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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att ta reda på vad som hänt efter framgångsåret 2005 när Sävsjö 

kommun blev vald till årets företagsvänligaste kommun av Veckans Affärer. Min 

utgångspunkt har varit en rapport jag skrev våren 2008, där syftet var att titta på orsakerna till 

kommunens framgång samt hur detta hade påverkat Arbetsförmedlingen lokalt. Svaren i det 

tidigare utförda arbete har legat till grund för frågeställningarna i detta arbete där kvalitativa 

intervjuer genomförts med företrädaren för Sävsjö Näringslivs AB, kommunstyrelsens 

ordförande, en person på Arbetsförmedlingen, verksamhetsledaren för Science Park systemet 

samt med två företagare. Resultatet i studien pekar på att samtliga frågeställningar som 

arbetats med varit viktiga i bevarandet och utvecklingen av ett gott företagsklimat inom 

Sävsjö kommun, men samtidigt finns tre ingredienser som varit avgörande. Två av orsakerna 

framkom redan i det tidigare utförda rapportarbetet, nämligen samverkan som lett fram till 

målmedvetet arbete. En annan orsak som framkommit i denna undersökning är tillgången till 

ett välutvecklat nätverk. Orsaken till det gynnsamma företagsklimatet ligger dock inte enbart i 

de åtgärder som vidtagits utan hänger ihop med de beslut som togs i början av 2000-talet när 

det rådande klimatet inom kommunen då befann sig i ett krisläge.  

 

Sökord: Näringsliv, Näringslivsklimat, Företagsklimat, Sävsjö kommun. 

Engelsk titel: What happened next? The development of the local business community in the 

municipality of Sävsjö after the successful year in 2005. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Både forskning inom Sverige och internationellt har påvisat att nystartade, småskaliga företag 

spelar en betydande roll för tillväxt på det ekonomiska området och i frågan om industriell 

utveckling. Sverige har dock jämförelsevis låg nyetableringstakt ur ett internationellt 

perspektiv och förhållandevis liten andel små och snabbexpansiva företag. En av orsakerna 

till detta kan bero på lagar/regler som försvårat nyetableringar och tillväxt av nya företag.
1
  

 

Enligt enkätundersökningar som utförts av Svenskt Näringsliv har det påvisats att 

”företagsklimatet” har en avgörande roll för den enskilda kommunen såväl som för landets 

välstånd. Företagsamhet frodas där klimatet är gynnsamt. I denne miljö kläcks idéer och nya 

arbetstillfällen blir till. Detta är någonting som alla gynnas av. Svenskt Näringsliv drar den 

slutsatsen utifrån sin undersökning att samarbete utgör fundamentet för ett gynnsamt 

företagsklimat. Företagare i de kommuner som antytt att klimatet varit gott, har det också 

visat sig att det funnits ett samarbete på flera olika nivåer, såsom ”mellan företagen, mellan 

kommunledning och företagare samt mellan de politiska partierna.” Medvetenheten om ett 

välmående näringsliv för kommunens bästa gör att man sällan hamnar i strid med varandra i 

frågor som berör företagande och näringsliv.
2
 Men ett välmående lokalt samhälle handlar inte 

enbart om ekonomi, utan innefattas också av icke- ekonomiska aspekter såsom 

”välbefinnande, tillfredställelse och uppskattning av företagsklimatet”. På sikt kan ett gott 

företagsklimat tillsammans med förtroendet för det politiska etablissemanget vara 

ingredienser som är varandra till stöd. Om företagsklimat å andra sidan är ogynnsamt, riskerar 

man också få ett sämre välstånd, vilket i sin tur kan undergräva förtroende för det politiska 

arbetet.
3
   

 

Utifrån ett dystert läge under 1990-talet med både vikande befolkningsmängd, 

företagsutflyttningar och ett allmänt missnöje bland såväl företagare och allmänhet, började 

                                                             
1 Johansson, Dan. (2002) Tillväxt och nya och små företag, Ratioinstitutet, Working Paper No. 2, s. 1. 
2 Rönn, Johan. (2002) ”Tillsammans kan vi förändra, En skrift om bra och dåligt företagsklimat, Stockholm: 

Svenskt Näringsliv, s. 6-7. 
3 Lidström, Anders. Political Trust and the Local Business Climate: Evidence from Sweden, Scandinavian 

Political Studies, Volume 31 Issue 4, Pages 384 – 407, s. 400.  
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förändringsarbetet ta form, delvis genom bildandet av SNAB.
4
 Det återkommande ordet 

”tillsammans” blev ett signum bland befolkningen, liksom nätverksbildandet tillsammans med 

frukostmöten blev ett nytt och omvälvande inslag i förhållande till hur det såg ut tidigare 

bland entreprenörerna i Sävsjö kommun. Från att ha varit individualister kom entreprenörerna 

i kommunen att bli samarbetspartners. Resultatet av förändringen gjorde att nya företag växte 

fram.
5
 Navet i det samarbete som legat till grund för näringslivet i Sävsjö kommun har varit 

tillkomsten av SNAB, då i formen av ett försöksprojekt år 2001. Sedermera permanentades 

bolaget år 2003, där kommunen är delägare till 50 procent medan de resterande 50 procenten 

ägs av Sävsjöortens näringslivsförening. Styrelsen i bolaget representeras av tre ledamöter 

från kommunens sida och sex från näringslivet. SNABs affärsidé är: ”Att skapa 

förutsättningar för en positiv utveckling av Sävsjö kommuns näringsliv.”
6
 

 

Mitt intresse för ämnet väcktes i samband med ett rapportarbete som utfördes på 

statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet under vårterminen 2008.
7
 På 

utbildningsprogrammet för studie- och yrkesvägledare ingår kursen Utbildning och 

arbetsmarknad I.
8
 I rapportarbetet hade jag ambitionen att undersöka orsaker till Sävsjö 

kommuns framgång, då kommunen i fråga blev utsedd av Veckans Affärer till årets 

företagsvänligaste kommun år 2005.
9
 Utgångspunkten i den studie som då gjordes av 

Veckans Affärer tillsammans med Soliditet
10

 var sex olika indikatorer: ”antalet aktiebolag per 

invånare, antalet nystartade företag, antalet konkurser, kreditvärdighet, omsättningstillväxt 

och lönsamhet”. Med hjälp av dessa indikatorer ställdes sedan kommun mot kommun för att 

kunna fastställa en rankinglista över näringslivsklimatet i de olika svenska kommunerna. Här 

kom då Sävsjö kommun med 11 000 invånare att toppa listan.
11

 Slutsatsen i den rapport som 

jag själv skrev våren 2008 kom två viktiga element att utkristallisera sig i frågan om Sävsjö 

kommuns framgång år 2005, nämligen ”samverkan och målmedvetenhet”.  

 

                                                             
4 SNAB är en förkortning på Sävsjö Näringslivs AB. Härefter används förkortningen i texten.  
5 Veckans Affärers hemsida. Veckans special, Sveriges bästa företagsklimat, s. 37. 
6 Sävsjö Näringslivs hemsida. Om Sävsjö Näringsliv AB.  
7 I detta examensarbete har jag inspirerats av en tidigare rapport som jag skrivit under våren 2008 på 

statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet, där jag gjorde två intervjuer, en med företrädaren för 

Sävsjö Näringslivs AB och en person från Arbetsförmedlingen. Ambitionen var då att ta reda på orsakerna till 

varför Sävsjö kommun hade blivit utsedd till årets företagsvänligaste kommun år 2005 och vilket utfall detta 

hade gett på Arbetsförmedlingen.  
8 Umeå universitets hemsida. Utbildningsplan, Studie- och yrkesvägledarprogrammet, s. 3. 
9 Sävsjö kommuns hemsida. Företag, Näringsliv.  
10 Soliditets hemsida. Soliditet är ett kreditupplysningsföretag.  
11 Veckans Affärers hemsida, s. 34. 
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Eftersom kommunen lyckats väl med att förändra företagsklimatet från nedgång till uppgång, 

är det också intressant att se hur kommunen i fråga lyckats med bevarandet och utvecklingen 

av det lokala näringslivet. Enligt Svenskt Näringsliv är ”företagsklimat” en ”färskvara” som 

kräver ständig omvårdnad och uthållighet, där tydliga mål för framtiden är viktigt och där en 

kommun behöver ställa sig frågan, ”Vart vill vi?”
 12

 Utifrån denna synvinkel är det intressant 

att ta reda på hur Sävsjö kommun lyckats med detta arbete.  I och med att Sävsjö kommun 

också legat bra till i frågan om lokalt näringslivsklimat både år 2005 och även 2008 (se Figur 

1, s. 35) så är det också intressant ur den aspekten att ta reda på orsakerna till den stabila 

positionen. Jag ser också studien som viktig ur studie- och yrkesvägledarperspektiv med tanke 

på att jag i min framtida profession i stor utsträckning kommer att vara involverad i frågor 

som har med utbildning, arbetsmarknad och kontakten med näringsliv att göra, oavsett om det 

handlar om skola, arbetsförmedling eller annan verksamhet. 

 

Då viss efterforskning redan gjorts på området angående företagsklimat och samverkan, 

ämnar jag inte titta på orsaken till det goda företagsklimatet i Sävsjö kommun, utan mera 

utifrån hur man lyckats med bevarandet av ett gynnsamt företagsklimat och framför allt hur 

utvecklingsarbetet i kommunen framskridit. Frågeställningarna nedan är direkt kopplade till 

mitt tidigare utförda rapportarbete och det som framkommit där.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utforska vad som hänt efter framgångsåret 2005 i Sävsjö kommun, 

hur arbetet med att ytterligare utveckla näringslivet framåt fungerat och vilken roll olika 

faktorer spelat för att bevara och utveckla ett gynnsamt näringslivsklimat.    

 

1.3 Preciserade frågeställningar  

Mer specifikt kan frågeställningarna delas upp som följer:  

 Hur har rekryteringen av arbetskraft till näringslivets behov fungerat? 

 Hur har man löst kommunikationsfrågan till de angränsande kommunerna?  

 Hur har utvecklingsarbetet gentemot medlemsföretagen framskridit? 

 På vilket sätt har man arbetat med kompetens- och utbildningsfrågor? 

 Hur har samarbetet mellan högskola och näringslivet utvecklats?  

                                                             
12 Svenskt Näringslivs hemsida. Företagsklimat 2007, En årlig rapport från Svenskt Näringsliv, s. 3. 
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 Vilken roll har dessa faktorer ovan sammantaget haft för ett gott företagsklimat?  

 

1.4 Avgränsningar 

Jag kommer huvudsakligen att belysa utvecklingen i Sävsjö kommun, hur arbetet har 

fortskridit under årens lopp, däremot kommer jag inte att sätta fokus på en jämförelse mellan 

då och nu. En jämförelse vore förvisso intressant, men kan också bli missvisande på grund av 

faktorer som konjunkturläge eller förändrade förutsättningar. 

 

1.5 Disposition 

I kapitel ett presenterar jag bakgrunden till det valda ämnet där syftet med studien är att ta 

reda på hur utvecklingen och bevarandet av ett gynnsamt näringslivsklimat fungerat i Sävsjö 

kommun. I teoriavsnittet kapitel två lyfter jag fram den litteratur som är relaterad till denna 

undersökning, där nätverksteorin ligger som grund för tolkning av empirin samt litteratur som 

är sammankopplade med de preciserade frågeställningarna. I kapitel tre redovisas den 

forskning som gjorts i regionen angående företagsklimat, och därvid peka på bidragande 

orsaker till ett framgångsrikt näringsliv i Gnosjö. Här lyfter jag också fram vilka element som 

är viktiga för ett välfungerande företagsklimat utifrån litteraturen. I metoddelen kapitel fyra 

redovisas vilken metod som använts för att samla in material till empirin, vilken urvalsmodell 

som tillämpats. Här framkommer också hur undersökningen genomförts, att etiska riktlinjer 

beaktats samt på vilket sätt materialet analyserats. I kapitel fem redovisas det som 

framkommit under intervjuerna och även en genomgång av de faktorer som framkom i de 

intervjuer som utfördes våren 2008 med företrädaren för SNAB och en person på Af
13

. I 

kapitel sex diskuterar jag svaren och återkopplar detta till undersökningens syfte och 

frågeställningar. I kapitel sju för jag en avslutande diskusson där egna slutsatser framkommer 

och även förslag på fortsatt forskning presenteras.  

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

För att tolka och analysera informationen i empirin, kommer jag att använda mig av teorier 

som handlar om nätverk. Med nätverksteorin som utgångspunkt ämnar jag undersöka om det 

                                                             
13 Af är en förkortning på Arbetsförmedlingen. Härefter kommer jag att använda mig av förkortningen. 
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finns en koppling mellan lokala nätverk och garantin för bevarandet och utvecklingen av ett 

fördelaktigt näringslivsklimat i Sävsjö kommun.  

 

2.1 Nätverk 

Nätverk – används som uttryck inom företagsekonomi, delvis i syfte att förklara ett företags 

organisationsform, men även för att känneteckna det samspel som förekommer mellan företag 

och andra omgivande element. Exempel på nätverk som härstammar längre tillbaka i tiden, är 

den mellan företag inom mediebranschen. Här hade då nätverk även betydelsen, ”det totala 

mönstret av relationer inom en grupp av organisationer som agerar i syfte att nå gemensamma 

mål”.
14

 Företagsklimat – definieras enligt de enkätstudier som genomförts av Svensk 

Näringsliv som ”summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper” som omgärdar 

den enskilde företagaren, någonting som på ett väsentligt sätt kan variera mellan 

kommunerna.
15

 Den postmoderna världsordningen domineras av ett nätverkstänkande där 

olika samhällsinstanser ingår i en organisationsform med partnerskap som grund. Här beaktas 

både ”värderingar och resultatmål” organisationer emellan, vilket numera är ett vanligt inslag 

på det lokala planet, där samverkan mellan privata och offentliga aktörer sker på ett allt mer 

otraditionellt sätt. En samarbetsform i den tappningen får då konsekvensen av att vara 

”flytande” där tydliga gränser mellan olika organisationer tenderar att suddas ut.
16

 Den form 

av kapitalism som baserar sig på nätverkstänkandet syftar således till organisering av både 

arbete och produktion på ett sätt som ter sig annorlunda. Detta innebär i sin tur att frågor som 

expansion och ökade arbetstillfällen i allt större utsträckning kan föras tillbaka till 

gemensamma insatser som görs både lokalt som på det regionala planet.
17

 Nätverk blev ett 

allmänt vedertaget ord under slutskedet av 1990-talet. Begreppet nätverk avser både 

kontakt/kommunikation mellan grupper och individer. Inom en kultur finns med andra ord ett 

antal olika typer av nätverk. Ett antal småföretagsstudier som genomförts påvisar att den 

”utåtriktade företagsverksamheten” verkar vara del av de nätverk som växer fram på lokal 

nivå. Därtill förefaller kopplingen mellan välutvecklade nätverk på den lokala orten och ett 

gynnsamt företagsklimat vara uppenbar. Att traditionen av nätverk skulle innebära ett 

                                                             
14 Nationalencyklopedin. Fjortonde bandet, Höganäs: Bokförlaget, Bra böcker AB, 1994, s. 359. 
15 Rönn, s. 6. 
16 Svedberg, Lars. (2007) Gruppsykologi, Om grupper, organisationer och ledarskap, Lund: Studentlitteratur, s. 

282. 
17 Brulin, Göran. (2002) Faktor X, Arbete och kapital i en lokal värld, Stockholm: Atlas, s. 15. 
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fördelaktigt företagsklimat eller det motsatta går dock inte att påvisa. Trots detta går det inte 

att bortse en samverkan mellan nätverk och företagsklimat
18

  

 

Den lokala miljön ”kultur, kunskapsbas, attityder till entreprenörskap”, verkar vara en 

avgörande framgångsfaktor för det moderna entreprenörskapet. Den omkringliggande miljön 

tillhandahåller nätverk i olika former som gynnar företagsamhet. Nätverk bidrar med 

möjligheter till att lyckas med företagandet men är dock inte i sig en garanti för framgång.
19

 

Nätverk har en enklare struktur jämfört med förhållande till hierarkier, där principen handlar 

om att olika parter är i beroendeställning gentemot varandra. Ett ömsesidigt förhållande är 

grundbulten i en nätverksorganisation.
20

 Pal Orban menar att vissa forskare förespråkar nya 

modeller av nätverk, där tyngdpunkten ligger på flexibla strukturformer i syfte att på ett 

smidigt sätt kunna fungera i ett allt mera föränderligt samhälle. Här fungerar avdelningarna 

inom nätverket på ett jämbördigt sätt, där grunden för samarbetet vilar på ett ömsesidigt 

förtroende. Det långsiktiga tänkandet och de gemensamma intressena är viktiga komponenter 

medlemmarna emellan i ett nätverk.
21

 Nätverk är vanligt förekommande där samarbete utgör 

kärnan i ett småföretagarsamhälle både lokalt och på det regionala planet.
22

 Nätverk kan 

också ses som en form av en bank med resurser för ett företag, oavsett om nätverket 

konstruerats i syfte att hjälpa företagaren på ett direkt eller indirekt sätt. I nätverket kan 

följande parter ingå: ”universitet, forskning, utbildning, tjänstemän på statlig eller lokal nivå, 

större företag, finansiering, bokföring och andra typer av tjänster, småföretag, konsulter, 

andra utvecklingsprogram”.
23

 För att den enskilde individen skall kunna lyckas i sina 

åtaganden för att kunna utveckla sitt företag så är faktorer som samverkan och olika typer av 

nätverk på den lokala orten ett nödvändigt element.
24

  

 

2.2 Nätverk i den traditionsbundna miljön 

Innovationsstudier påvisar att småföretagarsamhällen som rönt framgång såsom i Småland 

och i den norra delen av Italien, har tendensen varit att vidareutveckla det befintliga, den 

                                                             
18 Granfelt, Tiia Riitta och Hjort af Ornäs, Anders. (2003) Näringslivsklimat i kommunerna: en fråga om kultur 

och samspel, Rapport 2003:3, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköping: Linköpings universitet, s. 16. 
19 Toivola, Tuija. (2005) Ytittäjyys verkostotaloudessa, Yksin tekemisestä verkostomaiseen toimintaan, Vaasa: 

Universitas Wasaensis, s. 82. 
20 Ibid., s. 69. 
21 Hansen, Lars H. & Orban, Pal (red). (2002) Arbetslivet, Lund: Studentlitteratur, s. 106.  
22 Ibid., s. 108. 
23 Tuimala Aija. (1999) Networking and its role in entrepreneurship, Research Report 17, Lappeenranta: 

University of Technology, Lappeenranta, s. 16.  
24 Lokal ekonomi för hållbar tillväxt. (2006) Stockholm: Verket för näringslivsutveckling, (NUTEK), s. 53. 
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traditionsbundna branschen. Däremot har man inte varit nyskapande på så sätt att man byggt 

upp nya företag inom andra branschområden. Det som kännetecknar en småföretagare är ett 

kreativt och flexibelt sinnelag. Dessutom finns ett socialt nätverk att tillgå som företagaren 

drar nytta av på olika sätt. Det förefaller som att förmåga till gemensamt agerande i olika 

frågor och aktiviteter inom politiken, facket och religiösa sammanhang också stärker 

sammanhållningen på andra områden. Detta mönster kan skönjas både i den norditalienska 

småföretagarregionen, samt i Gnosjöområdet där frikyrkligheten spelar en betydande roll 

bland dess företagare. Därmed verkar ett samband finnas mellan aktivt engagemang inom 

kyrkan och småföretagsamhet inom detta område. Däremot går det inte att dra generella 

slutsatser av det hela.
25

 Detta förhållande har dock inte hindrat att man allt mer har börjat 

intressera sig för bakomliggande orsaker till kopplingen mellan frikyrklighet och 

småföretagarbygder.
26

 

 

2.3 Det sociala kapitalet 

Kopplingen mellan näringsliv, den offentliga verksamheten och politiken har haft stor 

betydelse för samhällsutvecklingen.
27

 Det var först i slutet av 1990-talet som företagande i 

anslutning till samhället i övrigt kom att uppmärksammas bland forskare och 

samhällsplanerare. Det som då framkom var att utvecklingen gestaltade sig olika, trots att 

förutsättningarna både ekonomiskt och strukturellt inte på något nämnvärt sätt skiljde sig åt 

vissa orter emellan. Sedermera kom man inom den offentliga debatten att lyfta fram 

omständigheter som gick bortom de då rådande faktorer som kretsade kring ekonomi och 

struktur samt sökandet efter den såkallade ”faktor X”, en faktor som innehöll ”tankar, idéer, 

kunskap” samt kompetensen hos de människor som befann sig inom ett nätverk. Tillsammans 

med det ekonomiska kapitalet kom nu också ett socialt kapital att få en viktig roll i frågan om 

företagsamhet. De slutsatser som framkommit är dock tentativa och dessutom baseras de på 

rätt få fall. En kärnfråga för både samhällsplanering och forskning inom småföretagande 

kommer därför att kretsa kring orsakerna till varför vissa traditioner och lokala identiteter 

leder fram till ett framgångsrikt företagsklimat, men i andra fall får motsatt effekt.
28

  Det har 

även visat sig att orter som har många små företag också varit utmärkande för en tradition av 

entreprenörskap med vissa återkommande kännetecken. Det som fungerat väl på en ort är 

                                                             
25 Granfelt och Hjort af Ornäs, s. 16-17. 
26 Götlind, Anna och Haraldsson, Kjell. (1999) Fyra företagarbygder, Porträtt av lokalt näringsliv utanför 

storstaden, Rapport nr 8, Stockholm: Rådet för arbetslivsforskning, s. 75. 
27 Granfelt och Hjort af Ornäs, s. 13. 
28 Ibid., s. 13-14. 
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dock ingen självklarhet som modell på en annan ort. Därför är det viktigt att på ett respektfullt  

sätt bemöta problem med att försöka överföra någonting som fungerar väl på en ort till en 

annan eller att utveckla recept för att nyetablera ett expansivt företagsklimat på lokal nivå.
29

  

 

2.4 Samverkan  

I studien ” Samverkan mellan kommun och näringsliv – en fallstudie av Växtkraft Kinda” 

anser huvudparten av respondenterna att det inom Kinda kommun finns ett 

beroendeförhållande och samarbete kommun och näringsliv emellan. Detta ses som en positiv 

och framträdande faktor i frågan om utvecklingen av näringslivet i kommunen. Samtliga 

deltagare i studien har också nämnt det faktum att aktörerna samlats kring ett gemensamt 

mål.
30

 Från kommunens sida har man deklarerat att dess uppgift är att främja ett 

gynnsammare näringslivsklimat bland annat genom nyetableringar och även i form av 

företagsutveckling och genom marknadsföring. Samarbete är dessutom ett avgörande medel 

för att kompetensförsörjning skall kunna säkerställas inom det lokala näringslivet framöver.
31

 

 

2.5 Kommunikation, ett nödvändigt måste 

Utmaningarna i Finspångs kommun har delvis handlat om ekonomi men också att verka för 

en arbetsmarknad som fungerar, dels för kommuninnevånarna, men också för att arbetskraft 

utifrån skall vara beredd att flytta in till kommunen. Här spelar samarbete med näringslivet en 

huvudroll, samt att kommunikationsmedlen fungerar. En väl fungerande kommunikation är en 

viktig förutsättning, eftersom detta synliggör kommunen på ett helt annat sätt.
32

  

 

2.6 Behovet av arbetskraft  

I Glenn Sjöstrands studie har det visat sig att arbetsrekryteringen till Gnosjöområdet inte på 

något sätt fungerat smärtfritt. Likaså har det funnits stora problem med att förmå de individer 

som flyttat in till samhället att stanna kvar.
33

 Mellan åren 1992 – 2006, hade arbetsmarknaden 

i Gnosjöområdet en situation där utflyttningen var större i förhållande till antalet inflyttade. 

                                                             
29 Brunsson, Nils och Johannisson, Bengt (red). (1983) Lokal mobilisering, Om industriers kommunalpolitik och 

kommuners industripolitik, Bodafors: Doxa, s. 134. 
30 Linköpings universitets hemsida. Öhrberg, Johan. (2007) Samverkan mellan kommun och näringsliv – en 

fallstudie av Växtkraft Kinda, Magisteruppsats i statsvetenskap, Institutionen för ekonomisk och industriell 

utveckling, Linköping: Linköpings universitet, s. 35. 
31 Ibid., s. 36. 
32 Jonsson, Leif (red). (2006) Kommunledning och samhällsutveckling, Lund: Studentlitteratur, s 189. 
33 Sjöstrand, Glenn. (2008) Gåvan i Gnosjö, Företagares relationer i ett industriellt distrikt, Göteborg: 

Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, s. 188. 
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Eftersom arbetskraftsbehovet inte kunnat tillgodoses, har också arbetskraftspendlingen varit 

ett dominerande element i förhållandet mellan Gnosjö och dess grannkommuner.
34

 Af har inte 

setts av entreprenörerna i Gnosjö som ett alternativt rekryteringsinstrument eftersom 

svårigheter från deras sida har varit att kunna få tag i arbetskraft, trots goda ansträngningar. 

Det som har varit särskilt svårt i sammanhanget är rekrytering av utbildad arbetskraft och 

personal med god erfarenhet som kunnat tillgodose de befintliga behoven. Därför har 

gemensamma kampanjer genomförts, där företag tillsammans med Af från Gnosjö besökt 

områden med stor arbetslöshet.
35

 

 

2.7 Kompetens och kompetensutveckling 

Utgångspunkten för kompetens är ”individens förmåga” i förhållande till ett arbete som oftast 

benämns i termen av merit. Kompetens är således någonting som har en vidare innebörd än 

kunskap, vilket omfattas av ”kognitiva, emotionella samt sociala delar”. I frågan om 

kvalifikation, kan detta sammankopplas med en arbetsuppgifts krav och som ställs i 

förhållande till en arbetsgivares efterfrågan. Skillnaden mellan kompetens och kvalifikation är 

således att den förstnämnda sätter människan i centrum, den sistnämnda handlar om att 

arbetet är den centrala utgångspunkten.
36

 Kompetens handlar således om olika former av 

meriter som en individ genom utbildning eller annat sätt skaffat sig i form av CV
37

 och även i 

form av genomförda lämplighetstester. Kvalifikation är å andra sidan en efterfrågan på en viss 

arbetsuppgift som kan förmedlas av antingen en ”yrkesvägledare, arbetsförmedlare eller andra 

rekryteringsinstanser” och som kan vara antingen av informell som formell karaktär.
38

 En 

organisation har behovet att tillgodose verksamheten med kompetent personal, vilket kan ske 

på olika sätt såsom genom rekrytering enligt meriter, ett kännetecken för arbetsorganisationer 

som bedrivs på ett professionellt sätt. Ett annat sätt handlar om att regler och rutiner är 

integrerade i arbetsprocessen innan själva arbetet kommer igång, någonting som förövrigt 

varit synonymt med den ”fordistiska industrialismen”. Ytterligare finns ett sätt där 

internutbildningar är ett vanligt förekommande fenomen och som kan ske på både individ- 

grupp- och organisationsnivå. För att kompetensförsörjningen inom en organisation skall 

kunna tillgodoses kan detta göras genom rekrytering, antingen internt eller externt. Det kan 

                                                             
34 Ibid., s. 188-189. 
35 Sjöstrand, s. 190. 
36 Svensson, Lennart G, ”Arbete och kompetens”, ingår i: Hansen, Lars H. & Orban, Pal (red). (2002) 

Arbetslivet, Lund: Studentlitteratur, s. 188-189. 
37 Ibid., s. 189, CV är en förkortning på Curriculum vitae som betyder levnadsbeskrivningar. 
38 Ibid., s. 189. 
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också handla om antingen interna eller i form av formella externa utbildningsinsatser och 

omflyttning av personal, allt för att öka kompetensen.
39

 Kompetensutveckling står för 

någonting positivt som begrepp, vilket är direktanknutet till frågor som handlar om 

förändringar hos personal och inom företag. Begreppet innefattas också av tron på ”tillväxt, 

fördelning och demokrati” som drivkraft.
40

 

 

2.8 Högskolan som samarbetsorgan 

I högskolelagen (1 kap. 2 § 1992:1434) står det: ”I högskolornas uppgift ska ingå att 

samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att 

forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.”41 Här ingår samarbete med 

näringsliv och andra samhälleliga instanser. Högskolornas/universitetens samarbete med 

andra aktörer baseras på ”demokratiutveckling, kunskapsutveckling och tillväxt, samt bättre 

utbildning”. Samverkan är inte längre en temporär uppgift från högskolans sida. Det är 

snarare regel än undantag och är därför väletablerat i både utbildnings- och 

forskningssammanhang. Samverkansuppdraget är någonting som initierats av riksdag och 

regering.
42

 Dessutom finns ett allt större behov från forskningens sida att knyta an till ett 

samarbete med närsamhället.
43

 Där samarbete mellan högskola och samhälle i övrigt 

initierats, har det också resulterat i att man lyckats hävda sig väl gentemot storstadsregioner, 

trots att orten i sig där forskning bedrivits befunnit sig på en avlägsen plats.
44

 För att kunna 

uppnå en förändring lokalt och regionalt är också samarbetet gentemot högskola och 

universitet en nödvändig åtgärd.
45

 Betydelsen av att ha ett gott samarbete gentemot högskolan 

har också förknippats med tillgänglighet till kompetent arbetskraft.
46

 

 

(Tabell 1) nedan ger en översiktlig bild av olika element som haft betydelse för ett gott 

företagsklimat och som lyfts fram i teorin som berör området. Sammanfattningsvis finns alla 

element av betydelse i den högra kolumnen i tabellen kopplat till olika teoretiska 

                                                             
39 Ibid., s. 207-208. 
40 Ibid., s. 210-211. 
41 Sveriges Riksdags hemsida. Högskolelagen, (1992:1434), Regeringskansliets rättsdatabaser.  
42 Högskolan samverkar. (2005) Goda exempel, Stockholm: Högskoleverket, Högskoleverkets rapportserie, 

2005:9 R, s. 5. 
43 Brulin, s. 108. 
44 Ibid., s. 117. 
45 Ibid., s. 119. 
46 Berggren, Christer, Brulin, Göran och Gustafsson, Lise-Lott. (1998) Från Italien till Gnosjö, Om det sociala 

kapitalets betydelse för livskraftiga industriella regioner, Stockholm: Rådet för arbetslivsforskning, s. 42. 
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utgångspunkter i den vänstra kolumnen. I mitt tidigare utförda rapportarbete år 2008 kom två 

avgörande faktorer att framträda som orsaker till varför Sävsjö kommun hade lyckats så väl i 

arbetet med sitt företagsklimat år 2005. Dessa två element var ”samverkan och 

målmedvetenhet”. Utifrån (samverkan) som teoretisk utgångspunkt är det också uppenbart att 

aktörer från kommun och näringsliv har samlats kring ett gemensamt mål för att få tillstånd 

ett gynnsammare näringslivsklimat (innehåll i teorin), vilket kan ses som den allra viktigaste 

faktorn när slutsatsen från rapporten jämförs med de olika teorierna i detta arbete.    

 

Tabell 1. Sammanfattning av teori och dess ingredienser som har betydelse för ett gott 

företagsklimat.  

 

Teoretiska utgångspunkter                                               Viktiga innehåll i de olika teorierna 

Nätverk Koppling mellan välutvecklade nätverk lokalt bidrar till ett 
gynnsamt företagsklimat 

Nätverk i den traditionsbundna miljön Utveckling av befintliga, traditionsbundna branscher har gett 
framgång 

Det sociala kapitalet Tankar, idéer, kunskap och kompetens hos individen inom ett 
nätverk spelar roll, inte bara ekonomiskt kapital 

Samverkan Aktörer från kommun och näringsliv har samlats kring ett 

gemensamt mål för att få tillstånd ett gynnsammare 
näringslivsklimat 

Kommunikation/Trafikförbindelser Synliggör kommunen och ger bättre tillgång till arbetskraft 
utifrån 

Behov av arbetskraft Kompetent arbetskraft är viktigt för att företag skall kunna 
vidareutvecklas 

Kompetens och kompetensutveckling Positivt begrepp som bl.a. står för tillväxt 

Högskolan som samarbetsorgan Förknippas med tillgänglighet till kompetent arbetskraft 

Förutsättningar för den s.k. Gnosjöandan Framträdande element: Dialog, nätverksbyggande där 
politiker, branschorganisationer, unga entreprenörer, 
kommun och lokala föreningar ingår 

 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag att presentera delar utifrån två akademiska avhandlingar som berör 

regionen kring Sävsjö kommun.  

 

Den småländska orten Gnosjö har av vissa bedömts som det enda, äkta existerande 

industrisamhället i Sverige. Mellan åren 1985 – 1995 kunde regionen stoltsera med att öka 

antalet arbetstillfällen, tvärtemot hur trenden såg ut på andra platser i Sverige under denna tid. 

Högre vinstsiffror har även uppvisats i förhållande till övriga delar av landet, i synnerhet 
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under 1990-talet. Dessutom har man haft en tillväxt som överträffat andra regioner under 

många år.
47

 Förutom fackföreningar och kyrkan som framkommit som viktiga element i 

företagsbygden Gnosjö, går det också att räkna in ett antal andra element som utgör en 

stödjande funktion kring bygdens företagare. Här ingår bland annat sådana organ som Af, 

myndigheter från kommunen, revisorer och banker m.fl. Andra viktiga element är 

”Industriellt utvecklingscentrum” samt olika former av föreningsverksamhet. Strukturmässigt 

är inte kommunen på något sätt avvikande i förhållande till andra platser, däremot kan 

skillnaden ligga i de offentliga institutionernas storlek. Här finns också ett omfattande 

samarbete mellan kommunens politiker, tjänstemän och företagare.
48

 Den enkla 

kommunikationsvägen som är utmärkande för samarbetet mellan kommun och näringsliv gör 

att företagarna kan bli varse om viktiga beslut som kommer att beröra dem.
49

 Ett incitament 

som gagnat nätverksbyggandet i Gnosjö har varit ”Industriell utvecklingscentrum”.  Det finns 

totalt nio sådana i Sverige som förövrigt initierades av regeringen året 1997. Ett av dessa 

etablerades i Gnosjö där syftet var att bidra med kompetens- och organisationsutveckling. 

Från ett finansierat bolag med löntagarfondspengar som grund under en tre års period är 

numera bolaget uppköpt av ett antal företag på det lokala och regionala planet. Här finns 

bland annat hjälp att få i form av att kompetensutveckling och högskoleutbildning som kan 

erbjudas på den lokala orten.
50

  

 

Vissa element har framträtt som typiska för Gnosjöandan i Caroline Wigrens studie. Enligt 

författaren har följande frågor aktualiserats: ”Vad kan man lära sig om andan i Gnosjö med 

tanke på de mångfacetterade arenor som finns, såsom företagsrelaterade aktiviteter? Vilka 

deltar i dessa olika arenor? Vilket inflytande har de olika arenorna i samhällets vardagsliv”? 

De framträdande elementen är: ”Nätverk, att bidra till samhället, de olika generationerna 

deltar i olika aktiviteter, samt bygga upp en identitet.” De olika arenorna utgör fundamentet 

för dialog och nätverksbyggandet, där bland annat det ”politiska etablissemanget ingår, 

branschorganisationer på lokal nivå, nätverk med unga entreprenörer, kommunen och lokala 

föreningar”.
51

  Under en lång tid har både formella som informella nätverk fungerat chefer 

emellan på orten, vilket också varit synonymt för den rådande andan i Gnosjö.
52

 

                                                             
47 Sjöstrand, s. 2. 
48 Ibid., s. 106. 
49 Ibid., s. 107. 
50 Ibid., s. 120-121.  
51 Wigren, Caroline. (2003) The spirit of Gnosjö: the grand narrative and beyond, Jönköping: Jönköping 

International Business School, [Internationella handelshögsk. i Jönköping], s. 145.              
52 Ibid., s. 146.      
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4. Metod 

 

4.1 Val av metod 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer för att samla empiri till studien. Kvalitativa 

intervjuer kännetecknas av att man får nyanserad information genom att ställa öppna frågor.
53

  

Fördelar med intervjuer förefaller att vara dess flexibilitet som möjliggör registrering av 

element som motiv/känslor och sondering av svar, vilket inte är möjligt i en 

enkätundersökning. Nackdelen med intervjuer ligger i dess subjektiva teknik, där risken för 

skevhet (”bias”) är överhängande.
54

 I frågan om standardisering och strukturering i 

intervjusammanhanget har jag använt mig av formen hög grad av strukturering, där jag 

fokuserat på ett antal frågor inom ramen för ett visst specifikt område för att kunna få svar på 

de frågor jag ställt till den intervjuade. Däremot har jag använt mig av låg grad av 

standardisering som anger att det finns en flexibilitet under den pågående intervjun, där 

ordningsföljden på frågorna kan anpassas efter den intervjuades svar på frågorna med 

eventuella följdfrågor.
55

 

 

4.2 Urval 

För att kunna få relevant information till mina frågeställningar har jag intervjuat en 

företrädare inom kommunledningen, VD:n för SNAB, företrädare för Science Park systemet
56

 

i Jönköpings län, en företagare på ett av de väletablerade företagen i Sävsjö kommun, en 

nyetablerad entreprenör och en företrädare för Af. Fyra av respondenterna har på olika sätt 

varit involverade i näringslivsfrågor vad gäller Sävsjö kommun, medan de två entreprenörer 

som jag också intervjuat är kopplade till näringslivet, då genom sina respektive företag som är 

anknutna som medlemsföretag
57

 inom ramen för Sävsjö Näringsliv. Urvalet har skett i samråd 

med VD:n för SNAB, eftersom jag ansett personen ha både kunskap och insyn i kommunens 

näringslivsfrågor och vilka personer som är eller varit kopplade till detta arbete. Därför har 

respondenten från SNAB också fungerat som ”informant”. Enligt Yin kan informanten bidra 

till andra värdefulla källor som antingen bekräftar eller dementerar resultatet av studien. En 

                                                             
53 Trost, Jan. (1997) Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur, s. 7. 
54 Bell, Judith. (2006) Introduktion till forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur, s. 158.  
55 Trost, s. 19-21. 
56 Science parks hemsida. Science Park systemet i Jönköpings län samverkar med aktörer på det lokala planet, 

där man arbetar med bland annat företagande och affärsidéutveckling.     
57 Sävsjö Näringslivs hemsida. Medlemsföretag i Sävsjö Näringsliv.    
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informant är oftast också välinsatt i detaljfrågor. Dock bör den som genomför studien undvika 

att beroendeställningen gentemot ”nyckelinformanten” blir allt för omfattande, detta på grund 

av subtila påverkansfaktorer som kan bli styrande i sammanhanget.
58

 Det har också handlat 

om ett bekvämlighetsurval genom att jag själv som genomfört studien är bosatt i Sävsjö 

kommun.  

 

4.3 Genomförande av undersökning 

Kontakt med samtliga tilltänkta respondenter har tagits per telefon, där jag delgivit syftet med 

studien, kommit överens om tid och plats för intervjuerna. Även tidsramen för intervjuerna 

diskuterades. Därefter har jag skickat frågorna via e- post till samtliga deltagare. Jag spelade 

in samtliga intervjuer med inspelningsutrustning på kassettband, där alla intervjuerna 

genomfördes på respektive arbetsplats förutom med Lena Johansson där intervjun 

genomfördes hemma hos henne. Sedermera avböjde en av de tilltänkta respondenterna från ett 

av företagen att delta i studien, vilket medförde att jag fick kontakta en annan person som 

dock gav sitt medgivande och den intervjun kunde genomföras. Tanken var också att kunna få 

med åtminstone en företagare som hade fler än tio anställda i sitt företag, detta för att kunna få 

svar på frågan om på vilket sätt utvecklingsarbetet hanterats gentemot företag i den 

storleksordningen. Men efter ett försök där personen inte hade möjligheten att delta, tog jag 

beslutet att genomföra intervjuerna med de entreprenörer som jag fått kontakt med och som 

för övrigt VD:n för SNAB lyft fram som alternativ. Trots att jag intervjuat två företagare med 

mindre än tio anställda, har jag inte kunnat se att detta på något sätt skulle ha påverkat studien 

i en annan riktning. Därför har jag valt att nöja mig med det svar jag fått ifrån Helena Gill på 

SNAB i frågan angående arbetet gentemot de större företagen. Generellt har det varit lättare 

att kunna få tag i småföretagare med tanke på att detta är ett vanligt inslag i Sävsjö kommun.   

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Enligt Bell handlar reliabilitet om tillförlitlighet och i vilken utsträckning genomförandet vid 

ett senare tillfälle skulle ge samma resultat.
59

 För att kunna få en så sanningsenlig bild som 

möjligt har min avsikt varit att intervjua personer som varit involverade i näringslivsfrågor 

och å andra sidan företagare, vilket ökar tillförlitligheten genom att dessa då kunnat antingen 

dementera eller bekräfta en händelse. Därtill har informanten bidragit med värdefull 

                                                             
58 Yin, Robert K. (2007) Fallstudier: design och genomförande, Malmö: Liber, cop, s. 117-118. 
59 Bell, s. 117. 
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information, vilket gör att jag anser reliabiliteten vara hög. För övrigt anser jag att jag har fått 

svar på mina frågor och det som jag ville ta reda på, vilket kan ses som stöd för 

undersökningens validitet.
60

 Dock har en av respondenterna haft svårt att svara på vissa 

frågor, vilket också gjort att jag uteslutit andra frågor inom ett tema i det fallet. Trots detta 

anser jag inte att det hela påverkat validiteten negativt.  

 

4.5 Etiska överväganden  

Kännedom angående etiska riktlinjer i ett forskningsarbete är av betydelse redan i ett tidigt 

skede innan intervjuarbetet tar vid, eftersom medgivande från respondenterna krävs.
61

 Här har 

jag tagit del av vetenskapsrådets rekommendationer, läst igenom de forskningsetiska 

principerna och även varit noggrann med att delge respondenterna vad som gäller, vilka 

rättigheter de har och att de själva fått läsa igenom riktlinjerna.
62

 

 

4.6 Analys 

Analysens ändamål är att möjliggöra tolkning av inhämtad data så att det som observerats kan 

sammankopplas med problemformuleringen. Tolkningsmomentet är sammanlänkat med 

analysmomentet, där resultatet av analysfasen får ett innehåll och mening. Detta sker delvis 

genom tolkning av datamaterialet.
63

 Min avsikt har varit att göra en tolkning av det material 

som framkommit genom intervjuerna. Detta har jag gjort genom att skriva ut allt 

intervjumaterial för att sedan sammanfatta det viktigaste som jag ansett vara relevant för att 

kunna ge svar på uppsatsens frågeställningar.    

 

5. Resultatredovisning 

I detta avsnitt presenterar jag samtliga intervjuer där jag sammanfattat de viktigaste elementen 

och där jag också redovisar ett kortare avsnitt från de intervjuer som gjordes år 2008. 

Bakgrunden till mitt arbete ligger i att jag under vårterminen 2008 skrev en rapport angående 

orsakerna till varför Sävsjö kommun hade blivit vald till Sveriges företagsvänligaste kommun 

år 2005. Jag tittade också på hur detta i sin tur hade påverkat Af lokalt. Därmed kom det 

tidigare utförda rapportarbetet att utgöra grunden för mitt examensarbete, där syftet i denna 

                                                             
60 Ibid., s. 117. 
61 Ibid., s. 157. 
62 Vetenskapsrådets hemsida. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  
63 Backman, Jarl. (1998) Rapporter och uppsatser, Lund: Studentlitteratur, s. 29. 
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studie har varit att se vad som hänt, hur utvecklingen av näringslivet inom Sävsjö kommun 

har fortskridit. De svar som framkom i det tidigare arbetet har också legat till grund för mina 

frågeställningar i denna studie.  

 

5.1 Tidigare intervjuer år 2008  

Helena Gill på SNAB pekar på flera saker som är viktiga att arbeta vidare med i frågan om 

företagsvänligheten inom Sävsjö kommun och menar att arbetskraftsfrågan är viktig, 

utvecklingen av medlemsföretag, generationsskiften och även inflyttningsfrågan. Helena 

nämner också att kartläggningen av de företag som är anknutna till SNAB påbörjats, där 

syftet är att röna ut vilka behov som är aktuella i nuläget men också längre fram i tiden. 

Företagsvänligheten kan bibehållas genom ”att man är kontinuerligt tillgänglig och lyhörd”. 

Helena menar också att ”en tydlig vision för framtiden” är viktigt, detta för att företagarna 

skall kunna känna sig trygga. Kommunikationsfrågan går inte heller att negligera och 

lyhördhet och samarbete mellan näringsliv och utbildningsinstanser är viktiga element.
64

  

 

Kent Andersson på Af förklarar att ”tillgängligheten till kompetent arbetskraft” är en av de 

absolut viktigaste frågorna för Sävsjö kommun. Det handlar om ”kommunens överlevnad”. 

Ett inslag som inte fungerat tillfredställande är i frågan om kommunikationer och i synnerhet 

gentemot Värnamo, däremot har pendlingen fungerat tämligen bra mot Vetlanda. Kent menar 

att näringslivet bör våga värva personal med akademisk bakgrund och syftar på att detta 

bidrar med utvecklingen av näringslivet i Sävsjö kommun. ”Här finns tyvärr en rädsla för 

detta”.
65

 

 

5.2 Presentation av intervjupersoner 

Daniel Böhlin är ägare till en ICA butik i Rörvik, ett litet samhälle som ligger i Sävsjö 

kommun. För ca tre år sedan tog Daniel över verksamheten, där han i dag har fyra anställda i 

sitt företag. Daniel berättar för övrigt att han tillsammans med sin familj flyttade från 

Stockholm till Sävsjö för fyra år sedan.  

 

                                                             
64 Sävsjö kommuns väg till årets företagsvänligaste kommun år 2005 och hur detta har gett utfall på 

Arbetsförmedlingen. (2008) Rapport, Umeå universitet.  
65 Ibid. 
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Lena Johansson fungerar som verksamhetsledare inom Science Park systemet,
66

 detta sedan år 

2007, där verksamheten sträcker sig även till Sävsjö kommun under benämningen Science 

Plant.
67

 Lena berättar att hon också varit platschef på Smålandsregionen
68

 och därigenom haft 

en hel del kontakter gentemot Sävsjö Näringsliv.  

 

Kent Andersson har varit anställd på Af sedan 15 år tillbaka i tiden. Arbetsuppgifterna i dag 

är riktade mot personer med funktionsnedsättning, rekrytering samt frågor som är relaterade 

till prognoser och annat.  

 

Stefan Gustafsson är kommunstyrelsens ordförande. Stefan berättar att han kom in i sitt 

nuvarande arbete i samband med den kris som kommunen befann sig i under år 2000. Han 

hade då redan under ett antal år haft ämbetet som vice ordförande i kommunstyrelsen. Stefan 

som också representerar kristdemokraterna berättar att man inom partiet hade ambitionen att 

”lyfta kommunen” från den negativa trenden som man befann sig i till någonting positivt. Den 

centrala ståndpunkten kom därmed att handla om ”goda relationer, utbildning och kompetens 

och marknadsföring” både internt och utåt sätt. För övrigt har Stefan en verkstadsmekanisk 

bakgrund och är uppvuxen i en företagarfamilj.  

 

Helena Gill är VD på SNAB och nämner att hon vart involverad i näringslivsfrågor under 

olika perioder från och med mitten av 1990- talet. Helena har också varit egen företagare, men 

där detta lagts åt sidan en längre tid tillbaka. Helena berättar att i uppdraget ingår bland annat 

en ständig kontakt med ”kommunchef, kommunalråd och planeringschef”. Varje måndag 

avsätts för sammanträde där saker och ting gås igenom tillsammans med kommunledningen. 

Hjälp till utveckling av de etablerade företagen och rådgivning till nyföretagare samt 

information ut till samhället inom kommunen är ett ständigt pågående arbete inom SNAB.  

 

Cecilia Johansson är egenföretagare i Vrigstad som ligger drygt 10 km från tätorten Sävsjö. 

Tillsammans med sin pappa driver hon Rojos bageri
69

. Just nu befinner de sig i ett expansivt 

skede där Cecilia menar att de inte påverkats av lågkonjunkturen på något märkbart sätt. 

Orsakerna till detta ligger i att livsmedelsbranschen generellt inte är lika konjunkturkänsligt 

som många andra branscher, förklarar Cecilia.    

                                                             
66 Science Park systemets hemsida. Science Park systemet i Jönköpings län.   
67 Science Park systemets hemsida. Den lokala tillväxtarenan i Sävsjö heter Science Plant.  
68 SmålandRegionens hemsida. SmålandRegionen.  
69 Rojos Bageris hemsida. Rojos Bageri.  
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5.3 Rekryteringen av arbetskraft till näringslivet   

Daniel menar att han inte på något sätt är insatt i frågan och därmed kan svara på vilka aktörer 

som samarbetat i frågan. Den enda erfarenheten av detta är när Daniel befann sig i ett läge i 

början av verksamheten där han själv behövde rekrytera personal till sin butik. Daniel menar 

att det inte alls var svårt att få tag i folk. Tvärtom var söktrycket så stort, att han tyckte det 

kändes besvärande. Det var förövrigt genom Af som Daniel kunde registrera sig och 

därigenom också annonsera om det arbete som han hade att erbjuda, vilket han inte skulle 

göra om. Förfrågningarna var helt enkelt så många att ”brevbäraren undrade vad du gjort för 

någonting”, berättar Daniel. För övrigt förekommer ett internt samarbete inom ICA- 

koncernen, där kollegor kan tipsa varandra om tillgänglig arbetskraft.  

 

Enligt Lena har frågan varit prioriterad under en längre tid. Aktörerna har varit tämligen 

många, men där SNAB trots allt fungerat som en drivande part i sammanhanget. Statistiskt 

har Sävsjö kommun en lågutbildad befolkning, vilket också gjort att frågan diskuterats 

tillsammans med ett antal aktörer, detta för att kunna höja utbildningsnivån, och särskilt i 

frågan om kompetensutveckling. Här har man då bland annat involverat yrkesutbildningen, 

där det erbjudits sådant som svetskurser och annat. Lena menar också att aktörer från privata 

håll varit involverad i det hela och nämner samtidigt Avena Lärcentrum
70

 som part i frågan. 

Ansträngningar har också gjorts för att kunna locka till sig utbildningar inom 

livsmedelshantering och även då också bergmaterialingenjörsutbildningen. Ett annat inslag 

har ju också varit det besök som gjordes i Södertälje där syftet var att rekrytera arbetskraft till 

kommunen, när man väl fick nys om att arbetslösa irakier fanns till arbetsmarknadens 

förfogande. Lena nämner också den resa som gjordes till emigrantmässan i Holland, där målet 

med det hela också varit att kunna rekrytera arbetskraft till kommunen. Men i allt detta har 

SNAB varit den sammanhållande länken, detta tillsammans med kommunen.  

 

Kent menar att det vanligtvis är så att företagen tar kontakt med Af om behovet av att 

rekrytera finns. Det kan handla om ett specifikt behov, där även bemanningsföretag och även 

TSL
71

- företag och också företag inom Sävsjö kommun kan vara inkopplade. Kent anser att 

det generellt sett finns en god kontaktyta vad gäller rekryteringsfrågor. Men naturligtvis är 

SNAB ”en viktig bit” i det hela och även kommunen då som kan ge tips om företag står i 

                                                             
70 Sävsjö kommuns hemsida. Avena Lärcentrum.   
71 TSLs hemsida. TSL hjälper till de personer som av någon anledning blivit uppsagda från sina arbeten till att 

kunna hitta ett nytt arbete.   
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beredskap att rekrytera. ”Ja, man tittar ju på alla kanaler då”, förklarar Kent. Enligt Stefan har 

Af, SNAB och kommunen gemensamt arbetat för att lösa frågan. Rekryteringsfrågan ”har ju 

varit ett bekymmer fram till våren 2008, kan man säga”. Det stora problemet var ju då att 

kunna få tag i relevant arbetskraft, såsom CNC- operatörer och svetskunnigt folk. Visst, 

konjunkturläget har naturligtvis påverkat efterfrågan, men bedömer samtidigt att behovet 

kommer att öka, ”kanske redan senare i år, om inget annat 2011”. Helena förklarar att man 

från SNABs sida samarbetat ganska tätt med näringslivsbolag på det lokala planet i de 

närliggande kommunerna Eksjö och Vetlanda när företag haft behov av arbetskraft. Af har ju 

också varit en samarbetspartners vad gäller rekryteringar, ”vi gjorde ju gemensamt en 

rekryteringsresa till Södertälje”. Men det övervägande samarbetet har skett tillsammans med 

företagen, men i vissa fall har också rekryteringsföretag varit en part i sammanhanget. Cecilia 

menar att SNAB haft en betydande roll i frågan. ”Ja, SNAB har varit ett bollplank 

egentligen”. På Rojos bageri hyrdes det in personal från andra företag under en period, ”men 

nu har vi den personalen anställd hos oss”. Rekryteringsfrågan har inte varit så aktuell 

tidigare. Däremot står Cecilias företag inför en ny situation nu i vår, då rekrytering av ny 

personal kommer att blir en nödvändighet. Cecilia efterlyser dock efter en bättre samverkan 

med gymnasiet i Sävsjö, där bland annat livsmedelsprogrammet finns. Varför inte 

medvetandegöra från gymnasiets sida ”att vi finns”, att vårt företag expanderar och inte bara 

se oss som en given praktikplats för deras elever. Med lite större förståelse och samarbete från 

skolans sida skulle eleverna få en bättre praktik kvalitetsmässigt. ”Vi märker ju också vad 

som fattas hos eleverna när dom kommer ut till oss, så där försöker vi få till ett bättre 

samarbete”.  

 

På frågan om rekryteringen fungerat bra, menar Lena att det innan den ekonomiska kollapsen 

fanns skriande behov av arbetskraft, men har dock samtidigt svårt att uttala sig om på vilket 

sätt Af var kopplad till rekryteringsfrågan. Visst har lågkonjunkturen bromsat upp efterfrågan, 

men kan samtidigt inte svara på exakt hur det har sett ut med faktorer som arbetslöshet och på 

vilket sätt saker och ting hanterats.  Kent förklarar att det råder en viss skillnad mellan olika 

konjunkturlägen med tanke på rekryteringsbehovet. Det är alltid lättare att få tag i kompetens 

under en lågkonjunktur i förhållande till det motsatta läget. När ekonomin går på högvarv och 

kompetensen till följd av detta blir svår att få tag på inom den egna orten, måste man gå 

utanför den egna kommungränsen. Men ”där har vi ju ett samarbete med företagen”, där man 

tillsammans från Af: s sida försöker ”hitta lösningar” angående kompetens. ”Ibland lyckas vi 

och ibland lyckas vi inte, allt kan ju bli bättre”, men trots det så anser Kent att rekryteringen 
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till näringslivets behov fungerat tämligen bra. Stefan uttrycker sig i termen av ”kanske inte 

bra, men tillfredställande möjligtvis”. Helena säger att som läget ser ut just nu så är det inga 

problem med att få tag i kompetensen. Däremot var ju detta ett bekymmer under 

högkonjunkturen. Därför har man på SNAB varit aktiva i att informera både Af och skola, 

vikten av att utbilda folk i nuläget till de arbeten som finns tillförfogande, ”för det kommer 

finnas jobb, det vet vi”. Helena menar också att inom några år kommer det råda brist på 

arbetskraft i hela länet. SNAB har också samverkat kring frågan tillsammans med kommunen, 

där de gemensamt reste iväg till Utrecht i Holland för att rekrytera folk på emigrantmässan. 

”Det har ju gett både inflyttning och en del som har tagit över verksamheter här”, förklarar 

Helena. Men på sätt och vis har den mest intensiva rekryteringsinsatsen avtagit med tanke på 

lågkonjunkturen, men frågan är dock inte på något sätt oviktig, däremot har man från 

näringslivets sida lagt tyngdpunkten för tillfället på andra saker, och nämner att det bland 

annat upprättats en fem timmars gratis rådgivning till företagarna i kommunen av en helt 

utomstående person ”genom Företagsjouren- en bra hjälp i lågkonjunkturen”. Enligt Cecilia 

har man på Rojos bageri uteslutande fått den personal som efterfrågats från den egna 

kommunen, men samtidigt kan frågan om rekryteringen utifrån bli aktuell med tanke på att 

företaget expanderar så kraftigt just nu och kravet på ”annan kompetens” ökar.  

 

Vad gäller hinder i arbetet med att rekrytera arbetskraft till kommunen menar Lena att det inte 

varit speciellt lätt att få tag i akademiker. En annan sida av det hela har handlat om personer 

som valt att inte flytta in till Sävsjö kommun trots att man arbetar här. ”Vi skulle kunna göra 

mer, få folk å flytta hit också, inte bara jobba här”. Kent pekar på kostnadsfrågan som ett 

hinder, ”vad kostar det att rekrytera utifrån, hur länge stannar man kvar i orten, när genererar 

det pengar”. Stefan säger att det varit svårt att få tag i CNC- operatörer vilket varit till hinder 

för vissa företag och dess utveckling. ”Ofta är det både make och maka som ska flytta och det 

kan vara svårt” enligt Helena.  

 

Om målet i rekryteringsfrågan kunnat uppfyllas har Lena svårt att uttala sig om, ”för jag vet 

inte vad målet var riktigt”, men menar samtidigt att det funnits ett ”kreativt samarbete”. Kent 

resonerar att målet uppfyllts vissa perioder, men inte i alla lägen. Visst, kompetensen har 

kanske funnits där ute, men där det inte gått att få personen i fråga att flytta in till kommunen. 

Stefan menar att målet nåtts ”till viss del men kunde uppfyllts bättre”, men menar samtidigt 

att ansträngningar gjorts i frågan. Helena å andra sidan förklarar att lågkonjunkturen haft sin 

inverkan på det hela.  
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5.4 Kommunikationsfrågan 

Daniel menar att kommunikationsfrågan är ”relativt viktigt”, men kan samtidigt inte uttala sig 

om hur detta fungerat, om den fungerat bra eller dåligt. Lena tycker att detta är en mycket 

viktig fråga eftersom frågan hänger ihop med ”om man ska attrahera folk” till kommunen. 

”Det är av avgörande vikt”, men samtidigt är detta en fråga som inte bara hänger på Sävsjö 

kommun. ”Det är ju en regional fråga och nationell ibland”. Kent anser också att frågan är 

viktig med tanke på pendlingsmöjligheten mellan kommunerna, även i rekryteringshänseendet 

och Stefan menar att detta är ”mycket viktigt, en av de absolut viktigaste parametrarna”.  

Visst en hel del har gjorts i frågan där det bland annat samarbetats med både Växjö och 

Alvesta kommun. Det mest troliga är att vi får ett ”fullt utbyggt tågsystem mot Alvesta, 

Växjö”. Även ett beslut om inrättandet av perronger i orterna Moheda, Lammhult och 

Stockaryd har fastslagits. Här finns naturligtvis mera att göra, men problemet är att få andra 

intressenter med sig. Men annars är det ju viktigt om folk skall kunna etablera sig här. Det är 

också viktigt ur den synpunkten att kanske en av de inflyttade familjemedlemmarna har arbete 

i en av grannkommunerna. Då bör inte detta få vara ett hinder resonerar Stefan. Helena 

förklarar att frågan är ständigt på dagordningen och att man är engagerade från kommunens 

sida i det hela, men menar samtidigt att det är ett element som är komplicerad eftersom andra 

är med och avgör. ”Men visst, avgörande fråga, jätte viktig fråga”. Cecilia hänvisar till det 

faktum att vissa personer som praktiserar på hennes företag har svårt att kunna ta sig från och 

till praktikplatsen, speciellt om personen inte har körkort och menar därmed att 

”kommunikationsmöjligheterna är ganska så begränsade”, detta trots att Vrigstad ligger bra 

till strategiskt sätt.  

 

Vad gäller initiativ som tagits för att förbättra kommunikationen gentemot grannkommunerna 

menar Lena att kommunalrådet varit engagerad i frågan. ”Han har ju själv varit uppe på 

regional nivå”. Dessutom har han ju tillsammans med andra personer på regional nivå 

uppvaktat kommunikationsministern vad gäller frågor kring järnvägstrafik och annat. 

Kommunen har också satsat stort i utbyggnaden av infrastruktur såsom bredband, vilket också 

är en ”attraktionskraft”.  Lena anser förövrigt att kommunen ansträngt sig till sitt yttersta för 

att få tillstånd en förändring och Kent är medveten om att kommunen varit tämligen drivande 

i frågan. Stefan förklarar att kommunen i sig varit initiativtagare till en förbättring kring 

kommunikation ”och där vi fått dom andra med oss” och syftar på kommuner som Vetlanda 

och Värnamo i sammanhanget. Helena nämner kommunalrådet och planeringschefen inom 
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Sävsjö kommun som tidigare lyckats påverka tågtrafiken mellan Jönköping och Nässjö, så att 

det stämde bättre överens med anslutningståget till Sävsjö för de som pendlade mellan 

orterna. En annan fråga är initiativet gentemot Alvesta och även Värnamo som också står i 

fokus. Cecilia kan å andra sidan inte kommentera frågan.   

 

Vad gäller hinder för att få tillstånd en bra kommunikation till angränsande kommuner pekar 

Lena på faktorer ”som inte vi lokalt råder över”. Kent nämner ekonomin som en styrande 

faktor. Stefan lyfter fram ”biltätheten och folks bekvämlighet, att få till trafik”. Helena kan 

inte uttala sig i frågan, men möjligtvis handlar det om en resursfråga. Cecilia kan tänka sig att 

det handlar om arbetstillfällen och att detta styr en del i kommunikationsfrågan.  

 

Aktörerna i kommunikationshänseendet har enligt Lena varit politiker och näringsliv. Kent 

tror att länstrafiken haft en del i det hela och naturligtvis kommunen. Stefan förklarar att 

länstrafiken i Jönköping varit en aktör och nämner att Sävsjö, Vetlanda samt Värnamo 

samverkat vad gäller att få tillstånd trafik mellan kommunerna. I frågan om tågförbindelser 

har kommunerna Alvesta, Växjö och Sävsjö samarbetat. Helena nämner kommunledningen 

som drivande i ärendet. Cecilia kan å andar sidan inte svara på frågan.  

 

5.5 Vad har hänt i utvecklingsarbetet? 

Daniel har svårt att uttala sig i frågan om hur långt man från SNABs sida kommit i 

utvecklingsarbetet gentemot medlemsföretagen, men menar samtidigt att det handlar om ett 

eget intresse också från företaget att vilja vara med. Daniel menar att han är tämligen ensam i 

Rörvik som medlemsföretag. ”Man är lite utanför här borta” och syftar samtidigt på att de 

flesta medlemsföretag finns i tätorten Sävsjö och i Vrigstad. Det är för mycket fokus på 

Sävsjö och även Vrigstad för den delen, där Daniel efterlyser en satsning även ute i Rörvik. 

Både Sävsjö och Vrigstad har sina återkommande marknader, men i Rörvik ca 30 km från 

tätorten ”händer ju ingenting i stort sett”. Daniel är kritisk till att han som företagare i Rörvik 

måste vara med och betala för evenemanget i Sävsjö som medlemsföretag för att kunna delta. 

Samtidigt nämner Daniel att han får stöd i form av hemkörningar, ”jag får ju faktiskt betalt”, 

vilket innebär att han kan hämta upp kunder som sedan handlar i hans butik och även då 

distribuera matvaror till olika företag.  Lena vet inte hur långt utvecklingsarbetet fortskridit. 

Kent kan inte heller kommentera frågan specifikt, men är medveten om att det finns ”forum 

för att ventilera sådana här saker”. Stefan hänvisar frågan till företrädaren för SNAB, men vill 
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betona vikten av att ”kommunledningen finns med i diskussionen”, och i synnerhet att man 

gör företagsbesök och ”uppmuntrar företagen”, vilket också görs. Kommunen har ju varit med 

i projektet med Science Plant, men där Stefan samtidigt poängterar att dialogen kring 

utvecklingsfrågor sker i utbyte mellan SNAB och företagen. Visst, vi kan från kommunens 

sida vara med och hjälpa till med frågor kring tillstånd, utbyggnader, bygglov och andra 

insatser. Helena förklarar att det spenderats mycket tid på detta. Det kan handla om 

myndighetskontakter, vidareförmedla frågor som kommer från företag in till kommunen. 

Helena nämner också kompetensutveckling och kartläggning av olika behov, ”där har vi 

kommit långt, tycker jag”. I mindre företag bli rollen mera övergripande, där det kan handla 

om rent praktiska saker såsom träffar med Almi
72

, bank eller revisorer. Cecilia anser att ”det 

har varit avgörande för oss att ha dom” och syftar på SNAB. Tack vare SNAB har vi kunnat 

flytta in i nya lokaler, ”dom har varit med hela vägen”.  

 

Lena förklarar att seminarier har förekommit kring generationsfrågan och menar samtidigt att 

SNAB varit aktiva i processen. Kent kan inte svara på frågan, men har själv undrat vad som 

händer på området, detta för att kunna möta framtida rekryteringsbehov. Stefan menar att 

kommunen inte alls är inkopplad i frågan. Enligt Helena sker en föryngring på handelssidan. 

Här samarbetar SNAB med Almi och där det förekommit seminarier kring generationsskiften, 

hur man kan lösa en sådan fråga. Cecilia resonerar att det inte i hennes situation kan kallas för 

ett generationsskifte och syftar på att hon varit en del av företaget sedan hennes pappa startade 

upp verksamheten.  

 

När det gäller kartläggning av företagsutbildningar menar Daniel att utbildningar finns 

tillhands och att information om detta går via e- post. Lena nämner ESF
73

- projektet som gjort 

en kompetensanalys bland företagen i Sävsjö kommun. Kent kan inte svara på frågan. Stefan 

hänvisar frågan till SNAB, men menar samtidigt att han tillsammans med de andra 

styrelsemedlemmarna inom SNAB initierat satsningar inom området. Helena lyfter fram 

analysen som gjordes av företaget Codeq AB som sedermera tagit fram en 

utbildningskatalog.
74

 Tillsammans med analysen har vi ”rätt så bra koll” och för en dialog 

med bland annat studie- och yrkesvägledarna i kommunen att hjälpa till med ungdomarnas 

                                                             
72 Almis hemsida. Almi arbetar med bl.a. ”affärsutveckling och marknadskompletterande finansiering och är till 

för att främja näringslivets tillväxt”.  
73 Codeqs hemsida. Kompetensutveckling i Sävsjö.   
74 Sävsjö Näringslivs hemsida. Utbildningskatalog.  
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utbildningsval så att detta kan matcha näringslivets behov. Cecilia pekar också på studien som 

gjordes av Codeq.  

 

Hur företagen i Sävsjö kommun upplevt utvecklingsarbetet, förklarar Lena att SNAB gjort 

studier, där högskolan varit inkopplad för att ta reda på ”hur företagarna ser på deras 

verksamhet å vad dom önskar mer eller mindre”. Studien har förmodligen genrerat ett gott 

underlag menar Lena, men lyfter samtidigt fram svårigheterna med en sådan insats. ”Därför 

att du har lika många uppdragsgivare som personer i det här, så det finns säkerligen både ris å 

ros ifrån dom olika”. Lena nämner också att det finns en gemensam förening för både industri 

och handel i Sävsjö kommun, tvärt emot hur det kan se ut på andra platser. ”Jag tycker att 

man har kunnat hantera det på ett bra sätt med olika mötesplatser å så”. Visst, det finns 

säkerligen åsikter som uttrycks i termer av ”ja, ni bryr er bara om dom”, vilket kan skapa 

vissa spänningar. Kent har ingen uppfattning i frågan, men Helena förklarar att man från 

högskolans sida gjorde en undersökning för ett par år sedan, men menar samtidigt att det är 

svårt att utvärdera sina egna insatser. ”Men vad vi känner så har vi bra dialog och bra 

förtroende”. Cecilia är nöjd med utvecklingsarbetet, men anser att livsmedelsföretagen borde 

lyftas fram på ett bättre sätt. ”Vi måste vara en av de kommuner i Sverige som har flest 

livsmedelsföretag” men detta uppmärksammas inte. Här ser Cecilia utvecklingsmöjligheter, 

även ett bättre samarbete mellan livsmedelsföretag i kommunen skulle gynna utvecklingen på 

ett positivt sätt. 

 

På frågan om det funnits hinder med i utvecklingsarbetet nämner Lena att det funnits vissa 

företag som lämnat sitt medlemskap. Detta hänger nog ihop med att folk oftast 

sammanblandar kommun och SNAB med varandra. Om en person inte är nöjd med 

kommunen av någon anledning så kan detta resultera i ett avhopp från samarbetet med 

SNAB. Visst, detta kan ju medföra en negativ trend, men samtidigt en svår fråga att hantera 

från SNABs sida.  Kent kan inte svara på frågan, Cecilia menar att företagare inte alltid är så 

lätta att samarbeta med, ”men vi måste lära oss det, om vi ska fortsätta å utvecklas som 

företag”.  

 

Stödet från SNABs sida har upplevts på följande sätt, där Daniel hävdar att stödet var helt 

avgörande, speciellt i inledningsskedet. Det handlade allt ifrån ”gratis rådgivning, gratis 

revisor som kollade på siffror”. Stödet från SNAB gjorde att Daniel lyckades med sitt 

uppdrag och menar samtidigt att stödet fortfarande betyder mycket. ”Om det har varit 
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någonting så har man alltid kunnat ringa till dom, någon att kunna bolla med” och hjälp med 

att kunna slussas till rätt person i någon fråga. Lena lyfter fram utbildnings- och 

kompetensutvecklingsinsatser och det nätverk som erbjuds genom SNAB och menar också att 

SNAB har en viktig funktion vid nyetableringar. Etableringar kräver ”att man har ett nätverk 

utanför Sävsjö” och kan ana att SNAB möjligtvis haft begränsade möjligheter här. Kent 

menar att SNAB ”är mycket viktigt för företagen i kommunen, en sammanhållande länk, dom 

är oerhört viktiga, ett nav kan man säga”. Stefan förklarar att de små företagen är 

företrädelsevis beroende av SNAB eftersom de inte har ett välfungerande nätverk omkring sig 

naturligt sätt. Så SNAB har ”betytt mest i dom riktigt små företagens utveckling”, större 

företag å andra sidan ”står lite mera på egna ben”. Även utbildningsinsatser och 

nätverksskapandet har haft betydelse, ”så visst har dom en betydelse, absolut”. Enligt Helena 

har avhopp varit tämligen sparsamma och nya medlemmar har tillkommit. Med tanke på detta 

så ser det ganska så bra ut, men ”jag är rätt ödmjuk där”. Men hade inte SNAB funnits, då 

hade vi förmodligen inte heller befunnit oss där vi är i dag, om man beaktar det historiska 

perspektivet med tanke på hur det såg ut år 2001. Helena nämner också att hon arbetade i 

kommunal regi mellan åren 1997 – 1999, där hon deltog i ett projekt som hade som syfte att 

utreda näringslivsarbetet, hur det skulle utformas. Helena tror att SNAB spelat en viktig roll.  

 

5.6 Kompetens och utbildningsfrågor 

Daniel förklarar att han redan har den kompetens som företaget behöver. För övrigt har Daniel 

svårt att uttala sig om hur det fungerat kring kompetens- och utbildningsfrågor. ”Ingen aning, 

man är oftast ganska ensam här borta, jag sköter mitt här”. Samarbete mellan företag i Rörvik 

förekommer dock och även då gentemot en kollega i Sävsjö. Därtill använder sig Daniel av 

den kontaktyta som finns inom ramen för ICA- koncernen. ”Så att vad jag än vill ha så löser 

det sig i regel”. Lena menar att frågan kring kompetens- och utbildning varit viktigt för 

utvecklingen av näringslivet i Sävsjö kommun. ”Vi behöver höja våran utbildningsnivå på 

många plan” resonerar Lena och hänvisar till insatser som redan gjorts i form av 

svetsutbildningar, truckförarutbildningar och annat som gagnat företagen. Kent menar att 

kompetens inom både företag och kommun är viktigt, men har samtidigt svårt att kunna 

avgöra hur långt de olika företagen inom Sävsjö kommun kommit i frågan, ”men det är en 

viktig strategisk del”. Stefan nämner olika slags projekt som SNAB kan svara på, men menar 
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att kommunen tillhandahållit vuxenutbildningar inom Sävsjö Vux.
75

 Detta har säkerligen varit 

en viktig bit och lyfter också fram olika gymnasieprogram som är en del i kompetens- och 

utbildningsfrågor och också viktiga för näringslivet. Specialkurser har ju också då anordnats 

av Aleholmsskolan.
76

 Helena resonerar att detta ”varit viktigt och kommer vara ännu mer 

viktigt för framtiden”. Om det inte är möjligt att kunna rekrytera arbetskraft utanför 

kommungränsen, ”då kanske det är så att man kan fylla på underifrån istället”. Cecilia menar 

att SNAB har en service funktion som är viktig både i samverkanssyfte och i byggandet av 

nätverk. Allt detta hänger ihop med kompetensutveckling av företag, ”det känns verkligen 

som att dom är måna om företagen”. Samtidigt förklarar Cecilia att varje företag måste avgöra 

i vilken utsträckning man vill vara med i det hela. Vill inte företaget i fråga utvecklas framåt, 

”spelar det ingen roll vad man erbjuder, där tror jag vi i varje fall försökt å vara med så 

mycket vi har kunnat och orkat”.  

 

Vilka konkreta insatser som gjorts angående kompetens- och utbildning nämner Lena Avena 

Lärcenter som en betydelsefull arena. Det handlar ju om utvecklingen av både företagare och 

utomstående. Det finns ju en möjlighet att kunna studera på universitet och samtidigt befinna 

sig i Sävsjö. ”Det tror jag har betytt mer än vi anar”. Enligt Kent har SNAB initierat vissa 

forum där olika typer av utbildningsinsatser genomförts. Helena lyfter fram ett antal element. 

För det första har man haft insatser som riktat sig mot kvinnor som varit intresserade av att 

starta eget företag, där Länsstyrelsen gick in och finansierade det hela. Det handlade då bland 

annat om ”retorik och personligt framträdande, mycket handlar om personlig utveckling”. 

Genom SNAB har ett nätverk kommit igång där 15 – 20 kvinnor deltar. Syftet med det hela 

handlar om att ”formulera sin affärsidé och tänka strategiskt”, varefter det vid varje tillfälle 

gjorts en utvärdering av insatsen. Gemensamma studieresor har också gjorts där de deltagande 

kvinnorna fått möta andra kvinnliga entreprenörer. Ett annat inslag är ju att man från SNABs 

sida är engagerade i ung företagsamhet, där det för tre år sedan anordnades en mässa i Sävsjö 

med 3000 besökare. Cecilia menar att kurser i Excel erbjudits som en del i kompetensbehovet.  

 

På frågan om vilka aktörer som varit kopplade till kompetens- och utbildningsinsatser, menar 

Kent att förutom SNAB har leverantörer av olika slag ”skickat med viss utbildning”. Helena 

nämner Codeq som aktör och även ESF- rådet
77

 som var finansiär av förstudien som gjordes 

                                                             
75 Sävsjö kommuns hemsida. Sävsjö Vux.  
76 Sävsjö kommuns hemsida. Gymnasium och vuxenutbildning.   
77 Svenska ESF- rådets hemsida. Om socialfonden.  
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2009. Därtill är det vi på SNAB tillsammans med näringslivet. Cecilia lyfter fram Almi som 

SNAB gav tips om. ”Går just nu en kurs med Almi”. Detta fick Cecilia nys om genom 

SNABs frukostmöte.  

 

5.7 Samarbete mellan högskola och näringsliv 

På frågan om samarbetet mellan högskolan och näringslivet i Sävsjö kommun förbättrats, 

menar Daniel att det finns någon form av samarbete. Daniel förklarar att ”referenser från de 

som gått ut högskolan med jätte bra betyg” och är arbetssökande, går ut till 

medlemsföretagens kännedom och som ”kanske söker en sådan person”. Lena berättar att 

högskolan i Jönköping själva tagit viktiga steg utåt och syftar på den forskning som bedrivs 

kring entreprenörskap. ”Man har ökat sina initiativ gentemot företag och näringsliv”. Men 

samtidigt är det så att mindre företag inte prioriteras utan det är större företag som ligger i 

fokus hos högskolan i Jönköping. Eftersom Sävsjö kommun är en småföretagarort och där 

Lena bedömer att mellan 70 – 80 procent av företagen är i storleksordningen under fem 

anställda, så har inte heller kommunen varit den ort som högskolan i Jönköping prioriterat. 

”Om man ska spetsa till det lite, så är det så att högskolan har mera intresse av att forska på 

företagare än att bistå företagen”. Men det man har gjort från högskolans sida är ju dessa 

lärcenters som initierats och haft till syftet att höja utbildningsnivån genom olika utbildningar, 

”även en del utbildningar som nästan blivit uppdragsutbildningar åt industrin”. Lena förklarar 

att Science Park systemet i Jönköping har ett nära samarbete gentemot högskolan, där Sävsjö 

kom att gå med i samarbetet efter året 2005, trots vissa tveksamheter. I början av samarbetet 

var det väl vissa ”kommunikationssvårigheter”, men under årens lopp har syftet med arbetet 

klarnat allt mer. Science Park ger ju ”stöd i affärsutvecklingsprocessen”, vilket innebär att en 

innovation kan utvecklas i snabbare takt. Dessutom pekar Lena på det faktum att det nu 

anställts en person i Sävsjö som jobbar med dessa frågor, vilket bidrar till en ytterligare 

utveckling. Kent kan inte svara på frågan men Stefan säger att ”det har förbättrats rätt 

radikalt” och syftar på detta med Science Plant- projektet, där tanken bakom det hela är att få 

in kompetens från högskola till Sävsjö kommun. Enligt Helena har man från näringslivets sida 

haft sammankomster där högskolan inbjudits till företagsträffar. Dessutom har högskolan 

varit med vid den s.k. framtidsmässan och även haft studenter som gjort sina examensarbeten 

i området. ”Men det kan bli mycket bättre”. Cecilia är medveten om att försök gjorts för att få 

tillstånd ett bättre samarbete, ”men jag känner att det samarbetet inte har kommit så långt att 

det är nere hos oss som företagare”.  
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Lena ser utvecklingsmöjligheter i samarbetet mellan näringslivet i Sävsjö kommun och 

högskolan. ”Men högskolan är inte så enkel, det är en stor koloss å hitta in i”. Där har Science 

Park systemet varit en hjälp för företagare bland annat i Sävsjö. Om någon kommit med en 

innovation och behövt testa sin idé, har man på Science Park systemet haft behövliga 

kontakter in i högskolevärlden som både kommun och näringslivsbolag saknat. ”För vi har 

kontaktvägar, så det är en klar förbättring mot vad det varit innan”. Kent framhåller forskning 

som en viktig bit i samarbetet ”ställa frågan, vad kan vi ha för nytta av högskolan som 

företagare, vi måste hänga med i utvecklingen”. Stefan vill se mer av utbildning och 

kompetens, ”att få det till vår kommun”. Helena menar att både teknik- och ingenjörssidan är 

i behov av samarbete med högskolan. Men svårigheten ligger bland annat i avståndet till 

Jönköping. Cecilia framhåller tillgängligheten till kunskap och kompetens. Detta kan vara till 

stor nytta för en företagare om högskolan och näringslivet kan samarbeta, men ”det handlar 

om två helt olika kulturer som inte är vana å samarbeta”.  

 

Lena anser att samarbetet fungerat tillfredställande till viss del, men sämre på andra områden. 

Stefan menar att det blivit bättre och Helena upplever att man får den hjälp man efterfrågat på 

högskolan, dock ”är det inget naturligt inslag på något sätt i näringslivet som det kanske borde 

va”. Enligt Stefan är Science Plant ett konkret exempel på samarbetet mellan näringslivet i 

Sävsjö kommun och högskolan, ”men vi skulle behöva fler”. Helena säger, ”det är väl att det 

kan bli bättre” och pekar på slutsatser som framkommer i slutrapporten som gjordes i 

samarbete med företaget Codeq. Cecilia å andra sidan menar att olika former av utbildningar 

är konkreta exempel av samarbetet, dock i tämligen begränsad omfattning.  

 

6. Sammanfattande analys 

Här kommer jag att föra en diskussion över faktorer som haft betydelse för bevarandet och 

utvecklingen av ett gynnsamt företagsklimat i Sävsjö kommun. Avsnittet kopplas ihop med 

syftet och teoridelen.  

 

6.1 Vad har hänt i rekryteringsarbetet? 

Glenn Sjöstrand menar i sin studie att arbetsrekryteringen varit ett element som inte på något 

sätt varit enkelt vad gäller Gnosjö. För att kunna få tag i arbetskraft har man varit tvungen att 

genomföra diverse värvningskampanjer där företag tillsammans med Af besökt andra orter 
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med många arbetslösa.
78

 Samma fenomen finns med i bilden när det gäller Sävsjö kommun, 

där rekryteringsresor gjorts till Södertälje och emigrantmässan i Holland. När det gäller vad 

som framkommit i mina intervjuer så har bland annat Kent lyft fram det faktumet att under en 

högkonjunktur är det alltid svårare att hitta kompetensen inom den egna kommunen vilket 

också medför att man tvingas försöka värva folk utifrån. När det motsatta förhållandet varit 

rådande har det å andra sidan varit lättare att hitta kompetensen i närområdet.  

 

Rekryteringsfrågan har varit ett prioriterat område, däremot har lågkonjunkturen spelat en stor 

roll i sammanhanget, vilket påverkat arbetet en hel del. Trots detta har man inte inom Sävsjö 

kommun lagt detta åt sidan, vilket bekräftas av Helena på SNAB där hon menar att frågan 

fortfarande är viktig, inte minst med tanke på framtiden och det behov av arbetskraft som på 

sikt kommer att vara en bristvara i hela regionen.  Under högkonjunkturen gjorde SNAB en 

resa till Södertälje tillsamman med Af för att rekrytera arbetskraft, vilket understryker att 

frågan varit viktig för kommunen. Sammanfattningsvis har aktörerna i arbetet varit många där 

bland annat Avena Lärcenter, Af, TSL- företag, privata aktörer och andra näringslivsbolag på 

ett eller annat sätt varit inkopplade i rekryteringsarbetet. Kent menar att alla tillgängliga 

kanaler är viktiga när företag behöver rekrytera folk till sin verksamhet, vilket ytterligare talar 

för att olika typer av nätverk varit ett avgörande element för att kunna lösa frågan. Dock har 

SNAB tillsammans med kommunen och Af samarbetat för att lösa rekryteringsbehovet. På 

samma sätt har situationen varit inom Kinda kommun där samarbete utpekats som en av de 

avgörande punkterna för att kompetensförsörjning skall kunna säkerställas.
79

   

 

6.2 Hur har kommunikationsfrågan hanterats? 

Att arbeta för en fungerande arbetsmarknad för både befolkningen inom den egna orten men 

också för att kunna attrahera arbetskraft utifrån till hemkommunen innebär att 

kommunikationsmöjligheterna måste fungera, detta gör också att kommunen i fråga 

synliggörs ytterligare, vilket i sin tur bidrar till att understryka vikten av en välfungerande 

kommunikation.
80

 Att frågan har varit viktig även för Sävsjö kommun råder det ingen tvekan 

om.  Det finns en insikt om att kommunikationsmöjligheterna är förknippade med arbetskraft 

och att det gynnar både den egna kommunens medborgare likväl som andra närliggande 

kommuner.   

                                                             
78 Sjöstrand, s. 190.  
79 Öhrberg, s. 36. 
80 Jonsson, s. 189. 



 
30 

 

Samtliga respondenter är eniga om att kommunikationsfrågan är ett viktigt eller relativt 

viktigt område, vilket Lena kopplar ihop med attraktionsfrågan, Kent härleder detta till 

tillgänglig arbetskraft och Stefan betonar att detta öppnar möjligheten för inflyttning till 

Sävsjö kommun. Det är ingen tvekan om att mycket gjorts i fråga, där kommunen varit 

mycket aktiv. Men även här har det funnits problem, delvis sådana faktorer som inte 

kommunen själv kunnat påverka. För att kunna få tillstånd en bättre kommunikation mellan 

Sävsjö och andra närliggande kommuner har politiker tillsammans med näringslivet utpekats 

som samarbetspartners. Samverkan mellan Sävsjö kommun och ett antal grannkommuner har 

också förekommit och där Länstrafiken varit en av parterna.    

 

6.3 Utvecklingsarbetet gentemot medlemsföretagen 

Tittar man på Kinda kommun hur arbetet fungerat där kan man se att målet varit gemensamt 

bland olika aktörer som näringsliv och kommunen. Detta bekräftas av samtliga respondenter i 

studien och där kommunen i sig bekräftat att syftet med det hela är att skapa ett bättre 

företagsklimat, även då genom nyetableringar, företagsutveckling samt marknadsföring.
81

 Ett 

tämligen vanligt förekommande fenomen i småföretagarbygder har varit att vidareutveckla de 

redan existerande företagen, vilket visat sig vara en framgångsfaktor. Därmed har inte fokus 

legat på nyföretagsamhet.
82

 Vad gäller Sävsjö kommun så har utvecklingsarbetet varit mera 

inriktat mot väletablerade företag. Nyetablerade företag har också beaktats, men då har det 

handlat om stöttning och där man från SNABs sida varit med och hjälpt till och därigenom 

skapat förutsättningar för en lyckosam uppstart i verksamheten.    

 

En kartläggning av medlemsföretag inom Sävsjö kommun har genomförts där man tittat på 

vilka behov som har funnits inom företagen. Här har också generationsfrågan varit aktuell 

med föryngringar särskilt på handelssidan. Som hinder i arbetet har Lena lyft fram aspekten 

där vissa medlemmar hoppat av samarbetet med SNAB, detta p.g.a. att i vissa fall har någon 

sammanblandat kommun och SNAB med varandra. Lena understryker dock att problemet inte 

är så lätt att hantera från SNABs sida. Å andra sidan menar Helena att nya medlemmar 

tillkommit och att avhoppen varit tämligen sparsamma. Daniel tycker att medlemsföretagen i 

tätorten Sävsjö prioriterats och efterlyser satsningar också ute i Rörvik och syftar på olika 

evenemang som bara förekommer i Sävsjö och Vrigstad. För övrigt är företagarna Cecilia och 

                                                             
81 Öhrberg, s. 30-31. 
82 Granfelt och Hjort af Ornäs, s. 16-17. 
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Daniel nöjda med det stöd man fått ifrån SNAB. Lena anser att de erbjudit olika typer av 

nätverk, vilket varit till nytta för nystartade företag och Kent framhåller SNAB som ett nav i 

näringslivsarbetet. Stefan anser att de mindre företagen haft störst nytta av SNAB och Helena 

menar att om inte denna funktion funnits skulle situationen sett annorlunda ut i dag.   

 

I denna fråga har SNAB samarbetat med Almi och även företaget Codeq som gjort en 

förstudie när det gäller behovet av kompetensutveckling bland företagen i Sävsjö kommun. 

Både bank och revisorer har också anlitats i arbetet med de mindre företagen. Science Plant 

har också lyfts fram som aktör där kommunen har varit involverad i projektet. Att det funnits 

ett nätverk som SNAB kunnat vända sig till har varit till stor nytta i utvecklingsarbetet. 

Slutsatsen i den studie som Codeq gjorde år 2009 där SNAB var uppdragsgivare, resulterade i 

en utbildningskatalog där det framkom att behovet av kompetensutveckling är stor bland 

företagen i Sävsjö kommun.
83

  

 

6.4 Kompetens och utbildning  

Kompetensförsörjningen kan göras på olika sätt, antingen genom interna satsningar eller 

genom att ta in kompetensen utifrån.
84

 För övrigt kännetecknas kompetensutveckling av 

faktorer som tillväxt, demokrati och förändring inom ett företag eller en organisation.
85

 

Ekonomi är inte det allena rådande, även den kompetens som finns inom ett nätverk är viktigt 

som för övrigt allt mera kommit att beaktas bland forskare i sökandet efter orsakerna till 

varför vissa orter klarat sig bättre i förhållande till andra, trots likvärdiga förutsättningar på 

det ekonomiska och strukturmässiga planet.
86

 Både kompetens- och utbildningsinsatser har 

förekommit som haft betydelse för näringslivet inom Sävsjö kommun. Ett flertal aktörer har 

varit inkopplade i arbetet där Codeq och även EFS- rådet som finansierade den förstudie som 

gjordes av företaget Codeq lyfts fram. Olika typer av utbildningar som anordnats av Avena 

Lärcenter och även insatser som SNAB initierat ses som viktiga. Cecilia menar dock att 

SNAB haft en funktion av att skapa kontakter, men Daniel anser å andra sidan att han i många 

fall haft nytta av den kontaktyta som finns inom ICA- koncernen.  

 

 

                                                             
83 Sävsjö Näringslivs hemsida.  Utbildningskatalog.   
84 Hansen & Orban, s. 207-208. 
85 Ibid., s. 210-211. 
86 Granfelt och Hjort af Ornäs, s. 13-14. 
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6.5 Högskola och näringsliv i samarbete 

Högskolan har bland annat som sitt syfte att samarbeta med närsamhälle, genomföra 

forskningsinsatser som kommer andra till del.
87

 Näringslivet är en av samarbetsparterna där 

insatserna från högskolans sida handlar om att tillhandahålla utbildning och medverka i 

kunskapsutvecklingen. Ett gott samarbete gentemot högskola har förknippats med 

möjligheten till kompetent arbetskraft.
88

  

 

Det finns indikationer på att samarbetet har förbättrats avsevärt, Science Plant är ett exempel 

på detta. Lena nämner bland annat olika lärcenters som initierats från högskolans sida i syfte 

att höja utbildningsnivån.  Dock finns en hel del att göra i arbetet. Ett av problemen som 

Cecilia pekar på i intervjun är att det råder en kulturskillnad mellan högskola och näringsliv. 

Ett annat problem som utpekas är avståndet från Sävsjö till Jönköping och även att högskolan 

satsar företrädelsevis på större företag, vilket Sävsjö kommun saknar i större omfattning. Men 

en förbättring har skett, där bland annat Science Plant numera finns utlokaliserad i Sävsjö och 

därigenom kan överbrygga avståndet mellan näringsliv och högskola. Cecilia har en önskan 

om att samarbetet skall resultera i att detta kommer hennes företag till del och bland 

respondenterna finns också önskemål att få ta del av kompetens, kunskap, utbildning och 

forskning. Teknik- och ingenjörssidan är också i behov av ett samarbete med högskolan.    

 

6.6 Nätverk och dess betydelse  

Det förefaller som att det finns ett samband mellan välutvecklade nätverk lokalt sätt och ett 

gynnsamt företagsklimat, trots att det inte går att påvisa att traditionen av nätverk i sig ligger 

bakom ett bra företagsklimat.
89

 Enligt min uppfattning råder der ingen tvekan om att det 

nätverk som finns att tillgå har haft stor betydelse i bevarandet och utvecklingen av 

näringslivet i Sävsjö kommun. Utan denna arena skulle det enligt min mening ha varit svårt 

att kunna vidareutveckla olika delar av näringslivet. Det handlar bland annat om att kunna få 

hjälp utifrån där man inom kommunen saknar en viss form av resurs, men också hjälp genom 

olika aktörer inom den egna kommunen. Dock har det med tydlighet framkommit att SNAB 

haft en central roll i arbetet. Om inte SNAB som aktör skulle funnits hade det enligt min 

uppfattning varit svårt att driva arbetet framåt. Välutvecklade nätverk har en stor betydelse för 

                                                             
87 Högskolelagen, (1992:1434). 
88 Berggren, Brulin och Gustafsson, s. 42. 
89 Granfelt och Hjort af Ornäs, s. 16.  
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ett gynnsamt näringslivsklimat för den enskilde kommunen.
90

 Därmed kan också olika typer 

av nätverk ses som ett nödvändigt element för att den enskilde individen skall kunna lyckas 

med sitt uppdrag,
91

 där allt ifrån universitet till finansiering, bokföring och andra 

utvecklingsprogram kan fungera som en resurs för ett företag.
92

 I intervjuerna har följande 

element lyfts fram som viktiga nätverksforum: (Lena nämner olika mötesplatser och även 

Science Park systemet som haft behövliga kontakter in i högskolevärlden och därigenom 

kunnat hjälpa företag på olika sätt, Daniel lyfter fram SNAB som hjälp i att kunna slussas till 

rätt person i någon fråga, Cecilia pekar också på SNAB som viktig part i nätverksbyggandet, 

Helena menar att SNAB varit aktiv i att skapa nätverk för kvinnor som varit intresserade av 

att starta egen verksamhet). Det som med tydlighet har framkommit i denna undersökning är 

att SNAB varit den part som haft tillgång till detta nätverk, vilket har varit viktigt för det 

lokala näringslivet i Sävsjö kommun.  

 

7. Egna slutsatser 

I detta avsnitt presenterar jag de faktorer som varit avgörande för utvecklingen och bevarandet 

av ett gynnsamt näringslivsklimat. Här ger jag också förslag på vidare forskning och även 

förslag på vilka områden som ytterligare skulle kunna utvecklas och där jag också för en 

diskussion över element som bidragit till ett positivt utvecklingsarbete i Sävsjö kommun.  

 

Vad har då arbetet gett för resultat i frågan om bevarandet och utvecklingen av ett gott 

företagsklimat? Sammantaget har jag kunnat se att det finns ett samband i allt det som gjorts. 

Min uppfattning har inte förändrats i förhållande till den rapport jag skrev våren 2008. 

Slutsatsen i den studien kom att handla om ett målmedvetet arbete och samarbete, vilket 

också framkommit i denna undersökning. Under tidpunkten 2008 var det högkonjunktur och 

min slutsats då handlade om att en högkonjunktur inte kan ”sköta sig själv”. Ett 

välfungerande samarbete inom kommunen är av avgörande betydelse där frågor kring 

företagsutveckling, generationsskiften, arbetsrekrytering m.m. diskuterats och riktlinjerna för 

arbetet klarläggts. Detta medför också att en kommun klarar sig bättre oavsett hur det 

ekonomiska läget ser ut. Kommunalrådet Stefan Gustafsson menar inledningsvis i intervjun 

att ”det handlar om att ha en vision, visionsprogram som sedan bryts ner i tydliga mål” och 

                                                             
90 Ibid., s. 16. 
91 Verket för näringslivsutveckling. (NUTEK), s. 53. 
92 Tuimala, s. 16.  
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hänvisar samtidigt till visionsprogrammet ”för utveckling av Sävsjö kommun.
93

 Detta är 

också någonting som VD: n för SNAB poängterade i intervjun år 2008, att ”en tydlig vision 

för framtiden” är viktigt. Enligt Svenskt Näringsliv är ”företagsklimat” någonting som 

ständigt behöver ses om och där klara mål är viktigt med tanke på det framtida arbetet.
94

  

Vilken roll nätverk spelat i bevarandet av ett gott företagsklimat så har det framkommit att 

detta är ett viktigt element. Olika former av nätverk är av betydelse för att den enskilde 

individen skall kunna lyckas i sina åtaganden.
95

 Detta framkommer också i Wigrens studie.
96

 

Vad som framkommit i denna undersökning är att aktörerna har varit många, men framför allt 

har SNAB varit navet i detta arbete och en förutsättning för nätverksbyggandet på liknande 

sätt som Industriell utvecklingscentrum varit i Gnosjö.
97

 För att koppla ihop min slutsats i 

denna studie till teoriavsnittet har jag kommit fram till att samverkan, tydliga mål och olika 

typer av nätverk är de viktigaste elementen för bevarandet och utvecklingen av ett gott 

företagsklimat (se Tabell 1). Det handlar om att ”aktörer från kommun och näringsliv har 

samlats kring ett gemensamt mål för att få tillstånd ett gynnsammare näringslivsklimat”. 

Samarbetet mellan kommunledning och SNAB fortgår vilket VD:n på SNAB bekräftar. Enligt 

Svenskt Näringsliv utgör samarbete grunden för ett gynnsamt företagsklimat.
98

 Utan 

samarbetsforumet vore allt annat svårt att genomföra enligt min uppfattning. Olika former av 

nätverk har också bidragit till att man inom Sävsjö kommuns näringsliv kunnat genomföra 

utbildningar, kompetensanalyser och stötta nya företagare på olika sätt.   

 

Så vad har hänt i utvecklingsarbetet och i bevarandet av ett gynnsamt företagsklimat? Enligt 

vad som framkommit i denna studie har det arbetats med samtliga frågeställningar som lyfts 

fram i rapporten från år 2008. Ambitionen att driva arbetet vidare har hela tiden funnits med i 

bilden. I (Figur 1) kan man se att Sävsjö kommun haft ett stabilt näringslivsklimat. Ju lägre 

värde, desto högre är rankingen för det lokala näringslivsklimatet. Sävsjö kommun ligger 

alltså bra till både år 2005 och 2008, vilket tyder på att man inom Sävsjö kommun lyckats 

bevara det gynnsamma näringslivsklimatet. Ett gott företagsklimat är samtidigt inget som 

förutsättningslöst går att kopiera från en ort till en annan. Därför bör fenomenet bemötas på 

ett respektfullt sätt.
99

  

                                                             
93 Sävsjö kommuns hemsida. Vision och Program för utveckling av Sävsjö kommun 2007-2010.  
94 Svensk Näringslivs hemsida. Faktabas om företagsklimat, Svenskt Näringsliv (2009).   
95 Verket för näringslivsutveckling, (NUTEK), s. 53. 
96 Wingren, s. 145. 
97 Sjöstrand, s. 120-121.  
98 Rönn, s. 6-7.   
99 Brunsson och Johannisson, s. 134. 
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Figur 1. Lokalt näringslivsklimat i Sveriges kommuner 2005 och 2008.
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Källa: Svenskt Näringsliv (2009). 

Anmärkning: Ju lägre värde, desto högre är rankingen för det lokala näringslivsklimatet. 

 

7.1 Vilket område har haft störst betydelse? 

Specifika slutsatser går inte att dra enligt min uppfattning om vilken frågeställning som 

arbetats med skulle ha haft störst betydelse. Samtliga områden har varit viktiga för bevarandet 

och utvecklingen av ett gott företagsklimat, vilket går att se översiktligt (se Tabell 2). Vad 

gäller rekryteringsarbetet så har man inom kommunen arbetat intensivt med detta, men 

                                                             
100 Figur 1 bör inte sammanblandas med studien som gjordes av Veckans Affärer. Mitt syfte är att försöka få en 

objektiv bild av näringslivsklimatet i Sävsjö kommun genom att också lyfta fram information från en annan 

källa. Diagrammet lyfter fram rankingplaceringen för 2008 som ställs i relation till rankingplacering 2005. Det 

finns 290 kommuner och skalorna visar rankingplacering från 1-290 (300).  
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lågkonjunkturen har bland annat varit en styrande faktor i sammanhanget. Likaså har 

kommunikationsfrågan varit ett av de viktigaste elementen, men även här har det funnits 

hinder som inte kommunen kunnat råda över. Däremot finns utvecklingsmöjligheter när det 

gäller arbetet gentemot medlemsföretagen, där satsningar ute i glesbygden vore önskvärt, och 

att inte enbart satsa på tätorten. Cecilia förklarar att företagare inte alltid är så 

samarbetsvilliga, men samtidigt någonting som man behöver lära sig för att sitt företag skall 

kunna utvecklas framåt. Här skulle frågan kunna belysas ytterligare i olika forum och 

diskuteras vad som skulle kunna förbättras. Kompetens och frågor kring utbildning har 

fungerat väl. I samarbetet mellan högskolan och näringslivet inom Sävsjö kommun finns dock 

en del att arbeta med. Samarbetet har förbättrats avsevärt men där hinder finns från bägge 

parter. Cecilia nämner kulturella skillnader och Helena pekar på avståndet mellan Sävsjö och 

Jönköping. Dessutom satsar högskolan i Jönköping företrädelsevis på större företag, vilket 

gör att Sävsjö kommun inte prioriteras eftersom småföretagsamheten är det dominerande 

inslaget. Däremot har Science Plant sin verksamhet i Sävsjö vilket förmodligen kommer att 

bidra med utveckling och bättre samarbete. Ett intressant inslag som framkommit i denna 

studie är att livsmedelsföretagen är många i Sävsjö kommun och att önskemål om bättre 

samarbete dessa emellan vore fördelaktigt vilket ytterligare skulle gynna utvecklingsarbetet. 

Här finns också utrymme för marknadsföring och att lyfta fram detta på ett tydligare sätt. 

Även ett bättre samarbete mellan gymnasiet
101

 och företag är önskvärt. Ett annat inslag som 

framkom i rapporten från 2008 är att näringslivet behöver våga anställa akademiker, vilket 

skulle kunna bidra med ytterligare utveckling av näringslivet i Sävsjö kommun.  

 

Tabell 2. Faktorer som haft betydelse i bevarandet och utvecklingen av ett gynnsamt 

företagsklimat i Sävsjö kommun och hinder i arbetet som intervjupersoner lyft fram.   

 

 Frågeställningar                                Hinder  i arbetet                                 Vad har hänt i frågan? 

Rekryteringsarbetet Lågkonjunkturen, svårt att få tag i 
akademiker, personer som väljer att 

inte flytta in till Sävsjö kommun även 
om man arbetar här, kostnadsfrågan, 
svårt att få tag i CNC- operatörer och 
svetsare, ofta är det både make och 
maka som ska flytta och det kan vara 
svårt 

Utbildningar har anordnats, 
rekryteringsresor har gjorts, 

samverkan mellan kommun, Af, 
SNAB, samarbete mellan SNAB och 
näringslivsbolag i grankommunerna 
Vetlanda och Eksjö 

                                                             
101 I detta fall avses samarbetet i synnerhet gentemot Livsmedelsprogrammet.   
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Kommunikationsfrågan Faktorer som kommunen inte kunnat 
påverka, ekonomi, biltäthet och folks 
bekvämlighet, möjligtvis en 
resursfråga, arbetstillfällen en möjlig 
faktor 

Kommunalrådet har uppvaktat både 
kommunikationsminister och haft 
frågan upp på regional nivå, 
satsningar i infrastruktur, samarbete 
med Vetlanda, Värnamo, Alvesta, 
Växjö, inrättandet av perronger har 
beslutats, kommunalrådet och 
planeringschefen har varit med och 

påverkat tågförbindelsen Jönköping- 
Nässjö- Sävsjö 

Utvecklingsarbetet gentemot 
medlemsföretagen 

Visst medlemsavhopp från SNAB 
p.g.a. att en del sammanblandat 
SNAB med kommunen, att 
medlemsföretag i tätorten prioriterats 
framför glesbygden, företagare är inte 

alltid så samarbetsvilliga 

Företagsbesök har gjorts från 
kommunens sida och deltagit i 
projektet Science Plant, 
kompetensutveckling och 
kartläggning av olika behov, SNAB 

har varit till stöd och hjälp för företag 

Kompetens och utbildning Ingen fråga Utbildningar på Avena Lärcenter, 
vuxenutbildningar på Sävsjö Vux, 
utbildningar initierad av SNAB, 
insatser gentemot kvinnor som 
funderat på att starta upp egen 
verksamhet, engagemang i ung 

företagsamhet, kurser i Excel, 
svetsutbildningar, 
truckförarutbildningar, specialkurser 
anordnad av gymnasiet 

Samarbete mellan högskola och 
näringslivet 

Kulturella skillnader mellan 
näringsliv och högskola, avståndet 
mellan Sävsjö och Jönköping, 

högskolan satsar på större företag 

Etableringen av Science Plant, 
slutsatser som framkommit i 
slutrapporten gjord av företaget 

Codeq, inrättande av lärcenters, 
uppdragsutbildningar åt industrin, 
andra former av utbildningsinsatser 

 

7.2 Avslutande diskussion 

Avslutningsvis har jag kunnat se tre avgörande faktorer för bevarandet och utvecklingen av 

ett gynnsamt företagsklimat när den tidigare rapporten skriven år 2008 jämförts med 

teoriavsnittet och resultatet i denna studie. Faktorerna är: Samverkan som i sin tur lett fram till 

ett målmedvetet arbete (se Tabell 1). Ett annat element som har varit viktigt och som 

framkommit i denna undersökning är vikten av att ha ett välfungerande nätverk omkring sig.  

För övrigt går det inte att dra specifika slutsatser i denna studie om vilka åtgärder som skulle 

ha haft störst betydelse för utvecklingen och bevarandet av ett gynnsamt företagsklimat i 

Sävsjö kommun. Däremot har jag kunnat se att frågan kring kompetens- och 

utbildningsinsatser är ett viktigt element. Om området kring kompetens- och utbildning 

fortsättningsvis får vara en central utgångspunkt kommer detta att bidra till 

kompetensförsörjning inom den egna kommunen och ett större oberoende av kompetens 

utifrån. Därför är också samarbetet gentemot högskolan en viktig fråga inför det framtida 

utvecklingsarbetet.   
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För att kunna få en djupare förståelse av företagsklimatet i Sävsjö kommun, räcker det inte 

bara att studera åtgärderna som vidtagits. Här finns en djupare innebörd som har sitt ursprung 

längre tillbaka i tiden. Därför vore det av intresse att studera närmare vilka element som fick 

näringslivet i kommunen att vända från nedgång till uppgång. Önskvärt vore möjligheten att 

intervjua samtliga personer som var med från början. Enligt min uppfattning är åtgärderna ett 

resultat av de beslut som togs under tiden 2000/2001. 

 

I (Figur 2) försöker jag att visualisera teorin för att uppnå en bättre förståelse av mina 

slutsatser. Samverkan som teoretisk utgångspunkt är sammankopplad till innehållet i teorin 

gemensamt mål (se även Tabell 1), vilket tillsammans med tillgången till olika typer av 

nätverk har haft störst betydelse för utvecklingen och bevarandet av ett gynnsamt 

näringslivsklimat i Sävsjö kommun.  SNAB är navet i näringslivsarbetet och utifrån detta har 

olika former av nätverk byggts upp som är livsviktigt för de befintliga och nystartade 

företagen i Sävsjö kommun. 

 

Figur 2.  Samverkan och gemensamma mål har varit kärnan i näringslivsarbetet och SNAB är 

navet för nätverksbyggandet.   

 

 

 

 

Samverkan som teoretisk 
utgångspunkt

Innehåll i teorin

Aktörer från kommun och näringsliv  har 
samlats kring ett gemensamt mål för att få 

tillstånd ett gynnsammare näringslivsklimat

Nätverk som teoretisk 
utgångspunkt  

Innehåll i teorin

Koppling mellan välutvecklade nätverk lokalt 
bidrar till ett gynnsamt företagsklimat. Viktiga 
aktörer har bl.a. varit: Science Park systemet, 
Almi, Codeq, bank, revisorer, högskolan, EFS-

rådet, TSL- företag, näringslivsbolag, Af, 
Länstrafiken m.fl.      

SNAB
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Frågeformulär 

1. Kan du berätta om dig själv och dina arbetsuppgifter  

 

2. Hur har rekryteringen av arbetskraft till näringslivets behov fungerat? 

 Vilka aktörer har samarbetat i frågan? 

 Har rekryteringen fungerat på ett tillfredställande sätt? 

 Vilka hinder har funnits i arbetet? 

 Har målet med arbetet uppfyllts? 

 

3. Hur har man löst kommunikationsfrågan till de angränsande kommunerna? 

 Hur viktigt är en välfungerande kommunikation till närliggande kommuner enligt din 

mening? 

 Vilka initiativ har tagits för att förbättra kommunikationen till angränsande 

kommuner? 

 Vilka hinder har funnits med i bilden? 

 Vilka aktörer har samarbetat i frågan? 

 

4. Hur har utvecklingsarbetet gentemot medlemsföretagen framskridit? 

 Hur långt har man kommit i utvecklingsarbetet gentemot de befintliga producerande 

företagen med fler än tio anställda? 

 Hur långt i arbetet har man kommit i frågan om generationsskiften bland 

företagsledare? 

 Hur långt har man kommit i arbetet med att kartlägga behovet av företagsutbildning 

bland företagen? 

 Hur upplever du som företagare att utvecklingsarbetet fungerat? 

 Vilka problem eller hinder har funnits med i utvecklingsarbetet? 

 Hur viktigt har stödet från Sävsjö Näringslivs sida varit i utvecklingsarbetet?  
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5. På vilket sätt har man arbetat med kompetens- och utbildningsfrågor? 

 Hur viktigt har kompetens- och utbildningsinsatser varit för utvecklingen av 

näringslivet inom Sävsjö kommun?  

 Vilka insatser har vidtagits? 

 Vilka aktörer har varit anknutna till arbetet?  

6. Hur har samarbetet mellan högskola och näringslivet utvecklats?  

 På vilket sätt har samarbetet mellan näringslivet i Sävsjö kommun och högskolan 

förbättrats? 

 Har samarbetet fungerat tillfredställande? 

 Vilka områden skulle ytterligare kunna utvecklas vidare i samarbetet? 

 Vad har samarbetet gett för konkreta resultat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


