 2015; Lingborg, 2015; 

Göransson, 2015)  

 

Bloisi et al. (2001) beskriver attityden som en viktig del av bemötandet. Samuelsson 

(2015) berättar att han vid den senaste kontakten kände sig kränkt av en anställd på 

Växjö kommun och hans förväntningar uppfylls därför inte. Även Göransson (2015) 

tycker att Växjö kommuns attityd brister då de ofta agerar oengagerat. Bloisi et al. 

(2001) nämner tre faktorer som kan ligga bakom en dålig attityd. Utifrån Samuelssons 

(2015) berättelse är det svårt att fastställa en faktor utan både en dålig dag samt ett 
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invant beteende ses som rimliga. En större erfarenhet av bemötandet hade kunnat ge en 

säkrare slutsats. Göranssons (2015) förväntningar gällande Växjö kommuns bemötande 

uppfylls inte heller och i empirimaterialet beskriver även XX (2015) att bemötandet 

ibland kan gå galet till. XX (2015) säger vidare att Växjö kommun inte ser problemet 

från bådas sidor om det exempelvis kommer in klagomål mot verksamheten vilket leder 

till ett dåligt bemötande. 

 

Då både Göransson (2015) och XX (2015) har upplevt samma sak flera gånger kan en 

dålig dag hos den anställda räknas bort. Dock är det svårt att välja ut en av Bloisi et al. 

(2001) resterande alternativ och en mix mellan ett invant beteende samt bristande 

kunskap är troliga bakomliggande orsaker. 

 

Att förstå kundens behov är det första och ett mycket kritiskt steg i utformandet av en 

tjänst (Bergman & Klefsjö, 2012). Utifrån det empiriska materialet framkommer det att 

fem av sju respondenter inte känner att Växjö kommun förstår vad transportföretagen 

efterfrågar. Lingborg (2015), Göransson (2015) samt Åhman (2015) nämner alla tre att 

deras känsla är att politiker och tjänstemän kör sitt egna race och att företagen får rätta 

sig efter deras beslut. Samuelsson (2015) säger att Växjö kommun måste ”kratta” mer 

för företag som kommer skapa jobb till transportföretagen om de vill fortsätta att vara 

ett intressant logistikläge. XX (2015) beskriver slutligen vikten av att lyssna på alla och 

inte bara de som skriker högst, vilket XX upplever är fallet idag.   

 

Tillgänglighet  

Samtliga respondenter som har erfarenheter kopplade till Växjö kommuns tillgänglighet 

uppger att deras upplevelse inte motsvarar förväntningarna. Samtliga respondenter säger 

att de snabbt vill kunna få tag i rätt person vid frågor eller ärenden. Upplevesen är dock 

att det vanligtvis kan ta ganska lång tid innan man får tag i rätt person. Lingborg (2015) 

säger att han ibland försökt få tag på vissa i Växjö kommun men att svaret någon gång 

har varit att de varit sjukskrivna eller mammalediga och menar att: 

 

”Om person Y har hand om ett område och går på semester, bör väl person X ta hand 

om persons Y uppgifter medan denna är borta” 
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I teorikapitel 4.1.1 beskriver Tilley (2007) vikten av att den information kunden söker är 

lättillgänglig och menar att kunden ofta jämställer försenad information med felaktig 

information. Tilley (2007) skriver vidare att tiden det tar att få tag i en person har stor 

påverkan på kundnöjdheten. Samtliga respondenter som har erfarenheter kring Växjö 

kommuns tillgänglighet uppger att de är missnöjda och de flesta tycker att de är svårt att 

få tag i rätt personer vilket gör att tiden det tar att få ett svar kan bli lång. Detta stämmer 

överens med Tilley (2007) teori gällande att tidsåtgången har en stor påverkan på 

kundnöjdheten. 

 

Kompetens 

Samtliga respondenter förväntar sig att Växjö kommuns anställda ska ha kompetens 

inom det område de jobbar med. Upplevelserna skiljer sig dock och endast två av sju 

respondenter upplever att kompetensen hos Växjö kommuns anställda är i likhet med 

deras förväntningar. Två av sju respondenter säger att det till största del fungerar bra 

men att det finns brister vilket gör att deras förväntningar inte upplevs.  

 

Andersson (2015) nämner till exempel brister inom miljö- och hälsoskyddsavdelningen, 

som är den avdelning han har mest kontakt med. Lingborg (2015) säger att Växjö 

kommuns anställda antagligen har teoretisk kunskap inom respektives område men 

saknar erfarenhet från arbetslivet vilket gör att kompetensen brister. Slutligen säger 

Göransson (2015) att Växjö kommuns anställdas kompetens inte alls är paritet med hans 

förväntningar.  

 

Borg (1996) menar att om företaget eller organisationen ska ses som kompetent måste 

personalen vara kompetent och att en bristande kompetens bland personalen kan leda till 

ett bristande förtreonde till företaget/organisationen. Då fyra av sju respondenter inte 

tycker att Växjö kommuns anställda besitter den nödvändiga kompetensen finns det risk 

att de tappar förtroendet för Växjö kommun. 

 

Effektivitet 

I frågorna har effektiviteten baserats på dels hur snabb ärendehanteringen upplevs 

gällande tillstånd och liknande, dels till Växjö kommuns problemlösande. Ingen av 

respondenteran har varit nöjda med båda sakerna, dock skiljer det sig i vilket område de 

är missnöjda. Tre av sju respondenter upplever att ärendehanteringstiden för tillstånd 
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och dylikt inte lever upp till deras förväntningar och fem av sju respondenter tycker inte 

att Växjö kommuns problemlösande uppfyllder deras förväntningar.  

 

Lingborg (2015) ,Samuelsson (2015) samt Göransson (2015) nämner alla tre 

problemlösningen inom Växjö kommun som bristfällig. Samtliga tre beskriver 

problemlösningen som väldigt omständlig. Lingborg (2015) säger exempelvis att det 

ofta tillsätts utredningar i diverse frågor, men att dessa ofta inte bidrar med något utan 

bara förlänger processen. Samuelsson (2015) säger att Växjö kommun ofta fokuserar på 

småsaker istället för den stora ramen och de således fokuserar på fel saker. Enligt Bloisi 

et al. (2003) handlar effektivitet om att fokusera på att göra rätt saker samt att göra saker 

på rätt sätt. Samuelsson upplever inte att Växjö kommun gör rätt saker och tycker 

därmed att effektiviteten är bristande, något som bekräftar Bloisi et al. (2003) teori. 

Även Lingborg (2015) bekräftar Bloisi et al. (2003) teori då han tycker att Växjö 

kommun inte alltid gör rätt när de tillsätter utredningar som leder till en lägre 

effektivitet enligt Lingborg (2015). 

 

Klusterbyggande 

Fem av sju respondenter uppger att upplevesen motsvarar förväntningarna. Flera av dem 

nämner att Växjö jobbar aktivt med nätverksbyggande och att de flera gånger har fått 

inbjudan till möten eller seminarium. De två som inte alls känner till detta är 

Samuelsson (2015) och Göransson (2015) som inte har mottagit någon inbjudan till 

möten eller seminarium. Klusterbyggande är enligt Porter (1998) nyckeln till ett bra 

företagsklimat. Utifrån Porters (1998) teori tillsammans med antalet respondenter som 

tycker klusterbyggandet är bra bör Växjö kommun ha en väldigt bra grund att bygga ett 

bra företagsklimat på. Utifrån det empiriska materialet framstår Lundmark (2015) samt 

Andersson (2015) som de mest positiva till företagsklimatet, båda dessa upplever även 

klusterbyggandet som bra vilket stärker Porters (1998) teori. 

 

XX (2015) har stora förväntningar på klusterbyggandet då han finner detta väldigt 

viktigt, XX (2015) säger även att hans förväntningar upplevs. Ur det empiriska 

materialet framstår dock XX som betydligt mindre nöjd än Lundmark (2015) och 

Andersson (2015) vilket går emot Porters (1998) teori.  
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Ur det empiriska materialet framkommer det att Göransson (2015) inte har några 

förväntningar på klusterbyggande och att han inte heller har några uppleveser kopplade 

till detta. Lingborg (2015) nämner att han inte har särskilt höga förväntningar kring 

klusterbyggande men att dessa uppfylls. Lingborg (2015) beskriver att han har fått 

inbjudan till detta men att han inte går dit då han inte tror sig vinna något på det. Något 

som kan kopplas till det analysen kring kompetens där Borg (1996) menar att kompetens 

skapar förtroende medan inkompetens kan leda till ett bristande förtroende. Lingborg 

(2015) förväntningar kring kompetens uppfylls inte vilket enligt Borg (1996) kan skapa 

missförtroende till Växjö kommun. Att Lingborg (2015) inte väljer att gå på möten kan 

alltså grunda sig i att han saknar förtroende för Växjö kommun.  

 

Avslutningsvis uppfylls Samuelsson (2015) förväntningar inte alls kring 

klusterbyggande då han aldrig fått någon inbjudan till möte eller seminarium. 

Samuelsson (2015) framstår i det empiriska materialet som tämligen missnöjd med 

företagsklimatet vilket stämmer överens med Porters (1998) teori.  
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I Figur 11 görs en generell sammanfattning av respondenternas förväntningar och 

upplevelse gällande SERVQUAL variablerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gap 5: Mellan kundens 

förväntningar och erhållna 

erbjudanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 - Sammanfattning av respondenternas förvätningar och upplevelse gällande SERVQUAL 

variablerna. (Egen illustration) 

Förväntningar 

Bemötande och förståelse av kund – Ett trevligt 

bemötande samt att Växjö kommun vara lyhörda.  

Tillgänglighet – Snabbt kunna få tag i rätt person och få ett 

snabbt svar. 

Kompetens – Kompetens inom sitt specifika område. 

Effektivitet – Snabb ärendehantering och problemlösning 

Klusterbyggande – Bygga nätverk. Anordna möten och 

seminarier. 

Upplevelse 

Bemötande och förståelse av kund- Oftast ett trevligt 

bemötande men enstaka gånger kränkt. Vissa upplever en 

bra förståelse och lyhördhet från Växjö kommun men 

många tycker att de inte lyssnar på företagen. 

Tillgänglighet – Svårt att komma i kontakt med rätt person 

och därmed tar det lång tid att få svar. 

Kompetens – Flera upplever bristande erfarenhet från 

arbetslivet.  

Effektivitet – Problemlösandet ses av flera som omständigt. 

Majoriteten upplever snabb ärendehantering 

Klusterbyggande – Upplevs av majoriteten som bra.  
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4.3.3 Orsak-verkan 

Enligt Bergman & Klefsjö (2012) är ett Orsak-verkan-diagram ett av de sju 

basverktygen för kvalitetskontroll och en utmärkt metod för att bringa klarhet till de 

bakomliggande orsakerna till problemet. Ur det empiriska materialet från kapitel 4.2 

framgår det att både Lingborg (2015) och Samuelsson (2015) upplever citylogistiken 

som en av orsakerna bakom missnöjet. Problemet uppstår då lastbilar endast är tillåtna 

på storgatan mellan klockan 06:00-11:00 och affärerna öppnar inte förrän klockan 

10:00. Detta gör att samtliga leveranser måste ske inom en timme, vilket beskrivs som 

svårt. Resultatet blir enligt Lingborg (2015) och Samuelsson (2015) att de ofta får vara 

kvar på Storgatan längre än klockan 11:00 vilket de inte vill. Detta då mängden folk 

ökar när det närmar sig lunch och både Lingborg (2015) och Samuelsson (2015) klargör 

att de inte vill vara i vägen för allmänheten. Dock måste de utföra sina leveranser vilket 

gör att de ofta känner sig i vägen.  

 

En annan orsak bakom missnöjet är enligt Samuelsson (2015) att Växjö kommun ofta 

ser högre på exempelvis tjänsteföretag än transportföretag. Detta gör enligt Samuelsson 

(2015) att Växjö kommun inte agerar för att göra företagsklimatet bättre för 

transportföretag, trots sin uttalade vilja om att vara ett intressant logistikläge. 

Samuelsson (2015) berättar även att om transportföretagen hade haft mer att göra skulle 

företagsklimatet upplevas som mer positivt. Samuelsson (2015) spinner vidare och 

menar om Växjö kommun skulle ”kratta” mer för tillverkande företag och locka dessa 

till Växjö skulle transportföretagen få mer att göra vilket skulle förbättra 

företagsklimatet, något som bekräftas av Scott (2001).  

 

När respondenterna fick tala fritt om orsaker bakom ett eventuellt missnöje till en början 

nämnde Andersson (2015) företagande inom den offentliga verksamheten. Vid de 

senare frågorna kring utrymme till företagande inom den offentliga verksamheten 

framkommer det att ytterligare två respondenter ser problem inom detta område. I 

teorikapitel 3.3.3 beskrivs det hur privatiseringen inom den offentliga verksamheten har 

skapat många nya jobb (SCB, 1999). Genom att Växjö kommun väljer att köpa 

verksamheten av privata aktörer kommer sysselsättningen att öka, vilket enligt Scott 

(2001) kommer leda till ett bättre företagsklimat. En ökad privatisering skulle även 

glädja Samuelsson (2015) som efterfrågar högre sysselsättning. 
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När Lingborg (2015) fick tala fritt angående orsaker bakom ett eventuellt missnöje 

nämnde han ansökningsblanketterna som han ansåg vara svårförstådda. Lingborg 

(2015) sa även att det var svårt att hitta rätt blankett. Utifrån det empiriska materialet 

framkommer det att ingen annan respondent upplever något liknande. Dock upplevde 

flera att ärendehanteringstiden för tillstånd och tillsyn kunde vara lång. 

 

Nedan kommer variabler från SERVQUAL samt generella orsaker till ett eventuellt 

missnöje att sammanfattas. Utifrån hur nöjda respondenterna har varit gällande dessa 

variabler samt Svenskt Näringslivs variabler som visas i figur åtta kommer de sex med 

minst kundnöjdhet att väljas ut vilka senare kommer bilda ett orsak-verkan diagram. 

 

I tabell 17 presenteras en sammanställning av samtliga respondenters svar gällande de 

variablerna som redogörs i teorikapitel 4.1.1och om deras förväntningar gällande 

variablerna uppfylls eller ej. 

 Nöjd Missnöjd Ingen erfarenhet 

Bemötande och 

förståelse av kunden 

XX XXXXX  

Tillgänglighet  XXXXX XX 

Kompetens XX XXXX X 

Effektivitet  XXXXXX X 

Klusterbyggande XXXX X XX 

Tabell 17 - Sammanställning över respondenternas svar gällande SERVQUAL-dimensionerna. (Egen 

illustration) 
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I tabell 18 görs en sammanfattning av de generella orsakerna bakom transportföretagens 

eventuella missnöje kopplade till företagsklimatet. 

Företag Problem 

Braås Åkeri AB Upphandling 

Alwex Transport AB - 

S Lingborg Transport i Växjö AB Citylogistik 

Trängsel på Storgatan 

Tillståndsblanketter 

Fagrabäcksrondellen 

Samuelssons Åkeri AB Ser inte transportbolagen 

Citylogistik 

 

KM Göransson Åkeri AB Vägnätet 

Växjö Åktrans AB - 

Thomas Åhmans Åkeri AB Känner sig inte välkommen 

Tabell 18 - Sammanfattning av generella orsaker bakom det missnöjda företagsklimatet. (Egen illustration) 

 

I tabell 17 framkommer Tillgänglighet, Kompetens samt Effektivitet som variabler där 

flera respondenter upplever ett missnöje. Vid en närmare titt i analysen från kapitel 

4.3.2 framgår det att förståelse för kund i variabeln Bemötande och förståelse av kund 

har fler missnöjda respondenter än bemötandet, författaren har därför även valt ut 

Förståelse av kund som en av orsakerna bakom missnöjet.  

 

Vid de generella problemen som sammanställs i tabell 18 framkommer det att 

citylogistiken ses som ett problem av två respondenter. Detta kan tyckas lite, dock är det 

endast dessa två som kör i innerstan och närmare bestämt Storgatan, därför valdes även 

detta som en orsak bakom missnöjet. Slutligen valdes attityder till företagande, detta då 

endast tre av sju respondenter tyckte att politiker och tjänstemän hade en bra attityd till 

företagande. Utrymme i offentlig verksamhet valdes bort då en av respondenterna inte 

hade någon åsikt gällande detta och räknas denna person bort var hälften nöjda vilket är 

mer än attityder till företagande. Även kompetens valdes bort, detta för att 

upplevelserna från respondenterna var att den var bristande på vissa specifika områden 

och inte utspridd. Den andra anledningen var att en respondent baserade sin upplevelse 

på en person. 
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I figur 12 sammanställs de variabler som respondenterna är minst nöjda med och därmed ligger bakom transportföretagens missnöje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 - Sammanfattning av variabler respondenterna var minst nöjda med. (Egen illustration)
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5 Vilka områden bör förbättras för att skapa ett bättre 

företagsklimat för transportföretagen 

Kapitlet börjar med en återkoppling av vad som framkom i frågeställningen ”Vilka är 

orsakerna bakom ett eventuellt missnöje från transportföretag i Växjö kommun?”. 

Kapitlet fortsätter med empiriskt material kopplat till frågeställningen ” Vilka områden 

kan förbättras för att skapa ett gynnsamt företagsklimat för transportföretagen i Växjö 

kommun?”. Vidare utförs en analys av vad som framkommit som det viktigaste ur det 

empiriska materialet. Utifrån den empiriska analysen samt analysen från 

frågeställningen ”Vilka är orsakerna bakom ett eventuellt missnöje från 

transportföretag i Växjö kommun?” tas områden fram som bör förbättras i syfte att 

uppnå ett bättre företagsklimat. 

 

 

Analysen från problemfrågan ”Vilka är orsakerna bakom ett eventuellt missnöje från 

transportföretag i Växjö kommun?” summeras i figur 12 och visar de områden som 

respondenterna är minst nöjda med. Dessa områden tillsammans med den nedanstående 

empiriska analysen, kommer ligga till grund för problemfrågan ”Vilka områden kan 

förbättras för att skapa ett gynnsamt företagsklimat för transportföretagen i Växjö 

kommun?”. 

 

 

5.1 Empiri frågeställning 3 
 

I kapitlet kommer det empiriska materialet till frågeställningen ” Vilka områden kan 

förbättras för att skapa ett gynnsamt företagsklimat för transportföretagen i Växjö 

kommun?”. 

 

5.1.1 Braås Åkeri AB 

Andersson säger att det problem han upplever gällande upphandlingen löses enklast 

genom att Växjö kommun lägger ut alla tjänster som berör transporter för upphandling. 

Andersson menar vidare att transportbranschen är en väldigt tuff bransch med låga 

marginaler, genom att låta privata aktörer ta hand om kommunala transporttjänster 

gagnas transportföretagen. Andersson säger även att han inte tror att det är det 

kommunala företagsklimatet som speglas i undersökningen. Andersson menar istället 
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att det är det generella företagsklimatet i hela Sverige och Europa och de låga 

marginalerna i branschen som återges i undersökningen och att det är här förbättringar 

måste göras, inte på lokal nivå. (Andersson, Braås Åkeri, 2015) 

 

”Vi lever i ett väldigt tufft företagsklimat inom transportbranschen och jag förstår att 

det kan finnas ett missnöje för att marginalerna är låga men jag är ganska övertygad, 

utan att veta till 100 procent, att det inte har med de lokala spelreglerna att göra utan 

mer med EU-direktiv och lagar ”. 

 

5.1.2 Alwex Transport AB 

Lundmark säger att saker alltid kan förbättras men då han inte upplever några problem 

har han inte några konkreta förslag. Lundmark menar istället att det är konkurrensen 

från andra lågavlönade länder där svenska åkerier känner att de tävlar på olika villkor 

och att det är detta som avspeglas i undersökningen. Förbättringar på lokal nivå hjälper 

inte enligt Lundmark utan det är lagar samt EU-direktiv som måste göras om. 

(Lundmark, Alwex Transport AB, 2015) 

 

”Det känns som att Svenska och utländska åkerier inte konkurrerar på samma villkor” 

 

5.1.3 S Lingborg Transport i Växjö AB 

Lingborg berättar att en lösning till citylogistiken är att butikerna måste ha minst en 

person tillgänglig innan klockan 10:00 i affären för att kunna ta emot leveranser. 

(Lingborg, S Lingborg Transport i Växjö AB, 2015) 

 

”När det gäller leveranser till Storgatan tycker jag att kommunen skulle införa så att 

handlarna hade någon på plats tidigare än klockan 10 så att vi kan leverera och vara 

borta innan klockan 11 samt undvika att trängas med så mycket folk” 

 

Trängseln kan i fortsättningen lösas genom att Växjö kommun, innan de ger 

byggnadstillstånd, kräver att få veta av den ansökande hur varuförsörjningen till den 

specifika platsen ska ske. Även vid nyplantering av växter och annat är det enligt 

Lingborg viktigt att se hur detta föremål påverkar godstransporter. (Lingborg, S 

Lingborg Transport i Växjö AB, 2015) 
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”Allt för ofta bryr de sig inte om hur varuförsörjningen ska ske, de bryr sig inte om det, 

vilket nästan gör vårt arbete omöjligt ibland” 

 

Blanketterna kan lösas genom ett enklare och tydligare språk vilket gör att man slipper 

chansa på vissa frågor som i ett senare led kan skapa missförstånd. En tydligare 

hänvisning till vilken blankett som ska användas vid vilket tillfälle är också en enkel 

lösning för att förenkla processen. (Lingborg, S Lingborg Transport i Växjö AB, 2015) 

 

Trafikproblemen vid Fagrabäcksrondellen kan förbättras genom att utöka rondellen till 

tvåfilig, en mer långsiktig lösning menar Lingsborg är en bro för att den tunga 

godstrafiken ska slippa köra in i rondellen. (Lingborg, S Lingborg Transport i Växjö 

AB, 2015) 

 

”För att lösa problemet tycker jag att en bro bör byggas för att effektivisera trafikflödet 

och den tunga trafiken skulle direkt därifrån kunna komma ut till riksvägarna utan att 

behöva trängas med personbilarna i rondellen.” 

 

5.1.4 Samuelssons Åkeri AB 

Samuelsson börjar berätta om Växjö kommuns samvarudistribution som går ut på att 

alla leverantörers varor samlas upp på ett ställe och efter det levererar en och samma 

lastbil kundens samtliga varor den dagen, även fast det kom från olika leverantörer. 

Genom att Växjö kommun sätter press på även privata aktörer att skapa en gemensam 

varudistribution skulle leveranserna kunna ske effektivare och därmed snabbare. 

Lastbilarna hade därmed kunnat vara borta från Storgatan innan klockan 11:00 och 

butikerna hade inte behövt ha personal på plats innan klockan 10:00.  Antalet lastbilar 

skulle även sjunka vilket är positivt för allmänheten. (Samuelsson, Samuelssons Åkeri, 

2015) 

 

”Om även de privata aktörerna skulle använda samordnad varudistribution skulle 

antalet lastbilar på Storgatan kunna sänkas från åtta till två” 

 

En annan lösning enligt Samuelsson är att butikerna får ha personal på plats innan 

klockan 10:00 för att ta emot leveranser. (Samuelsson, Samuelssons Åkeri, 2015) 
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Samuelsson tycker även att bussfilerna skulle vara tillgängliga för lastbilstrafiken. Detta 

skulle göra att trafiken flyter på smidigare. Samuelsson fortsätter och säger att 

leveranserna skulle kunna ske effektivare samtidigt som allmänheten påverkas mindre. 

(Samuelsson, Samuelssons Åkeri, 2015) 

 

”Någonstans vill kunder ha våra varor samtidigt som de inte vill se oss. Jag vill bli 

betraktad som en tillgång av allmänheten och det gör jag inte om jag står i vägen.” 

 

Slutligen tycker Samuelsson att Växjö kommun måste bli bättre på att sälja 

industrimark till tillverkande företag samt lagerverksamhet. Detta skulle gynna 

transportföretagen då dessa får mer uppdrag och det kommer enligt Samuelsson kännas 

som att Växjö kommun bryr sig om transportföretagen om de skapar högre 

sysselsättning åt dem. (Samuelsson, Samuelssons Åkeri, 2015) 

 

5.1.5 KM Göransson Åkeri AB 

Göransson berättar att vägarna runt om Växjö, avfarterna till Växjö samt kringleder bör 

förbättras. Vägarna runt Växjö som exempelvis väg 23 har dock Trafikverket hand om, 

samma gäller väg 27 samt Norrleden. Göransson tycker dock att det är värt att notera 

och något Växjö kommun möjligtvis skulle försöka upplysa Trafikverket om. Dock är 

det inget Växjö kommun har direkt makt över. (Göransson, KM Göransson Åkeri AB, 

2015) 

 

5.1.6 Växjö Åktrans AB 

XX beskriver i empirimaterialet från kapitel 4.2.6 att han tycker klusterbyggandet inom 

Växjö kommun är bra och att han själv har varit på flera möten och seminarium. För att 

förbättra företasklimatet tycker XX att Växjö kommun ska fortsätta med mötena och 

seminarierna och genom detta visa Växjö kommun hur saker och ting fungerar. (XX, 

Växjö Åktrans AB, 2015) 

 

”Det är viktigt att fortsätta med möten och seminarium för att visa Växjö kommun hur 

saker och ting fungerar. För ibland så vet de inte allting och då är det bra att de får 

reda på att”. 
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5.1.7 Thomas Åhmans Åkeri AB 

Åhman säger att han inte har så mycket tankar kring vad som kan bli bättre. Det Åhman 

säger är att det på många ställen i Växjö kan bli trångt och att rondellerna på vissa 

ställen kan vara i snävaste laget för en lastbil och att dessa borde breddas. Åhman 

nämner även industriområdet som han tycker har blivit allt trängre och att vägarna i 

detta område borde bräddas då det är mycket lastbilstrafik i området. (Åhman, Thomas 

Åhmans Åkeri AB, 2015) 

 

I tabell 19 görs en sammanfattning av de förbättringsåtgärder som respondentera 

uppgav. 

Företag Förbättringsförslag 

Braås Åkeri AB  Köp verksamheter från privata 

företag 

Alwex Transport AB - 

S Lingborg Transport i Växjö AB  Affärer får öppna tidigare för att 

kunna ta emot leverans. 

 Plan på hur varuförsörjningen ska 

ske. 

 Förenkla språket i 

ansökningsblanketter 

 Utöka antalet filer i 

Fagrabäcksrondellen 

Samuelssons Åkeri AB  ”Kratta” mer för 

tillverkningsföretag 

 Affärer får öppna tidigare för att 

kunna ta emot leverans. 

 Samordnad varudistribution 

 Öppna bussfilerna för lastbilar 

KM Göransson Åkeri AB  Förbättra infarter samt kringleder 

runt Växjö 

Växjö Åktrans AB  Klusterbyggande 

Thomas Åhmans Åkeri AB  Bredda rondeller samt området 

kring industriområdet 

Tabell 19 - Sammanfattning av samtliga respondenters förbättringsförslag. (Egen illustration) 
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5.2 Empirisk analys 

I kapitlet kommer det empiriska materialet problemfrågan ”Vilka områden kan 

förbättras för att skapa ett gynnsamt företagsklimat för transportföretagen i Växjö 

kommun?” att analyseras. 

 

Andersson (2015) samt Lundmark (2015) är väldigt nöjda med företagsklimatet 

generellt och säger vidare att de tror att förändringar måste ske högre upp än kommunal 

nivå för att företagsklimatet ska förbättras. Vidare tror båda att det är den tuffa 

branschen som avspeglas i undersökningen och inte det lokala företagsklimatet. 

 

Lingborg (2015) och Samuelsson (2015) nämner citylogistiken som ett område som bör 

förbättras. Dock menar båda att det inte är tiden de är tillåtna att vara på Storgatan som 

är det stora problemet utan att affärerna öppnar för sent. Problemet skulle kunna lösas 

genom att förlänga tiden lastbilar är tillåtna på Storgatan. Men både Lingborg (2015) 

och Samuelsson (2015) förklarar att de inte vill befinna sig på Storgatan när det närmar 

sig lunch och Samuelsson (2015) menar vidare att detta svärtar ner transportföretagens 

rykte bland allmänheten. Ett rykte som enligt Samuelsson (2015) inte behöver 

försämras då många redan ser lastbilar som något dåligt när det egentligen vill verka för 

något gott. Kopplat till citylogistiken säger Lingborg (2015) att det är trångt på 

Storgatan vilket gör transporterna mindre effektiva och som ett resultat behöver de vara 

kvar längre på storgatan och i många fall längre än den tid som är tillåten. Att de stannar 

kvar längre än tillåtet nämner även Samuelsson (2015) men hänvisar då främst till 

butikernas sena öppningar.  

 

Kopplat till citylogistiken säger Samuelsson (2015) också att en samordnad 

varudistribution hos de privata handlarna på Storgatan hade kunnat dra ner antalet 

lastbilar. Samuelsson (2015) säger även att detta hade effektiviserat transporterna och 

risken för att lastbilar skulle stanna kvar efter klocka 11:00 på Storgatan hade minskat. 

 

Samuelsson (2015) säger vidare att tranportföretag ofta försummas i jämförelse med 

tjänsteföretag. Om Växjö kommun vill vara en fortsatt attraktiv logistikstad menar 

Samuelsson (2015) att Växjö kommun måste börja göra saker som gagnar 

transportföretag. Att skapa hög sysselsättning för logistikföretag är en sak Samuelsson 
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(2015) nämner och menar vidare att detta kan göras genom att locka tillverkningsföretag 

till Växjö kommun så att transportföretagen har något att köra.  

 

Lingborg (2015) berättar om problemet angående blanketter och säger att dessa är 

svårförståeliga samt svåra att hitta. Lingborg (2015) menar vidare att detta enkelt skulle 

kunna lösas genom ett enklare språk samt tydligare hänvisning på Växjö kommuns 

hemsida.  

 

Göransson (2015) samt Åhman (2015) berättar att vägnätet runt och i Växjö kommun 

bör förbättras. Göransson (2015) nämner främst vägarna runt Växjö men vet att vissa 

vägar sköts om av Trafikverket och att Växjö kommun inte har direkt styre över dessa. 

Åhman (2015) menar att det är inne i staden som vägarna måste förbättras och nämner 

bland annat industriområdet.  

 

Slutligen säger XX (2015) att Växjö kommun, i syfte att skapa ett bättre företagsklimat, 

ska fortsätta med möten och seminarier för att företagen. Detta kommer enligt XX 

(2015) leda till att Växjö kommun får en större förståelse av företagens verklighet och 

hur transportföretag ser på saker.  

 

Utifrån det empiriska materialet uppkommer citylogistik två gånger som ett område för 

förbättring. Två av sex kan tyckas lite, dock är det endast dessa två som levererar till 

innerstaden i Växjö och närmare bestämt Storgatan. Utifrån ovanstående argument 

väljer författaren citylogistik som ett område för förbättring.  

 

Utifrån de empiriska intervjuerna framkommer det att varken Göransson (2015) eller 

Åhman (2015) är i kontakt med Växjö kommun särskilt ofta, de går inte heller på några 

nätverksträffar. Utifrån detta har författaren valt att gå i XX (2015) spår som menar att 

ett bättre företagsklimat kan skapas genom att fortsätta med möten och seminarier inom 

klusternätverket. Genom möten kan företagare få sin röst hörd och saker kan även 

diskuteras med andra företagare. Att fortsätta utveckla klusterbyggandet ses även som 

ett bra område då Andersson (2015) samt Lundmark (2015), som generellt sätt är mest 

nöjda med företagsklimatet, tycker att klusterbyggandet fungerar bra.  
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Slutligen valdes klusterbyggande då respondenterna i många lägen inte har särskilt stor 

erfarenhet av vissa variabler utan bedömde upplevelsen utifrån några få upplevelser. Ett 

närmare samarbete parterna mellan skulle skapa en bättre förståelse för respektive när 

det kommer till förväntningar och hur dessa ska uppnås. Vidare skulle likartade samt 

mer realistiska förväntningar kunna skapas, ett närmare samarbete skulle även skapa 

förutsättningar till gemensamma förbättringsförslag.  

 

Det är inte bara Växjö kommun som måste ta ett ansvar genom att anordna 

nätverksträffar och göra det möjligt för alla att komma, företagare måste även ta sig 

tiden att gå på dessa och framföra sina åsikter. Det är omöjligt för Växjö kommun att 

göra något åt ett problem om de inte vet att det existerar.  

 

5.3 Citylogistik 
 

En stad är i ständig förändring, den påverkas av de personer som lever och jobbar där 

samt av shopping, turism och andra faktorer. Godstransporter är en nödvändighet för att 

städer ska fortsätta utvecklas. Dock ses godstransporter oftast som något problem i 

städer på grund av att de släpper ut avgaser, luktar samt låter. Med anledning av detta 

inför kommuner ofta begränsningar i form av vikt-, längd och tidsrestriktioner. Dock 

kan dessa restriktioner vara kontraproduktiva då de ibland kan hindra effektiva 

transporter. Det faktum att kommuner oftast fokuserar mer på persontransporter än 

godstransporter, som verkar vara något ointressant och försummat, är också något som 

kan skapa ineffektiva transporter då de inte tar hänsyn till transportörernas synpunkter 

vid exempelvis nybyggnationer. (Lindholm & Blinge, 2014) 

 

Citylogistik är dock ett väldigt komplext område för kommunen att ta hänsyn till. För 

att kunna ta hänsyn till alla strukturer som påverkar hur ett logistiksystem fungerar, 

transportförutsättningar, kundens krav etc. krävs det hög kompentens inom 

transportområdet. Trots att det är ett komplext område bör kommunen lägga ner tid och 

kraft på citylogistik, detta med tanke på att godstranporter är nödvändiga för att staden 

ska utvecklas. Citylogistik bidrar dock till miljöfarligt utsläpp, buller och är en 

säkerhetsfara vilket gör att om dessa problem inte kan lösas kommer staden bli mindre 

attraktiv. För att säkerhetsställa att staden fortsätter att vara attraktiv bör kommunen 

därför lyfta fram godstransporter som en viktig del i stadsplaneringen. (Lindholm & 

Blinge, 2014) 
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Förutom att lyfta fram godstransorter i stadsplaneringen menar Olsson och Woxenius 

(2013) att samordnad varudistribution skulle minska de negativa aspekterna som enligt 

Lindholm och Blinge (2014) citylogistik bidrar till. En samordnad varudistribution 

skulle göra att det krävs mindre lastbilar för att leverera samma mängd gods. Detta 

skulle leda till mindre miljöfarliga utsläpp, buller samt säkerhetsfara (Olsson & 

Woxenius, 2013). Trots de nyss nämnda fördelarna med samordnad varudistribution är 

det få som använder sig av det. En samordnad varudistribution kommer innebära att 

samma lastbil gör fler stopp. Detta oroar handlarna som vill ha punktliga leveranser 

vilket blir svårare att garantera desto fler stopp som görs. (Olsson & Woxenius, 2013) 

 

Citylogistik är även kopplad till den så kallade ”last mile” av värdekedjan och är oftast 

den delen av värdekedjan som har högst kostnader. Utifrån detta samt ovanstående 

argument kan det urskiljas att det ligger både i kommunens och i transportörens intresse 

att utföra godstranporter i städerna så effektivt som möjligt. (Lindholm & Blinge, 2014) 

 

5.4 Citylogistik Växjö 

På Storgatan i Växjö är godstransporter tillåtna mellan 05:00 till 11:00 på vardagar och 

mellan 09:00 till 11:00 på lördagar. De enda gånger en godstransport får levererars på 

en annan tid är om den har ett särskilt tillstånd. Vikt- och längdrestriktioner existerar 

inte på Storgatan i Växjö. Dock var det många godstransporter som tog lätt på 

restriktionerna och ofta var kvar efter den utsatta tiden. Detta ledde till en skärpning av 

reglerna av Växjö kommun år 2013, en insats var att placera fler parkeringsvakter på 

Storgatan för att bötfälla de som inte följde reglerna. Efter detta har reglerna blivit mer 

accepterade. (Löfberg, Trafikenheten Växjö kommun, 2015) 

 

I samband med att reglerna skärptes år 2013 ökade Växjö kommun antalet lastplatser på 

kringliggande gator. Lastplatsernas position valdes ut i samråd med transportföretagen i 

Växjö kommun. Syftet med det ökade antalet lastplatser var att minska antalet lastbilar 

på Storgatan samtidigt som godstransporterna fortfarande skulle ske på effektivast 

möjliga sätt. (Löfberg, Trafikenheten Växjö kommun, 2015) 

 

”Lastplatserna etablering gjordes i samråd med transportföretagen så att de hamnade 

på rätt ställe ur transportföretagens syn” 
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Samordnad varudistribution används idag av Växjö kommuns enheter, detta har gjort att 

antalet lastbilar har minskat. Det minskade antalet lastbilar har lett till mindre 

miljöutsläpp och en säkrare Storgata. Dock använder de privata aktörerna på Storgatan 

inte sig av en samordnad varudistribution. Växjö kommun har skapat nätverksplatser för 

handlarna på Storgatan och försökt få dessa att inse fördelarna med en samordnad 

varudistribution, dock utan resultat. (Löfberg, Trafikenheten Växjö kommun, 2015) 

 

”Samordnad varudistribution är något vi har varit i kontakt med handlarna om och 

försökt förklara finessen med att få allt samlat i en och samma lastbil och därmed 

minimera antalet godstransporter till centrum, men det har vi inte kommit mål ännu 

med” 

 

5.5 Analys Citylogistik 

Enligt Lindholm och Blinge (2014) införs det ofta restriktioner i form av vikt, längd 

samt tid för godstransporter i städer. Löfberg (2015) säger att Växjö kommun använder 

sig av restriktioner på Storgatan i Växjö och att godstransporter endast får utföras 

mellan klockan 05:00 till 11:00 på vardagar samt 09:00 till 11:00 på lördagar. Lindholm 

och Blinge (2014) skriver vidare att dessa restriktioner kan vara kontraproduktiva. Detta 

vet inte Löfberg något om. Dock framkommer det ur det empiriska materialet från 

kapitel 4.2.3 samt 4.2.4 att det inte är tidsrestriktionerna som är problemet, vilket 

motsäger Lindholm och Blinges (2014) teori.  

 

Lindholm och Blinge (2014) menar även att kommunerna oftast fokuserar mer på 

persontransporter än godstranporter. Vidare menar författarna att det är viktigt att lyfta 

fram godstransporter som en del av stadsplaneringen. Utifrån intervjun med Löfberg 

(2015) framkommer det att Växjö kommun i samråd med transportföretagen tagit fram 

var lastplatser ska placeras för att de skulle hamna på rätt ställe ut transportföretagens 

synvinkel. Detta går i linje med vad Lindholm och Blinge (2014) menar är viktigt för att 

säkerställa att staden är fortsatt attraktiv. Det går även emot det Lindholm och Blinge 

(2014) säger angående att transportföretagen ofta är försummade.  

 

Samordnad varudistribution nämns av Olsson och Woxenius (2013) som ett medel att 

minska antalet godstranporter i städerna. Löfberg (2015) säger att Växjö kommun 
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använder sig av en samordnad varudistribution vilket har minskat antalet lastbilar i 

centrum vilket sedermera har lett till minska utsläpp, mindre buller samt större säkerhet, 

något som bekräftas av Lindholm och Blinge (2014). Samuelsson (2015) säger i det 

empiriska materialet från kapitel 5.1.4 att antalet lastbilar på Storgatan hade minskat om 

även de privata aktörerna hade använt en samordnad varudistribution. Detta skulle leda 

till att färre lastbilar var på Storgatan och även att transporterna skulle kunna ske 

effektivare.  

 

Ur det empiriska materialet från kapitel 5.4 framkommer det att privata aktörer på 

Storgatan inte använder sig av en samordnad varudistribution trots påtryckningar från 

Växjö kommun. Enligt Olsson och Woxenius (2013) kan det bero på att affärerna vill ha 

punktliga leveranser, något de anser kan försämras med flera stopp.  

 

Ur de empiriska kapitlena 5.1.3 samt 5.1.4 uppenbaras det att citylogistiken är ett 

område med förbättringspotential och att detta vidare skulle leda till ett bättre 

företagsklimat. Ur samma empiriska kapitel framkommer det samtidigt att det inte är 

tidsrestriktionerna som är problemet utan att affärerna öppnar för sent. Ur det empiriska 

materialet från 5.4 framkommer dock att detta inte är något kommunen kan styra över. 

En samordnad varudistribution som framkom som ett förbättringsförslag i kapitel 5.1.4 

är något kommunen bara kan informera samt upplysa fördelarna om, dock kan de inte 

styra de privata aktörerna. 

 

Enligt Lindholm och Blinge (2014) är citylogistik väldigt komplext och kräver hög 

kompetens, då bland annat transportförutsättningar och kundens krav måste tas i åsyn. 

Med utgångspunkt i ovanstående teori anser författaren att det bästa förslaget är att 

Växjö kommun samlar handlarna på Storgatan med transportföretagen för att komma 

fram till en gemensam lösning vilket resulterar i ett bättre företagsklimat. En gemensam 

lösning där antingen en samordnad varudistribution eller en tidigare leveranstid hade 

varit fördelaktigt i transportföretagens ögon. 
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5.6 Klusterbyggande 

Framgångsrika företag är en förutsättning för tillväxt och välstånd (Svenskt Näringsliv, 

2004). I syfte att skapa framgångsrika företag menar Företagarna (1999) att det är 

viktigt med en näringspolitik som stimulerar till nyföretagande, växande företag samt 

flera starka regioner. Även Porter (1998) skriver om vikten av en drivande 

näringspolitik men skriver samtidigt att företagen också måste bidra och att en 

samverkan mellan dessa aktörerer är nyckeln till att skapa starka och konkurrenskraftiga 

regioner. Porter (1998) får medhåll av Etzkowitz och Leydesdorff (2000) som 

framhåller samarbete som en viktig del i skapandet av en framgångsrik region. 

Etzkowitz och Leydesdorff (2000) lyfter, utöver näringsliv (företag) och samhälle 

(kommunen), även fram universiteten som en aktör och menar att ett samarbete mellan 

dessa tre, även kallade Triple Helix-aktörer, är positivt för regionen. 

 

Det är viktigt att förstå varandra när det kommer till förväntningar och hur dess ska 

uppnås i syfte att undvika gap mellan aktörerna vilket kan leda till missnöje (Scott, 

2001; Pierre, 1992). Genom ett kluster kan företag och kommuner samverka, diskutera 

förväntningar samt bilda gemensamma mål för hur dessa förväntningar ska uppfyllas.  

Respektives förväntningar kommer genom detta att klargöras samt de problem som 

upplevs idag. Detta kommer fortsättningsvis bilda en stabil grund för den fortsatta 

utvecklingen mot ett bättre företagsklimat. (Porter, 1998; Pierre, 1992) Genom att 

företag knyter nya kontakter vid träffarna kan även sysselsättningen öka vilket enligt 

Scott (2001) kommer leda till ett bättre företagsklimat. (Porter, 1998; Pierre, 1992) 

 

Sammanfattningsvis ses klusterbyggandet som nyckeln till ett bra företagsklimat 

(Porter, 1998). Genom kluster kan företag emellan samt företag och kommun samverka. 

Detta skapar en plattform där respektive part kan framföra förväntningar och missnöje. 

Vilket vidare skapar en bra grund för att komma fram till gemensamma 

förbättringsförslag i syfte att skapa ett bättre företagsklimat. (Porter, 1998; Pierre, 1992) 
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6 Slutsats och egna reflektioner 

Kapitlet börjar med en presentation av arbetets slutsatser för problemfrågorna samt 

övergripande slutsatser. Därefter presenteras författarens egen reflektion och kritik till 

arbetet. Slutligen presenteras samhällsekonomiska aspekter, förslag till vidare 

forskning, uppsatsens bidrag samt etiska överväganden bedömningskriterier. 

 

6.1 Slutsats 

Hur upplever transportföretag i Växjö kommun dagens företagsklimat? 

Utifrån fyra av de dimensionerna som ett lokalt företagsklimat bestäms utifrån enligt 

Svenskt Näringsliv finns det vissa variabler som utförs bättre än andra. Tillstånd, tillsyn 

samt ärendehantering bedöms som godkänt i fem av sju fall där en av respondenterna 

inte hade någon åsikt. Bemötande ses inte heller som ett stort problem och fyra av sju 

respondenter tycker det sköts bra, noterbart är att en respondent inte hade någon åsikt. 

Företagares utrymme i traditionellt offentlig verksamhet ses i tre fall av sju som 

bristfällig vilket gör detta till en variabel som drar ner det överordnade betyget, även här 

saknade en respondent en åsikt. Slutligen är det fyra av sju respondenter som tycker att 

politiker och tjänstemäns attityder till företagande är otillräcklig. Utifrån svaren som 

erhölls är inte någon respondent nöjd med samtliga dimensioner, två av sju respondenter 

finner att tre av fyra dimensioner godkänns, övriga ser brister i minst hälften av 

dimensionerna. Slutsatsen är att det inte är någon av respondenterna som är helnöjd med 

företagsklimatet, det finns inte heller någon som inte är nöjd med något, dock finns det 

vissa områden som bör prioriteras i syfte att skapa ett bättre företagsklimat. 

 

Vilka är orsakerna bakom ett eventuellt missnöje från transportföretag i Växjö 

kommun? 

Orsakerna bakom ett eventuellt missnöje bedömdes utifrån Svenskt Näringslivs fyra 

variabler, fem variabler ur SERVQUAL samt genom att respondenterna fick tala fritt 

om generella problem. Av de fem variablerna ur SERVQUAL framkom Växjö 

kommuns tillgänglighet, kompetens samt effektivitet som de områden respondenterna 

var minst nöjda med. Även förståelse för kund framkom som en orsak bakom missnöjet. 

Ur Svenskt Näringslivs variabler framkom politiker och tjänstemäns attityd till 

företagande som en orsak bakom missnöjet. Slutligen uppenbarades citylogistik som en 

orsak från de generella orsakerna. Citylogistiken då samtliga respondenter som levererar 

varor till Storgatan i Växjö upplevde detta som ett problem.  
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Sammanfattningsvis är de sex variabler som respondenterna var minst nöjda med och 

därmed även de mest troliga orsakerna bakom missnöjet tillgänglighet, kompetens, 

effektivitet, förståelse av kunden, politiker och tjänstemäns attityder till företagande 

samt citylogistik. 

 

Vilka områden kan förbättras för att skapa ett gynnsamt företagsklimat för 

transportföretagen i Växjö kommun?  

Citylogistiken valdes ut som ett område för förbättring. Växjö kommun bör samla både 

transportföretag samt handlare på Storgatan för att diskutera hur problemet löses bäst. 

Genom att föra en gemensam diskussion får båda parterna uttrycka sin vilja vilket gör 

att chanserna för ett gemensamt beslut ska uppstå är som störst. 

 

Klusterbyggandet valdes som ett andra område för förbättring. Genom att bjuda in 

samtliga företag till nätverksträffar med både andra företag samt Växjö kommun skapas 

stora möjligheter för att knyta nya kontakter samt diskutera problem. Nya kontakter som 

kan innebära nya kunder och högre sysselsättning vilket leder till ett bättre 

företagsklimat. Diskutera problem som kan leda till en gemensam lösning vilket också 

kommer leda till ett bättre företagsklimat. Klusterbyggande kan slutligen leda till att 

transportföretag och Växjö kommun får en bättre förståelse för varandra. Båda parter 

kan uttrycka sina förväntningar och hur de upplever dagläget samtidigt som parterna får 

beskriva sina begränsningar och hur tankegångarna går vid olika beslut. Sammantaget 

bör parterna få en bättre förståelse kring varandra och de orsakerna bakom missnöjet 

som upplevs av transportföretagen i dagsläget kan komma att lösas. 

 

 

6.2 Egna reflektioner och kritik 

Inledningsvis ämnade författaren till detta arbete att lägga fokus enbart på de orsaker 

som ligger bakom transportföretagen missnöje gällande företagsklimatet samt 

förbättringsmöjligheter. Tanken var till en början även att endast använda en 

ostrukturerad intervjumall för att låta respondenten tala fritt angående de orsakande 

problemen till missnöjet. Det visade sig dock snart att missnöjet inte var genomgående 

för alla transportföretag. Författaren valde då att utöka det teoretiska underlaget och 

respondenterna fick, utöver att beskriva de generella problem de upplevde, jämföra 

förväntningar mot upplevelse inom variabler kopplade till tjänstekvalitet. Genom detta 

erhöll författaren mer material kring vilka orsaker som kan ligga bakom missnöjet. 
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Utöver det utökade teoretiska materialet kring tjänstekvalitet valde författaren även att 

inkludera de variabler som Svenskt Näringsliv menar påverkar företagsklimatet. Det 

kan argumenteras för att materialet från Svenskt Näringsliv inte är teoretiskt korrekt. 

Dock kunde största delen av materialet bekräftas med vetenskapliga artiklar. 

Anledningen till att Svenskt Näringslivs variabler togs med är att det är frågor kopplade 

till dessa områden som ställts i enkäten ”Lokalt näringsliv”. En enkät som senare 

påvisade ett missnöje från transportföretagens sida vilket gav upphov till detta arbete. 

 

Forskning om det lokala företagsklimatet och vilka variabler som påverkar företagare 

mest är ytterst sparsam. Den lilla forskning som finns gällande företagsklimat rör den 

nationella nivån och inte den kommunala. Den enda tillgängliga informationen 

angående vad som påverkar det lokala företagsklimatet hittade genom Svenskt 

Näringsliv. Då kommunen ska agera som en serviceenhet valdes även teori kring 

tjänstekvalitet för att få ett större antal variabler att granska vilket skulle skapa ett bättre 

underlag för den fortsatta analysen.  

 

Författaren hade vissa svårigheter att hitta intervjupersoner som gick med på att 

intervjuas och antalet transportföretag som intervjuades blev färre än vad som först var 

tanken. Trots att det inte finns några självklara variabler som anses vara orsakerna 

bakom problemet, vare sig från Svenskt Näringslivs variabler, SERVQUAL eller 

allmänna finns det tydliga tecken på vissa områden som bör förbättras för att skapa ett 

bättre företagsklimat. Vid intervjuerna fick författaren ibland känslan av att 

respondenterna i enkätundersökningen ”Lokalt näringsliv” inte visste vad de svarade på. 

En tydligare enkät med förklarande text skulle kunna skapa ett mer sanningsenligt 

resultat. Detta då många respondenter generellt sätt verkade nöjda med det rådande 

företagsklimatet och ett genomgående problem inte kunde upptäckas. 

 

Det bristande teoretiska materialet kopplat till transportföretags företagsklimat och 

huruvida upplevelsen kan bero på vilken typ av transporter som görs samt storleken på 

företaget, gjorde att detta endast nämndes i korthet i analyskapitlet. Detta gjordes dock 

helt utan koppling till teoretiskt och det kan argumenteras för att detta borde lämnats 

utanför. Författaren upplevde dock att problemet som två respondenter, som 

transporterar samma typ av gods, upplevde ansågs av båda som ett generellt problem 

och i båda fallen togs problemet upp utan teorikopplad frågeställning.  
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Till en början menade författaren att respondenterna skulle ge förslag till 

förbättringsmöjligheter utifrån de orsaker de ansåg ligga bakom missnöjet. Det 

empiriska materialet kopplat till egenupplevda orsaker till missnöjet blev dock sparsamt 

och endast en förbättringsmöjlighet kunde utvinnas ur det materialet. Författaren fick 

istället, utifrån de teoretiska variablerna, analysera vilka som ansågs minst bra och 

utifrån dessa analysera hur dessa skulle kunna förbättras.  

 

6.3 Samhällsekonomiska aspekter 

Detta arbete bringar klarhet i vilka variabler som kan ligga bakom transportföretagens 

missnöje gällande företagsklimatet. Arbetet skapar ett underlag för Växjö kommun och 

vilka områden de måste förbättra i syfte att förbättra transportföretagens företagsklimat 

vilket i ett senare led kommer hjälpa dem förbli ett intressant logistikläge.  

 

Att transportföretag generellt sätt är minst nöjda är dock inte specifikt för Växjö 

kommun. Tittar man på Sverige i stort framkommer det att transportföretagen generellt 

sätt är minst nöjda även nationellt. Detta arbete kommer även hjälpa andra kommuner 

som är intresserade av att förbättra företagsklimatet. Genom att skapa ett bättre 

företagsklimat kommer sysselsättningen att öka vilket också kommer gynna 

kommunerna som kommer erhålla högre skatteintäkter. Ett bättre företagsklimat är ett 

ömsesidigt mål som både företagare och kommun strävar efter. 

 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Undersökningen ”Lokalt näringsliv” gav upphov till detta arbete. Författaren har fått 

uppfattningen att många respondenter inte riktigt hade koll på vad ett företagsklimat är 

samt att många transportföretag har ytterst lite kontakt med Växjö kommun. Utifrån 

ovanstående argument tycker författaren att det hade varit spännande att se om 

förändringar i resultatet i enkäten ”Lokalt näringsliv” hade uppstått om Svenskt 

Näringsliv valt att göra informativa texter till respektive fråga i syfte att erhålla mer 

sanningsenliga resultat.  

 

Vidare skulle det vara intressant om en liknande studie hade utförts på transportföretag i 

andra kommuner med syfte att studera om transportföretagens missnöje grundar sig i 

samma variabler eller om de skiljer sig mellan kommuner. 
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6.5 Uppsatsens bidrag 

Författarens förhoppning är att detta arbete ska vara användbart för fler kommuner än 

Växjö. Detta då transportföretagen inte bara är generellt sett minst nöjda i Växjö 

kommun utan detta är ett genomgående mönster i hela Sverige. Dock framkommer det 

ur det empiriska materialet att flera respondenter inte ser det lokala företagsklimatet 

som det stora problemet. Problemen flera upplever kan endast styras genom ändrad 

lagstiftning inom Sverige och EU. Detta bekräftar det teoretiska materialet från kapitel 

3.1 där författaren menar att det lokala företagsklimatet är viktigt fast det nationella 

företagsklimatet ska stå i fokus.  

 

6.6 Etiska överväganden och bedömningskriterier 

De forskningsetiska överväganden som beaktades vid genomförandet av denna uppsats 

var informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, 

nyttjandekravet samt att inga falska förespeglingar angavs. Det innebär kortfattat att 

samtliga etiska överväganden tagits hänsyn till, arbetets syfte och att 

intervjupersonernas medverkan är frivillig har förklarats för samtliga intervjupersoner. 

Uppgifterna som har samlats in under intervjuerna har behandlats konfidentiellt och 

varit oåtkomliga för obehöriga. Uppgifterna har inte använts i något annat syfte än 

forskningsändamålet. Intervjupersonerna har i samband med intervjuerna introducerats 

till arbetets syfte och slutligen har inga falska förespeglingar eller vilseledande 

information lämnats från författarens sida. 

 

De kriterier som beaktades i syfte att styrka uppsatsen var tillförlitlighet, äkthet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka. För att stärka tillförlitligheten i 

arbetet har författaren transkriberat de intervjuer som har genomförts. Dessa 

transkriberingar har sedan skickats till respektive intervjuperson för validering och 

möjlighet till att göra korrigeringar. Möjligheten för intervjupersonerna att läsa igenom 

författarens transkriberingar har även ökat arbetets äkthet då det säkerställs att bilden 

som ges över intervjupersonernas uppfattningar och åsikter är sanningsenlig. 

 

För att stärka överförbarheten har arbetet grundats i redan befintlig teori. Denna teori 

samlades in från en rad olika källor för att säkerställa att den teoretiska grund arbetet 

vilar på inte är partisk eller snedvriden. Författaren har givit redogörelser för vilket 
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synsätt som har intagits i arbetet. Diskussion angående det vetenskapliga angreppssätt 

som valts, de forsknings- och datainsamlingsmetoder som används samt etiska 

övervägande har förts av författaren för att stärka pålitligheten i arbetet. Kriteriet 

möjlighet att styrka och konfirmera har uppnåtts genom att författarna inte har blandat 

in egna värderingar och åsikter i slutsatsen utan endast redovisat de upptäckter som 

gjorts. 
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga A - Intervjumall för transportföretag i Växjö kommun 

 

1) Beskrivning av examensarbete och mig själv. 

 

Företagsklimat 

 

2) Hur upplever du företagsklimatet i Växjö kommun? 

3) Vid ansökning om tillsyn och tillstånd, hur tycker du att detta fungerar? 

4) Tycker du att dina ansökningar eller problem hanteras inom en rimlig tid? 

5) Hur upplever du bemötandet från Växjö kommuns sida vid kontakt med deras 

personal? 

6) Tycker du att Växjö kommun ger tillräckligt med utrymme till företagande inom 

traditionell sett offentliga verksamheter? 

7) Hur uppfattar du attityderna till företagande från Växjö kommuns politiker och 

tjänstemän?  

 

Orsaker bakom ett eventuellt missnöje 

 

8) Vilka orsaker upplever du ligga bakom missnöjet? 

9) Vilka förväntningar har du på bemötandet från kommunens anställda? 

10) Hur upplever du att du blir bemött från kommunens anställda? 

11) Hur nöjd är du med den lyhördhet och förståelse som kommunen visar? 

12) Tycker du att Växjö kommun ger bra service åt företagen i kommunen? 

13) Vilka förväntningar har du på tillgängligheten från kommunens sida? 

14) Hur upplever du tillgängligheten från kommunens sida? 

15) Vilka förväntningar har du på kompetensnivån hos kommunens anställda? 

16) Hur upplever du kompetensnivån hos kommunens anställda? 



  
 

II 

17) Vilka förväntningar har du på kommunens effektivitet? 

18) Hur upplever du kommunens effektivitet? 

19) Vilka förväntningar har du på kommunen rörande assistans vid 

nätverksbyggande? 

20) . Hur upplever du kommunens assistans vid nätverksbyggande? 

 

 

Förbättring 

 

21) Har du förslag på hur företagsklimatet i kommunen skulle kunna förbättras? 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

III 

Bilaga B - Intervjumall för Per-Olof Löfberg 

 

Citylogistik 

 

1) Hur försöker Växjö kommun underlätta för godstransporter på Storgatan i 

Växjö? 

2) Vad har Växjö kommun för begränsningar för godstransporter till Storgatan i 

Växjö? 

3) Tar Växjö kommun hänsyn till godstransporter vid stadsplaneringen? 

4) Används samordnad varudistribution till Storgatan i Växjö? 

 

 

 


