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Abstrakt 
Den primära frågan i denna studie är varför företag väljer att omlokalisera och syftet är 

att generera ett antal idealtyper som illustrerar drivkrafter bakom företagsmigrationer. 

För att undersöka detta har enkäter skickats till företag som flyttat från Växjö kommun 

2015 varav enkäterna sedan kompletterats med tio telefonintervjuer. Majoriteten av 

företagen i undersökningen var solo- och mikroföretag där resultatet visar att de flesta 

företagen väljer att omlokalisera på grund av familjesskäl. I slutsatsen presenteras även 

fyra idealtyper för företags omlokisering. Dessa idealtyper är; omlokalisering på grund 

av familjeskäl, student som flyttar hem, hittade kärleken och företag under 

omstrukturering.  
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Sammanfattning 
 
Lokaliseringen av ett företag har en stor betydelse för företagets framgång. När ett 

företag väljer att förändra sin lokalisering kallas det omlokalisering och innebär att 

företaget fortfarande har kontroll över verksamheten. Omlokalisering hos företag kan 

bero på push och pull faktorer som gör att företaget attraheras till en viss plats. Intresset 

i denna undersökning handlar om de främsta anledningarna till varför företag väljer att 

omlokalisera geografiskt. Studien syftar till att generera ett antal idealtyper som 

illustrerar drivkrafter bakom företagsmigrationer. Undersökningen skrivs på uppdrag av 

Växjö Kommun då de saknade kunskap om varför företag väljer att flytta från deras 

kommun. Därav baseras den empiriska undersökningen på företag som har flyttat från 

Växjö Kommun.  

 

För att tydliggöra vilken data som behövdes samlas in så inleddes undersökningen med 

ett möte med näringslivsavdelningen på Växjö kommun. Därefter utformades en enkät 

som skickades ut till 153 företag som flyttade från kommunen 2015. Utöver 

enkätutskick gjordes även tio telefonintervjuer med företag som inte svarat på enkäten 

för att komplettera och påskynda studien. Totalt deltog 44 företag i undersökningen, 

varav 31 företag svarade via enkäten, 3 företag via mejl samt att tio företag blev 

telefonintervjuade.  

 

I det teoretiska kapitlet diskuteras olika faktorer som styr omlokalisering. De faktorer 

som tagits upp är; kommunala tjänster, privat boende, säkerhet, skatt, infrastruktur, brist 

på lokal/mark, brist på arbetskraft, kunder och företag i omgivning, konkurrens, lagar 

och regler, expansion, synlighet, agglomering, produktlivscykeln, företagsförvärv samt 

löner. Dessa faktorer har sedan delats upp i privata -och företagsfaktorer.  

 

Av de företagen som deltog i undersökningen saknade 26 av företagen anställda och 12 

svarade att de hade 1-9 anställda, vilket innebär att majoriteten är solo och 

mikroföretag. I undersökningen valde 73 % av företagen att omlokalisera på grund av 

privata skäl. Det påvisar därmed att mindre företag som endast drivs av entreprenören 

påverkas lättare av privata skäl. De faktorer som togs upp när entreprenören valde att 

omlokalisera på grund av privata skäl var; privat boende, kommunala tjänster och 

infrastruktur. 18 % av företagen har flyttat på grund av företagets behov. De 
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anledningarna till omlokalisering på grund av företagets behov var; brist på lokal, dålig 

infrastruktur, brist på kontaktnät, agglomering samt att det skett omstrukturering i 

företaget. 9 % av företagen i undersökningen har varken omlokaliserat på grund av 

privata skäl eller företagsskäl utan på grund av andra orsaker; exempelvis 

felregistrering, vilande företag eller registrerats men aldrig startats. Samtliga av dessa 9 

% ger en missvisande bild av hur många företag som drivs i kommunen. 

 

De 4 idealtyperna som undersökningen resulterade i är; en student som inte hittade 

privat boende på studieorten och därav valde att flytta tillbaka till hemorten. En som 

hittade kärleken på annan ort och valde att bli sambo och flytta. En som av familjeskäl 

valde jag att flytta från orten och anser att inget kunde påverkat beslutet. Ett företaget 

som genomförde en omstrukturering där det skapades en ny organisation där 

konsekvenserna blev att några arbetstillfällen var tvungen att omplaceras till annan ort.  
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1. Inledning  
I denna studie undersöks anledningar till varför företag väljer att omlokalisera. För att 

samla in empiriskt material sker ett samarbete med Växjö Kommun eftersom de är i 

behov att förstå varför företag väljer att omlokalisera från deras kommun.   

 

1.1 Bakgrund 

I ett företags kretslopp kan organisationen växa eller bli mindre, de kan lyckas och 

utvecklas men ibland till och med avslutas. Kretsloppet för ett företag innehåller en 

start, att framgångsrikt växa, mogna och möjligen stagnera, kanske försvinna eller 

överleva och fortsätta processen i att växa (Söderblom, 2013). Enligt Poigant (1994) har 

lokaliseringen av företaget en väsentlig och avgörande betydelse för verksamhetens 

framgång. Att ett företag har framgång eller att de har tillväxt är inte självklart för alla 

(Landström och Löwegren, 2009). En del startar små företag och förblir små, vilket kan 

bero på olika anledningar. Det kan bero på att den lokala eller regionala marknaden är 

för liten och att förutsättningarna för tillväxt är begränsade. Företag med låga eller 

obefintliga vinster kan bli tvingade att omlokalisera eftersom en ny lokalisering kan 

passa deras behov bättre vilket kan leda till ökade intäkter (Kronenberg, 2010). Karlsson 

(2007) förklarar att ett företags produkt beroende på dess karaktär, kan vara begränsad 

geografiskt till en viss lokal eller regional marknad. Detta kan exempelvis bero på 

köpkraft från potentiella kunder, vilket varierar mellan olika regioner. Landström och 

Löwegren (2009) förklarar att företagandet ser olika ut i olika regioner, en del regioner 

utmärks av mycket entreprenöriella aktiviteter och andra av andra karaktärer. Den bästa 

välfärdsutvecklingen finns i regioner där mycket förändring sker, där företag växer, 

etableras men även förminskas och avslutas. Beroende på en regions utveckling och 

andra karaktärer, kan vissa regioner vara mer attraktiva att driva företag i.  

 

När ett företag förändrar sin lokalisering geografiskt kallas det enligt SCB (2013) för 

omlokalisering och innebär att ledningen fortfarande har kontroll över verksamheten 

och kan ta beslut. Även Poigant (1994) förklarar att om en verksamhet flyttar och 

omlokaliserar betyder det att företaget behåller samma verksamhet, att 

organisationsformen inte förändras och samma funktioner behålls. SCB (2013) skiljer 

flytt av verksamhet genom olika definitioner varav flytt inom landet och inom den egna 

organisationen kallas nationell omlokalisering. Omlokalisering som sker internationellt 
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inom organisationen kallas internationell omlokalisering. Denna studie fokuserar endast 

på omlokalisering av företag inom Sverige.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Bodenmann och Axhausen (2011) har studerat tidigare studier av anledningar kring 

omlokalisering av företag och har kommit fram till att företags branschtillhörighet har 

ett starkt inflytande på företagens rörelsebeteende och att företag som har en större 

marknad tenderar att flytta oftare. Även Kronenberg (2012) påvisar att beslut om 

omlokalisering hos företag beror på vilken sektor företaget verkar i, vilken plats de är 

lokaliserade på samt om företaget är kunskapsbaserat eller inte. Det finns olika ”push” 

faktorer som leder till att företag omlokaliserar samt olika ”pull” faktorer som gör att 

företaget attraheras till en viss plats. Storlek, ålder och tillväxt påverkar företagets 

benägenhet till att omlokalisera enligt Bodenmann och Axhausen (2011). Likaså menar 

Kronenberg (2012) att ålder på företaget har inverkan på omlokalisering av företag. 

Företag som har funnits under en längre tid är mer anpassade till deras omgivning då 

långsiktiga relationer med kunder och företag ofta etablerats. Därav är sannolikheten för 

omlokalisering hos väletablerade företag som funnits under en längre tid mindre än hos 

nystartade företag. Även Bodenmann och Axhausen (2011) förklarar att nystartade 

företag omlokaliserar sig oftare, framförallt över längre sträckor, likaså omlokaliserar 

sig nyanlända företag mer frekvent. Företagets storlek kan ha påverkan på en 

omlokalisering eftersom det kostar mer att flytta ett större företag, vilket gör att 

sannolikheten för omlokalisering minskar desto större företaget blir (Kronenberg, 

2012). Dock sker ofta omlokalisering av företag som expanderat eller blivit mindre 

eftersom nya behov uppkommer. Kronenberg (2012) anser dock att de flesta företag 

omlokaliserar till en plats med nära distans till föregående lokalisering eftersom det 

möjliggör för företag att behålla personal, kunder och leverantörer. 

 

Johansson (2006) förklarar att befolkningstätheten och den ökade befolkningen i större 

städer är en viktig del för ekonomisk tillväxt. De beskriver det som “urban economies” i 

storstäder där företag får ta del av skalfördelar så som större marknad, lägre 

transportkostnader, lägre informations och transaktionskostnader och tillgång till fler 

kompetenta personer. Dock anser Johansson (2006) att storstäder med hög 

befolkningstäthet leder till högskostnadsregioner och trängselproblem vilket kan vara en 

anledning till varför företag väljer att inte flytta till storstäder. Johannisson (1996) anser 
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att för småföretagare är den främsta resursen de sociala anknytningar entreprenören har 

till en viss plats. Företaget etableras där entreprenören känner sig hemma och förblir 

oftast på denna ort om inga omständigheter dyker upp. Drivkraften till att flytta kommer 

från att de inte är nöjda med sin omgivning och att de har en uppfattning om att 

livskvalitén blir bättre vid flytt till en viss stad (Mellander, Florida och Stolarick, 2010).  

 

Intresset för denna studie ligger i att förstå anledningar till varför företag väljer att 

omlokalisera geografiskt. Är orsakerna till omlokalisering på grund av företagets behov 

och tillväxt? Eller påverkas företagets omlokalisering främst av entreprenörens behov 

det vill säga styr privata skäl omlokaliseringen? 

 

1.3 Problemformulering 

Vilka är de främsta anledningarna till att företag väljer att omlokalisera geografiskt?  
 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att generera ett antal idealtyper som illustrerar drivkrafter bakom 

företagsmigrationer. 

 

1.5 Uppdraget  

Detta examensarbete skrevs i uppdrag av Växjö kommun då de saknade kunskap om 

varför företag väljer att flytta från deras kommun. Under ett möte med medarbetare från 

näringslivskontoret på Växjö kommun diskuterades deras efterfrågan och behov kring 

fenomenet om varför företag väljer att omlokalisera. Växjö Kommun har idag statistik 

på hur många företag som verkar i regionen, hur många som startar företag varje år, hur 

många som flyttar till kommunen och hur många som flyttar från kommunen. Antalet 

som flyttade från Växjö kommun 2015 var mer än antalet som flyttade till Växjö 

kommun samma år. Under mötet förklarade medarbetarna att de inte har någon vetskap 

kring varför företag väljer att omlokalisera. Deras spekulationer var att det är på grund 

av privata skäl, expansion, strukturomvandling, brist på privat bostad eller lokaler etc. 

Vetskapen kring varför företag väljer att omlokalisera och flytta från kommunen kan 

bidra till vidareutveckling av kommunen och dess näringsliv. Således kan det även bidra 

till att Växjö kommun sparar in resurser på att försöka hålla kvar företag där de ändå 

inte kan förhindra omlokaliseringen.  
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2. Metod  
Nedan presenteras vilka metoder som används för denna studie. De olika delarna i 

kapitlet ger en djupare förståelse för genomförandet av undersökningen.  

 

2.1 Val av metod  

I studien används både kvantitativ och kvalitativ metod för insamling och analys av 

data. Anledningen till varför kvantitativ metod har används är för att data samlats in 

från 153 olika företag, vilket gör enkäter inom kvantitativ metod till en lämplig 

insamlingsmetod eftersom vi var i behov av att nå ut till många företag under en kort 

period (se bilaga ett för enkät). För att sedan stärka upp enkäterna med djupare svar har 

telefonintervjuer inom kvalitativ metod gjorts med några av företagen. Likaså skriver 

Eliasson (2013) att det kan vara en fördel att kombinera metoderna vid omfattande 

undersökningar eftersom det bidrar till täcka flera infallsvinklar. Denscombe (2014) 

menar även att en kombination av flera metoder leder till att forskarna får en mer 

fullständig och komplett bild av det som studeras. Rapporten har en abduktiv ansats där 

teori och empiri studerats successivt och en förståelse växt fram allt eftersom. 
 

2.2 Genomförande 

I början av studien anordnades ett möte med Växjö kommun för att sammanfatta syftet 

med studien och för att ta fram vilken data som bör samlas in. Därefter sammanfattades 

detta till en enkät som skickats ut till 153 utflyttade företag. Utskick av enkäterna 

gjordes tidigt i studien i samarbete med Växjö kommun där de stod för utskrift, kuvert 

och svarskuvert med deras logga på, vilket vi anser gör enkäten mer trovärdig. 

Samtidigt som datainsamlingen skett har teorigenomgång genomförts där olika teorier 

om varför företag och privatpersoner väljer att omlokalisera studerats. I teoridelen har 

en sammanfattning gjorts i form av en modell som visar på hur de olika teorierna skapar 

ett sammanhang till varför företag och privatpersoner väljer att omlokalisera. Ejvegård 

(2009) skriver att modellbildning innebär att vidareutveckla en teori för att göra det 

möjligt att återspegla verkligheten och visa på hur olika delar i teorin hänger ihop. 

Svarstiden för enkäterna var två veckor och de som inte svarat efter denna tid blev 

utvalda för telefonintervjuer. Anledningen till varför vi valde att komplettera med 

telefonintervjuer var för att påskynda studien.  
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Efter insamlingen av all data sammanställs denna med hjälp av frekvenstabeller, 

diagram och text i empirin för att sedan analyseras gentemot teorin i analyskapitlet. All 

data som samlats in har sammanställts i idealtyper för att ge läsarna en djupare och mer 

förståelig bild av typfall av företag som väljer att omlokalisera. Idealtyper innebär enligt 

Eliaeson (2000) en förklaring av en social enhet eller företeelser som är mest förväntad, 

som bidrar till en förståelse av världen och det ämne som studeras. En annan anledning 

till varför vi valt idealtyper är för att det ger en kreativ och intressant bild som är lättare 

för läsaren att komma ihåg.  
 

2.3 Insamling av data 

För att samla in primärdata skickades enkäter ut till samtliga utflyttande företag. 

Insamlingen kompletterades även med att göra telefonintervjuer med de företag som 

inte svarat på enkäten. Successivt under insamlingen av primärdata gjordes även 

insamling av sekundärdata via Linneuniversitetets sökmotor One search. Nedan 

förklaras samtliga moment i insamlingen.  
 

2.3.1 Urval 

Urvalet till studien baseras på en urvalsram av de företag som flyttat från Växjö 

kommun 2015, vilket är 153 företag. Listan med företag är hämtad från Växjö kommun 

som för statistik över företagen inom kommunen. Listan innehåller adresser, 

telefonnummer, bransch, information om var de flyttat, namn, samt uppstartsår där 

nästan samtliga adresser går till grundaren av företaget. Enkäten skickades ut till 

samtliga företag från urvalsramen för att få så stort utfall som möjligt. Efter två veckors 

svarstid har ett påminnelse mejl skickats ut till företag med registrerade mejladresser. 

Därefter har de företag som inte svarat på enkäten samlats i en lista för att sedan 

slumpmässigt ringa 40 stycken av dessa och genomföra telefonintervjuer. Utav de 40 

företagen var det tio stycken som svarade och var villiga att svara på frågor. Företag i 

Kronobergs län sorterades bort från telefonlistan på grund av att det fortfarande ligger i 

närheten av Växjö vilket kan betyda att verksamheten fortfarande bedrivs eller främjar 

regionen.  

2.3.2 Enkätdesign  
Vid insamling av data i studien har den kvantitativa metoden enkäter använts (se bilaga 

ett för enkät) eftersom det är en lämplig metod då mycket data ska samlas in från många 
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företag. Enligt Bryman och Bell (2005) är det en fördel med att använda sig av enkäter 

då det är snabbare att administrera, enklare att nå fler respondenter, samt ingen 

intervjuare påverkar svaret från respondenten. Alla frågor i enkäten ställs på samma sätt 

till alla respondenter, vilket säkerställer att svaren blir enklare att administrera. Likaså 

kan enkäter även anpassas efter behovet hos respondenten. Nackdelarna med att 

använda sig av enkäter är att det inte går att ställa följdfrågor, ställa för många frågor då 

det kan riskera att respondenten blir trött samt att alla typer av frågor inte passar i en 

enkät. Nackdelar med enkät är även att det blir ofta ett större bortfall än vid intervjuer, 

samt att det inte finns en 100 % säkerhet i vem som svarar på enkäten. Även om det 

finns nackdelar med enkäter är fördelarna med enkät till denna studie större då data från 

många företag behöver samlas in på kortare tid och det underlättar vid administration 

samt sammanställning av svaren.  

 

Enkäten har utformats med tio frågor i ett dokument där frågorna placerats med inte för 

täta mellanrum. Anledningen till varför enkäten utformats så är för att Bryman och Bell 

(2005) rekommenderar en enkät inte bör vara för tät då det ökar risken att den ser jobbig 

ut, likaså ska enkäten inte vara för lång då det riskeras att respondenten inte orkar svara. 

Layouten ska vara lockande och det ska finnas en tydlig presentation samt klara 

instruktioner för hur respondenten ska gå tillväga och svara.  
 

För att minska bortfallet i studien har enkäten utformats så tydligt som möjligt med 

introduktionsbrev där författarna, syftet med undersökningen och tillvägagångsätt 

introducerats. Detta är något som Bryman och Bell (2005) presenterat som åtgärder för 

att minska bortfallet vid användning av enkäter. De rekommenderar att det ska finnas 

med ett introduktionsbrev som förklarar syftet med studien. Enkäten ska ha tydliga 

instruktioner och bör innehålla så få öppna frågor som möjligt då bortfallet ökar om det 

finns frågor som kräver längre svar. Svarskuvert har erhållits från Växjö kommun som 

har skickats tillsammans med enkäten för att förebygga bortfall då Bryman och Bell 

(2005) skriver att postenkäter ska innehålla ett svarskuvert för att underlätta för 

respondenten att skicka tillbaka enkäten. Likaså har företagen haft möjlighet att svara 

digitalt då enkäten funnits tillgängligt på nätet för att minska bortfallet och ge ett 

alternativ för företagen att besvara enkäten på.  
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Sammanlagt har 44 valt att delta i studien varav tio genom telefonintervju, 31 genom 

enkäten och tre via mail vilket skapar ett bortfall på cirka 60 %. Många av de som 

deltog i telefonintervjun sa att de valt att inte svara på enkäten för de antog att det inte 

direkt berördes av studien eftersom de var ett litet företag som endast flyttat på grund av 

personliga skäl. Detta kan vara en av anledningarna till varför bortfallet blivit 60 %. 

Likaså svarade en del företag att de lagt ner företaget eller att det ligger vilande vilket 

även kan vara en anledning till varför andra företag valt att inte delta i studien. 
 

2.3.3 Telefonintervju 
För att snabbt få svar från företag som inte svarade på enkäten kompletterades 

insamlingen med telefonintervjuer. Frågorna till telefonintervjun är baserade på 

frågorna från enkäten för att kunna sammanställa resultaten från telefonintervjuerna 

med enkätresultaten. Däremot fanns utrymme för följdfrågor och ordningsföljden på 

frågorna var inte alltid densamma, därav användes en semi-strukturerad intervjumetod. 

Bryman och Bell (2005) förklarar att semi-strukturerade intervjuer innebär att 

intervjuaren har ett antal frågor där ordningsföljden kan variera och där det ofta finns 

utrymme för följdfrågor. Telefon användes som hjälpmedel på grund av att företagen 

som kontaktades har adress utanför Växjö kommun och Kronobergs län samt att vi inte 

kunde kontakta företagen på annat sätt än telefon eller mejl. Samtliga telefonsamtal tog 

ungefär fem minuter där vi pratade med grundarna av företagen. Det var relativt svårt 

att utveckla intervjuerna djupare eftersom många av företagen svarade att de främst 

flyttade på grund av personliga skäl, vilket ofta är faktorer som inte angår oss.  

 

2.3.4 Källkritik 
För att samla in teori har sökmotorn One search från universitetsbilioteket på 

Linneuniversitetet använts. Genom att använda One search blir källorna mer tillförlitliga 

då de granskats innan de läggs upp i databasen. De ord som har sökts på är; 

Företagsetablering, emigration, immigration, migration, arbetsmarknadsrörlighet, 

omlokalisering företag, företagsutveckling, marknadsetablering, utlokalisering, 

Corporate migration, uppköp, hopslagning, centralisering Från dessa sökord har sedan 

ett antal böcker, rapporter och artiklar studerats.   

 

Av de källor som använts är majoriteten nyare källor från 2000-talet, det finns dock ett 

fåtal äldre källor som använts. En källa från Carstedt och Perez (1974) har exempelvis 
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använts men den anses relevant då endast en liten del generell fakta använts från källan. 

Ejvegård (2009) skriver att de källor som används bör vara nyare men att det finns 

undantagsfall då äldre källor kan användas. Många av källorna som använts kommer 

från förlag som studentlitteratur AB och Liber AB, vilka är två förlag där källorna är 

noga granskade vilken enligt Ejvegård (2009) gör källorna mer äkta och trovärdiga.  
 

2.4 Analys av data 

För att analysera insamlad data används både kvantitativa och kvalitativa ansatser. Den 

kvalitativa ansatsen väger tyngst eftersom fokus ligger på att få en djupare förståelse för 

varför företagen väljer att omlokalisera, det vill säga inte studera samband mellan olika 

variabler. Inom den kvantitativa metoden kommer därav endast univariata analyser 

användas. Svaren kommer att sammanställas i univariata anlysmodeller så som tabeller 

och diagram. Eliasson (2013) anser att användning av tabeller och diagram vid 

användning av nominalvariabler gör svaren mer tydliga och lättare att analysera. 

Enkäten har utformats med främst nominalvariabler vilket innebär enligt Eliasson 

(2013) att svaren är kategoriserade utan numeriska värden och går inte att rangordnas. 

Den variabel som fått flest svar kallas typvärde och kan användas som centralmått för 

att få reda på hur fördelningen är koncentrerad mellan svaren. För att göra detta räknas 

svaret om till procent, det vill säga modalprocenten för att sedan se hur många svar som 

motsvarar typvärdet för att se om fördelningen mellan svaren är koncentrerad eller inte. 

Desto fler svar som speglar typvärdet, ju mer koncentrerad är fördelningen.  

 

2.5 Kvalitetsmått 

Då forskningen har en kvalitativ ansats vid dataanalysen kommer de kvalitativa 

kvalitetsmåtten att användas. Samtliga steg i rapporten redogörs tydligt och resultaten i 

rapporten beskrivs så redogörligt som möjligt där forskarnas värderingar endast tillåts i 

egna reflektioner. För att skapa en så tydlig redogörelse som möjligt görs bland annat en 

modell som sammanfattar teorin, varje kapitel inleds med en sammanfattning som 

förklarar för läsaren vad som kommer samt att metodkapitlet förklarar hur samtlig data 

insamlats. Enligt Bryman och Bell (2011) ingår detta i kvalitetsmåttet tillförlitlighet och 

innebär att det går att överföra resultaten på andra miljöer, resultatet blir pålitligt 

eftersom det finns en fullständig redogörelse av forskningen samt att det går att styrka 

och bekräfta resultaten då inga egna värderingar tillåtits.  
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Avsikten med rapporten är att Växjö kommun ska förstå varför företag väljer att flytta 

ur kommunen vilket ska bidra till vetskapen om hur de kan åtgärda saker och ting som 

möjliggör för företag att stanna kvar. Således bidrar även rapporten till att Växjö 

kommun förstår hur företagen uppfattar hur det är att driva företag i Växjö kommun. 

Bryman och Bell (2011) skriver att detta redogör för kvalitetsmåttet äkthet där 

förståelse för situationer kallas ontologisk autencitet, förståelse för hur situationer kan 

förändras kallas katalytisk autencitet och förståelse för hur andra personer i miljön 

uppfattar saker och ting kallas pedagogisk autencitet. 

 

2.6 Etiska ställningstaganden 

I enkäten som skickas till respondenterna är syftet med undersökningen noga förklarat i 

en inledande text för att undvika missförstånd. Bryman och Bell (2011) beskriver detta 

som några av de etiska regler som finns vid undersökningar, vilket kallas 

informationskravet. Två andra etiska regler som tagits hänsyn till är nyttjandekravet och 

konfidentialitets & anonymitetskravet, vilka även har nämnts i den inledande texten till 

enkäten. Nyttjandekravet innebär enligt Bryman och Bell (2011) att de uppgifter som 

samlas in i enkäten endast används till forskningsändamålet. Konfidentialitets-& 

anonymitetskravet medför att alla uppgifter som samlas in om respondenten behandlas 

så anonymt som möjligt samt att obehöriga inte ska få tillgång till informationen. 

Anledningen till varför det ska vara anonymt är för att inga av företagen ska ta skada av 

undersökningen.  
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3. Empiri 
Nedan presenteras resultaten från datainsamlingen. Först presenteras information om 

Växjö Kommun och dess näringsliv, följt av en sammanfattning av de kommuner som de 

153 företagen omlokaliserat till. Resultaten av samtliga enkätsvar visas i en tabell och 

telefonintervjuerna presenteras därefter i text. Slutligen sammanställs samtliga svar av 

varje fråga i diagram.  

 

3.1 Växjö kommun 

I Växjö kommun finns en befolkning på 88 087 personer och kommunen är under 

ständig tillväxt där mycket fokus ligger på näringslivet, universitetet, invånarna och 

turismen (Vaxjo.se, 2015).  Linneuniversitetet har ca 31 000 antal studenter i både 

Växjö och Kalmar, vilket innebär att det flyttar mycket människor till och från Växjö 

(Lnu.se, 2016). Växjö är beläget mitt i Småland med ingen anslutning till större 

transportleder.   

 

Uppgifter från Växjö Kommuns näringslivsavdelning visar att 8 856 företag verkade i 

kommunen under 2015. 608 av dessa företag var nystartade företag, 161 flyttade från 

kommunen, 146 flyttade in i kommunen och 36 företag gick i konkurs. Det blir ett 

resultat på + 321 företag med en nettotillväxt på +3,8 %. Största andelen av de 

utflyttande företagen är företag utan anställda där det endast är entreprenören som 

startat företaget som driver företaget.  

 

Statistik från SCB (2015) visar att 7843 företag i Växjö kommun soloföretag, 2032 har 

1-4 anställda, 576 har 5-9 anställda, 373 har 10-19 anställda, 420 har 20- 199 anställda 

och 17 stycken har 200 eller fler. Enligt en Excel-fil som Växjö Kommun tagit fram 

presenteras 153 företag som flyttat/ ändrat adress från kommunen 2015. Enligt 

informationen från kommunen är det är 59 % av företagen som är enskild 

Näringsidkare, 33 % som har aktiebolag, 3 % har handels/kommanditbolag, 2 % ideell 

förening och resterande ekonomisk förening, bostadsförening och utländsk juridisk 

person är 1 % var. Nedan presenteras denna information i ett diagram.  
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Figur 1, Företagsform, Växjö kommun 2015 

 

3.2 Kommuner som företagen flyttade till 

 

Figur 2, Egen figur, Kommuner som företagen flyttat till 
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Ovan visas statistik över vilka kommuner företagen har flyttat till. 35 (22 %) av 

företagen har flyttat till kommuner inom regionen så som Alvesta, Lessebo, Ljungby, 

Tingsryd, Älmhult och Uppvidinge. 37 (24 %) av företagen har flyttat till 

storstadsområden så som Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala.  

 

3.3 Enkätsvar 

De 31 enkätsvaren presenteras nedan i en tabell (se bilaga ett för enkät). Tabellen är 

utformad där varje fråga och företag tydliggörs var för sig, vilket innebär att varje 

företags enskilda svar går att urskilja. Nedanför tabellen sammanfattas de kommentarer 

respondenterna haft vid svar annan anledning eller om respondenten haft övriga 

kommenter.   

 

3.3.1 Sammanställning av enkätsvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företag 
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Figur 3,Egen Modell, Sammanställning svar från enkätundersökning.  

 

* Annan anledning/ Kommentar 

1. Felregristrerat från start. Företaget har aldrig varit verksamt i Växjö kommun. 

4. Behövs fler mindre lokaler att hyra under en eller några dagar. 

6. Bättre jobbmöjlighet på annan ort. 

9. Köpte gård där verksamhet kan växa. 

11. Träffat kärleken på nätet och kan jobba varifrån som helst då personen endast 

behöver internet och dator.  
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13. Ny organisation där delar av avdelning 07 sydost har flyttats från Växjö. 2 anställda 

finns kvar i Växjö kommun. 

15. Bolaget köptes så att huvudkontoret är flyttat men skolan/arbetsplatsen finns 

fortfarande kvar i Växjö kommun. 

16. Trafiksituationen i Växjö är en fullständig katastrof. Parkering då jobb ska utföras i 

centrum saknas. Att få tillfälligt tillstånd tar för lång tid och är för krångligt.  

18. Bor utanför Växjö och vill bygga företag på den nya orten. Infrastrukturen är dålig 

där vägnät från Norremark till Teleborg är dåligt samt att Kalmar-rondellen behövs 

förbättras.  

19. Flyttat kontor med placering närmre hemmet. Inga som arbetar i Växjö kommun 

utan endast 1 anställd som arbetar i Småland.  

20. Arbete vid sidan av firman. 

21. Flyttat på grund av kärleken. 

23. Ägare boende på annan ort. 

25. Kontoret i Växjö lades ner och personalen gick till annan verksamhet.  

31. Föregående kassör bor i Växjö kommun och den nya kassören bor i Ljungby 

kommun. 

 

3.3.2 Svar via mejl 

I undersökningen valde 3 företag att svara via mejl. Även om dessa företag inte svarade 

på enkäten så är kommentarerna och informationen viktig för studien.  

 

Nr 1. 

”Företaget har aldrig funnit i Växjö utan det var den tidigare styrelseledamoten som 

hanterade företaget som var placerad i Växjö. Företagets fastigheter har hela tiden 

funnits i Kisa (Kinda kommun).” 
 

Nr 2.  

”Jag var folkbokförd hos mina föräldrar i Växjö av praktiska skäl medan jag bodde 

utomlands. Jag flyttade sedan tillbaka till Sverige och folkbokförde mig åter i 

Stockholm. 

Jag har alltså aldrig drivit företaget i Växjö kommun eller gjort ett aktivt val att flytta 

företaget från kommunen.” 
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Nr 3. 

 ”Jag jobbar för ett tyskt bolag med filial i Sverige. Tidigare var försäljningschefen 

bosatt i Växjö kommun och vår firmaadress låg på hans hemadress men nu har han gått 

i pension så därför ser det väl ut som att vi flyttar företaget ut ur Växjö kommun. Jag 

kommer därför inte svara på era frågor men lycka till i alla fall. ” 

 

3.4 Telefonintervjuer 

Tio företag intervjuades via telefon och nedan finns en anonym sammanfattning för 

vardera intervju. Enkätfrågorna användes som mall till intervjuerna där sedan 

följdfrågor ställts för att anpassa intervjuerna utefter företagets situation.  

 

E-handelsbolag 

E-handelsbolaget startades 2010 som framförallt ett test-projekt inom e-handel i ett 

annat bolag och funkade inte som förväntat. De var 0 anställda inom företaget och 

anledningen till varför företaget flyttat från Växjö kommun är på grund av personlig 

skäl. Personen som står på företaget har flyttat ifrån Växjö och på så vis följde företaget 

med. Enligt e-handelsbolaget saknas ingenting i Växjö för att kunna driva företaget. 

Idag bedrivs ingen verksamhet inom företaget utan det ligger vilande och finns idag i 

Uddevalla.   

 

It-support 

Företaget startades som ett UF-företag och registrerades efter studenten 2008 som ett 

”riktigt företag” för att fortsätta lära sig kring företagande. Verksamheten arbetade med 

it support för privatpersoner och hade 2 firmatecknare men som inte jobbade heltid med 

företaget. Anledningen till varför företaget flyttade från Växjö var på grund av 

personliga skäl. Båda firmatecknarna valde att börja studera i Stockholm respektive 

Göteborg efter att ha drivit företaget i 1 år. Företaget följde därför automatiskt med en 

av firmatecknarna från Växjö kommun. En av firmatecknarna anser att Växjö saknar 

stöd för nystartade företag, eller att det ska vara enklare att veta vad företaget ska vända 

sig vid frågor om exempelvis deklaration.  
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Professionell golfare 

Startade företaget 2008 och driver verksamheten som professionell golfare där han åkte 

runt och tävlade i golf. Det är endast en person som har drivit verksamheten och 

jobbade på heltid med verksamheten. Företaget startades för att kunna tjäna pengar på 

golfen och för att kunna få sponsorer. Anledningen till varför företaget har flyttat ifrån 

Växjö kommun är personlig skäl, för att personen som drev företaget valde att börja 

studera i Stockholm. Företaget ligger därför lite vilande idag. 

 

Marskinreparatör 

Företaget hade verksamhet inom reparation av maskiner och startades 2009 som en 

enskild firma. Idag bedrivs det inte längre någon verksamhet utan företaget är 

fortfarande bara tecknat. Anledningen till varför företag flyttat från Växjö kommun var 

på grund av personliga skäl.  

 

Entreprenad inom jordbruk 

Verksamheten drevs som enskildfirma vid sidan av annat arbete och var en entreprenad 

firma som hyrdes in för jordbruksarbete. Företaget startade 2012 och drevs av en 

person. Anledningen till varför företaget flyttat från Växjö Kommun är på grund av 

personlig skäl. Personen som drev företaget fick ett nytt heltidsarbete i Uppsala och 

flyttade därför dit. Enligt entreprenaden fattades det ingenting i Växjö för att driva hans 

verksamhet eller för att han personligen skulle stannat kvar.   

 

Mediaproduktion 

Företaget startade 2005 och sysslar med mediaproduktion till reklamverksamheter. Det 

finns inga anställda i företaget utan drivs endast av entreprenören och kundgruppen är 

främst reklamverksamheter. Anledningen till varför företagets flyttades till Karlskrona 

kommun är av privata skäl där entreprenören behövde komma bort på grund av att 

arbetet där han var anställd resulterat i att han gått in i väggen. Entreprenören anser att 

det inte finns något i Växjö kommun som saknas för att driva verksamheten. Idag drivs 

ytterligare en verksamhet under företaget vilket är ett lantcafé med vandrarhem som är 

öppet under somrarna för turister och andra besökare.  
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Skogsbrukaren  

Startade 2007 upp ett företag eftersom han ägde en skogsfastighet där F-Skattsedel 

krävs. Han har sedan flyttat till Halmstad där verksamheten inte längre drivs, företaget 

flyttades med privatpersonen då det ej avslutats.  

 

Bygg/design och inredningsverksamhet 

Företaget startades 2011 av två stycken bröder där de under första året drev 

verksamheten tillsammans i Växjö kommun. Verksamheten lades sedan ner kort 

därefter då den ena brodern drog sig ur och sedan dess har företaget aldrig varit 

verksamt. Då det fortfarande finns en F-Skattsedel har företaget följt med den ena 

brodern då han av privata skäl flyttat till Stockholms området. 

 

Konsultverksamhet 

Företaget startade 2014 av en ung entreprenör. Det är en konsultverksamhet utan 

anställda som riktar sig mot eventföretag, musik och produktionsbolag. Företaget 

flyttade under 2015 till Stockholms området och anledningen till detta var för att 

entreprenören anser att det finns större kontaktnät och spontanitet i Stockholm. Flytten 

skedde relativt omgående då en kompis hade boende i Stockholm vilket gjorde det 

enkelt att flytta. Det som saknas i Växjö för att driva denna verksamhet är utbud på 

kontakter och människor.  

 

Konstverksamhet 

Verksamheten startade 1998 och tillverkar glaskonst till privatpersoner och 

konstsamlare. Företaget drivs endast av entreprenören och ateljé finns fortfarande i 

Växjö kommun samt även numera i Trelleborgs kommun. Företaget flyttades därav inte 

utan endast på papper då entreprenören flyttade av familjeskäl ner till Skåne.  
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3.5 Sammanställning av enkät och telefonintervjuer  

Enkätsvaren och telefonintervjuerna sammanställs nedan i diagram för respektive fråga. 

Sammanställningen av frågorna är likaså uppdelade utefter information om företagen, 

anledningar till varför företagen väljer att flytta samt konsekvenser av att de flyttar.  

 

3.5.1 Information om företagen som flyttat 

 

Antal företag med i undersökningen totalt 

Antal företag   41   
 

 

 

I frågan om hur många anställda företaget har svarade 26 stycken att det inte hade 

anställda, 12 svarade att de har 1-9 anställda, två svarade att de har 10-49 anställda och 

ett företag svarade att de hade mellan 50-249 anställda.  
 

 
Figur 4, Antal anställda, (enkät och telefonintervju, 2016) 
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På fråga tre beskrev företagen vilken typ av verksamhet de bedriver. Svaren 

sammanställdes i fem olika kategorier för att ge en tydligare bild. Diagrammet nedan 

visar resultatet.  

 
Figur 5, Typ av verksamhet, (enkät och telefonintervju, 2016) 

 

Fråga fyra visar på att de flesta företagen har startats det senaste decenniet.  

 

Figur 6, När grundades företaget, (enkät och telefonintervju, 2016) 
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Den huvudsakliga kundgruppen hos majoriteten av företagen är företag, föreningar och 

privatpersoner. Men det finns en stor variation bland företagens kundgrupper.  

 

 
Figur 7, Kundgrupp, (enkät och telefonintervju, 2016) 

 

Fråga åtta presenterar att majoriteten av företagen inte funderade en längre tid innan 

omlokalisering skedde.  

 
Figur 8, Hur länge företaget funderade på att flytta före flytten skedde, (enkät och 

telefonintervju, 2016) 
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Fråga tio visar på att 19 % av företagen har flyttat till kommuner inom regionen så som 

Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Älmhult och Uppvidinge. 24 % av företagen har 

flyttat till storstadsområden så som Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala. Över 

lag är det en spridd variation bland val av kommuner företagen flyttat till. 

 

 
Figur 9, Till vilken kommun företaget flyttat till, (enkät och telefonintervju, 2016) 

 

3.5.2 Varför företagen väljer att flytta 

Den största anledningen till varför företag väljer att flytta från Växjö Kommun är 

familjeskäl följt av annan anledning som presenteras i sammanställning av enkätsvar.  
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10.	  Vilken	  kommun	  och	  stad/ort	  har	  diA	  
företag	  flyAat	  Lll?	  	  	  Antal	  företag	  

Figur 10, Anledning till flytt, (enkät och telefonintervju, 2016) 
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Många av företagen anser att ingenting saknas i Växjö kommun för att driva deras 

verksamhet. Dock finns det ett fåtal företag som anser att det är brist på privat boende, 

lokal, barnomsorg och infrastruktur.  

 
Figur 11, Vad saknas i kommunen för att driva företagets verksamhet, (enkät och 

telefonintervju, 2016) 

 

3.5.3 Konsekvenser  

De konsekvenser som uppstår vid omlokalisering är att arbetstillfällen flyttas från Växjö 

kommun. Undersökningen visar att ca 12,5 helårsarbetstillfällen av 41 företag har 

flyttas från Växjö kommun.  
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Figur 12, Helårsarbetstillfällen som har flyttat, (enkät och telefonintervju, 2016) 

 



  
 

 27 

4. Teori  
De största drivkrafterna till varför människor väljer att flytta till nya platser är högre 

lönenivåer, fler jobbmöjligheter, antalet branscher på orten samt större bostadsmarknad 

(Hedberg, 2005; Mellander, Florida och Stolarick, 2010). Något av de viktigaste valen 

för en entreprenör som driver företag är att välja vilken plats de ska verka från eftersom 

det kan ha stor påverkan på företagets framgång (Hinduke, 2003; Poigant, 1994). 

Hinduke (2003) skriver att vilken plats företaget bör lokalisera sig på beror på vilken 

bransch företaget verkar i där till exempel tjänsteföretag föredrar en plats nära sina 

kunder och industriföretag föredrar en plats med bra infrastrukturmöjligheter samt där 

det finns tillgång till råvaror. Således förklarar även Poigant (1994) att det finns en 

skillnad när det gäller lokalisering och val av ort mellan tillverknings och tjänsteföretag. 

Tjänsteföretag är inte lika beroende av en specifik ort som ett tillverkningsföretag är. Ett 

tjänsteföretag kan vara oberoende av ledning och marknad så länge det finns en god 

kommunikation. Johansson (2006) skriver att kunskapsintensiva tenderar att lokalisera 

sig i storstäder där det finns större tillgång till högutbildad och kompetenta människor 

medan varuproducenter gärna lokaliserar sig där det finns lägre mark och löne-

kostnader.  

 

Andra faktorer som påverkar lokaliseringen enligt Poigant (1994) är tillgång till råvaror, 

arbetskraft, marknadskontakter, närhet till konkurrenter och var verksamheten kan 

uppnå vinstmax. För tillverkande företag anser Poigant (1994) att orten för 

verksamheten påverkas främst av närheten till råvaran och kunderna eftersom det skapar 

lägre distributionskostnader. Likaså skriver Carstedt och Pérez (1974) att tillgång till 

produktionsmaterial, transportkostnader, prisnivåer i olika regioner samt 

transportförhållanden för material och personer är avgörande faktorer för var företag 

väljer att lokalisera. Det underlättar att lokalisera i en region där många företag redan 

finns eftersom det finns större utbud av kontakter, arbetskraft samt kommunal service.  
 

När det gäller småföretag beskriver Strandberg och Westman (1997) i sin rapport olika 

faktorer som påverkar vid val av vilken kommun småföretag ska etablera företaget i 

vilka är; Den allmänna ekonomin, arbetsmarknaden, näringslivet, teknologi och 

utbildning, kommunikationsmöjligheter, kostnadsnivåer, lokaler och hyror, kommunal 

politik och ekonomi, service och livskvalitet, kommunens rykte och attraktivitet samt 

dess framtid. 



  
 

 28 

 

4.1 Faktorer som styr omlokalisering 

Nedan presenteras faktorer som styr omlokalisering. De flesta faktorerna härstammar 

från Hinduke (2003) och Poignant (1994) vilka sedan kompletteras med teori från andra 

författare.  

 

Kommunala tjänster  

Tillgängligheten till kommunala tjänster så som skola, dagis, säkerhet, underhåll och 

bidrag kan spela roll vid val av plats. Har företaget mycket personal är det viktigt att 

deras privata liv kan fungera samtidigt som de arbetar på en viss plats (Hinduke, 2003).  

 

Brist på lokal eller mark  

Lokaler eller mark är enligt Poigant (1994) ett grundläggande behov för ett företag att 

ha tillgång till för att driva sin verksamhet. Författaren förklarar att brist på lokal eller 

att tillgodose behovet av större lokal vid exempelvis en expansion är en av de vanligast 

orsaker till varför företag flyttar till större orter. Kronenberg (2012) skriver att för 

tillverkande företag är en primär faktor priset på lokaler och mark vid val av plats att 

lokalisera till eftersom de ofta kräver större ytor. Priset blir ofta lägre i mindre städer 

och ute på landsbygden vilket även bidrar till att personalen enklare får tag i prisvärt 

boende samtidigt som de får lägre pendlingstid.  

 

Privat boende  

Boverket (2012) skriver i sin rapport att det är bostadsbrist i Sverige där bostadsköer är 

långa i många kommuner främst storstäder samt att det är blir höga bostadspriser till 

följd av bostadsbristen. En bra privat bostad är avgörande för att människor ska kunna 

leva under de förhållanden som önskas, likaså väger priset på bostaden in för hur 

mycket någon är villig att betala för att bo bra. 

 

Säkerhet  

Hinduke (2003) påpekar att något som påverkar företags val av lokalisering är områdets 

säkerhet. Säkra områden står högt på listan då de vill att deras kunder ska våga ta sig till 

deras företag utan att behöva sätta deras säkerhet på spel. Likaså ska det vara säkert för 

personalen och att skadegörelserisken minskar vid lokalisering på ett säkrare område.  
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Skatt 

Poigant (1994) anser att skatt utgör en liten faktor till vilken ort företag väljer att 

belägga sin verksamhet, men att det kan vara en faktor som överdrivs i samband med att 

ett beslut ska fattas om vilken ort verksamheten väljer att beläggas på.  

 

Transport och infrastruktur  

Hinduke (2003) menar att val av plats kan avgöras av hur mycket företaget är beroende 

av någon typ av infrastruktur. För en del företag behöver det finnas 

transportförbindelser för att göra det enkelt för personalen att ta sig till arbetet likaså 

kan det krävas bra infrastruktur då företaget behöver frakta varor. Transport och dess 

kostnader har och är för en del enligt Poigant (1994) en viktig faktor speciellt för 

tillverkande företag. 

 

Arbetskraft  

Poigant (1994) skriver att företag behöver olika typer av arbetskraft, en del behöver en 

viss kompetens medan andra är i behov av billig arbetskraft. De som i första hand är ute 

efter billig arbetskraft kan enklare belägga verksamheten på orter där det finns 

tillräckligt med underlag för det som krävs. Om det är en speciell kompetens som krävs 

förklarar Poigant (1994)  att företagen i första hand brukar söka sig till större städer där 

den kunskap och kompetens finns. Likaså kan vissa orter besitta på en speciell 

branschkunskap. En annan del som kan påverka lokaliseringen genom arbetskraft är 

lönenivån. Hinduke (2003) skriver även att det är en fördel att flytta till större städer 

eftersom det finns större utbud av arbetskraft om företaget behöver säsongsanställa 

mycket personal under perioder. Det är även bra att lokalisera företaget på en plats där 

det är möjligt för personalen att finna prisvärt boende eller att det finns bra 

pendlingsmöjligheter. Andra faktorer som kan spela in är utbudet av universitet och 

forskning på orten som kan bidra till företagets tillväxt.  

 

Kunder och företag i omgivningen 

Hinduke (2003) skriver att avståndet mellan verksamheten och kunden är en faktor som 

påverkar valet av lokalisering. Kortare avstånd ger större möjligheter till högre vinster. 

Kan kunderna enkelt finna företaget och är det enkelt för dem att hitta dit och parkera 

ger det större möjlighet till fler affärer. Företag kan även välja att lokalisera i närheten 

av större företag som drar mycket kunder för att öka det möjliga flödet av kunder till 
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deras verksamhet. Poigant (1994) menar att företag kan flytta närmare marknaden för 

att öka vinsten. Att priset för kunder är summan av transportkostnaden och 

tillverkningskostnaden, vilket leder till att priset blir högre ju längre ifrån företaget 

kunden är.  

 

Konkurrens 

Konkurrens behöver inte alltid resultera i negativa resultat utan att lokalisera företaget 

nära konkurrentaren kan göra det smidigare för kunderna eftersom de kan enklare 

jämföra företagens utbud samt att de snabbt och enkelt kan gå mellan företagen 

(Hinduke, 2003).  

 

Politik och regler 

Olika kommuner kan ha olika regler för företagande vilket skapar olika förutsättningar 

för drivande av företag. Därav väljer en del företag att lokalisera till en kommun där det 

finns regler och möjligheter är till deras fördel (Hinduke, 2003).  

 

Expansion 

Hinduke (2003) anser att många företag väljer att lokalisera där expansion är möjligt 

eftersom att omlokalisera företaget vid varje expansion är dyrt. Därav är det många 

företag som väljer en lokal som kan byggas ut eller är något större och expansion 

prognostiseras. Expansion är inte jämförbart med tillväxt, utan expansion innebär enligt 

Jakobsen och Lien (2003, s.19) “ Att öka antalet produktmarknader som ett företag 

konkurrerar på ”. Huvudområdena inom expansion kan delas in i tre områden. 

Internationalisering, diversifiering och vertikal integration. Internationell expansion 

innebär för mestadels att etablera sig med befintliga produkter på nya marknader, 

Vertikal integration innebär att verksamheten expanderar framåt eller bakåt och på så 

vis konkurrera med sina kunder eller leverantörer. Diversifiering betyder att 

verksamheten inom ett befintligt geografisk område etablera nya produkter.  

 

Jakobsen och Lien (2013) förklarar att samtlig expansion för med sig behov av att 

använda vissa befintliga resurser men även nya resurser. Normalt expandera företag av 

två olika anledningar, antingen för att de vill växa, eller för att den befintliga marknaden 

är oattraktiv eller obegränsad när det gäller möjligheten för tillväxt.  
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Synlighet  

Beroende på hur stort behov företaget har av att synas kan företag välja att driva 

företaget på en plats där de är mer eller mindre synliga för kunderna. Dessa placeringar 

kan tex vara högt i byggnader där det finns en stor skylt vilket gör det synligt för 

personer i omgivningen.  Företagen kan även välja plats utefter vilken bild de vill 

kunderna ska få av dem (Hinduke, 2003).  

 

Agglomeringseffekt  

Verksamheter kan uppnå fördelar genom att andra företag är belagda i närheten, 

exempelvis genom vertikal integration, där leverantörer och kunder har närhet till 

varandra (Piogant, 1994). Peér et al (2014) definierar geografisk agglomering som en 

koncentration av ekonomisk verksamhet i en bransch inom ett geografiskt område. En 

geografisk koncentration av ekonomiska aktiviteter vid en industri förbättrar 

verksamhetens prestation genom att erbjuda ett brett utbud av fördelar för företag 

belägna i ett område som präglas av agglomering. Johansson (2006) skriver att större 

städer och deras mångfald associeras med ökad output, produktivitet och tillväxt, vilket 

kan vara några drivkrafter till att företag väljer att omlokalisera till storstäder. Det som 

främst ligger bakom detta är den kunskapsöverföring som finns, utbudet på kompetent 

arbetskrafts samt insatsfaktorer. Interaktionen mellan människor i städer skapar således 

nya idéer och innovationer vilket slutligen leder till ökad produktivitet. Något som även 

spelar in när företag väljer var de ska lokalisera sig är om de är ett kunskapsintensivt 

företag eller varuproducenter. Enligt SKL (2016) (Sveriges kommuner och landsting) 

definieras en storstad som kommuner med en folkmängd på över 200 000, vilket 

innebär att Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala definieras som storstadsregioner.   

 

Peér et al (2014) förklarar att det finns två kategorier inom den agglomerations 

ekonomier, utbudssidan och efterfrågesidan. Inom utbudssidan lockar den geografiska 

koncentrationen av verksamhetsaktiviteter specialiserade leverantörer som annars inte 

skulle vara tillgänglig för företag som har verksamheter inom det området. Inom 

efterfrågesidan kan det reducera konsumenternas sökkostnader eftersom det kanske kan 

välja mellan flera tillverkare på en och samma plats. Samlokalisering av företag tillåter 

konsumenterna att lätt och bekvämt jämföra olika erbjudanden av olika producenter, det 

tillåter företagen att kontrollera och övervaka sina konkurrenter och agera snabbare. 
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Agglomering kan även göra en plats mer attraktiv, speciellt när prestigefyllda företag 

samlokaliserar i ett geografiskt område.  

 

Kronenberg (2012) förklarar att företag som tillverka high-tech produkter flyttar ofta till 

större städer eftersom de ofta kräver specifik kompetens som finns att hitta i mer 

agglomererande områden. Service-och kunskapsbaserade företag flyttar även till mer 

tätbefolkade regioner och marknader eftersom de är fördelaktigt att företaget befinner 

sig på en redan etablerad marknad där de kan utnyttja existerande kunder, leverantörer 

och nätverk. 

Produktlivscykel  

Piogant (1994) presenterar även andra faktorer som kan ha inverkan vid beslutet av 

omfattning och ort. Produktlivscykel är en faktor som kan påverka lokaliseringen 

genom i vilket stadie produkten befinner sig vid. Vid en ny produkt kan de behövas mer 

stöd från olika enheter inom företaget. Vilket kan betyda att det förläggs nära 

huvudkontoret. När produkten är standardiserad kan de leda till att verksamheten 

behöver alternativa lokalisering. Piogant (1994) anser även att stagnerade branscher 

som inte längre kan konkurrera om exempelvis arbetskraft eller får andra svårigheter 

drivs till att omlokalisera sig. Beroende på vilka funktioner som företaget besitter kan 

enheter som är beroende av en speciell kompetens eller kunskap samlats till ett 

centraliserad plats, exempelvis ett huvudkontor. Likaså kan bransch var en betydande 

faktor för val av lokaliserings ort.   

 

Företagsförvärv 

Sevenius (2003) förklarar att vanligtvis beskriv företagsförvärv som att vara en del av 

processen i ett företags affärsutveckling. Förväntningarna på företagsförvärv är att det 

ska tillgodose ett visst rörelsemotiv, vilket delas in i tre kategorier, tillväxt resurser och 

synergier. Exempel på ett rörelsemotiv är ökade marknadsandelar. Det andra motivet för 

företagsförvärv är ägarrelaterat motiv, där målsättning är att få äganderätten till 

tillgångarna eller immateriella rättigheter hos målföretaget. Det tredje motivet är 

ledningsrelaterat motiv, som kan innebära exempelvis att genom nya marknadsvillkor 

skapa branschförändringar.  
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Löner 

Kronenberg (2012) anser att personalens löner kan vara en faktor för omlokalisering där 

exempelvis vissa lokaliseringar kräver högre löner då specifika faktorer i omgivningen 

kräver det såsom höga levnadskostnader. Därav kan en faktor till omlokalisering vara 

att flytta företaget till en plats där levnadskostnaderna är mindre så att de kan betala ut 

lägre löner, vilket gör att företaget sparar kostnader. Detta innefattar dock mest företag 

som inte är direkt kunskapsbaserade eftersom de inte kräver personal med specifika 

kompetenser. Hos kunskapsbaserade företag som betalar ut högre löner indikerar det på 

att personalen är högkvalificerad vilket innebär att sannolikheten för omlokalisering 

minskar då det blir dyrare att hitta ny kvalificerad personal att lära upp. Detta kan även 

vara en faktor för kunskapsbaserade företag att omlokalisera till regioner med höga 

lönenivåer då chansen att hitta kvalificerad personal kan vara större. 

Huvudkontor  

Braunerhjelm (2001) anser att huvudkontor är en plats där kompetens är samlat, där 

strategiska beslut, ofta långsiktiga beslut tas. En närhet till huvudkontoren ger en mer 

frekvent och bättre information av verksamheten och de lokala förutsättningarna. Ett 

huvudkontor är även ofta länkade till andra företag där kontoret är placerat samt att det 

ses ofta som prestigefylld att arbeta där och som en slutdestination i befordran på den 

arbetsplatsen. Exempel på drivkrafter som påverkar var huvudkontor lokaliserar sig är 

enligt Braunerhjelm (2001); kvalitet på boende, skola, skatters struktur, rekreation, 

långsiktig kompetensförsörjning och närhet till kunder.  
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4.2 Summering av faktorer för omlokalisering 

Nedan presenteras modell där de olika teorierna har sammanställt till två olika faktorer 

vilka är om företag flyttar på grund av privata eller företagsgrundade skäl. 
 

 

Figur 13, Egen modell, faktorer för omlokalisering  
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras de faktorer som får företag att omlokalisera indelat i privat-

och företagsfaktorer samt övriga. Först presenteras de faktorer som tagits upp av 

företagen under empiriinsamlingen, därefter presenteras de företag som har mer 

intresseväckande svar som kräver djupare analys.  

 

5.1 Faktorer som tagits upp i empirin 

Nedan visas en figur av samtliga faktorer för omlokalisering där de rödmarkerade är 

representativa från datainsamlingen. Därav fokuseras analyskapitlet mer på dessa 

faktorer.  

 

 
 

Figur 14, Egen modell, faktorer för omlokalisering som tagit upp i empirin 
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5.2 Underlag för djupare analys 

De företag som valts ut i denna tabell är de som kräver djupare analys då vi ansåg att det 

finns en större otydlighet i anledningen till varför dessa företag valde att omlokalisera. 

De fall som vi ansåg inte kräver någon djupare analys är exempelvis de som valt att 

omlokalisera på grund av endast familjeskäl och påstår att inget saknas i Växjö 

kommun. Detta innebär att det inte finns några direkta förbättringsåtgärder som kan få 

företaget att stanna som det exempelvis kan finnas när företagen valt att omlokalisera på 

grund av brist på lokal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15, Egen modell, Sammanställning med företag från undersökningen som analyseras 

djupare 

 

* Annan anledning 

4. Behövs fler mindre lokaler att hyra under en eller några dagar. 

9. Köpte gård där verksamhet kan växa. 
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11. Träffat kärleken på nätet och kan jobba varifrån som helst då personen endast 

behöver internet och dator.  

13. Ny organisation där delar av avdelning 07 sydost har flyttats från Växjö. 2 anställda 

finns kvar i Växjö kommun. 

15. Bolaget köptes så att huvudkontoret är flyttat men skolan/arbetsplatsen finns 

fortfarande kvar i Växjö kommun. 

16. Trafiksituationen i Växjö är en fullständig katastrof. Parkering då jobb ska utföras i 

centrum saknas. Att få tillfälligt tillstånd tar för lång tid och är för krångligt.  

18. Bor utanför Växjö och vill bygga företag på den nya orten. Infrastrukturen är dålig 

där vägnät från Norremark till Teleborg är dåligt samt att Kalmar-rondellen behövs 

förbättras.  

 

5.3 Privata faktorer 

I undersökningen valde 73 % av företagen att omlokalisera på grund av privata skäl. Av 

de företag som deltog i undersökningen saknade 26 av företagen anställda och 12 

svarade att de hade 1-9 anställda, vilket innebär att majoriteten är solo och 

mikroföretag. 23 av företagen (56 %) svarade att de omlokaliserat sitt företag på grund 

av familjeskäl där flertalet av dem svarat att det inte saknas något i Växjö kommun som 

behövs för att driva deras verksamhet. Johannisson (1996) skriver att en småföretagares 

främsta resurs är de sociala anknytningar entreprenören har till en viss plats och de 

etablerar företaget där entreprenören känner sig hemma. Vilket kan påvisa en koppling 

till det resultat som framkommit av studien där majoriteten är småföretag samt många 

av dem flyttar just på grund av familjeskäl, vilket kan innebära att de sociala 

anknytningarna styr valet till var entreprenören lokaliserar sitt företag.  

 

Några av de deltagande svarade att de flyttade på grund av make/maka/sambo då de 

funnit kärleken. En deltagande uttryckte specifikt att företaget flyttades till ny ort på 

grund av kärleken där det inte spelade någon roll varifrån hen drev företaget eftersom 

det enda som företaget var i behov av var dator och internetuppkoppling. Frågan som 

uppstår här är varför paret valt att bosätta sig i Lidköping istället för Växjö kommun. 

Finns det några ytterligare faktorer som spelade in vid omlokaliseringen? Och andra 

sidan anser entreprenören att det inte saknas något i Växjö kommun därav tolkas det att 

sambons behov har större påverkan än entreprenörens företag.  
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Ett annat av de privata skälen som framkom var att företaget flyttades på grund av 

avslutade studier vid Linneuniversitetet och studenten valt att flytta hem. två av de fyra 

stycken som svarade att det var studenter som flyttat hem påpekade även att 

anledningen till varför de valt att omlokalisera var på grund av att de upplevde en brist 

på privat boende i Växjö kommun, därav valde de att omlokalisera till andra kommuner. 

Boverket (2012) bekräftar i sin rapport att det generellt råder bostadsbrist i hela Sverige 

och att ett bra boende är en viktig faktor i många människors liv, vilket kan vara en 

anledning till varför studenterna valt att flytta till andra orter där de enklare kan finna 

boende. Likaså skriver Kronenberg (2012) att vid flytt ut till mindre städer eller 

landsbygden blir prisnivåerna lägre vilket kan göra det enklare att hitta prisvärt boende 

och få kortare pendlingstid till arbetet. Av de samtliga 153 företagen har ca 50 % flyttat 

till landsbygden eller mindre kommuner än Växjö kommun och fyra av de deltagande i 

enkäten har uttryckt att det är för litet utbud av privat boende i Växjö kommun, vilket 

kan vara en anledning till varför de valt omlokalisera till mindre kommuner. Hinduke 

(2003) menar att det är bra att placera företaget på en plats där personal kan hitta 

prisvärd boenden eller att det finns bra pendlingsmöjligheter, dock är majoriteten av 

företagen solo och mikroföretag vilket innebär att de inte behöver prioritera personalens 

behov vid omlokalisering.  

 

Ett annat företag som flyttat på grund av familjeskäl angav även att det var brist på 

privata bostäder men även barnomsorg i Växjö kommun och därav valde att 

omlokalisera. Hinduke (2003) menar just på att kommunala tjänster så som skola, dagis, 

bidrag och så vidare spelar roll i var företag väljer att lokalisera eftersom det är centralt 

att det privata livet fungerar samtidigt som arbetet med företaget.  

 

De privata faktorer som finns i teorin som inte tagits upp i undersökningen är; säkerhet 

och skatt. En an av anledningarna till varför de inte uppkommit kan vara för att 

alternativen inte funnits med i enkäten, vilket t.ex. brist på bostad och barnomsorg gjort. 

Likaså finns det inte så stora skillnader i skattenivåerna mellan Sveriges kommuner, 

vilket innebär att det kan vara en fråga som inte prioriteras av privatpersoner och 

företag. Anledningen till varför säkerhet inte tagits upp kan vara för att många ser 

säkerhet som en självklarhet och därav inte tänker på det.  
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5.4 Företagsfaktorer 

Den empiriska undersökningen visar att 18 % av företagen flyttat på grund av företagets 

behov. De anledningarna till omlokalisering som togs upp av företagen var; brist på 

lokal, dålig infrastruktur, brist på kontaktnät, agglomering samt att det skett 

omstrukturering i företaget.   

 

En respondent i undersökningen svarade att de fanns ett behov av mindre lokaler att 

hyra över en dag eller flera, vilket de ansåg saknades i Växjö kommun. Poigant (1994) 

menar att brist på lokal eller att tillgodose behovet av större lokal är en av de vanligast 

orsaker till varför företag omlokaliserar.  Såldes svarade även ett företag att de valde att 

omlokalisera på grund av att priset på anläggning var billigare längre ut på landet. 

Hinduke (2013) påpekar att kostnader för att köpa eller hyra lokal spelar ofta stor roll 

när företag väljer plats att driva sitt företag. Kronenberg (2012) bekräftar just det att vid 

flytt till landsbygden eller mindre orter blir prisnivåerna lägre vilket kan vara en 

anledning till omlokalisering.  

 

Ett par respondenter var missnöjda med trafiksituationen och stadsplaneringen i Växjö 

kommun, där ett av företagen var i behov av att parkera i centrum för att utföra sitt 

arbete. I detta fall är infrastruktur en nyckelfaktor för att verksamheten ska fungera 

vilket Hinduke (2003) skriver att val av plats kan avgöras av hur mycket företaget är 

beroende av någon typ av infrastruktur.  

 

En av anledningarna enligt undersökningen till varför företagen valt att omlokalisera är 

brist på kontaktnät. Enligt en av entreprenörerna vid en telefonintervju påpekades att det 

fanns ett större utbud av kontakter samt spontanitet i Stockholm, vilket företaget var i 

behov av. Carstedt och Perez (1974) påpekar att det är fördelaktigt att lokalisera till 

områden där många företag redan finns eftersom det redan finns större utbud av 

kontakter, arbetskraft och kommunal service att ta del av. Likaså skriver Johansson 

(2006) att större städer har mer diversifierade kontaktnät där interaktionen mellan 

människor leder till nya idéer och innovationer vilket resulterar i ökad produktivitet. 

Företagets synlighet kan även öka då sannolikheten att människor upptäcker företaget 

blir större på grund av agglomeringseffekten. Av samtliga 153 företag som 

omlokaliserat har 24 % valt att omlokalisera till någon av Sveriges storstäder så som 

Stockholm, Göteborg, Malmö eller Uppsala.  
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En fackförening svarade att de omstrukturerat och där delar av avdelningen flyttats 

samtidigt som några i personalen är kvar i Växjö kommun. Föreningen funderade 

mellan sex månader till ett år på omlokaliseringen på grund av bildandet av en ny 

organisation. Utfallet av den nya organisationen blev att två anställda blev kvar i Växjö 

kommun men de andra flyttades till Linköping. Därav har endast registreringen av 

företaget flyttats från Växjö kommun och detta kan leda till missvisande statistik 

eftersom det fortfarande är verksamt i Växjö. Ett företag inom utbildning med 24 

anställda i Växjö kommun köptes upp av ett annat bolag där konsekvensen blev att 

huvudkontoret flyttades och två arbetstillfällen flyttades från Växjö kommun. 

Braunerhjelm (2001) förklarar att närheten till huvudkontoren ger bättre och mer 

frekvent information av verksamheten, samt att kompetensen samlas där långsiktiga och 

strategiska beslut samlas. Således finns dock fortfarande verksamheten kvar i Växjö 

kommun vilket påvisar att företaget fortfarande bidrar till Växjö kommuns näringsliv 

och sysselsättning.  

 

Största andelen av de företag som ingår i undersökningen är tjänsteföretag, vilket är 68 

%. Enligt Hinduke (2003) föredrar tjänsteföretag att vara placerade nära sina kunder 

samt att vilken bransch företaget verkar i påverkar val av plats. Således skriver även 

Poigant (1994) att tjänsteföretag inte är lika beroende av en specifik ort som ett 

tillverkande företag är vid val av lokalisering. Anledningen till detta är för att 

tjänsteföretag fungerar oberoende av ledning och marknad så länge det finns god 

kommunikation inom verksamheten.  

 

En del av faktorerna som har diskuterats i teorin har inte tagits upp som relevanta 

anledningar i undersökningen till varför företag har valt att flytta ifrån Växjö. Brist på 

arbetskraft och löner är även faktorer som inte tagits upp vilket kan vara för att 

majoriteten av företagen är småföretag utan anställda. I Sverige är de politiska reglerna 

för företagande relativt lika i alla kommuner vilket därav kan vara en faktor för varför 

företagen inte nämner detta i undersökningen. De andra två faktorerna som inte nämnts 

är produktlivscykel och konkurrens, vilket kan vara för att de inte tagits upp som ett 

alternativ i enkäten.  



  
 

 41 

5.5 Övriga faktorer 

9 % av företagen i undersökningen har varken omlokaliserat på grund av privata skäl 

eller företagsskäl utan på grund av andra orsaker. Ett av företagen nämner att de aldrig 

varit verksamma i Växjö kommun utan endast felregristrerat företaget på fel adress vid 

start. De tre svar som inkom via mail påvisade inte ha relevant information om varför 

företag omlokaliserar. Några i undersökningen svarade även att de hade vilande företag 

eller företag som endast registrerats och aldrig startats. Samtliga av dessa företag ger en 

missvisande bild av hur många företag som faktiskt drivs i kommunen samt hur många 

som flyttar från kommunen.  
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6. Slutsats 
Majoriteten av de som deltog i undersökningen var solo- och mikroföretag som valde att 

omlokalisera på grund av privata skäl och ansåg att det inte saknas någon i den kommun 

de verkar i. De främsta skälen för omlokalisering vid privata skäl är; Familjeskäl och 

brist på privat bostad. Det påvisar därmed att mindre företag som endast drivs av 

entreprenören påverkas lättare av personliga skäl. När omlokalisering skedde på grund 

av företagsskäl var de mest frekventa faktorerna till omlokalisering; omstrukturering, 

brist på lokal, dålig infrastruktur samt brist på kontaktnät. Undersökningen påvisade att 

endast 18 % omlokaliserade på grund av företagets behov.  

 

6.1 Idealtyper 

De fyra idealtyper som framkommit från analysen presenteras nedan. Dessa är typfall 

som blivit uppenbara under datainsamlingen det vill säga de anledningar till 

omlokalisering som majoriteten av företagen svarat. Omlokalisering på grund av 

familjeskäl, hittade kärleken och student har analyserats till privata faktorer och 

omlokalisering på grund av omstrukturering är en företagsfaktor.  

Familjeskäl 
Jag driver en enskild firma utan några anställda där jag själv som entreprenör har all 

påverkan i företaget. Av personliga skäl som inte berör företags behov valde jag att 

flytta från orten. Jag anser att inget kunde påverkat beslutet samt att mitt företag kan 

drivas från vilken ort jag än väljer att flytta till.  

Student 
Jag studerade vid Linnéuniversitetet och startade företag under min studietid. Eftersom 

jag var tvungen att lämna mitt studentboende efter examen och inte fann något nytt 

privat boende valde jag att flytta hem till orten jag kommer ifrån. Företaget 

omlokaliserades och flyttade då automatiskt med mig då jag även kan driva 

verksamheten från min hemort. 
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Hittade kärleken   
Plötsligt hittade jag kärleken på en annan ort. Detta ledde till att jag valde att flytta och 

bli sambo. Eftersom jag inte är anställd utan driver eget tjänsteföretag utan anställda 

fungerade det för mig att flytta företag då jag endast är i behov av en dator samt 

internet.  

Omstrukturering  
Företaget genomförde en omstrukturering där det skapades en ny organisation där 

konsekvenserna blev att några arbetstillfällen var tvungen att omplaceras på annan ort. 

Omstruktureringen var planerad 6 månader till 1 år där planen var att fortfarande driva 

en del av verksamheten på den befintliga orten.  
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7. Rekommendation för vidare studier 
Resultatet av denna studie visar på att många av företagen flyttar på grund av 

familjeskäl där de inte direkt tar hänsyn till företagets behov. Majoriteten var 

småföretag vilket innebär att i mindre företag har entreprenören större inflytande över 

företagets öde. Litteraturen som funnits till ämnet omlokalisering av företag fokuserar 

nästan enbart på faktorer kring företagets behov och utveckling. Därav ser vi möjlighet 

för framtida forskning att fokusera på hur entreprenörers privata val påverkar deras 

företag, specifikt inom småföretagande och val av lokalisering.  
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8. Egna reflektioner 
Valet av att använda oss av en kombinerad metod av kvalitativ och kvantitativ studie 

har passat oss bra då vi snabbt kunde skicka ut enkäter för att under tiden kunna studera 

teorier kring ämnet. Eftersom vi ville ha en djupare förståelse kring varför företag valde 

att omlokalisera samt för att påskynda studien valde vi även att komplettera med 

telefonintervjuer inom den kvalitativ metoden. Då tiden för undersökningen har varit tio 

veckor var det positivt att använda denna metod kombination eftersom vi kunde ständigt 

hålla vårt arbete igång. Hade vi valt en ren deduktiv metod och samlat in all teori först 

hade vi troligen haft en period med mindre arbete under data insamlingen. Likaså hade 

arbetstimmarna blivit ojämnfördelade där mycket arbetet sket i början och i slutet av tio 

veckors period. Nackdelen med att använda kombinationen av dessa metoder är att det 

inte finns en konkret analysmetod vilket innebar att det tog mycket tid för att lista ut hur 

analysen av studien skulle genomföras. Vi valde att analysera genom privata och 

företagsfaktorer för att skapa en tydlighet i analysen.  

 

Valet av att använda oss utav enkäter var självklar då vi ville nå ut till över 150 företag. 

Enkäten skickades ut i början av studien efter ett möte med personal från 

näringslivsavdelningen på Växjö kommun. Under mötet spekulerades och diskuteras 

kring olika anledningar kring omlokalisering vilket enkäten sedan baserades på. 

Nackdelen med att göra en enkät från egna erfarenheter och spekulationer gör att senare 

under studien upptäcks delar som kunde varit med i enkäten. Dock kunde vi 

komplettera det i senare telefonintervjuer där möjlighet för följdfrågor fanns. I 

enkätsvaren svarade många att anledningen till omlokalisering var familjeskäl och att 

inget fattades i Växjö kommun. Vilket ledde till att vi upplevde att studien blev svårare 

att analysera eftersom det gjorde studien mer självklar. Likaså vid en del svar hade 

följdfrågor behövts för att få en tydligare bild kring vad för typ av familjeskäl.  

 

En anledning till varför några av faktorerna utifrån teorin inte uppkommit i svaren från 

deltagarna kan vara för att de inte står med i enkäten så som vissa faktorer gör. Detta är 

just för den metod vi har valt där undersökningen skickades ut först, varav teori 

genomgången senare påbörjades succesivt som svaren inkom. Vi upplevde att det inte 

finns någon konkret teori kring småföretagare som väljer att omlokalisera på grund av 

personen som driver företaget. Den teori som fanns berörde mest strategifrågor kring 

större företags val för omlokalisering.  
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Hej!	  
	  
Vi	  är	  två	  studenter	  från	  Linneuniversitetet	  som	  studerar	  sista	  terminen	  på	  programmet	  
Enterprising	  
and	  Business	  Development	  och	  skriver	  nu	  vårt	  examensarbete.	  Vi	  har	  valt	  att	  samarbeta	  med	  
Växjö	  	  
kommun.	  Växjö	  kommun	  är	  väldigt	  måna	  om	  de	  företag	  som	  finns	  i	  kommunen	  och	  vi	  har	  
därför	  fått	  	  
i	  uppdrag	  att	  studera	  varför	  företag	  flyttar	  ut.	  
	  
Anledningen	  till	  varför	  vi	  kontaktar	  er	  är	  just	  för	  att	  ni	  är	  ett	  av	  de	  företag	  som	  flyttade	  från	  
Växjö	  kommun	  under	  2015.	  	  
	  
Ert	  deltagande	  är	  oerhört	  värdefullt	  för	  vår	  undersökning	  och	  kommer	  att	  bidra	  till	  Växjö	  
kommuns	  framtida	  utveckling	  inom	  näringslivet.	  Svaren	  är	  viktiga	  oavsett	  företagets	  storlek.	  
De	  insamlade	  uppgifterna	  kommer	  endast	  att	  användas	  till	  forskningsändamålet	  samt	  era	  svar	  
behandlas	  konfidentiellt.	  
	  
Vi	  är	  tacksamma	  om	  ni	  lägger	  några	  minuter	  av	  er	  tid	  för	  att	  hjälpa	  oss.	  Svar	  uppskattas	  så	  
snabbt	  som	  möjligt.	  	  
	  
	  
Ni	  kan	  skicka	  enkäten	  i	  bifogat	  svarskuvert,	  alternativt	  scanna	  in	  och	  maila	  till	  någon	  av	  
följande:	  
an222rg@student.lnu.se	  
ma223bx@student.lnu.se	  
	  

Alternativt	  kan	  ni	  gå	  in	  på	  denna	  länk:	  http://goo.gl/forms/25iwKFZx4A	  och	  fylla	  i	  enkäten	  
digitalt.	  	  

Tack	  för	  er	  medverkan!	  
Vi	  önskar	  er	  lycka	  till	  i	  framtiden	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar	  
Anna	  Nilsson	  och	  Matilda	  Andersson	  
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1.	  Ditt	  företagsnamn	  _________________________________________________________________	  
	  
2.	  Antal	  anställda	  ________________	  
	  
3.	  Vad	  driver	  ni	  för	  verksamhet?_______________________________________________________	  
	  
4.	  När	  grundades	  företaget?	  __________________________________________________________	  
	  
5.	  Vilken	  är	  er	  huvudsakliga	  kundgrupp?_________________________________________________	  
	  
	  
6.	  Varför	  har	  företaget	  flyttat	  från	  Växjö	  kommun?	  (Det	  går	  att	  kryssa	  flera	  alternativ)	  

! Brist	  på	  lokal	  
! Brist	  på	  arbetskraft	  

Vad	  för	  typ	  av	  arbetskraft/kompetens?____________________________________________	  
! Brist	  på	  kunder	  
! Familjeskäl	  
! Expansion	  

Vad	  för	  typ	  av	  expansion?	  ______________________________________________________	  
! Omstrukturering	  

Vad	  för	  typ	  av	  omstrukturering?__________________________________________________	  
! Brist	  på	  barnomsorg	  
! Infrastruktur	  	  
! Höga	  bostadspriser	  
! Studerande	  som	  flyttar	  hem	  
! Annan	  anledning:	  _____________________________________________________________	  

___________________________________________________________________________	  
	  
	  

7.	  Hur	  många	  helårsarbetstillfällen	  har	  flyttats	  ifrån	  Växjö	  kommun?	  
__________________________________________________________________________________	  
	  
	  
8.	  Hur	  länge	  funderade	  ert	  företag	  på	  att	  flytta	  innan	  flytten	  skedde?	  

! 0-‐6	  månader	  
! 6	  månader	  -‐	  1år	  
! 1-‐2	  år	  
! mer	  än	  2	  år	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  Vänligen	  fyll	  i	  det	  svarsalternativ	  som	  stämmer	  samt	  utveckla	  svaret	  där	  det	  
behövs	  
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9.	  Vad	  saknas	  i	  Växjö	  Kommun	  som	  krävs	  för	  att	  driva	  er	  verksamhet?	  	  
(Går	  att	  fylla	  i	  fler	  svarsalternativ)	  

! Kunder	  
! Lokal	  
! Arbetskraft	  

-‐	  vad	  för	  typ	  av	  arbetskraft/kompetens?___________________________________________	  
! Privat	  boende	  
! Leverantörer	  
! Barnomsorg	  
! Infrastruktur	  
! Inget	  	  
! Annan	  anledning:	  _____________________________________________________________	  

____________________________________________________________________________	  
	  
	  

10.	  Vilken	  kommun	  och	  stad/ort	  har	  ditt	  företag	  flyttat	  
till?_________________________________	  
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