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FÖRORD 
 

Denna studie är ett resultat av mitt examensarbete inom kulturgeografi, 

på Umeå Universitet. Jag vill härmed tacka alla som hjälpt mig under 

detta arbete. Jag vill börja med att tacka LHG Learning Centrets ägare 

för den tid som avsattes för intervju om företagets etablering. 

 

Jag vill även tacka de kommunalt anställda i Lycksele kommun som 

bidragit med att ställa upp på intervjuer. Både för det tillmötesgående 

de har visat och den tid det har tagit i anspråk.  

 

Sedan vill jag tacka min handledare som hjälpt mig fokusera och 

precisera kring de idéer jag haft under denna studie.  
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ABSTRACT 

 

This study describes how a larger investment by a private company in 

the northern interior can affect a municipality’s economy. The mobility 

to the municipality is expected to increase and some of the direct and 

indirect effects that this investment can implicate on their economy are 

discussed.  

 

The method for this study is qualitative. Interviews have been made 

with the initiative owner of the company LHG Learning Center and with 

civil servants in the municipality of Lycksele.  

 

The conclusions drawn in this study are that the establishment of LHG 

Learning Centers in Lycksele will include both opportunities and risks 

for the municipality’s future. The indirect impact of LHG establishment 

on Lycksele economy is unknown today. Therefore the municipality can 

be vulnerable when a dependence is emerging, which make the 

community planning process hard. If the municipality of Lycksele can’t 

provide for LHG the needs, can the opportunities to develop be lost if 

the company choose to relocate.  

 

Keywords: private investment, local development, LHG Learning 

Center, Lycksele municipality.  
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REFERAT 

 

Denna studie belyser hur en större investering av ett privat företag i en 

kommun i Norrlands inland kan påverka det lokala näringslivet och 

kommunen. Mobiliteten till kommunen väntas stiga och några direkta 

och indirekta effekter som detta kan innebära för näringslivet 

analyseras.  

 

Metoden för denna studie är kvalitativ. Intervjuer har genomförts med 

initiativtagaren och ägaren av företaget LHG Learning Center och 

kommunala tjänstemän i Lycksele kommun. 

 

De slutsatser som framkommer av denna studie är att LHG Learning 

Centrets etablering i Lycksele innebär både möjligheter och risker för 

kommunens framtid. Idag vet man inte hur omfattande de indirekta 

effekterna kommer att bli av LHG:s etablering för kommunens 

näringsliv. Därav kan man bli sårbar när samhällsplaneringen ska göras. 

Kan kommunen inte tillgodose de behov LHG Learning Center har, kan 

utvecklingsmöjligheterna med LHG i värsta fall försvinna om företaget 

väljer att omlokalisera sig.  

 

Nyckelord: privat investering, lokal utveckling, LHG Learning 

Center, Lycksele kommun. 
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1. INLEDNING 
 

Länders gränser och barriärer har länge varit ett hinder för att ett större 

utbyte och samspel mellan länder skulle kunna ske verkningsfullt. 

Allteftersom teknologiska framsteg gjordes i världen började dock olika 

former av samspel ske mer frekvent mellan länder. Olika influenser från 

andra världsdelar kunde lättare göra intryck på varandra. 

Globaliseringsprocessen innebär ett ökat samspel och ett ökat beroende 

mellan länder. Perspektivet på tid och rum har även minskat med denna 

ökade interaktion. Globaliseringsprocesser gör att världens befolkning 

är mer eller mindre förenade i ett stort globalt samhälle. Denna process 

har även underlättat investeringar och uppdelningar, bland annat för 

internationella företags produktionskedjor, och öppnat upp den 

utländska marknaden (Woods 2005, s 33). Arbetstillfällen och 

industrier kan omlokaliseras. Likaså finns det exempel på att 

globaliseringen möjliggör en ökad migration och en ökad 

kommunikation mellan länder. Dessa spår som globaliseringen 

efterlämnar sig i olika samhällen kan länders kulturella och geografiska 

”barriärer” inte undkomma. Spåren i sin tur bildar olika nätverk. Platser 

definieras idag inte bara inifrån av medborgarna utan även av de 

nätverk som skapas gentemot omvärlden (Anderson 2010, s 46). För att 

utveckla en lokal miljö idag behöver man därför vara en del i ett större 

nätverk som kan erbjuda fler utvecklingsmöjligheter. Det är oerhört 

svårt exempelvis för en liten kommun att i dagens globala samhälle 

klara av att utvecklas av egen kraft. Att därför studera och analysera hur 

mindre kommuner kan påverkas av större investeringar kan 

åskådliggöra direkta och indirekta effekter, på bland annat lokal nivå. 

Effekter som man varken från kommunen eller investeraren förväntade 

sig kan uppmärksammas, både följder som är bra och mindre bra för 

kommunen respektive det etablerade företaget kan upptäckas. 

 

Svenska inlandskommuner har i flera decennier haft problem med en 

nedåtgående trend gällande bland annat befolkningsutvecklingen. 

Samhällsplaneringen i kommuner är beroende av demografiska 

händelser som äger rum i form av in- och utflyttningar samt födelsetal 

och dödstal (Länsstyrelsen Västerbotten 2013). För svenska 
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inlandskommuner kan det vara svårt att vända en neråtgående 

befolkningstrend som varat under flera decennier. För dessa 

inlandskommuner kan beslutet om att våga utvecklas med de nya 

möjligheterna, som globaliseringen innebär, förmodligen vara en 

nödvändig satsning för överlevnad. Lycksele kommun är en av dessa 

inlandskommuner som under en längre period haft problem med en 

neråtgående befolkningstrend. Frågan är dock hur Lycksele kommun 

skulle kunna hantera en förhållandevis stor företagsetablering när man 

präglats av en negativ befolkningsutveckling. Kommer Lycksele 

kommun då kunna utvecklas, och uppnå en stabil tillväxt? Under de 

kommande åren ska nämligen LHG Learning Center etablera sin 

verksamhet i kommunen, som först och främst kommer bedrivas vid 

Lycksele flygplats. Kommer de förväntningar som finns på kommunen 

från LHG Learning Center kunna infrias?  

 

1.1. Syfte & frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är studera och analysera hur en 

glesbygdskommun hanterar en större investering. För att uppnå detta 

kommer en fallstudie av Lycksele kommun göras. Lycksele kommun, 

som är beläget på ett större avstånd från marknadscentrats, kommer 

analyseras med hur de kan påverkas av en utomstående 

företagsetablering. Betoningen läggs på hur kommunvalda och andra 

nyckelaktörer samverkar med den nya investeringspartnern för att 

stärka kommunens utveckling. 

 

För att uppnå syftet med denna uppsats har jag preciserat följande 

frågeställningar; 

 

i) Vilka motiv finns bakom LHG Learning Centrets etablering vid 

Lycksele flygplats? 

ii) Hur kan näringslivet i Lycksele påverkas av LHG Learning Centrets 

etablering?  
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1.2. Avgränsning 

 

Denna studie angränsar i stor utsträckning till den sociala utvecklingen i 

Lycksele kommun. Detta har dock medvetet prioriterats bort när det är 

näringslivet i Lycksele som står i fokus. Denna beskrivande uppsats 

studerar exempelvis inte om det finns ett intresse på arbetsmarknaden i 

kommunen av de upp till 400 arbetstillfällena som LHG Learning 

Center i Lycksele planerar ge upphov till. Om hur arbetsmarknaden i 

Lycksele ser ut och vilken yrkeskompetens som finns utforskas inte. De 

arbetslösa i Lycksele kommun intervjuas inte, därav ges ingen social 

dimension i denna studie. Likaså intervjuas bara ett lokalt företag, 

Hotell Lappland, i denna studie. De övriga lokala företagen och deras 

perspektiv på LHG:s etablering i kommunen framkommer inte i denna 

studie. 

 

LHG Learning Center illustrerar vad globaliseringen idag bland annat 

kan medföra. Dock finns det givetvis flera andra kopplingar inom 

Lycksele kommun till omvärlden, men dem beskrivs inte i denna studie.  

 

1.3 Disposition 

 

Upplägget för studien kommer att redovisas på följande sätt; 

 

I avsnitt 2 kommer tidigare forskning med relevans till denna studie att 

beskrivas. Vilka ekonomiska förutsättningar som det lokala har 

gentemot dagens globaliserade marknad kommer bland annat att 

belysas. På samma sätt som några resonemang för att uppnå en regional 

och lokal utveckling kommer att beskrivas i avsnittet.  Samt vilka 

indirekta effekter som kan medföras av en förhållandevis stor 

investering. 

 

I avsnitt 3 redovisa metoddelen i denna studie. Exempelvis hur 

materialinsamlingen gick till, både den litterära insamlingen och 

intervjuerna beskrivs. Samt åskådliggörs en vis källkritik i avsnittet. 
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I avsnitt 4 kommer en presentation av Lycksele kommun. En 

redogörelse av kommunens företagande kommer att skildras här. Likaså 

kommer en kortare beskrivning av Lycksele flygplats att göras. Sedan 

beskrivs även LHG Learning Center, som ska etableras i Lycksele. 

Slutligen kommer även en kort presentation av Lyckseles cityhotell – 

Hotell Lappland – i avsnitt 4.  

 

I avsnitt 5 kommer resultaten av frågeställningarna att presenteras. Det 

vill säga att motiven till LHG Learning Centrets etablering i Lycksele 

kommun kommer att presenteras, samt hur näringslivet och kommunen 

bedöms kunna påverkas direkt och indirekt.  

 

I avsnitt 6 kommer en diskussion ske grundad på resultaten i avsnitt 5. 

Diskussionen sammankopplas även till den tidigare forskningen i 

avsnitt 2.  

 

I avsnitt 7 återfinns förslag på vidare studier som framkommit, följt av 

en kort sammanfattning i avsnitt 8 av studien i sin helhet.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 

Det finns många nya förbindelser som skapas i världen idag, mellan 

olika länder i samband med globaliseringsprocessen. Det sker en 

utveckling på global, nationell och lokal nivå. Dessa samspel kan 

utforma och möjliggöra nya utvecklingskurvor. Den ”globala byn” 

handlar om det ökade samspelet av länders lokala områden med 

varandra, och att det möjliggör en större interaktion. Det ska dock 

tydliggöras att ingen person bor i den ”globala byn”, utan det handlar 

om insikten om hur globaliseringsprocessen kan skapa nya 

förhållanden. Laurin (2006) menar att med hjälp av den ”globala byn” 

kan den lokala ekonomiska utvecklingen, likaså som landets utveckling 

frodas. Vidhåller man den lokala förankringen och inte låter sig 

påverkas i för stor utsträckning kulturellt sett av globaliseringen, 

samtidigt som man kan marknadsföra sin lokala identitet, kan det leda 

till stora ekonomiska vinster på lokal nivå (Laurin 2006, s 17).  

 

2.1. Ledarskap och lokal utveckling 

 

Halfacree et al. (2002) talar om betydelsen av ett lokalt ledarskap för att 

ett område ska utvecklas. Detta behövs för att en lokal auktoritet ska 

utvecklas, samtidigt som det formar ekonomin och den sociala 

utvecklingen i området. Offentliga, såsom statliga, bidrag till dessa 

perifera områden behövs för deras utveckling. Dock påvisar Halfacree et 

al. (2002) att ett lokalt engagemang är det som placerar och integrerar 

dessa bidrag lokalt, och slutligen kan avgöra den lokala ekonomiska 

utvecklingen. Idag har man i samklang med att de politiska besluten 

som tas i respektive land, börjat studera de sociala aspekterna som 

sammankopplas med de ekonomiska aspekterna för lokal utveckling. 

När globaliseringen ökar sociala och ekonomiska förutsättningar i mer 

perifera områden möjliggörs andra spelregler, en annan typ av 

interaktion sker mellan länder, städer och orter (Halfacree et al. 2002, s 

59). Det lokala styret strävar bland annat efter att få privata aktörer att 

investera i deras område. Man vill på så sätt kunna utveckla och skapa 

arbeten och arbetstillfällen på lokal nivå, samtidigt som man vill att det 

ska skapas skatteintäkter. Den lokala ekonomiska utvecklingen är 
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beroende av privata finansieringsaktörer, man har en stor fördel och 

flertalet möjligheter att utvecklas med dem. Den lokala ekonomiska 

utvecklingen behöver även politiker som använder sig av den lokala 

kunskapen, individerna och de institutionella förutsättningarna. Dock är 

det främst fastighetsägare eller privata individers strävan av att utveckla 

sin egen verksamhet som innefattar det ledarskap som krävs för att 

utveckla en ort, och inte offentligt anställda. Individer i det lokala styret 

lägger dock oftast ner mycket tid på att bygga upp allmänna relationer, 

marknadsföring och reklam för områdets utveckling (Campbell et al. 

2003, s 224f). Enligt Sankaran (2003) kan man utskilja två olika 

beslutsfattare på global och lokal nivå, dels den globala 

försäkringstagaren och dels den lokala tillhandahållaren. Den globala 

försäkringstagaren är mer objektiv i sin kalkyl och mer teoretiskt 

inställd, medan den lokala tillhandahållaren är en individ som är mer 

jordnära och socialt rotad. Det viktiga är att det finns en 

överenskommelse mellan dessa två beslutsfattare för att kunna utveckla 

den lokala ekonomin. Sankaran (2003) klarlägger att trots att det är ett 

lokalt styre och globala investerare som formar, och till stor del avgör 

den lokala utvecklingen, får man inte förbise den lokala kunskapen i 

utvecklingsarbetet. Lokala personer har en central kunskap, exempelvis 

om sjöar, skogens resurser och dess behov och kapacitet. Denna 

kunskap blir lätt förbisedd av grupper med högre maktposition och 

bestämmanderätt (Sankaran 2003,s 87).  

 

2.2. Företagsstrategier 

 

Kunskapen som finns idag, inom globaliseringsprocessen, urskiljer 

fenomenet som en utomstående kraft som vill överta det lokala. Främst 

när det gäller den lokala ekonomin. Massey (2004) talar om att när 

avståndet inte längre anses vara ett hinder för exempelvis 

internationella företag, blir det en press på lokal nivå att kunna 

attrahera dessa företag att etablera sig just i deras område. Sökandet av 

investeringar kan dock resultera i att man indirekt överlåter den lokala 

ekonomin till de internationella företagens styre (Massey 2004, s 98f). 

När en lokal entreprenör startar sitt företag finns en tydlig lojalitet till 

näromgivningen. De globala företagen som etableras har inte samma 
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lojalitet till det lokala och platsspecifika. De anses vara ”trolösa” företag, 

de känner inte samma lojalitet och tillhörighet i regionen man etablerat 

sig i. Globala företag kan lättare välja att flytta sitt företag till mer 

ekonomiskt gynnsamma regioner om de anser att avkastningen inte 

tillfredsställer deras behov (Streger 2009, s 50). Företagen lämnar då 

inte bara platsen utan de tar samtidigt med sig arbetstillfällen och 

ekonomiska förutsättningar, samt skadar en planerad lokal 

samhällsanpassning som skulle inkludera företagets satsningar. Massey 

(2004) menar dock att detta avhopp inte sker i alla relationer av globalt 

och lokalt samarbete. Det finns fördelar med att låta globala 

investeringar påverka det lokala samhället. Globaliseringen i sig skulle 

inte vara något utan de lokala orterna och den lokala ekonomin som 

man är förankrade i (Massey 2004, s 98ff).  

 

En utomstående investerare kan etablera sin verksamhet i området och 

påverka företagets ekonomi med den kunskap som finns i området. 

Likaså kan andra redan existerande företag i regionen påverkas av 

denna nya företagsetablering (Banister et al. 2001, s 212). Antingen 

genom direktkonkurrens inom samma bransch eller genom en ökad 

omsättning på grund av samarbete och en efterfrågan av sin kunskap. 

Företagen i regionen, transportnätverken och den regionala 

arbetsmarknaden kan påverkas ekonomiskt i stor utsträckning. Banister 

et al. (2001) talar om möjliga relationer mellan transportsektorn, 

produkten och de regionala hushållen som samverkar för regional 

utveckling (Banister et al. 2001, s 212f). 

 

Enligt Porter (1990) strävar företagen efter att utvecklas inom 

klusternätverk för att bibehålla sin konkurrenskraft på marknaden, för 

att finna nya innovativa produkter och teknologier som är gynnsamma 

för dem. Därför skapar företag klusternätverk, runtom i världen. Det är 

en professionell interaktion som finns i dessa kluster, därav är det 

relativt lätt för mindre lokala företag inom ett marknadssegment att 

etablera sig i dessa kluster. Till en början medverkar endast dessa 

företag i en liten del i nätverket, sedan utvecklas företagets kunskap och 

sin interaktion med andra parter inom klustret. Mindre och medelstora 

företag är de som anses var viktigast för den nationella utvecklingen. 
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Den nationella och regionala ekonomin grundas på dessa företag. Med 

den ökade interaktionen som finns på dagens alltmer globaliserade 

marknad, måste dessa mindre företag finna sätt att utmärka sig och 

utvecklas (Hayes et al. 2011, s 17f).   

 

Även Hayes et al. (2011) betonar hur den nationella ekonomin har ett 

stort beroende av de mindre och medelstora företagen i landet.  De 

mindre företagen är nämligen framförallt de som initierar framväxten. 

De är mer flexibla i sin verksamhet när bland annat snabba 

beslutsfattanden krävs, de skapar arbetstillfällen, de bidrar till export 

och byteshandel, och slutligen är de väsentliga för regional och lokal 

utveckling. Dessa mindre och medelstora företag kompletterar med sin 

kunskap även de större företagen som man samarbetar med. Svagheten 

som de mindre och medelstora företag har är dock deras utsatthet när 

det gäller avskildhet från kluster eller andra nätverk. För att utvecklas 

och kunna hävda sig bland konkurrenskraftiga företag måste de vara 

aktivt medverkande i nätverket. De måste använda sig av sociala 

förbindelser, det spelar ingen roll hur mindre eller större företag 

grundas om de är utan sociala nätverksförbindelser. Utan 

förbindelserna blir det omöjligt att vidmakthålla sin verksamhet på den 

globala marknaden (Hayes et al. 2011, s 19).    

 

När ett företag väl har valt att etablera sig i en region med sin 

verksamhet, kan det exempelvis följa efter fler företag till området. 

Indikationer om att det finns ekonomiska förutsättningar och 

utvecklingsmöjligheter i området lockar fler företagare. Ett så kallat 

kunskapsöverskott produceras även vanligen från det större företaget. 

Därav kan det vara lättare att applicera detta överskott och använda det 

i sitt egna företag, när man efterliknat och lokaliserat sig i samma 

område som det primära företaget. Försvinner dock detta 

grundläggande företag i området försvinner förmodligen även delar av 

de mindre företagens nätverk. Svårigheten att upprätthålla samma 

omsättning som ett mindre företag kan därefter bli svår (Nyström 2007, 

s 115).   
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Effektivitet kan även säkerställas när det finns en konkurrens mellan 

företag. Strukturella förändringar kan ske i ekonomin när andra nya 

företag inträder på samma marknad, innovationer uppdateras när ny 

kunskap inträder på marknaden, och slutligen kan ett företags inträde 

resultera i bättre innovationer. Då gällande ett ökat antal produkter eller 

nya problemlösningar. Detta i sin tur kan generera arbeten och en ökad 

efterfrågan av både företagets produkt och kunskap (Fritsch et al. 2004, 

s 962). Dessa effekter som skapas kan ses efter den kapacitet som 

företagen besitter när ett inträde på en marknad sker samtidigt som det 

är sammankopplat med företags avgångar under processen, som kan ske 

inom det egna nätverket (Fritsch et al. 2004, s 969).  

 

Ett företags avhopp inom en marknadssektor kan även bero på att 

företaget har åstadkommit maximal nytta. Företaget har fått uppsving i 

sin ekonomiska utveckling med de nya innovationer som konkurrensen 

på marknaden kräver, eller på grund av nya nätverksförbindelser. Men 

sedan kan företaget nå en mättnad på marknaden. I detta skede 

kommer företaget att stagnera sin omsättning och sakteligen kommer 

den börja sjunka, allteftersom företag inom nätverket inte efterfrågar 

produkten eller tjänsten. I sådana skeden är det bland annat flertalet 

arbeten som försvinner (Saviotti et al. 2004, s 282). För att företag ska 

kunna bibehålla sin lönsamhet måste de kontinuerligt fortsätta att 

utvecklas. Nya justeringar och produkter måste fortgå allteftersom inom 

företag, när alla produkter bara har en viss livslängd. Denna process 

kallas för en produktlivscykel (PLC). En produktlivscykel, som kan 

appliceras på företag, innefattar oftast fem stadier; en utgångspunkt, 

tillväxt, mognad, tillbakagång och slutligen en period där produkten 

anses vara föråldrad. Det första stadiet, utgångspunkten, grundas på ett 

fåtal kunder, produktionen går fort men den är inte speciellt lönsam. 

Under tillväxtstadiet blir det en massproduktion och en hög lönsamhet 

av produkten, samt antalet kunder ökar. Dock finns det andra 

konkurrenskraftiga företag på marknaden. Mognadsstadiet inkluderar 

en fortsatt efterfrågan av produkten och hög lönsamhet, detta är stadiet 

som är höjdpunkten för produkten. Stadiet av tillbakagång inkluderar 

en minskad efterfrågan och ett fåtal teknologiska justeringar av 

produkten, en stabil nedtrappning av produktionen påbörjas. I 
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slutstadiet när produkten är föråldrad minskar efterfrågan stegvis och 

försvinner slutligen från marknaden (Dicken 2009, s 97f). Dessa fem 

stadier illustreras i figur 1.  
 

 
Figur 1. Stadier i produktlivscykeln (Dicken 2009, s 98). 
 

2.3. Indirekta effekter 

 

Större investeringar kan även påverka exempelvis kommuner på ett mer 

diffust sätt, som är relaterade till kvalitativa effekter. Dessa inkluderar 

bland annat de sociala effekterna och gäller det förhållningssätt som 

finns gentemot denna större investering i kommunen. De tankemönster 

som infinns och den lokalpolitik som bedrivs påverkas indirekt. Olsson 

et al. (2003) talar om olika delfunktioner som förhållandevis stora 

investeringar i exempelvis kommuner kan innebära för 

samhällsutvecklingen och planeringen. Dessa företagsinvesteringar har 

en dragningskraft som nästintill fungerar som en magnet. Det finns fyra 

delfunktioner som Olsson et al. (2003) talar om; först måste kommunen 

kunna erbjuda servicefunktioner med en närhet till personer och den 

lokala investeringen. Exempelvis måste kommersiell service och 

sjukvård finnas tillhands, sedan krävs produktionsfunktioner för att 

arbetslivet och näringslivet ska utvecklas. Dessutom behövs verktyg för 

att utveckla företagsinvesteringar och skapa avkastning lokalt. 

Lokaliseringsfunktionen innefattar att både företag och personer ska 

bosätta sig i området, tillsammans kan då företag och befolkningen öka i 

omsättning eller antal. Detta skulle komma att gynna kommunen i sin 

helhet. Slutligen behövs det en stimulansfunktion som utvecklar 

forsknings- och utbildningsverksamheten. Utbildningsverksamheter och 

nya innovationer måste få möjligheter till att utvecklas för att 
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kommunen ska kunna bibehålla sin attraktivitet (Olsson et al. 2003, s. 

142). 

 

Lindgren (1997) menar att de socioekonomiska effekterna som större 

investeringar medför påbörjas i samma ögonblick lokaliseringsbeslutet 

fattats. Lindgren (1997) hävdar att de kortsiktiga effekterna på den 

lokala ekonomin är i dessa tillfällen sammankopplat med de lokala 

företagens befintliga samarbeten, samt därefter samarbetet till den nya 

investeringen. Grundat på dessa samarbeten kommer alltså den lokala 

ekonomin utvecklas eller misslyckas. De långsiktiga effekterna av en 

större investering är att de relationer som skapas mellan dessa olika 

företag växer. Omfattningen på utvecklingen inom den lokala ekonomin 

och handeln som investeringen innefattar, beror på vilken typ av 

investering som sker. Är det en teknologisk investering kommer dessa 

långsiktiga effekter inte omfatta någon märkvärd utdelning på de lokala 

socioekonomiska nivåerna. Exempelvis är ett datasystem en teknologisk 

investering. Däremot om de skulle vara en industriell investering som 

sker, kan de långsiktiga socioekonomiska effekterna växa sig starka och 

ha en stor inverkan på den lokala utvecklingen. En industriell 

investering kan gälla bland annat byggnationer av lokaler (Lindgren 

1997, s. 24f).  
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3. METOD  
 

För att uppnå syftet i denna studie har jag valt att använda mig av en 

kvalitativ metod. När en djupare inblick på en lokal nivå är önskvärd är 

en kvalitativ metod lämplig. Kvalitativa studier inkluderar bland annat 

intervjuundersökningar, vilket innefattar specifika frågor som ska 

besvaras. Denna studie skedde främst i ett samarbete med Lycksele 

kommun och dess anställda. De representerar majoriteten av de 

medverkande i intervjuundersökningen. Dessa intervjupersoner kunde 

tillförse denna studie med primär information, när informationen är 

direkt kopplat till personens respektive arbetsområde (Denscombe 

2009, s 233). Denna studie fick med intervjuerna en möjlighet att skapa 

en djupare inblick i Lyckseles kommunverksamhet, med hur man 

arbetar för att utveckla kommunen. Det var semistrukturerade 

intervjuer som genomfördes när både förberedda frågor fanns, 

samtidigt som det var önskvärt att informanterna fick möjlighet att 

utveckla sina tankar och idéer (Denscombe 2009, s 234f).  

 

3.1. Materialinsamling 

 

Utgångspunkten för studien fastställdes efter ett möte med några 

tjänstemän och politiker i Lycksele kommun. Därefter formulerades 

frågeställningarna. Intervjuerna spelades in på band och respektive 

person som intervjuades fick samtycka om citat kunde redovisas. Citat 

som redovisas i denna studie är exakta. Likaså valde alla informanter att 

uttryckligen presenteras med sitt namn och sin yrkesbefattning. 

Intervjuerna genomfördes både över telefon och vid personliga möten. 

Totalt genomfördes sju stycken intervjuer. De intervjuade var Lycksele 

kommunchef och ansvarig för näringslivet, ordföranden i tillväxt- och 

planeringsutskottet, samhällsbyggnadschefen, samt en 

näringslivsutvecklare på Lycksele kommun. Utöver dessa kommunalt 

anställda intervjuades över telefon också LHG:s grundare, som även är 

ägare i ASFT AB (Airport Surface Friction Tester) - där man 

uppmärksammat detta behov av LHG:s verksamhet. Samt intervjuades 

VD:n på Hotell Lappland i Lycksele och flygplatschef och VD på 

Lycksele flygplats över telefon. Dessa personer valdes efter deras 
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yrkesområde och den kunskap som de kunde förmedla till denna studie. 

Dessa yrkesområden som valdes framkom efter att intervjufrågorna 

formulerats. Intervjufrågorna som ställdes under intervjuerna kan ses i 

respektive bilaga.  

 

Efter att intervjuerna genomfördes påbörjades en sammanställning av 

respektive intervju. Resultatet som framkommit har de intervjuade fått 

ta del av i efterhand och kontrollerat att en rättvis redovisning av 

respektive intervju gjorts. Dessa godkännanden gör att materialet från 

intervjuerna får en högre validitet, när informationen i resultatet anges 

riktigt och exakt (Denscombe 2009, s 425).  

 

För att öka validiteten av denna studie har jag i så stor utsträckning som 

möjligt valt att använda mig av tryckta källor, när intervjumaterialet inte 

stod i fokus. Skriftliga källor i tryck anser jag har större trovärdighet och 

autenticitet än de källor som endast finns tillgängliga elektroniskt på 

Internet. Jag har bland annat i min studielitteratur från utbildningen 

sökt vidare information av författares referenser, för att kunna uppnå en 

så representativ presentation av tidigare forskning som möjligt 

sammankopplat till denna studie (Denscombe 2009, s 301f). 

 

Den allomfattande informationen angående studieområdena är främst 

grundad på fakta från SCB, den svenska statistiska centralbyråns 

webbsida. Sedan finns det information hämtad från ASFT AB (Airport 

Surface Friction Tester), Hotell Lappland, Lycksele flygplats och 

kommunens webbsida, samt en broschyr av LHG Centrets. Dessa källor 

kan kategoriseras till att använda sig främst av en mer marknadsförande 

information. Dock har jag minimerat information från denna typ av 

marknadsförande källa. En ytterligare källa är Transportstyrelsens 

databas, där information om antalet passagerare på Lycksele flygplats 

finns. Lycksele flygplats blev ett kommunalt bolag år 2008, därför fanns 

endast äldre uppgifter om antal passagerare hos Transportstyrelsen.  
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3.2. Källkritik 

 

En så kallad intervjueffekt som kan uppstå är exempelvis att svaren från 

den intervjuade kan poängteras olika beroende på hur man uppfattar 

personen som ställer frågorna. I detta fall kan därför intervjupersonerna 

försökt hjälpa till extra mycket och utveckla sina svar, eftersom de 

kommunalt anställda i Lycksele är optimistiska både till LHG Learning 

Centers etablering i kommunen och till mig när jag vill studera denna 

etablering. Åldersskillnaderna mellan mig och de intervjuade var även 

relativt stort. Detta brukar i regel inte påverka det slutgiltiga resultatet. 

Dock vet man aldrig fullt ut hur denna typ av åldersskillnad kan påverka 

studien. Under telefonintervjuer är det lättare att bortse från dessa 

personliga kännetecken hos intervjuaren/mig. Dessa svar ger därför 

oftast ett mer direkt och neutralt material. Det som man även bör ha i 

åtanke under denna studie är att de intervjuade vill betona kommunens 

utveckling och LHG:s etablering som enbart positiv. Större 

investeringar, som LHG Learning Center, brukar dock inte bara medföra 

positiva effekter på lokal nivå (Denscombe 2009, s 246f). 
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4. STUDIEOMRÅDET 
 

4.1. Befolkningen i Lycksele kommun  

 

 
Figur 2. Lycksele kommuns lokalisering. 
 

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län, och kommunens 

lokalisering i Sverige ses i figur 2. År 2012 hade kommunen 12 351 

invånare. Ända sedan år 1987 har Lycksele i regel minskat i invånarantal 

(SCB 2013). Befolkningsutvecklingen i kommunen sedan sekelskiftet 

illustreras i figur 3.  
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Kommunen har en pågående utmaning med att försöka vända den 

negativa befolkningskurvan så att den konsekvent innefattar en 

stabilisering eller en ökning, men det finns fler utmaningar än så. Den 

åldersfördelning som finns i kommunen är ojämn. Invånarna mellan 

20-64 år, kommer i nuläget ha stora problem med att kunna försörja 

och ta hand om de yngre och äldre i befolkningen. I figur 4 illustreras 

utvecklingen sedan sekelskiftet för respektive åldersgrupp i kommunen. 

Medan den äldre befolkningen, från 65+, i Lycksele kommun stadigt 

ökar, minskar den åldersgrupp som tillskrivs som den försörjande. 

Skillnaden mellan antalet invånare mellan 20-64 år och de som är 65+, 

tenderar sakteligen att minska. Till problembilden hör också att den 

yngsta befolkningen i kommunen har minskat kraftigt sedan 

sekelskiftet. 

 

Figur 3. Lycksele befolkningsutveckling år 2000- 2012 (SCB, 2013). 
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4.2. Arbetsmarknaden i Lycksele kommun 

 

Lycksele kommun har en historia inom näringslivet som 

handelscentrum för Västerbottens inland. Näringslivet i kommunen 

omfattar närmare 900 företag (Lycksele kommuns webbsida 2013). 

Lycksele har ett genomsnitt av antal privata företag, i förhållande till 

Figur 4. Åldersfördelning i Lycksele kommun (SCB, 2013). 
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invånarantalet, en kommunal utveckling som matchar landets 

utveckling. I figur 5 illustreras privata företag med minst 1 anställd per 

1 000 invånare (SCB, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelen av de anställda inom privata företag är relativt liten i 

förhållande till det totala antalet förvärvsarbetande i kommunen. Den 

klart största sektorn är vård och omsorg. Denna yrkesgrupp har minst 

dubbelt så många förvärvsanställda än någon annan yrkesgrupp i 

kommunen (SCB, 2013). 

 

Kommunen har en hög arbetslöshet, främst är det de unga som inte har 

något arbete. Samtidigt har man en brist på arbetskraft mellan åldrarna 

20-64 år i Lycksele kommun (Johansson, 2013). Kompetensen på 

arbetsmarknaden som efterfrågas finns inte i lika stor utsträckning hos 

befolkningen, därav har kommunen en hög arbetslöshet. Samtidigt 

minskar delen av den arbetsamma befolkningen mellan åldrarna 20-64 i 

kommunen. Det är ett matchningsproblem gällande arbeten och 

kompetens som finns i kommunen. 

 

 

Figur 5. Antal företag per 1000 anställda i Lycksele framgår med riksgenomsnittet (SCB, 2013). 
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4.3. Lycksele flygplats  

 

Lycksele flygplats etablerades under 1960-talet och till en början 

användes flygplatsen bara av vissa grupper för skol-, affärs- och 

sportflyg. Under åren har flygplatsen genomgått ombyggnationer och 

reparationer. Flygtransporten har även periodvis varit nerlagd. Året 

1995 etablerades en ambulanshelikopterbas på Lycksele flygplats och 

sedan år 2008 har flygplatsen varit ett kommunalt aktiebolag. 

Flygplatsen är beläget cirka 5 kilometer utanför Lycksele stadscentrum 

och står till tjänst för invånarna i hela Västerbottens inland (Lycksele 

flygplats, 2013). Sedan sekelskiftet har passagerarantalet på Lycksele 

flygplats varierat kraftigt. Detta illustreras i figur 6 nedan 

(Transportstyrelsen, 2013). Det har inneburit svårigheter att planera 

verksamheten och att hantera oförutsedda utgifter.  

 

 
Figur 6. Antal passagerare årligen sedan 2001 hos Lycksele flygplats (Transportstyrelsen, 2013). 
 

4.4. LHG Learning Center 

 

Ägaren till företaget LHG Center är Leif Henry Graflind. Verksamheten 

innefattar utbildning, testning och procedurutveckling för 

vinterhållning på flygplatser. Syftet med utbildningen inom företaget är 

att halvera de flygolyckor som börjat öka under de senaste åren, när allt 

svårare förhållanden för flyglandningar uppstått. Dessutom vill LHG 

Centret utbilda personer om hur man exempelvis effektivt underhåller 
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en flygplats landningsbana under vintersäsong (Lycksele kommun, 

2013). Behovet till att etablera ett center för flygsäkerhetsutbildning 

baseras på den kunskap och de nätverkskontakter som Graflind 

utvecklat under sina 50 år inom flygplatsbranschen (Graflind, 2013). 

ASFT, Airport Surface Friction Tester, är ett skånskt företag som 

Graflind även är ägare till. ASFT, kallat även för ASFT Industries AB, 

har i över 50 år har framställt och utvecklat produkter för flygsäkerhet 

(ASFT webbsida, 2013). LHG Learning Centrets verksamhet kommer 

innefatta utbildningar för både flygsäkerhetsprodukter och för 

markpersonal på flygplatser (Graflind, 2013). 

 

LHG Center är med i en samverkansgrupp av 25 internationella företag 

och flygplatser, som går under namnet LHG Winter OPS. LHG Centrets 

verksamhet med Winter OPS innefattas i tre delar; Winter OPS 

Institute, Winter OPS Conference och Winter OPS Forum. Tillsammans 

ska dessa anläggningar sträva efter en hållbar utveckling med 

ömsesidigt kunskapsutbyte, utbildning och standardutveckling inom 

området. Winter OPS Conference, som innefattar konferens och 

centrumverksamhet, ska lokalisera sig till Lycksele kommun. Dessa 

konferenser ska ske årligen (LHG broschyr, 2013). Under våren 2011 

hade LHG sin första Winter OPS Conference i Lycksele, med cirka 100 

deltagare. Representanter från EU, Ryssland, CIS, amerikanska 

flygplatser och luftfartsverk fanns på plats i Lycksele. Winter OPS 

Institute kommer även lokaliseras i Lycksele, där denna utbildning och 

träningsverksamhet kommer finnas (Lycksele kommun, 2013). Denna 

del kommer gå under namnet LHG Learning Center. Man kommer 

utbilda cirka 60 personer varje vecka inom flygsäkerhetsutbildning på 

LHG Learning Centret. Personer som ska utbildas i Lycksele kommer 

bland annat vara flygpersonal från Berlin, Hamburg, Heathrow och 

München (VK Redaktionen, 2012). 

 

LHG Learning Center har hos Länsstyrelsen även beviljats ett 

företagsstöd. Det finansiella bidraget till verksamheten är 2,5 miljoner 

SEK, samt ytterligare 0,5 miljon SEK kommer tilldelas Hotell Lappland 

(Isberg, 2013).  
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4.5. Hotell Lappland 

 

Hotell Lappland är beläget 1 kilometer från Lycksele centrum. Hotellet 

byggdes år 1986 och har idag 207 rum med 600 bäddar och 15 

konferenslokaler. Hotellet ligger endast 5 kilometer från Lycksele 

flygplats. Länsstyrelsens bidrag till Hotell Lappland erhålls för att 

hotellet ska tillhandahålla rum och en viss service till grupperna på 

LHG:s flygsäkerhetsutbildning (Hotell Lappland 2013).   
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5. RESULTAT 
 

De utvecklingsplaner som företaget LHG Learning Center har i Lycksele 

kommun kommer i detta avsnitt att redovisas. Företagets direkta och 

indirekta effekter för Lycksele kommun kommer även att klargöras, 

exempelvis kommunala utbildningsmöjligheter och påfrestningar. 

 

5.1. LHG Learning Centers etablering i Lycksele kommun 

 

Lycksele kommun har under större delen av året mycket snö och 

mörker, vilket är viktiga grundförutsättningar för LHG:s verksamhet. 

Att kunna utbilda kunderna i både dagsljus och mörker anses vara en av 

de viktigare orsakerna till lokaliseringen i Lycksele kommun för LHG, 

likaså den befintliga infrastrukturen (Graflind, 2013). Lycksele flygplats 

och dess tillhörande lokaler ger en god grund till att utveckla den egna 

verksamheten. Det som LHG Learning Center vill uppnå med sin 

utbildning i Lycksele är att personal på flygplatser över hela världen ska 

kunna sköta och underhålla flygplatser i olika väderförhållanden. 

Kraven på fälthållningen på flygplatser är inte lika strikta och tydliga 

som för flygplanens skötsel uppe i luften. Kunskapsnivån på fälthållning 

måste bli bättre för att minska antalet landningsolyckor i världen 

(Graflind, 2013). En hög kunskapsnivå om hur vinterväghållningen ska 

ske på flygplatser finns på Lycksele flygplats. LHG Learning Centrets 

ägare Leif Graflind framhäver den kompetenta personalen som finns på 

flygplatsen, som underlättade valet av lokalisering av deras företag; 

 

       ”Flygplatsen är en jättefin flygplats så den är väldigt väldigt bra och  

        dom är väldigt väldigt kompetenta där. Dom har aldrig haft några   

        olyckor eller incidenter.” 

       (Leif Graflind, 2013) 

 

Graflind betonar även inflytandet som Hotell Lappland hade för 

lokaliseringen av företaget. Möjligheten av att LHG Learning Centrets 

kunder kan vistas och övernatta på hotellet hade en stor påverkan på 

deras lokaliseringsbeslut. Hotell Lappland kommer förmodligen att få 

LHG som sin största kund. LHG kommer även att använda sig av de 
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större konferenslokalerna på Hotell Lappland. Lokaler finns för 

uppemot 300 konferensgäster (Graflind, 2013). Dock påpekar Graflind 

(2013) den begränsning som Lycksele flygplats innebär för deras 

företag, när det endast finns tillgång till en landningsbana. Under de 

kommande åren kommer landningsbanan fungera för den flygtrafik och 

utbildning som kommer ske inom företaget. Inom en snar framtid 

kommer dock LHG vilja utöka antalet banor på flygplatsen. Antingen 

kommer företaget behöva finna nya banor i ett annat område eller bygga 

till egna landningsbanor vid Lycksele flygplats för att tillgodose behovet 

(Graflind, 2013). År 2015 har LHG Learning Center planerat att påbörja 

etableringen av sin verksamhet. I dagsläget hyr företaget en kontors- 

och verkstadslokal på 360 kvm på Lycksele flygplats. Under de första 

åren i etableringsfasen duger denna lokal för LHG:s verksamhet. Dock 

kommer en större lokal mellan 1 000- 1 200 kvm behövas när företagets 

driftsfas inleds (Graflind, 2013).  

 

LHG Learning Center kommer att hålla igång sin verksamhet under hela 

året. Under vintersäsongen, september till april, kommer man inrikta 

sig på en fullskalig Winter OPS träning i faktiska vinterförhållanden, 

korrekt hantering och övning om hur man av isar landningsbanor. Samt 

friktionsmätningar och tillhörande analyser. Under sommaren kommer 

man fokusera verksamheten mer på en simulerad träning av 

flygplanslandningar i vinterförhållanden, underhållning av 

landningsbanor med tekniker för att ta bort gummi och mäta friktioner, 

samt brandförsvarsövningar och ramptjänst. LHG kommer även att 

testa nya produkter i ett Test- Center som inkluderas i Winter OPS 

Institute i Lycksele. Där kommer det testas nya produkter och 

procedurer till flygbranschen, som kan framkomma av analyser som 

gjorts i flygsäkerhetsutbildningen (LHG broschyr, 2013).  

  

LHG har idag ett samarbete med 25 internationella flygplatser som 

kommer utbilda sin personal på denna flygsäkerhetsutbildning i 

Lycksele. Graflind (2013) betonar att denna efterfrågan på utbildningen 

finns ute på marknaden, att det finns en realistisk förankring av 

verksamhetens koncept. Efterforskningar, såsom riskanalyser och 

miljökrav, om hur företagets verksamhet kommit att planeras har pågått 
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i 1,5 år. Utbildning av personer, samt certifiering av personer och 

utrustning kommer att ske på LHG Learning Center i Lycksele 

(Graflind, 2013). 

 

5.2. Direkta effekter av LHG:s etablering 

 

Redan under år 2013 kommer LHG Learning Center börja med att 

utbilda cirka 300 personer från olika länder i Lycksele. Året därefter 

förväntar man sig cirka 650 personer på flygsäkerhetsutbildningen 

(Sjögren, 2013). Det kommer dock ta många år innan verksamheten har 

uppnått full kapacitet. LHG Learning Center bedöms kunna uppnå en 

maxkapacitet i framtiden på 5 000 utbildade personer per år (Graflind, 

2013). 

 

Idag finns det två anställda fälthållningsinstruktörer i Lycksele på LHG 

Learning Center. Totalt kommer arbetsstyrkan att utökas till cirka 10 

instruktörer inför hösten 2013. Detta för att man ska kunna 

tillhandahålla och utbilda de 30-60 kunder som börjar anlända under 

hösten (Sjögren, 2013). Den främsta yrkesgruppen som kommer 

efterfrågas av LHG Learning Centers verksamhet kommer att vara 

instruktörer. Administratörer, ekonomer och tekniker är ytterligare 

exempel på yrkesgrupper som kommer behöva anställas av LHG i 

Lycksele. Av den arbetskraft som redan finns idag på Lycksele flygplats 

kommer LHG erbjuda fem anställda arbeten (Graflind, 2013), av de 

totalt 18 anställda (Johansson, 2013). Dessa anställningar grundas på i 

den mån dessa personer har tidsutrymme till detta utöver sina 

kommunala anställningar. Dessa fem arbetare planera anställas som 

reserver vid en hård belastning på LHG:s verksamhet och finnas i 

beredskap (Graflind, 2013). 

 

5.3. Indirekta effekter av LHG:s etablering 

 

Till år 2014 ska verksamhet omfatta cirka 40 anställda i Lycksele 

kommun. Långsiktigt räknas mellan 200-400 arbetstillfällen i 

kommunen relaterats till LHG:s verksamhet. Uppåt 70 % av de blivande 

anställda förväntas vara bosatta i Lycksele regionen (VK Redaktionen, 
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2012). Under år 2018 uppskattar företaget kunna utbilda minst 2 500 

kunder i Lycksele (Svenskt Näringsliv, 2013).  

 

Gunilla Johansson, ordförande i utskottet för tillväxt och planering i 

Lycksele, säger att LHG:s etablering i kommunen kommer innebära 

mycket för handeln och näringslivet i kommunen. På samma sätt som 

det kommer påverka Lycksele allmänt, på ett positivt sätt, när LHG 

Learning Center kommer placera Lycksele på den internationella 

kartan. Johansson (2013) talar även om hur viktigt det egna ansvaret är 

för lokala företag i kommunen med att veta hur kommunens 

organisation ser ut, att företaget vet vart man ska vända sig med olika 

frågor. Johansson (2013) betonar likväl ansvaret kommunen har till att 

hjälpa dessa lokala företag som behöver hjälp. De ska via en större 

kommunal ingång bli hänvisade till rätt kommunsektion direkt 

(Johansson, 2013). 

 

5.3.1. Företagande och service 

 

LHG Learning Center kommer att inleda samarbeten och utvecklas med 

de lokala företagen i Lycksele, såsom de på samma sätt kommer ge 

upphov till andra företagsetableringar. Mellan 10-15 nya företag 

kommer med hjälp av LHG:s nätverk etableras vid Lycksele. Under 

början av år 2013 pågår aktiva förhandlingar hos LHG med två andra 

företag som ska etableras i Lycksele kommun. Dessa verksamheter, som 

är av mindre skala, kommer att arbeta med att utveckla relaterade 

flygplansprodukter och demonstrera dessa på LHG:s 

flygsäkerhetsutbildningar. Detta är alltså de Test-Center som kommer 

ingå i Winter OPS Institute. Byggnader och lokaler som dessa två nya 

firmor kommer att behöva tillhandahålls av LHG. Ägaren Graflind av 

LHG Learning Center understryker att det dock inte är några större 

fabriker eller företag som man kommer inleda förhandlingar eller 

samarbeten med (Graflind, 2013). 

 

John-Gunnar Jönsson (2013), kommunchef och ansvarig för 

näringslivet i Lycksele, säger att man redan idag inom hotell- och 

restaurang ser effekter av LHG Learning Centers etablering i 
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kommunen (Jönsson, 2013). Hotell Lappland kommer exempelvis att 

tillhandahålla boende och mat till de kunder som LHG kommer att 

utbilda i Lycksele. Samarbetet mellan dessa två företag kommer för 

Hotell Lappland innebära ytterligare uppåt 5 000 övernattningar per år 

på hotellet. Redan under hösten 2013 kommer samarbetet innebära 500 

gästnätter på hotellet. Det årliga mötet med Winter OPS Conference 

kommer dessutom öka antalet inbokade övernattningar, när kunder 

från hela världen kommer att besöka Lycksele och LHG Learning 

Center. Detta ökar även i sin tur intäkterna för Hotell Lappland. 

Dessutom påpekar Hotell Lapplands VD att man kommer erbjuda andra 

aktiviteter för sina gäster och LHG:s kunder, anpassade efter säsongen. 

Man vill ge ett positivt och minnesvärt besök i Lycksele (Forsgren, 

2013).  

 

Kommunchef Jönsson (2013) tror att de lokala företagen ser positivt på 

LHG Learning Centers etablering i kommunen. De lokala företagen 

skulle exempelvis kunna sköta underhållet av landningsbanorna till 

LHG, menar Jönsson (2013). Johansson (2013) tror själv att de lokala 

företagen inte heller kommer vara negativt inställda till LHG Learning 

Center i Lycksele. Att denna etablering endast medför positiva 

utvecklingsmöjligheter, för alla parter. Johansson (2013) menar vidare 

att de lokala företagen vet hur de ska komma i kontakt med kommunen, 

om och när de behöver det. Samtal mellan de lokala företagen och 

kommunledningen kan även ske vid olika samordnade träffar. De följder 

som framkommer av dessa träffar påverkar inblandade parter olika, 

dock kan kommunledningen bli bättre på att informera om dessa menar 

Johansson (2013). En öppen och tydlig kommunikation mellan alla 

parter inom kommunen kommer gynna hela Lycksele, i olika avseenden. 

Svagheter som uppdagas kan genom denna kommunikation förändras 

och på så sätt utvecklas till det bättre (Johansson, 2013).  

 

Nestor Lindström, förvaltningschef i Samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Lycksele kommun, anser även han att det endast kan vara positivt för de 

lokala företagen att LHG Learning Center ska etableras i Lycksele 

kommun. Etableringen kommer innebära en ökad mobilitet i 
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kommunen, samtidigt som det inte är en konkurrerande verksamhet till 

dem (Lindström, 2013). 

 

Lennart Näslund (2013), verksamhetsansvarig och VD på Lycksele 

Flygplats AB, berättar att alla avtal och försäkringsskydd som behövs är 

klarlagda för LHG:s verksamhet på Lycksele flygplats. Ansvaret av 

kvalitén på flygsäkerhetsutbildningen ligger enbart hos LHG själva, 

Lycksele flygplats är enligt avtal inte inblandade i det. Flygplatsen 

kommer dock att tillhandahålla tjänster till företaget, såsom uthyrning 

av lokaler och transporter, till en avgift. Avtalsmässigt tar Lycksele 

flygplats inga ekonomiska risker med LHG:s etablering. Om LHG:s 

verksamhet dock kommer innefatta negativa omdömen, från missnöjda 

kunder, finns det alltid en risk att Lycksele flygplats uppfattas vara en 

del av deras verksamhet. Detta på grund av att LHG Learning Center är 

beläget på Lycksele flygplats. Dock anser Näslund (2013) risken för att 

LHG Learning Center skulle innebära sådana negativa effekter för 

flygplatsen och Lycksele vara liten (Näslund, 2013). 

 

Flygtrafikledningen på Lycksele flygplats kommer i större utsträckning 

vara bemannad när LHG Learning Centrets verksamhet ska etableras. 

Mellan klockan 10.45 och 16.35 är det ingen reguljärtrafik som brukar 

flygplatsens landningsbana. Mellan dessa tider är det då planerat att 

LHG:s verksamheter ska få bruka banan (Sigurdson 2012, s. 6). När 

LHG:s utbildnings- och testverksamhet använder sig av landningsbanan 

kommer en kommunikation finnas mellan deras fordon och flygtornet. 

Denna ökade bemanning som kommer krävas förväntas medföra 

rekryteringsbehov på Lycksele flygplats (Sigurdson 2012, s 9). 

Flygplatsens anställda kommer påverkas både indirekt och direkt av 

LHG:s etablering. Dels med ökad kunskap, ny utrustning och ökat 

kunskapsutbyte med andra internationella flygplatser, och dels genom 

fler anställda på flygplatsen, som arbetar med inpassagekontroller, 

fälthållning och trafikledning i tornet (Sigurdson 2012, s 12).  

 

I takt med att LHG:s verksamhet utvecklas kommer det krävas mer från 

kommunen, anser Jönsson (2013). De indirekta effekterna som 

kommunen måste tillgodose kommer att öka, efterfrågan av utbudet 
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kommer stiga. Jönsson (2013) menar att dessa omkringliggande effekter 

förmodligen kommer finnas inom turism och besöksnäringen. 

Personerna som kommer till Lycksele kommer behöva bo, äta och 

handla någonstans. De positiva effekterna av den konsumtion som 

uppstår med turismen och besöksnäringen är dock svår att mäta. 

Jönsson (2013) betonar att Lycksele inte skulle ha det utbud av 

serviceverksamheter idag om det inte vore för deras besöksnäring 

(Jönsson, 2013).  

 

Lindström (2013) menar att man kan räkna med att varje arbetstillfälle 

vid LHG skapar ytterligare 1-2 arbetstillfällen i kommunen. Främst 

kommer det vara inom de befintliga serviceverksamheter som LHG:s 

etablering kommer påverka näringslivet. Hotell och restaurang kan 

påverkas positivt, likväl som transport, entreprenörsarbeten och 

byggnadsindustrin. Dock menar Lindström (2013) att denna efterfrågan 

förväntas sjunka inom entreprenörsarbeten, transport och 

byggnadsindustrin, när LHG:s etableringsfas är passerad. Under 

driftfasen av LHG Learning Center är det främst som sagt var hotell och 

restaurang som kommer påverkas med en positiv utveckling, när det 

kommer finnas en ständig efterfråga av dess service och tjänster.  

 

Enligt kommunchefen Jönsson (2013) måste kommunen arbeta med att 

utveckla ortens attraktivitet. På så vis kan man börja attrahera personer 

som anställs utifrån kommunen på LHG att flytta till Lycksele med sina 

familjer. Serviceverksamheter, fritidsaktiviteter, barnomsorg och 

kulturaktiviteter är några aspekter hos kommunen som Jönsson (2013) 

talar om som måste utvecklas för att en ökad inflyttning ska kunna ske 

till följd av LHG:s etablering. Önskan med LHG Learning Centers 

etablering i Lycksele är att verksamheten skulle nå full kapacitet och att 

det ska resultera i en pluseffekt för Lycksele kommun. Att det blir fler 

anställningar, en ökad befolkning och ökad omsättning för 

serviceverksamheter inom bland annat handeln och restaurang i 

Lycksele. Samt att en ökad kommunikation till kommunen utvecklas. 

Jönsson (2013) menar att vare sig det kommer vara 20 eller 50 

heltidsanställningar på LHG Learning Center, kommer det totalt sett 

vara väldigt positivt för Lyckseles utveckling (Jönsson, 2013).   
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5.3.2. Utbildningsmöjligheter 

 

Johansson (2013) hoppas att de arbetstillfällen som LHG Learning 

Center innebär kommer att få fler unga anställda i kommunen. Dels 

kommer det vara arbetskraft utifrån kommunen som kommer tillsättas 

dessa anställningar, men dels även vissa av de arbetslösa invånare som 

är bosatta i Lycksele idag. Fördelningen däremellan är dock oviss, 

beroende på vilken kunskap som LHG har behov av. Denna etablering 

kommer förhoppningsvis minska arbetslösheten i kommunen 

(Johansson, 2013). 

 

Nina Loughlin (2013), som varit näringslivsutvecklare i kommunen 

sedan början av år 2013, talar om den långsiktiga inverkan LHG:s 

verksamhet kan innebära för kompetensförsörjningen. Lärcentrum i 

kommunen kommer få mer att arbeta med när behovet av kunskap 

behövs för en positiv utveckling. Det är viktigt att kommunen ska kunna 

leverera den kompetens som behövs till LHG:s företag i Lycksele 

(Loughlin, 2013). Jönsson (2013) berättar vidare om svårigheten 

Lycksele kommun har med att få personer med rätt kompetens till 

företagen. Lycksele kommun har stämt träff med Luleå Universitet där 

man ska se om det finns några möjligheter till att inleda ett samarbete. 

Detta samarbete ska då sträva efter att förmedla den kunskap som LHG 

har med relaterad utbildning som sker på Luleå Universitet, man vill få 

in akademin i LHG:s verksamhet. Efterfrågan av att anställa personer 

med rätt kompetens inom respektive arbetsområde kommer fortsätta 

öka, bland annat med LHG:s etablering i kommunen. En speciell 

utbildning kanske därför måste placeras i Lycksele, möjligen i 

samarbete med Luleå Universitet menar Jönsson (2013). För att kunna 

möta den kravbild som LHG Learning Center har av Lycksele kommun 

kan detta utbildningsprogram vara en av många tillvägagångssätt till att 

fylla deras kompetensbehov. Utifrån denna efterfråga vill kommunen 

strukturera denna tänkbara utbildning (Jönsson, 2013).  
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5.3.3. Kommunala påfrestningar 

 

Johansson (2013) påtalar att Lycksele kommun måste våga satsa för att 

kunna få tillbaka något. LHG Learning Center och Winter OPS 

Conference är viktiga verksamheter för Lyckseles utveckling. Johansson 

(2013) säger att den satsning som görs från kommunens sida grundas 

bland annat på tacksamhet till LHG för att de valde Lycksele som sin 

etableringsort (Johansson, 2013).  

 

LHG Learning Center kommer att investera i maskinhallar, lunchsalar 

till utbildningspersonalen och nya byggnader (Västerbottens-Kuriren 2, 

2013). Denna uppbyggnadsfas för LHG Learning Center kommer därför 

innebära mycket aktivitet. De anställda på företaget ska kunna bo, leva 

och resa till och från arbetet på LHG, vilket skapar en ökad mobilitet 

allteftersom. Jönsson (2013) förklarar ansvaret som kommunen har 

gällande bristen på bostäder i Lycksele till nyinflyttande. 

Planeringsarbete angående bostäder och byggnationer pågår dock idag 

hos kommunen, inom ett år hoppas man byggnationerna kan påbörjas 

(Jönsson, 2013). När LHG:s verksamhet ska generera mellan 200-400 

nya arbetstillfällen i Lycksele, kommer förmodligen efterfrågan på 

boende öka ytterligare i kommunen. En kortsiktig lösning på 

bostadsbristen kan innefatta hotellen som finns i kommunen, att 

nyinflyttade personer i kommunen får till en början bosätta sig där. 

Personer som permanent vill flytta till Lycksele måste få hjälp att finna 

ett hållbart boende, menar Johansson (2013). Hur denna bostadsbrist 

ska lösas är dock svår att bemästra (Johansson, 2013). Lindström (2013) 

förklarar vidare att bostadsmarknaden i Lycksele inte är fullt 

fungerande, kommunen innefattar problematiken av nyproduktioner. 

Dessa kostnader av nyproduktioner kan göra att kommunen exempelvis 

inte är fullt villig att betala de kostnader som krävs vid nya 

bostadsbyggnationer. Dock finns det alternativ som innefattar en 30 % 

lägre kostnad av denna typ av nybyggnationer. Alternativet innebär att 

en utomstående byggfirma kommer och bygger samma typ av 

bostadshus i olika regioner. Sedan lämnar det området och färdigställda 

hus efter sig. Lindström (2013) menar att om bostadsbristen kommer bli 

för oordnad och stor för Lycksele kommun att klara av själv, med att 
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bygga bostäder, kanske man borde studera möjligheten av att använda 

sig av en sådan extern byggfirma. På så vis skulle man snabbare kunna 

minska trycket av efterfrågan av bostäder, med en 30 % lägre kostnad 

(Lindström, 2013). 

 

Idag finns det dock större svårigheter, relaterade till LHG:s verksamhet, 

för kommunen att lösa än bostadsbristen som råder. Problem gällande 

en utbyggnad för LHG:s verksamhet vid Lycksele flygplats beskriver 

Jönsson (2013) som ett stort frågetecken. Marken runtom flygplatsen är 

idag privat ägd, vilket kan problematisera en utbyggnad av LHG:s 

verksamhet. Tanken är att kommunen ska kunna tillhandahålla mark 

till LHG:s verksamhet och företaget ska därefter själva sköta 

byggnationerna. Jönsson (2013) talar dock optimistiskt om möjligheten 

att förlägga LHG Learning Centers testverksamheter på andra områden, 

när företaget expanderar. Att företaget LHG:s alla utbildningsaktiviteter 

nödvändigtvis i framtiden inte behöver lokaliseras vid Lycksele 

flygplats. Åmseles flygfält, 3-4 mil från Lycksele, är möjligen den största 

flygplatsen i Västerbotten men som inte används. Jönsson (2013) 

beskriver detta flygfält som en möjlig lokalisering för en expansion av 

LHG:s verksamhet. Gunnarn flygplats, som är 6-7 mil från Lycksele vid 

Storuman, är även den en stor flygplats som inte används. LHG skulle 

möjligen kunna modernisera och använda sig av dem i framtiden, om 

inte en expansion vid Lycksele flygplats är möjlig. LHG Learning 

Centers bas skulle dock fortfarande finnas i Lycksele (Jönsson, 2013).  

 

Näslund (2013), som är verksamhetsansvarig och VD på Lycksele 

Flygplats AB, talar även om den begränsning som Lycksele flygplats 

innebär för LHG. Omfattningen av LHG:s verksamhet, som har 

presenterats till flygbolaget, kommer att behöva ett ökat markutrymme. 

Området runt Lycksele flygplats anses även vara för litet för de antal nya 

landningsbanor som behövs. Näslund (2013) förklarar att det dock finns 

planer på att bygga ut nya lokaler vid Lycksele flygplats, istället för dessa 

landningsbanor. Likafullt finns en tydlig positiv effekt som LHG 

Learning Centrets etablering innebär enligt Näslund (2013), det är den 

kunskap och viss utrustning som man kan ta del av. Utrustning som 

mäter temperaturen på landningsbanan finns exempelvis nu installerat 
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av LHG på flygplatsen.  Samt kommer de investeringar som är gjorda på 

flygplatsen innebära en mernytta, befintlig infrastruktur kommer kunna 

nyttjas i större utsträckning med LHG:s etablering (Näslund, 2013). 

 

En negativ aspekt som kan uppdagas av LHG Learning Centers 

verksamhet för kommunen, vid Lycksele flygplats, kan vara det ökade 

bullret och vibrationerna som kommer från flygplatsen, menar 

Lindström (2013). Om invånarna i närområdet där upplever och 

påverkas negativt av detta får man snabbt finna lösningar på detta från 

kommunens sida, för att alla parter ska trivas i Lycksele. Sedan påpekar 

Lindström (2013) även att den trafikled som finns mellan Lycksele stad 

och flygplatsen inte har de bästa förutsättningarna för ett ökat 

transportflöde. Ett ökat transportflöde kommer dock förmodligen att 

ske när LHG ska etablera och driva sitt företag med basen på Lycksele 

flygplats. Detta måste kommunen komma ta ställning till, om hur en 

ökad transport av bland annat bussar och taxi kan påverka 

väghållningen på väg till och från flygplatsen (Lindström, 2013). Den 

traditionella flygverksamheten på Lycksele flygplats ska inte påverkas 

något av LHG:s etablering, om annat än positivt när ny utrustning 

kommer finnas tillgänglig. Näslund (2013) beskriver hur 

flygplatsbolaget även arbetar med att utveckla sin egen verksamhet, 

bland annat med bättre bokningsmöjligheter via Internet när den lokala 

resebyrån har försvunnit. Denna bokningsfunktion kommer dock LHG:s 

kunder även kunna ta del av om så behövs (Näslund, 2013).  

 

Lindströms (2013) förhoppning med LHG Learning Centers etablering 

är även att kommunen kommer kunna attrahera fler kvinnor att bo kvar 

och flytta till Lycksele. För att öka befolkningen och garantera olika 

utvecklingsmöjligheter måste könsfördelningen vara relativt jämnt 

fördelad i kommunen, vilket Lindström (2013) vill att LHG ska kunna 

bidra med. Dels att arbeten inom LHG Learning Center kommer 

attrahera fler kvinnor till Lycksele, men kommunen måste även kunna 

erbjuda bland annat bra barnomsorg. Arbetet för att öka antalet kvinnor 

i Lycksele kommun måste även prioriteras för Lyckseles framtida 

utveckling (Lindström, 2013). 
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5.4. Kommunala åtgärder 

 

Jönsson (2013) säger att Lycksele kommun är beredd att vara en positiv 

resurs för LHG Learning Center. Kommunen stödjer LHG:s etablering 

med frågor som relateras till Länsstyrelsen, Landstinget och de aktörer 

som LHG har behov av. Dialogen kommunen har idag med Landstinget, 

om den kompetensförsörjning som behöver öka i kommunen, kan 

indirekt påverka LHG:s verksamhet och anställningar. Jönsson (2013) 

säger att kommunen idag inte har samma aktiva samarbete med LHG 

Learning Center, nu när etableringen påbörjats av företaget. Kommunen 

fokuserar nu på andra kommunala angelägenheter, som dock kan 

relateras till LHG:s verksamhet. Idag fokuserar Lycksele kommun som 

sagt var på en samverkan med Landstinget. En dialog har påbörjats där 

man planerar service och sjukvård i kommunen, exempelvis 

beredskapen på ett ökat tryck av sjukdomsfall från kunder på LHG ska 

finnas. En dialog har påbörjats om att studera de möjligheter som finns 

till att lösa det framtida hindret gällande markfrågorna kring 

flygplatsen, om LHG ska kunna expandera sin verksamhet där. Samt vill 

kommunen etablera ett stöd tillsammans med Landstinget, gällande att 

exempelvis rätt kompetens utvecklas. Detta ska göra både Landstinget 

och LHG medvetna om varandras verksamheter. Indirekt stöttar 

kommunen fortfarande etableringen av LHG Learning Center, men 

genom att aktivt arbeta och utveckla kommunen i helhet (Jönsson, 

2013).  
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6. DISKUSSION 
  

Lycksele kommun kommer att behöva hitta sin egen grund att stå på, 

om samarbetet med den utomstående investeringen av LHG Learning 

Center ska kunna leverera önskade resultat både för kommunens 

näringsliv och för LHG:s verksamhet. Laurin (2006) påpekar just detta 

resonemang som viktigt vid utomstående investeringar, att alltid ha en 

förankring på det lokala planet, båda parter kommer i sådana fall att 

gynnas av samarbetet, även om det är en lång väg att vandra med olika 

typer av svårigheter. 

 

Campbell et al. (2003) för ett resonemang angående privata 

investeringar i perifera områden, gällande att de behövs för att ett 

område som Lycksele ska kunna utvecklas. Investeringen med LHG 

kommer att skapa arbetstillfällen, dock vet man inte hur många. Det har 

diskuterats att LHG Learning Centrets etablering i kommunen ska 

generera allt mellan 200 till 400 arbetstillfällen. Dock är detta en stor 

skillnad som diskuteras med 200 arbetstillfällen, i vilken utsträckning 

ska Lycksele kommun då planera sina verksamheter kring dessa 

potentiella siffror? Utan ett fastställt underlag kommer det vara oerhört 

svårt att planera möjliga effekter av LHG Learning Center och 

kommunens framtid.  

 

Dessa arbetstillfällen som LHG:s etablering innebär kommer ändå med 

stor sannolikhet att leda till en ökad befolkning i Lycksele och därmed 

skatteintäkterna för kommunen. Dessa anställningar som LHG Learning 

Center omfattar behöver inte i sig resultera i en dramatiskt ökad 

inflyttning till kommunen. Personer som anställs kan med befintliga 

pendlingsmöjligheter välja att inte bosätta sig i Lycksele, eller så kan de 

bli tvingade till att pendla. En stor orsak till LHG:s etablering i Lycksele 

är Hotell Lappland som har kapacitet att inhysa företagets kunder. Dock 

kan det finnas en faktor som inte inkluderats i denna etablering, och det 

är bostadsbristen i Lycksele. Bostäder till bland annat nyanställda på 

LHG och deras familjer. Bostadsbristen är ett stort problem idag för 

Lycksele kommun, redan innan LHG valde att lokalisera sig där. De 

kommande anställda på företaget har dock en möjlighet att pendla från 
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andra kommuner, detta skulle minska skatteintäkterna för Lycksele 

kommun. I värsta fall skulle de arbeten som LHG skapar inte kunna 

tillsättas. Tanken av att vara utan boende eller att bo periodvis på ett 

vandrarhem skulle kunna påverka antalet intresserade 

arbetsansökningar, vilket i sin tur kan innebära ett sämre utbud av 

kompetens för LHG:s verksamhet. Om detta blir fallet finns möjligheten 

att LHG Learning Center inte kommer kunna nå sin maxkapacitet på 

cirka 5 000 utbildade kunder per år. De planerade byggnationerna av 

bostäder hos kommunen, som förhoppningsvis påbörjas inom ett år, 

kommer ha en stor påverkan på hur väl LHG och Lycksele kommer 

kunna påbörja en ny trend för en positiv utveckling.  

 

Sankarans (2003) resonemang om den globala försäkringstagaren och 

den lokala tillhandahållaren går att applicera på händelsen i Lycksele 

kommun. Samarbetet mellan LHG Learning Centrets verksamhet och 

Lycksele kommuns verksamheter kommer att behöva utvecklas. LHG:s 

lokalisering kan nämligen påverka den lokala utvecklingen och 

bestämma hur Lyckseles framtid kan komma att formas. Med LHG:s 

etablering kommer det fortfarande vara svårt för kommunen att vända 

den genomgående nedåtgående trenden av en minskande befolkning. 

Utan LHG:s etablering i kommunen kommer denna trend dock bli ännu 

svårare att hantera.  

 

Sankaran (2003) talar även om den lokala kunskapen hos befolkningen 

som man inte får bortse från. Kunskapen som finns hos de lokala 

företagen kan innefatta den avgörande utgången för Lyckseles framtid. 

Kommunen verka inte involverar de lokala företagen tillräckligt i 

utvecklingsarbetet, när de antar att de lokala företagen är positivt 

inställda till LHG:s etablering, samt att ansvaret i största del ligger hos 

dem själva till att utvecklas. Om man inte involverar de lokala företagen 

i kommunens utvecklingsarbete kan det bland annat innebära en större 

ekonomisk skatteförlust, oavsett om LHG Learning Centrets verksamhet 

går bra, när skatteintäkterna från andra lokala företag minskar till 

kommunen. Den mångfald som finns inom näringslivet i Lycksele idag 

kan ändå utvecklas, exempelvis om man ser på bostadsbristen. 

Kommunen kan tillmötesgå efterfrågan på bostäder på olika sätt. 
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Kommunen skulle relativt snabbt kunna erbjuda ett antal bostäder till 

nyinflyttade personer och anställda till LHG, om man anlitar ett av de 

utomstående byggföretagen som Lindström (2013) talade om. Dessa 

byggnationer skulle även ha en lägre kostnad med 30 %, vilket är 

fördelaktigt. Dock borde man inte använda sig av denna typ av 

utomstående företag i för stor utsträckning. Det skulle inte vara 

gynnsamt för kommunen i ett långsiktigt perspektiv. Kommunen skulle 

snabbt och till synes billigare kunna erbjuda bostäder och bromsa 

bostadsbristen, de lokala byggföretagen behöver då inte inkluderas. Som 

Sankaran (2003) påpekar borde dock kommunen använda sig av de 

lokala byggföretagen i en så stor omfattning som möjligt, efter att ett 

fåtal beskrivna byggnationer påbörjats av ett utomstående byggföretag. 

Detta kan vara det bästa sättet att få igång bostadsmarknaden, samtidigt 

som det främjar den lokala ekonomin. Under detta arbete har det 

exempelvis framkommit att LHG själva kommer ansvara för 

byggnationer av nya lokaler som de kommer att behöva. Kommunen ska 

bara främst kunna tillhandahålla företaget mark. Dock borde 

kommunen kunna samverka mellan LHG och lokala byggföretag när en 

utbyggnad ska äga rum. Därför om lokala byggföretag skulle få 

möjlighet att bygga dessa nya lokaler, skulle det innebära en ökad 

omsättning för den allmänna lokala ekonomin. Kommunen skulle då 

uppleva en mer positiv effekt av denna ökade sysselsättning, än om LHG 

väljer en egen entreprenör att utföra deras nybyggnationer. Just därför 

är det inte endast upp till de lokala företagen att öka sin omsättning och 

se till att utvecklas i Lycksele, som Johansson (2013) bland annat talar 

om. Kommunen måste möjliggöra vissa utvecklingsscenarion och 

samverka mellan olika parter, och ta sitt ansvar i denna lokala 

interaktion.  

 

Heyes et al. (2011) resonemang kan användas på Lyckseles situation, 

angående mindre företag som kan utvecklas med större företag. Mindre 

och medelstora företag i Lycksele har en möjlighet vid ett samarbete 

med LHG att utveckla sig till större och starkare. Om inget samarbete 

kommer upprättas finns en risk att de mindre företagens långsiktiga 

överlevnad påverkas. Om de mindre företagen försvinner i kommunen 

skulle detta inte gynna Lycksele långsiktigt.  
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Lycksele kommun kan inte ta för givet att LHG:s verksamhet enbart 

kommer vara ett positiv tillskott i kommunens utvecklingsarbete och för 

näringslivet. LHG skulle kunna testa sin utformning av verksamheten i 

Lycksele för att sedan förflytta sig till en annan ort, där exempelvis en 

platsspecifik expansion av företaget är möjlig och vissa markfrågor inte 

är ett hinder. Att därför från kommunens sida vara `till förfogande´ för 

denna större investering och planera runt LHG:s verksamhet kan enligt 

Massey (2004) resultera i ett förlorat lokalt styre. Möjligheten att LHG 

Centret skulle styra kommunen direkt eller indirekt i deras 

utvecklingsarbeten, kan vara en risk. Globala företag har inte samma 

lojalitet till den lokaliserade platsen, man är inte socialt rotad i området 

som man väljer att etablera sig i. De är ”trolösa” företag som innebär en 

osäker framtid, tills de genom tiden blivit lojala till området. LHG kan 

anses vara ett sådant ”trolöst” företag, i och med att investeringen 

kommer utifrån. Företaget kan möjligen känna en lojalitet till Sverige, 

när det är ett svenskt företag men LHG skulle samtidigt kunna etablera 

sig i Finland eller Norge, när de även har mycket snö och mörker under 

året, samt bra flygplatser med hög säkerhet och troligtvis närliggande 

hotell. Att uppfatta LHG att ha en speciell lojalitet till Lycksele kommun 

vore optimistiskt och t.o.m. farligt. Att ytterligare börja planera och 

strukturera kommunens samhällsplanering runt LHG, att företaget 

indirekt då styr planeringen, vore ännu allvarligare. Det skulle kunna bli 

förödande för Lyckseles framtid om LHG plötsligt väljer att 

omlokalisera sig.  

 

En aspekt som måste fungera om LHG Learning Center ska uppnå sitt 

mål med företaget och fortsätta använda Lycksele som bas, är att den 

kunskap som behövs inom verksamheten finns att tillgå. Därför är det 

oerhört viktigt för Lycksele att kunna leverera denna kompetens som 

behövs. Dock är det en kompetensbrist som råder i kommunen. Därför 

är ett samarbete med exempelvis Luleå Universitet viktigt att etablera, 

för att denna kompetens ska kunna påträffas. Det är viktigt för LHG 

Learning Centrets framtida utveckling i Lycksele. Finner man inte den 

kompetens som behövs till företagets verksamheter, kan LHG ta 

beslutet om en omlokalisering. De må hända att de i detta läge inte vill 

omlokalisera verksamheterna, men att de måste när inte kunskapen 
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finns. Utan denna kunskap kan företaget inte vidareutvecklas. När en 

”ny” verksamhet som LHG ska etablera sig inom flygbranschen behöver 

företaget producera bättre innovationer, produkter och ny kunskap till 

marknaden. Då kommer företaget och kommunen att frodas, med fler 

arbetstillfällen och ökad efterfråga av LHG:s produkter och kunskap. På 

samma sätt som företaget kan etablera ett större samarbete med lokala 

företag. Dessa indirekta effekter relaterat till kompetensen som Fritsch 

et al. (2004) talar om, inkluderas i företagets kapacitet. Om ett 

misslyckande inträffar med LHG:s etablering i Lycksele kan avhopp från 

deras samverkansgrupp ske, i form av internationella flygplatser och 

företag. Samt att de lokala företagen som påbörjat ett samarbete med 

LHG bli mer sårbara, när exempelvis nedskärningar inom den egna 

verksamheten fordras. Misslyckas LHG:s etablering i Lycksele kommer 

det vara svårt att stoppa en nedläggning av verksamheten, och möjligen 

nedläggningar av lokala samarbetspartners. Detta gör det riskabelt för 

kommunen att indirekt planera kommunens verksamheter kring LHG 

Learning Center. Lyckas LHG med sin etablering i Lycksele och 

uppfyller de mål som är fastställda, kommer det nog inte att bli dessa 

nedläggningar när en så kallad maxnytta närmas, som Saviotti et al. 

(2004) talar om.  

 

LHG:s etablering i kommunen innebär möjligheter men samtidigt kan 

denna etablering göra kommunen mer sårbar. Olsson et al. (2003) 

nämner några av dessa indirekta effekter. Om man från kommunens 

sida planerar efter en ökad mobilitet i kommunen och dessa 200- 400 

arbetstillfällen, skapar man ett beroende från LHG:s verksamheter. Det 

är detta beroende som slutligen ger kommunen en sårbarhet. Om LHG 

efter en kortare tid väljer att omlokalisera sig kan kommunen behöva 

genomföra drastiska nedskärningar, när mobiliteten minskar till följd av 

LHG:s försvinnande i kommunen. Det kommer alltid finnas ett behov av 

flygsäkerhetsutbildning och nya produkter inom branschen, men frågan 

är om denna utbildning alltid måste bedrivas i Lycksele.  

 

Allmänt bättre produkter som är relaterade till flygindustrin kommer att 

behövas, men framförallt miljövänligare produkter måste utvecklas. 

Dickens (2009) resonemang om att företag alltid måste fortsätta 
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utveckla sina produkter kan tillämpas på LHG. Företaget kommer 

kontinuerligt behöva utveckla produkter till flygindustrin för att kunna 

bibehålla sin ledande position ute på marknaden. En fortgående 

produktlivscykel behövs för att LHG:s verksamhet ska finnas i 

framtiden. Kommer utbildningen och testverksamheterna inte resultera 

i nya innovationer för flygplan och flygplatser kommer LHG Learning 

Center inte finnas under en längre period. Därför är det både en press 

på LHG Centrets verksamheter till att lyckas och en press på kommunen 

att leverera den kunskap och kompetens som företaget behöver. Därför 

krävs ett samarbete mellan dessa parter för att man ska lyckas med LHG 

Learning Center och en positiv utveckling för Lycksele.  

 

Tillsammans med de lokala företagen är detta möjligt, men det är hårt 

arbete som ligger framför alla inblandade om Lycksele kommun ska 

etableras på den internationella kartan. LHG har själva den bästa 

tänkbara möjligheten till att utforma och marknadsföra sitt företag. De 

valde att lokalisera sig i Lycksele. Visst kommer det ske både en ökad 

och minskad global efterfrågan av LHG:s verksamheter, beroende på 

hur olika flygplatsscenarion och situationer ser ut i världen. Ibland 

kommer LHG förmodligen genomgå stabila perioder, på samma sätt 

som de förmodligen kommer uppleva en minskad global efterfrågan av 

utbildningen och vissa produkter. Dock sker det en ständig utveckling 

som fortskrider på global nivå. Dessa vågrörelser kan möjligen i 

framtiden skildras i Lycksele kommun, om LHG:s utbildnings- och 

testverksamheter når en framgång och fortsätter utvecklas i Lycksele.  

LHG kommer kunna utvecklas till att globalt vara en central punkt och 

mötesplats för flygsäkerhetsutbildning, samt nya produktinnovationer. 

Detta skulle kunna komma att långsiktligt öka antalet företag i Lycksele 

och förbättra näringslivsklimatet i kommunen ytterligare. Kommunen 

kan med en samverkan från alla parter idag inom kommunen möjligen 

lyckas med detta, men det kommer ta ett flertal år. Lycksele skulle 

slutligen kunna ses som en attraktiv plats att lokalisera sitt egna företag 

på, som kan relateras till bland annat flygplatssäkerhet. Dessa nya 

möjligheter skulle då kunna fortsätta utveckla dagens varierade 

näringsliv i kommunen. Samtidigt som befolkningsutvecklingen ökar, 

som i sin tur innebär bland annat högre kommunala skatteintäkter.    
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7. VIDARE STUDIER 
 

Det borde göras vidare studier och undersökningar om de lokala 

företagens synpunkter på LHG:s etablering i Lycksele kommun. Samt 

samverkansmöjligheter som finns mellan dem och LHG. Kommer de 

lokala företagen kunna utvecklas med hjälp av LHG:s etableringsfas och 

driftsfas, vore det oerhört positivt för Lycksele näringsliv och fortsatta 

utveckling. Om inget samarbete är möjligt eller önskvärt, kommer det 

inte innebära så stora förändringar inom kommunens näringsliv 

långsiktligt.  

 

Den sociala utvecklingen kommer i stor del att påverkas av LHG:s 

etablering i Lycksele, vilket borde studerats. Studier relaterade till att 

skapa en gemensam atmosfär inom kommunens gränser borde 

utarbetas. Det är en möjlig kulturkrock som dels kommer skapas hos de 

nyinflyttade och dels hos de som redan är bosatta i Lycksele, när det kan 

bli så pass mycket nytt folk utifrån i kommunen. 

 

Vidare studier borde även göras om hur det ökade transportflödet 

kommer påverka den befintliga vägen mellan Lycksele stad och 

flygplats, när denna väg högst troligt kommer bli tungt trafikerad. 

Exempelvis vilka förutsättningar väghållningen har relaterat till antal 

bilar och taxi som kan komma köra där. Kommunen behöver aktivt 

förhålla sig till om busslinjer är ett alternativt sätt till att minska 

belastningen på vägen om inte en ombyggnation av vägen är möjlig, om 

så krävs. 
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8. SAMMANFATTNING 
 

I denna studie har situationen om hur Lycksele kommun kommer 

kunna påverkas av LHG Learning Centrets etablering beskrivits. Mer 

specifikt redovisas hur Lyckseles näringsliv bedöms kunna påverkas. 

Det genomfördes en kvalitativ analys, baserad på semistrukturerade 

intervjuer med inblandade aktörer.  

 

De slutsatser som framkommer av studien är främst att LHG Learning 

Center kommer innefatta 200-400 nya arbetstillfällen för Lycksele 

kommun, vilket är en indirekt effekt av företagets etablering. Sedan är 

det ett privat företag som kommer påverkas indirekt av LHG Learning 

Centrets etablering i kommunen. Det företaget är Hotell Lappland. 

Hotellet kommer få fler övernattningar, uppåt 5 000 gästnätter per år, 

med LHG:s kunder. Detta är en stark indirekt effekt på Hotell Lappland, 

men LHG kan även ge upphov till förhållandevis tydliga positiva effekter 

på andra verksamheter i kommunen, särskilt flygplatsen. Lycksele 

flygplats får ett större utbud och även tillgång till en mer avancerad 

flygplatsteknologi, exempelvis har ny utrustning på landningsbanan 

installerats som man har tillgång till. Dock finns det negativa effekter 

som bör vara i åtanke, om LHG:s verksamhet skulle innefatta negativa 

omdömen, från missnöjda kunder, kan Lycksele flygplats inkluderas 

där. När LHG Learning Center är beläget på Lycksele flygplats, vilket 

skulle vara dåligt för LHG och kommunens framtida utveckling.  

 

Samtliga aktörer från kommunen, LHG:s ägare och det privata företaget 

Hotell Lappland var positiva till LHG:s etablering vid Lycksele flygplats. 

Det finns många möjligheter för kommunen att utvecklas när LHG 

Learning Centret etableras, men det medför även risker. Kommunen 

måste kunna tillgodose de lokala avtrycken som LHG skapar. 

Kommunen måste öka serviceverksamheten, lösa bostadsbristen och 

finna en lösning med begränsningen av byggnationer vid Lycksele 

flygplats. Om upp till 400 arbetstillfällen ska omfatta LHG Learning 

Centrats etablering i kommunen räcker inte verksamheten på Lycksele 

flygplats till i dagsläget, utan både konferenslokaler och själva 

flygplatsen måste utvecklas. Denna planering som formas efter en ökad 
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mobilitet, som LHG medför, i kommunen ökar även den lokala 

sårbarheten. Detta beroende kan tydliggöras om företaget väljer efter 

något år att omlokalisera sig.  Att finna en balansgång hos samarbetet 

med de lokala företagen, LHG Learning Center och Lycksele kommun är 

viktigt. Tillsammans har de möjlighet att bland annat vända Lyckseles 

neråtgående befolkningsutveckling, samtidigt som deras verksamheter 

utvecklas individuellt.  
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9.1. Bilaga 1. Intervjufrågor till Leif Graflind;  

 

Varför lokaliserar sig ASFT i Lycksele kommun med LHG Learning 

Center, vilka motiv fanns till valet av platsen?  

 

Vilken skillnad är det på LHG Learning Center och Winter OPS 

Conference i eran verksamhet? 

 

Hur kommer er organisation i Lycksele att se ut? Hur ser affärsidén ut 

för LHG:s etableringen i Lycksele? 

 

På vilket sätt kommer flygtransporten för ASFT verksamhet att ske, via 

Stockholm flygplats eller direktflyg till Lycksele och internationellt sätt?  

 

Vad kommer lokaliseringen i Lycksele innebära för er, finns det några 

positiva och negativa effekter som man förväntar sig?  

 

Vilken betydelse kommer de lokala företagen ha för LHG:s verksamhet? 

kommer de kunna bidra med något i till verksamheten?  

 

Vilken typ av arbetskraft kommer behövas hos er i Lycksele kommun? 

 

Vilka behov har LHG av kommunens tjänster? (personal på flygplatsen)  

 

Kan Lycksele möta kravbilden av er etablering? Kommer man kunna 

tillhandahålla de tjänster som behövs? 

 

Hur kommer verksamheten i Lycksele att variera i omfattning under 

året?  

 

När är det planerat att verksamheten ska vara i full gång i Lycksele? 

 

Vilket stöd förväntar man sig från Lycksele kommun? 

 

Kommer ASFT köpa en hangar eller fortsätta att hyra en på Lycksele 

flygplats?  
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Vilka möjligheter innebär det att etablera sig i Lycksele kommun?  

 

Förväntar man sig någon effekt på efterfrågan pga. den osäkra globala 

ekonomin idag av verksamheten?  

 

Vilken profil räknar man LHG kommer få med en etablering som sker i 

Lycksele? 

 

Kommer en utvärdering av verksamheten i Lycksele ske inom en kort 

framtid sedan när man startat verksamheten, finns det några sådana 

planer redan nu?  

 

Vilken roll har Hotell Lappland i LHG:s etablering?  

 

Något övrigt att tillägga… 

 

Slutligen undrar jag om jag kan citera dig i mitt arbete? 
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9.2. Bilaga 2. Intervjufrågor till Mattias Forsgren;  

 

Då skulle jag behöva ditt namn och din titulering till en början... 

 

Vilken roll har Hotell Lappland i LHG:s etablering?  

 

Vad innebär LHG:s etablering för Hotell Lappland? Finns det några 

negativa effekter?  

 

Kommer man aktivt från Hotell Lappland erbjuda ytterligare aktiviteter 

för flygsäkerhetsutbildningens personer, som skräddarsys för dem? 

 

Något övrigt att tillägga… 

 

Slutligen undrar jag om jag kan citera dig i mitt arbete? 
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9.3. Bilaga 3. Intervjufrågor till de anställda i Lycksele 

kommun; 

 

Hur ser näringslivet ut i kommunen? 

 

Vilka kortsiktiga effekter, under etableringsfasen, kan LHG innebära för 

Lycksele näringslivsutveckling? 

 

Vilka långsiktiga effekter, kan LHG innebära för Lycksele 

näringslivsutveckling, när den så kallade driftfasen är i gång? 

 

Finns det några restriktioner från kommunen som etableringen av LHG 

Learning Center måste förhålla sig till?  

 

Vilka direkta effekter förväntar man sig i kommunen med denna 

etablering av LHG:s verksamhet – förutom ca 400 jobb?   

 

Vilka negativa indirekta effekter förväntar man sig av LHG:s etablering i 

Lycksele kommun?  

 

Kommer det att vara någon investeringspuckel för Lycksele kommun 

sammankopplat med LHGs verksamhet? (sagt 200-400 jobb är en stor 

skillnad) 

 

Hur kommer kommunen anpassa sig efter en möjlig efterfråga av 

bostäder, när cirka 400 nya jobb kommer att tillkommer? Finns boende 

till nyanlända anställda i kommunen? 

 

Hur tror man de lokala företagen kommer att reagera och förhålla sig till 

LHG:s etablering i kommunen?  

 

Kommer kommunen på något vis arbeta aktivt med de lokala företagen 

samtidigt som man utvecklar relationen till LHG:s verksamhet, eller få 

de vänta tills etableringen av LHG är genomförd och fastförankrad i 

kommunen?  
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Vilka ekonomiska resurser är kommunen villiga att lägga ner på LHG:s 

etablering i kommunen?  

 

Kommer det utgifter som läggs på Lycksele flygplats utveckling och 

omstruktureringar i kommunen återbetalas tillbaka långsiktligt av olika 

effekter som LHG etableringen innebär?  

 

Finns det möjligen några svagheter hos kommunen som kan uppdagas 

av LHG:s etablering i kommunen?  

 

Vilka styrkor finns hos Lycksele kommun som kan tillhandahålla LHG:s 

satsning? 

 

Vet man vilka behov LHG har av kommunens tjänster?  

 

Hur stor är arbetslösheten i kommunen? 

 

Kan Lycksele möta kravbilden av LHG:s etablering? Kommer man 

kunna tillhandahålla de tjänster som behövs? 

 

Vilken uppfattning vill man att flygsäkerhetsutbildningens personer ska 

få av Lycksele under utbildningsperioden? Hur ska man i så fall uppnå 

det så detta inte bara kommer att vara ett flyg-in-flyg-ut flöde av 

personer och kunskap med LHG:s utbildningar i kommunen?  

 

En av prioriteringarna som man ska fokusera på under 2013 är enligt 

kommunen själv en effektiv miljödriven affärs- & tjänsteutveckling, men 

en ökad flygtransport är ju sämre ur den miljövänligare synpunkten. 

Hur ska man tillgodose dessa mål med samarbetet med ASFT 

flygtransporter samtidigt som man tar miljöpåverkan i beaktning? Hur 

ska man bemöta det? 

 

Hur stor påverkan kommer LHG:s etablering påverka övriga transporter 

inom kommun? Bussar, taxibolag, tågtrafiken… 
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Hur kommer Lycksele flygplats verksamhet påverkas av LHG:s 

etablering? (För de lokala passagerarna) 

 

Hur många arbetar i dag på flygplatsen? 

 

Finns det utvecklingsplaner för Lycksele flygplats idag, som kommunalt 

bolag? 

 

Hur kommer Lycksele flygplats att klara av ett ökat tryck på flygplatsen?  

 

Vilka förväntade långsiktiga effekter har man på Lycksele flygplats, 

gentemot LHG:s utveckling?  

 

Kommer buller och vibrationer från Lycksele flygplats påverka 

befolkningen i närområdet om transportflödet ökar där? 

 

Något övrigt att tillägga… 

 

Slutligen undrar jag om jag kan citera dig i mitt arbete? 

 

 

 

 


