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Förord 

 
Begreppet företagsklimat har fått ett allt större utrymme i debatter den senaste tiden. 

Det visar på ett intresse från samhällets sida angående företagarnas villkor och 

kommunernas ansvar. Även hos mig har ämnet väckt intresse, vilket bland annat 

beror på de undersökningar som Svenskt Näringsliv årligen presenterar. 

 

Det finns olika intresseorganisationer i samhället som arbetar med att främja 

företagarnas intressen. Svensk Handel arbetar dagligen med frågor om 

företagsklimatet och de gör i samarbete med Svenskt Näringsliv regelbundna 

kvantitativa undersökningar om just företagsklimatet i olika kommuner i Sverige.  

 

Ett stort tack vill jag rikta till svensk Handel Väst i Uddevalla som har visat intresse 

för den här studien. De har gett mig en bra grund att stå på i startskedet och har 

genom bra synpunkter och infallsvinklar fått mig att se nya dimensioner i begreppet 

företagsklimat. 

 

Jag vill även tacka min handledare Mats Ekberg för konstruktiv kritik och goda råd 

under arbetets gång. Det är viktigt att ha en utomstående objektiv part som kan se 

arbetet ur ett annat perspektiv. 

 

Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till alla de företagare i Uddevalla som 

tagit sig tid att ställa upp på intervjuer. Tid är det viktigaste och dyrbaraste en 

företagare har och jag är enormt tacksam över att de avvarat en del av den. 

 

 

Trollhättan 13/3 2004 

 

 
Anna Johansson 
 

 

  



Sammanfattning 
 

Det är många olika faktorer som påverkar det lokala företagsklimatet. Dels finns det 

historiska faktorer som skiljer sig från kommun till kommun. Dels är det olika 

regionala faktorer som påverkar. Mellan olika kommuner kan det skilja sig i hur väl 

tillgången på arbetskraft är, hur väl infrastrukturen fungerar, hur konkurrens och 

samarbete fungerar samt hur attityderna i samhället gentemot företagande är. Hur 

kommunen agerar i företagsfrågor är också en viktig del i hur det totala 

företagsklimatet är. Även företagarens roll som entreprenör påverkar till stor del hur 

företagets möjligheter till framgång är.   

 

Syftet med studien är att beskriva hur företagsklimatet i Uddevalla centrum är. Det 

görs genom att med kvalitativa intervjuer ta reda på vad företagarnas uppfattning av 

företagsklimatet är och hur kommunen agerar för att främja företagsklimatet. 

 

Resultatet av studien är att många handelsföretag i Uddevalla känner en stark oro 

över centrums utveckling. Det beror på att allt fler kunder åker till köpcentrat Torp, 

som på senare tid expanderat kraftigt. Anledningen till att de sviker centrum är att 

det finns ett för dåligt utbud av varor samt att tillgängligheten är dålig i form av dyra 

och icke-centrala parkeringsplatser. Vissa handelsföretag har upplevt en markant 

minskning i omsättning och antalet kunder. Företag med ett mer specialanpassat 

utbud och som karaktäriseras av mer lojala kunder som t ex frisörer, optiker och 

mäklare upplever inte samma problem med omsättningen. Men de kan ändå tycka 

att det är tråkigt att centrum töms på folk. 

 

Majoriteten av företagen har ingen som helst insikt i kommunens arbete och 

efterlyser därför någon form av samarbete. Företagarna har skilda åsikter om hur 

företagsvänliga kommunen är. Det riktas en del kritik mot kommunen angående 

ointresse mot företagarna samt dess byråkrati och tröghet. Nätverksfrämjande är en 

del som kommunen jobbar aktivt med och som de enligt vissa företagare lyckats 

med.  

  



Abstract 
 

There are a number of factors that affect the local business climate. Historical factors 

are different between local governments and regional factors also influences at the 

business climate. It can be major differences between local governments in the 

supply of labour, how well the infrastructure works, the competition and cooperation 

within the region and the attitudes in society towards companies. The way the local 

government acts in business-matters play a great role in the way the entire business 

climate develops into. The businessman’s role as an entrepreneur also plays a major 

role in how successful the company turn into.  

 

The survey’s objective is to investigate the business climate in Uddevalla town. It is 

done by qualitative interviews with company leaders about their opinion of the 

business climate and by interviews with the local government about its work to 

support the business climate. 

 

The result of this study is that several trade companies feel a strong concern about 

the development of the town. It depends on the declining amounts of consumers in 

the town and the great expansions of the shopping centre Torp. The reason why 

customers let the town down is the lack of merchandise offers and the expensive 

and non-central car parks. Some trade companies have noticed a significant decline 

in earnings and the number of customers. Companies with more individual offers and 

which are characterised by loyal customers, for example hairdressers, opticians and 

house agents, do not experience the same decline in sale. But they generally believe 

that it is depressing to see how the town gets empted out of people day by day. 

 

The majority of the companies don’t have any insight at all regarding the local 

governments work and they therefore wish for some kind of collaboration. 

Companies have different opinions whether the local government are business-

friendly or not. Some are criticising the government’s lack of interest towards 

companies as well as their bureaucracy and slowness. The local government does 

an active work to encourage company networks and do succeed with it, according to 

some company owners.  
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1. Bakgrund 
 
Som en hjälp till att förstå grunderna i denna undersökning ges en 

bakgrundsbeskrivning. Här ges en introduktion till ämnet företagsklimat, förklaring av 

ämnesval och en kort presentation av Uddevalla kommun. Slutligen presenteras 

studiens upplägg och fortsatta disposition med hjälp av en figur. 

 

1.1 Introduktion 
  

Förutsättningarna för företagande är olika beroende på var i landet man befinner sig. 

Kommuner som Gnosjö, Vellinge och Värnamo är kända för sina driftiga 

entreprenörer och sin småföretagarkultur. Personligen har jag den förutfattade 

meningen att om en person blir av med jobbet i någon av dessa kommuner, så 

startar samma person ett företag veckan därpå. Det tycks finnas en oändlig och 

outtröttlig idérikedom som ligger och gror under ytan för att i nästa stund explodera. 

Här är det inte tillgången på naturresurser som gjort företagen framgångsrika utan 

snarare bristen på dessa. Avsaknad av naturtillgångar gav utrymme åt driftiga 

människor och deras idérikhet och uppfinningsrikedom fick istället för industrin 

utgöra regionens tillgångar. Även det geografiska läget i södra Sverige bidrar till en 

naturligt större och lättrörligare marknad som underlättar för nya idéer, impulser och 

kunskaper utifrån att nå in. 

 

I andra delar av Sverige, där stora naturtillgångar ledde till bruk och bruksmentalitet, 

lades grunden till landets industrialisering. Genom storskaliga industrier växte 

bruksorterna upp, vilka ofta var beroende av bruket som enda industri och 

arbetsgivare. Resultatet av att bruket tillhandahöll arbetstillfällen åt alla var att det 

inte heller växte fram någon tradition av småföretagare.  

 

De olika bakgrunderna förklarar till viss del skillnaderna mellan olika regioners 

grundförutsättningar och skillnader i attityder till företagande. Företagsklimatet har i 

de olika regionerna formats över tiden som ett resultat av bland annat ovanstående 

förutsättningar. Olika regioner och kommuner startar därför med olika utgångslägen 

som har lång historisk förankring. (Förutsättningar för företagande, NUTEK, 2003). 
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1.2 Ämnesval 
 

Företagsklimat och företagsamhet är ett ämne som jag med tiden blivit allt mer 

fascinerad av. Att företagare på olika orter har olika förutsättningar för att lyckas är 

ett intressant fenomen som har uppmärksammats mycket på senare tid. Både 

företagarens roll som entreprenör och hur samhället stödjer eller uppfattar 

företagarna är viktiga framgångsfaktorer för ett företag. 

 

Begrepp som företagsklimat och företagarkultur står i dagsläget högt i kurs hos 

beslutsfattare och figurerar flitigt i media. Det är en vändning som har kommit för inte 

allt för länge sedan. På 70- och 80-talet upplevde många småföretagare att de 

betraktades som ett problem istället för en positiv tillgångskälla av samhället.  

 

Det görs regelbundna undersökningar av företagsklimatet i syfte att främja det på 

sikt. I många städer har det blivit en prestigesak att hamna högt upp på 

undersökningarna. En stad som vill bli uppfattad som en blomstrande handelsstad är 

troligtvis mån om att inte vara känd för sitt dåliga företagsklimat. Därför är dessa 

undersökningar av positiv karaktär; kommunpolitikerna och övriga intressenter börjar 

uppmärksamma företagens situation. Undersökningarna ger en möjlighet att se 

problem som man kanske inte trodde fanns.  

 

Den här undersökningen kommer att behandla företagsklimatet i Uddevalla. Det var 

ett gemensamt beslut mellan mig och Svensk Handel Väst, som kan ses som min 

uppdragsgivare. Båda parter var intresserade av personliga intervjuer där 

företagarna fritt får uttrycka sina åsikter. De undersökningar som görs över hela 

landet är standardiserade med begränsad möjlighet att kunna beskriva upplevelser 

och attityder. Vi tyckte också att det skulle vara av intresse att höra hur kommunen i 

Uddevalla uppfattar företagsklimatet, vilka åtgärder de vidtar och hur deras attityder 

gentemot företagande är.  
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1.3 Uddevalla kommun             

 
Uddevalla är beläget i centrala Bohuslän och just läget har alltid varit en 

framgångsfaktor. Uddevalla var först en renodlad handelsstad och fick 

stadsrättigheter 1498. Genom återkommande sillperioder och stor exporthandel 

gynnades utvecklingen. Med industrialiseringen på 1800-talet kom också ett mer 

skiftande näringsliv. De mest kända exemplen är Uddevalla Tändsticksaffär, 

textilfabriken Tiger och Uddevallavarvet. Det har skett en stor strukturomvandling i 

Uddevalla de senaste decennierna. Man har gått från att vara en varvs- och 

industristad till att bli en handelsstad. Handeln är idag den största privata branschen 

och tillverkningsindustrin är näst störst. Uddevalla domineras idag av många 

småföretag och det finns enbart 25-30 företag med över 50 anställda. I dagsläget är 

Volvo Cars den största privata arbetsgivaren i kommunen. (Kort om Uddevalla, 

intervju med Owe Westberg).  

 

I en verksamhetsplan för 2003-2005 har Uddevalla kommun gjort en SWOT-analys 

över utvecklingen, sett ur ett sysselsättnings- och befolkningsperspektiv. Här ges en 

översiktlig bild över områdets förutsättningar (Uddevalla Kommun) 
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 Satsning på bredband i kommunen 

Hot 
 
• Stort beroende av fordonsbranschen 
• Åldrande befolkningsstruktur 
• Bristande anpassning till 

internationaliseringen 
• Rekryteringssvårigheter till Uddevalla 

Möjligheter 
 
• Högskolans utveckling 
• Fokusering på besöksnäring och IT-design
• Utveckling av återvinningsindustrier 
• Hamnanknuten verksamhet 
• Attraktivt boende 

Svagheter 
 
• Låg utbildningsnivå bland befolkningen
• Brist på utbildad arbetskraft 
• Få större företag 

Styrkor 
 
• Strategiskt läge mellan Köpenhamn-

Göteborg-Oslo 
• Tillgång till hamn, järnväg och närhet till 

flygplats 
• Naturresurser och fritidsboende 
• Mångfald av företag och flera 

tillväxtföretag 
• Omfattande och bred detaljhandel 

Väl utvecklad gymn
expansiv högskola 

•

Figur 1, SWOT-analys för Uddevalla kommun  
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1.4 Disposition 
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Figur 2, Disposition över rapportens innehåll 
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2. Problem 
 

I det här kapitlet läggs grunden för arbetet. Det presenteras en problemdiskussion i 

ämnet företagsklimat som mynnar ut i forskningsfrågor och syfteformulering. 

 

2.1 Problemdiskussion 
 

Företagarna lever idag i en ytterst föränderlig och komplex omvärld. Det är många 

faktorer som påverkar deras förutsättningar för att framgångsrikt driva sin 

verksamhet. Trots att de nationella villkoren med skatter och liknande är domsamma 

för alla företag, är skillnaderna i framgångsrikt företagande stora mellan olika 

kommuner. Förutom den historiska tradition som finns till grund på respektive ort, 

finns det fler faktorer som påverkar. Det är dels upp till företagaren själv att på bästa 

sätt driva företaget framåt, dels är det olika lokala förutsättningar som ger möjligheter 

till att lyckas.  

 

Företagsstrukturen i Sverige har den senaste tiden genomgått en stor förvandling 

från att ha bestått av några få stora industriföretag, till att istället bestå av många 

småföretag. I dagsläget är ungefär var tionde yrkesverksam person företagare, men 

för att få fortsatt ekonomisk utveckling och sysselsättning behövs det fler. För att 

uppnå denna ökning är det viktigt att kommunerna aktivt arbetar för att ge de bästa 

förutsättningarna för företagande. För att stödja ortens företagare kan kommunen t 

ex förse företagen med information, rådgivning, utbildning och finansiering 

(Näringslivets kommunfakta). Det är många delar som tillsammans bildar det lokala 

företagsklimatet och det är viktigt att både företagare och kommun är medvetna om 

vad som är bra och vad som kan bli bättre. På så sätt kan man gemensamt arbeta 

för att uppnå en förbättring. 

 

Uddevalla kommun har på sin hemsida lagt ut en broschyr som kallas; ”Vision, 

Uddevallas invånare skall ges förutsättningar för en god livskvalitet”. Här beskrivs 

hur kommunen i olika områden ska uppfylla ovanstående vision. I ett särskilt stycke 

står det att kommunen ska verka för ett gott företagsklimat. Det står följande; 
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”Visionen innebär att vi är lyhörda för företagens behov och ger god kommunal 

service. Detta gör vi genom att 

• Skapa goda förutsättningar när det gäller mark och lokaler. 

• Aktivt stimulera nätverk bland företag. 

• Underlätta kontakter mellan näringsliv och utbildning. 

• Aktivt utveckla ”en dörr in”-principen i kommunen för att företagen skall 

uppleva det enkelt att komma i kontakt med kommunen”. 

 

Liknande visioner finns på de flesta kommuners hemsidor och det är intressant att få 

reda på om det ligger någon substans i den. Hur bra företagsklimatet i Uddevalla är 

beror till stor del på vilka förutsättningar kommunen ger. Det är de som genom sitt 

agerande och sina attityder gentemot företagande bestämmer hur väl visionen 

stämmer överens med verkligheten. Kommunens agerande och övriga lokala 

faktorer ger tillsammans en bra bild av hur bra företagsklimatet i Uddevalla är. 

 

2.2 Forskningsfrågor 
 

Huvudfråga: Hur är företagsklimatet i Uddevalla centrum? 

 

Delfråga 1: Hur är företagsklimatet i Uddevalla centrum, enligt företagarna? 

 

Delfråga 2: Vad gör kommunen i Uddevalla för att uppnå ett attraktivt företagsklimat 

och uppfylla sin vision?  

 

2.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka företagsklimatet i Uddevalla centrum genom 

att undersöka företagarnas uppfattning av företagsklimatet samt att undersöka hur 

kommunen agerar för att främja företagsklimatet. 
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3. Metod 
 

Här ges en genomgång av hur syftet skall uppnås samt hur forskningsfrågorna skall 

besvaras. Olika sätt att forska och samla in information presenteras i olika avsnitt. I 

avsnitten presenteras också de metoder som kommer att användas i just denna 

studie och även en motivering till varför just de metoder valts. Sist i kapitlet beskrivs 

hur urvalet av de olika företagen gjorts och även intervjuernas innehåll. 

 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 
 

Det finns idag två vetenskapliga huvudinriktningar inom forskning: positivismen och 

hermeneutiken. Positivismen är ett grundläggande rationalistiskt synsätt som i hög 

grad präglat det framväxande vetenskapssamhället sedan 1700-talet. Det bygger på 

renodlade experiment och kvantitativ mätning samt logiska resonemang. En 

positivistisk ansats bygger på formell logik och fakta som är resultat av mätning. 

Medan positivismen beskriver och förklarar söker man med ett hermeneutiskt 

angreppssätt istället försöka få en helhetsförståelse, en insikt. Det uppnås genom att 

forskaren tolkar och försöker förstå en annan persons handlingar (Eriksson & 

Wiedershielm-Paul, 2001). 

 

Det objektiva positivistiska förhållningssättet och det subjektiva hermeneutiska sättet 

kan illustreras på följande sätt: 

 

Positivistiskt perspektiv   Hermeneutiskt perspektiv 

 

 

 

 

 

Figur 3, Positivistiskt och hermeneutiskt perspektiv 
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I det vänstra alternativet placeras forskaren som åskådare eller observatör i en 

objektiv omvärld. I det högra alternativet ingår forskaren i, och är en del i en subjektiv 

värld (Backman 1998). 

 

Den här studien baseras på att förstå hur företag och kommun samverkar och hur de 

upplever det lokala företagsklimatet i Uddevalla. Därför är ett hermeneutiskt 

angreppssätt till fördel. Genom en dialog med berörda parter kan jag känna av 

stämningar och få en mer fullständig förståelse av deras situation och uppfattningar.  

 

3.2 Insamling av information 
 

Det finns olika sorters information och även olika sätt att få tillgång till den. Vilken 

metod som väljs beror till stor del på typen av arbete. Olika studier har också olika 

höga krav på giltighet. I avsnittet redogörs för olika sorters information, hur 

insamlingen går till samt en giltighetsanalys. 

 

3.2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

 

När man forskar kan man använda sig av kvalitativ och/eller kvantitativ metod för att 

få information. Den grundläggande skillnaden mellan dessa metoder är att den 

kvantitativa metoden omvandlar informationen till siffror och mängder medan den 

kvalitativa metoden speglar forskarens uppfattning eller tolkning av informationen. 

Den kvalitativa informationen kan och bör ej omvandlas till siffror. Utifrån dessa 

förhållanden ser man att vissa förhållanden passar bäst för en kvalitativ ansats och 

andra för en kvantitativ ansats. Kvalitativ och kvantitativ metod är lika på så sätt att 

de har gemensamma syften. De syftar bägge till att ge en bättre förståelse av det 

samhälle vi lever i och hur enskilda människor, grupper och institutioner påverkar 

varandra. Dessa två metoder kan med fördel kombineras vilket gör att deras starka 

och svaga sidor stärker varandra (Holme & Solvang, 1997). 

  

I denna studie lämpar sig bäst en kvalitativ studie. Jag vill att intervjupersonerna ska 

få möjlighet att vara flexibla i sina uttalanden, vilket kan ge större tillförlitlighet i 

slutresultatet än med förutbestämda svarsalternativ. Eftersom jag kommer att 
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befinna mig i samma rum som intervjupersonerna har jag även möjligheten att 

uppfatta saker som inte sägs med ord. Det kan vara stämningar, kroppsspråk, 

underförstådda meningar och dylikt. Studien syftar till att fånga egenarten hos den 

enskilda enheten och dennes speciella livssituation, vilket gör den kvalitativ. Hade 

jag haft ett kvantitativt upplägg skulle informationsinsamlingen präglas av urval och 

avstånd, d v s att jag redan i förväg bestämt hur intervjun skulle fortlöpa (Holme & 

Solvang, 1997).  

 

Anledningen till att jag inte valt att genomföra en kvantitativ studie beror 

huvudsakligen på att det redan genomförts sådana studier. Där kan man med hjälp 

av medelvärden se hur företagarna uppfattar företagsklimatet. Det jag vill få fram 

genom studien är inte ett medelvärde för hur företagarna uppfattar företagsklimatet, 

utan främst en förklaring till varför de tycker som de gör. Vad kan bli bättre och vad 

är bra. Genom att förstå bakgrunden till människors tyckande och tänkande är det 

lättare att förstå dem och stanna upp och lyssna. Annars är det väldigt enkelt att 

bara sätta folk i ett fack som ”gnälliga företagare” eller liknande. Hör man deras 

personliga berättelser och livsöden utvecklar man en empati som är en bra grund för 

förståelse och tvåvägskommunikation. Inga medelvärden i världen kan ersätta det 

alternativet. 

 

3.2.2 Primärdata och sekundärdata 

 

Det finns olika sätt att samla in information för att få frågeställningarna besvarade. 

Det är närheten till informationslämnaren som är avgörande. Ögonvittnesskildringar 

samt förstahandsrapporteringar kallas primärkällor, övriga kallas för sekundärkällor 

(Patel & Davidsson 1994). 

 

Sekundärdata kommer att användas i den teoretiska studien. Tidigare 

forskningsresultat är intressanta för att ge en orientering inom området och ge en 

överblick av hur ämnet har behandlats tidigare.  

 

Den empiriska studien kommer att bestå av primärdata eftersom jag kommer att tala 

direkt med intervjupersonerna. Hade jag istället för en intervju använt mig av 
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sekundärdata skulle själva syftet med undersökningen gå förlorad. Det hade varit 

svårt att få svar på problemställningen med enbart tidigare ställda frågor. Även om 

det gjorts undersökningar om företagsklimatet i Uddevalla, har det endast skett i 

form av standardiserade svar med olika skalor som svarsalternativ. Dessa studier är 

dock intressanta att läsa för att få en inskolning i området. 

 

3.2.3 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet och reliabilitet har olika betydelser i kvalitativa och kvantitativa studier. Det 

som utmärker en kvantitativ studies validitet är om rätt företeelse studeras, 

noggrannhet vid mätningen, god teoriunderbyggnad samt hur bra och tillförlitliga 

instrumenten är. Reliabiliteten mäts i hur väl instrumenten motstår slumpinflytanden 

av olika slag som resulterar i felvärden. När man gör en kvantitativ forskning antas 

studieobjektet ha ett ”sant” värde som kan uppnås vid noggrannhet vid själva 

mätningen. Vid kvantitativa intervjuer vill man därför inte ha olika svar vid upprepade 

intervjutillfällen, vilket bedöms som dålig reliabilitet 

 

Den kvalitativa forskningens validitet och reliabilitet är av annan innebörd än den 

kvantitativa. Det ska genomsyra hela forskningsprocessen. Validiteten kännetecknas 

av att ambitionen ligger i att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av 

livsvärlden och i att beskriva uppfattningar eller en kultur. Varje kvalitativ 

forskningsprocess är unik och det går inte att fixera några regler eller procedurer för 

att säkerställa validiteten. Till skillnad från den kvantitativa metoden behöver olika 

svar på intervjufrågor inte vara något negativt. Orsaker till de olika svaren kan vara 

ändrade uppfattningar, nya insikter, lärdomar från den tidigare intervjun, annorlunda 

stämningsläge et c. Det behöver med andra ord inte vara tecken på låg reliabilitet 

utan bör ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid intervjutillfället 

(Patel & Davidsson 1994). 

 

Reliabiliteten och validiteten i studien anses vara hög, eftersom det rör sig om en 

kvalitativ undersökning. Målet är att få intervjupersonerna att beskriva sin uppfattning 

av verkligheten, vilket säkert kan skilja sig från fall till fall och från gång till gång. En 

ändrad uppfattning behöver inte vara ett tecken på låg reliabilitet utan kan som 
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tidigare diskuterats ha flera olika orsaker. Den flexibla planeringen samt närheten till 

intervjupersonen som en kvalitativ undersökning innebär, ger mer relevanta 

tolkningar. Hade en kvantitativ undersökning gjorts hade den precisa formen inte gett 

utrymme för individuell anpassning. En begränsning till förutbestämda frågor som är 

gällande för alla hade minskat intervjupersonens möjlighet till exakta svar som 

passar in på dennes uppfattningar.  

 

3.3 Urval 
 

Geografiskt sett kommer urvalet att vara företag som verkar i centrumområdet. 

Denna begränsning underlättar undersökningens utförande, som annars skulle bli 

allt för omfattande. För att få en rättvis bild av företagarnas verklighet väljer jag 

medvetet ut företag som är av olika storlek och karaktär. Det är av intresse att se om 

åsikterna skiljer sig åt mellan olika typer av företag. Det kan vara möjligt att jag får gå 

utanför själva stadskärnan för att kunna få tag i olika typer av företag, men 

majoriteten av företagen kommer att vara belägna centralt.  

 

Antalet företag som anses vara möjligt att intervjua och sammanställa kvalitativt 

uppgår till cirka 15 företag. De personer som jag kommer att söka kontakt med ska 

ha någon form av ledarställning på företaget. Det är inte lätt för anställda utan ansvar 

att veta hur företaget påverkas av yttre faktorer. De har istället en fast lön och 

behöver inte i samma grad oroa sig för företagets tillstånd. De anställda kan ge en 

bra beskrivning av företagsklimatet inom företaget, men denna studie går ut på att 

beskriva hur klimatet runt omkring företaget är. Därför kommer personer som är 

chefer, ägare/delägare, VD eller liknande att sökas upp. De har troligtvis en bra 

uppfattning om företagets situation eftersom det ofta är en daglig fråga för personer 

med ansvar. 

 

På kommunen kommer jag att kontakta näringslivsenheten som har ansvar för 

företagande och nyföretagande. Det är troligtvis de som kan ge bäst beskrivning på 

vad kommunen gör för företagen och deras ambitioner. 

 11
 



3.4 Intervjuernas innehåll 
 

Intervjun kommer att vara en diskussion med företagarna istället för en genomgång 

av ett förutbestämd och standardiserat frågeformulär. Men för att jag ska kunna få 

svar på mina frågor, som är arbetets syfte, krävs att jag har särskilda områden som 

diskussionen leds in på. Efter genomgång av litteratur har jag kommit fram till vissa 

huvudområden som jag anser är viktiga att diskutera med företagarna. Dessa 

områden är; 

 

1. Attityder i Uddevalla gentemot företagandet  

2. Kommunens agerande 

3. Infrastruktur 

4. Tillgång till kompetent arbetskraft 

5. Samarbete/Konkurrens 

6. Entreprenörskap 
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4. Teoridiskussion 
 

I kapitel fyra ges en genomgång av tidigare studier och teorier i ämnet 

företagsklimat.   

 

4.1 Företagsklimatet –bestäms av företagarens upplevelser 
 

Begreppet företagsklimat kan även likställas med synonymer som företagareklimat, 

näringsklimat, företagskultur et c. Här ges ett sammandrag av tidigare studiers 

innebörd av begreppen. 

 

Enligt Johannisson (1978) kan företagandet i närsamhället ses som en egen 

livsform. Med detta menas att företags framgång och misslyckande inte kan förklaras 

enbart med hänvisning till ekonomiska/politiska faktorer, t ex produktionseffektivitet 

och lokalisering. För huvudaktören i familjeföretaget – företagsledaren/ägaren – är 

det särskilt viktigt att uppleva sig vara en del i ett större socialt sammanhang, för att 

kunna känna sig motiverad att driva sitt företag effektivt.  Observera att Johannisson 

väljer att använda sig av begreppet företagareklimat istället för företagsklimat. 

 

Vidare likställer Johannisson (1978) lokalt företagareklimat med organisationsklimat. 

Klimatet karaktäriseras av att det genomsyrar organisationen och påverkar 

individernas beteenden. Utgångspunkten för en tolkning ligger i individens egna 

subjektiva verklighetsuppfattning.  

 

Definitionen av företagareklimatet är följande: 

 

• Rör de allmänna villkoren för företagande på en ort såsom upplevda av 

företagarna. 

• Bidrar till att företagandet på orten upplevs som en helhet som i sin tur är 

inordnad i samhällslivet på orten i övrigt. 

• Är förhållandevis stabilt över tiden. 

• Har ett väsentligt inflytande på företagarnas beteende och handlingar. 
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Definitionen innebär att det lokala företagarklimatet dels avser företagarnas 

subjektiva upplevelser av företagandets villkor på orten, dels förhållanden som gäller 

samspel företagsamhet – samhällsliv i övrigt. Tredje satsen inom definitionen lokalt 

företagsklimat avspeglar normer och informella spelregler som långsamt mognar 

fram. Slutligen har klimatet ett väsentligt inflytande på företagarnas beteenden och 

handlingar. Det är företagarnas agerande som beslutsfattare i närsamhället som 

avses. Olika förutsättningar bidrar till olika former av samspel, t ex bra tillgång på 

lokala leverantörer bidrar till ett lokalt samspel. 

 

Svenskt näringslivs (Förutsättningar för företagande, 2003) definition av lokalt 

företagsklimat är i linje med Johannissons. Även här är utgångspunkten att det är 

företagarens subjektiva uppfattning som avgör innebörden av begreppet 

företagsklimat. Det definieras som; summan av de attityder, regler, institutioner och 

kunskaper som finns i företagarens närmiljö. I undersökningen utgör företagarnas 

egna uppfattningar av företagsklimatet 2/3 av bedömningen, medan 1/3 utgörs av så 

kallade basfaktorer, som te x kommunskatter, andel nystartade företag, utbildning   

et c.  

 

NUTEK och ITPS väljer i sin undersökning (Näringsklimatet i Sverige, 2003) att inte 

ge någon definition av näringsklimatet. Det är i linje med övrig litteratur i ämnet att 

inte ange någon definition. Det är istället upp till individen att lägga sin egen innebörd 

i begreppet. På så sätt är de undersökningarna samstämmiga med ovanstående 

studier; det är företagarens uppfattning som står i fokus vid en värdering av 

företagsklimatet.  
 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är företagaren som genom sina upplevelser 

bestämmer hur företagsklimatet är. Det är företagaren som genom sin uppfattning av 

verkligheten kan ge en bild av hur det är att driva företag i aktuellt område. 
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4.2 Entreprenörens roll 

 
Begreppet entreprenör härstammar från franskan och betyder ”att företaga sig”. I 

begreppet entreprenöriellt beteende ingår innovativa inslag i form av att exploatera 

och kommersialisera en idé (Ljung, Nilsson & Olsson, 1998). Sverige har, vid 

jämförelse med andra länder, en lägre entreprenöriell aktivitet och ligger långt under 

genomsnittet vad gäller nystartade företag. Det är ur ett näringspolitiskt perspektiv 

viktigt att utrymmet för entreprenörskap ökar. En av de viktigaste drivkrafterna i en 

växande ekonomi är de människor som är villiga att satsa tid, möda och besparingar 

på att utveckla sina egna och andras idéer till lönsamma företag (Ett starkt 

entreprenörskap, NUTEK, 2003).  

 

Basen för alla entreprenöriella aktiviteter är individens drivkraft och motivation. Det 

är individen som måste vilja, våga och riskera. Den inre drivkraften måste sedan 

kompletteras med kunskaper och färdigheter i företagande. För att individens inre 

drivkrafter och kunskaper ska kunna omsättas i framgångsrikt företagande krävs att 

de omgivande ramvillkoren, bland 

annat skatter, finansiering, information 

och rådgivning, stödjer och stimulerar 

entreprenörskap och företagande. 

Slutligen krävs, för ett starkt 

entreprenörskap, att samhället präglas 

av positiva attityder till 

entreprenörskap och företagande (Ett 

starkt entreprenörskap, NUTEK, 

2003). 

Ramvillkor Attityder 

och färdigheter 

Kunskaper

Inre drivkrafter

Individ

Samhälle

Entreprenörskap och företagande 

 

 

 

Figur 4, Ett individ- och omgivningsperspektiv på entreprenörskap – en tankemodell 
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Det finns en mängd olika definitioner på entreprenörer och entreprenörskap och 

ingen enhetlig beskrivning. Andersson (2001) sammanställer utifrån tidigare 

forskning olika syn på begreppet. Här utgås från ett nationalekonomiskt perspektiv 

vad som händer när entreprenörer handlar: 

 

• Entreprenören som risktagare 

• Entreprenören som kapitalist 

• Entreprenören som innovatör 

• Entreprenören som alert möjlighetssökare 

• Entreprenören som koordinator av begränsade resurser 

 

Den beteendevetenskapliga forskningen om entreprenörer försöker förklara vad det 

är som driver en individ till att bli entreprenör, eller med andra ord, vilka 

motivationsfaktorer som finns för entreprenörskap. Det finns mycket forskning inom 

området och entreprenöriell motivation kan härledas till tre principiella behov. Dessa 

tre behov är: 

 

• Behovet att prestera något 

• Behovet av makt 

• Behovet av tillhörighet 

 

Teorin att entreprenören är en produkt av prestationsmotivet är förmodligen den 

viktigaste motivationsskapande faktorn. Behovet av att prestera är inte kopplat till 

belöningar av olika slag, utan istället till tillfredsställelsen som själva uppgiften utgör 

och personlig framgång. Prestationsbehovet relateras alltså inte till någon 

motståndare som ska slås utan är snarare ett uttryck för en tävlan mot sig själv och 

för att stimulera medarbetare till efterföljd (Andersson, 2001, Ljung, Nilsson & 

Olsson, 1998).  

 

Collins & Moore (genom Andersson, 2001, s. 48) betonar entreprenörens envishet 

och vilja. Enligt deras teori är entreprenörer individer som inte lyckas i det hårt 

strukturerade samhälle som de verkar i. Istället för att följa de gamla strukturerna 
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lyckas dessa individer skapa något positivt och eget av situationen. Entreprenören 

måste också, enligt studien, många gånger vara hänsynslös för att lyckas. 

 

Forskningen har genom åren kommit fram till en mängd olika egenskaper som 

kännetecknar entreprenörer. Kritik mot dessa egenskaper är att de har blivit allt för 

många och motsägelsefulla och det är svårt att finna några generella faktorer som 

utmärker entreprenörer.  

 

Studier har visat att endast ett fåtal företag växer och att det till stor del beror på att 

entreprenören är nöjd med den nuvarande situationen och inte vill växa (Andersson, 

2001). Enligt en artikel i Dagens Industri (2004-01-04) är det bara en myt att svenska 

företag inte vill växa. Svenskt Näringsliv, som genomfört undersökningen, pekar på 

att 70 procent av 34 000 tillfrågade företag vill växa. Expansionsintresset är ännu 

större bland företagare i de tillväxtsvaga delarna av landet.  

 

Edström & Lygonis (1997) går steget längre och resonerar utifrån tidigare 

entreprenörskapsforskning att alla som startar och driver eget företag inte kan kallas 

entreprenörer. Många företagare ser det endast som ett sätt att tjäna brödfödan och 

med avsaknad av nyskapande inslag. De bör därför inte kallas för entreprenörer, 

som kännetecknas av att ständigt söka nya mål och strävar efter att uppfylla dessa. 

Det alla företagare och entreprenörer har gemensamt är att deras företagande är ett 

sätt att leva, en livsstil och inte bara ett yrke. Enligt Ljung, Nilsson & Olsson (1998) 

är entreprenörskap inte är att satsa riskkapital eller äga och/eller driva ett företag. En 

sådan person kan snarare ses som kapitalplacerare respektive förvaltare eller 

administratör. Att komma med idéer och vara kreativ är inte heller tillräckligt för att få 

kallas entreprenör. 
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4.3 Faktorer som påverkar det lokala företagsklimatet 
 

De nationella förutsättningarna för företagande är i princip likvärdiga för alla företag. 

Det innefattar bland annat ekonomiska faktorer som efterfrågan, inflation, räntor, 

statsfinanser och att löneutvecklingen ligger i paritet med produktivitetsutvecklingen. 

Även näringspolitiska faktorer som statliga skatter, nationella lagar och regelverk, 

samt etableringshinder påverkar företagarens möjligheter (Direkta insatser för 

nyföretagande, NUTEK, 1999). Trots att dessa faktorer är dom samma i hela landet, 

är skillnaderna i företagsklimatet från kommun till kommun stora. I detta avsnitt 

presenteras olika lokala faktorer som kan vara orsaken till de stora skillnader som 

finns i landet. 

 

4.3.1 Attityder och värderingar 

 

Företagare liksom andra påverkas av hur omvärlden ser på företagande och i ett 

positivt företagsklimat betraktas företagande och företagare som värdefulla och 

konstruktiva. Företagsklimatet är en kulturfråga och därför svårt att påverka på kort 

sikt. Det krävs tålmodighet och samlade krafter för att en förändring ska kunna ske 

(Edström & Lygonis, 1997). Attityder gentemot företagare och övriga förutsättningar 

för företagande som inte kan mätas i siffror brukar kallas för ”det osynliga 

företagsklimatet”. Detta fenomen blir uppenbart när man ser att det finns en mycket 

livskraftig och framgångsrik företagsamhet på orter, där det direkt mätbara 

företagsklimatet är dåligt. Omvänt kan orter med goda yttre förutsättningar för 

företagande, ändå ha svårt för att få nya företag och nya jobb (Klimat för 

företagsamma, SAF,1998).  

 

De som påverkar företagen via sina attityder är bl a: 

 

• Myndigheter 

• Samhälle 

• Media 
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Enligt Svenskt Näringslivs undersökning ”Förutsättningar för företagande 2003”, är 

det aktörernas attityder som är den viktigaste faktorn vid företagarnas bedömning av 

företagsklimatet. Kommunpolitikers- och tjänstemäns attityder uppvisar det högsta 

sambandet, men också samhällets och medias attityder är viktiga.  

 

När företagarna ska bedöma ”Näringsklimatet i Sverige 2003” är de viktigaste 

faktorerna istället konjunkturen och efterfrågan. Politiskt påverkbara faktorer spelar 

en liten roll. Skillnaderna beror troligtvis på att den senare undersökningen baseras 

på intervjuer bland de 400, omsättningsmässigt sett, största företagen i Sverige. När 

företag har nått en viss storlek är det troligt att de inte är lika beroende av politiska 

faktorer längre. På många orter kan man märka att det är storföretagen som 

bestämmer och avgör i många frågor. Beslutsfattare blir mer eller mindre tvingade 

att lyssna på deras åsikt eftersom företagen är så avgörande för områdets ekonomi 

och välstånd. De kan, genom sin storlek, föra sin egen talan med ofta stort gehör. De 

stora företagens inflytande skiljer sig mot mindre företag som ofta kan uppleva sig 

överkörda p g a sin ringa storlek. Som ett exempel kan ges att Volvo Aero och Saab 

Automobil i dagsläget har gett sig in i debatten om lokaliseringen av Högskolan i 

Trollhättan/Uddevalla. De kan på grund av sin betydelse i arbetstillfällen och intäkter 

till kommunen debattera och påverka hur utgången i frågan blir (Aero och Saab vill 

ha campus i Trollhättan, 2004-02-20). 

 

De kommuner där politikerna och tjänstemännen, enligt företagarna, har 

företagsvänliga attityder kännetecknas av att även den kommunala servicen, 

reglerna och byråkratin är välfungerande. Även upphandling av kommunal 

entreprenad och osund konkurrens återspeglar politikernas attityder. (Förutsättningar 

för företagande 2003). 

 

Politiker är generellt sett mer positivt inställda till företagsklimatet än företagarna. 

Dessa skillnader är dock så gott som obefintliga i kommuner som uppvisar ett gott 

företagsklimat. Här delar politiker och företagare på samma verklighetsuppfattning.  

 

Även sambandet företagsklimat – regional tillväxt kan i Svenskt Näringslivs 

undersökning ses. De mest företagsvänliga attityderna återspeglas i den bästa 

tillväxten och vice versa. I hög tillväxt bedömer företagarna det lokala 
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företagsklimatet som bättre än under låg tillväxt. Även undersökningen 

”Näringsklimatet i Sverige 2003” pekar på att företagarnas uppfattning av 

näringsklimatet är beroende av konjunkturen.  

 

Man kan dra slutsatsen att det i bra tider är lättare att ha en positiv uppfattning av 

företagsklimatet medan det i dåliga tider är mer självklart att vara negativ. Det är 

troligtvis tryggheten som spelar in på hur människor beter sig i olika situationer. Med 

en lågkonjunktur kommer ofta besparingar i form av personal, och då är det naturligt 

att man upplever hela omvärlden som instabil och osäker. För egenföretagaren kan 

det innebära att man har en svikande orderingång och inte kan betala skulderna. Är 

inte ett av våra grundbehov – trygghet – uppfyllt, ligger vi långt ner på 

behovspyramiden (Bruzelius & Skärvad, 2000, s. 288) och får börja om från början 

med att tillgodose trygghetsbehovet. Det kan ge sig uttryck i att söka nytt arbete, 

eller för egenföretagaren att finna en ny marknad eller bransch. 

 

4.3.2 Kommunens agerande 

 

Ett bra samspel mellan det offentliga och näringslivet är en förutsättning för att 

uppnå en väl fungerande ekonomi. Målet är att få ett samhälle med 

konkurrenskraftiga företag och effektiv offentlig sektor. Kommunerna är idag 

medvetna om att en fortsatt utbyggnad av den offentliga sektorn inte är en garanti för 

nya jobb. I den nya ekonomin är det företagen som står för dynamiken i ekonomin. 

Företagen står för de nya jobben och är därmed viktiga för kommunens 

skatteintäkter. Om skatteintäkterna minskar, minskar också kommunens 

kärnverksamhet i form av vård, skola och omsorg. Många är medvetna om att 

ekonomisk tillväxt först skapas lokalt och att en väl fungerande närmiljö är viktig för 

att få framgångsrika företag (Jerkert, 1999). 

 

Företagare som uppger att de är missnöjda med det lokala företagsklimatet finns 

oftare i glesbygd än i tätort. Troligtvis beror missnöjet på att glesbygdsföretagare är 

mer beroende av kommunernas agerande än företagarna i storstäderna (Det är en 

myt att företag inte vill växa, 2004-01-04). Kommunen kan på flera olika områden 

 20
 



påverka förutsättningarna för att driva företag. Genom att vidta följande åtgärder kan 

kommunen förbättra företagsklimatet; 

(Så skapas ett sjudande företagsklimat, 2003, Jerkert,1999) 

 

• Lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad. 

• Avveckla kommunal verksamhet som konkurrerar med privata företag. 

• Förenkla kommunala regelverk och byråkrati. 

• Ha regelbunden kontakt med företagarna i deras vardag. 

• Utveckla kommunalt företagarstöd och service dit företagare kan rådfråga 

juridiskt kunniga människor. Det är av särskild vikt för entreprenörer i startskede. 

• Aktivt verka för att skapa nätverk mellan företagare. 

 

Just samarbete mellan kommun och företagare anses av många vara nyckeln till ett 

framgångsrikt näringsliv. Trots att samarbetet mellan kommun och företag idag 

fungerar bättre än tidigare, finns det på sina håll mycket gammal misstro och 

okunskap kvar. Kommunpolitiker och företagare vet ibland rätt lite om varandras 

verklighet och under vilka förutsättningar de lever. Det leder i sin tur att de saknar 

förtroende för varandra.  

 

Kommunen styrs politiskt med krav på debatt, förankring och formella beslut, vilket i 

regel tar lång tid. Det kan företagare ofta uppfatta som trögt och omständigt. Även 

trygghet i form av ekonomiska villkor skiljer sig åt för kommun och företagare. 

Företagen måste klara av marknadens konkurrens, medan kommunen som har 

stadigvarande skatteintäkter, aldrig kan gå i konkurs. Det finns mycket som parterna 

kan göra för att närma sig varandra och bägge parter kommer att tjäna på det. 

Företagare med goda relationer till sin kommun kan t ex lättare få hjälp och gehör för 

sina önskemål.   

 

I början av decenniet drevs projektet Framtiden kräver ett starkt samarbete. Det 

resulterade i en skrift och ett 30-tal konferenser på temat kommun och företag i 

samverkan. I skriften ges konkreta tips på vad man kan göra lokalt. Både kommun 

och företag kan ta initiativ till träffar som bör planeras i en serie på fyra träffar med 
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ungefär en månads mellanrum. Det viktigaste är att företag och kommun lär känna 

varandra, förstå varandras roller, verksamhet och problem. (Jerkert, 1999).  

 

Företagslots 

Företagslots eller One Stop Shop är en ny företeelse som allt fler kommuner inför. 

Genom insikten att livskraftiga företag är ett måste för arbetstillfällen, skatteintäkter 

och välfärd, har man som mål att förbättra servicen till företagen. Syftet är att minska 

långa kommunala handläggningstider, omständlig tillståndsprövning och liknande. 

Företagen kan få hjälp med kartläggning över tillstånd för sin verksamhet och 

rådgivning om andra frågor. Företagslotsen i Örnsköldsvik marknadsför sig med 

följande ambition; 

 

”Du kan vända dig till Företagslotsen med alla frågor som rör ditt 

företag. Allt kommer att bli mycket enklare, att söka bygglov och andra 

tillståndsärenden….Vi stödjer dig men tar inte bort ditt personliga 

ansvar för företaget. Vi gör det enklare för dig genom färre kontakter”. 

 

En processhandläggningsexpert som kommunen anlitat, uppskattar att det är möjligt 

att spara upp till 50 procent i tid handläggningen av ansökningsärenden. Dessutom 

har beslutsprocessen blivit mycket snabbare eftersom fler beslut kan fattas av 

handläggarna, utan att först ha behandlats av en nämnd. Ett exempel är 

serveringstillstånd som förut kunde ta månader i handläggningstid. Idag kan 

prövningen vara klar på en vecka.  

 

Huvudpoängen med lotsen är att sprida insikten om företagens betydelse för 

kommunen. Genom denna insikt ändras också attityder.  (Företagslots -för ett bättre 

företagsklimat, SN, 2003). 

 

Tjänstgaranti 

Tjänstegaranti är också en ny service från kommun till företagare. Det är idag vanligt 

med garantier som rör vård och barnomsorg, men en del kommuner har även 

service som rör företagande. Garantierna kan innebära att en ansökan om t ex 

bygglov kommer att behandlas inom ett visst antal veckor. Genom servicegarantier 

är ambitionen att minska det så kallade ”förväntansgapet”, det vill säga skillnaden 
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mellan vad företagarna förväntar sig och den service som kommunen faktiskt 

levererar.  

 

En av kommunerna som infört servicegarantin är Rättvik. Där har man med 

framgång infört reformen på ett flertal områden. Enligt kommunchefen i Rättvik har 

det varit få klagomål och handläggningstiderna har blivit snabbare eftersom många 

beslut i dag kan fattas på tjänstemannanivå. Förutsättningen för att ta fram 

framgångsrika servicegarantier är, enligt Kommunförbundet, ett trepartssamarbete, 

där medborgare, tjänstemän och politiker deltar. I rättvik ansåg många företagare att 

handläggningstiderna var för långa och att tillståndsprövningen var allt för 

byråkratisk. Kommunchefen i Rättvik tycker att processen var nyttig för den 

kommunala förvaltningen eftersom de lever i en relativt skyddad värld och sällan blir 

konkurrensutsatta. Det är, enligt Kommunförbundet, inte ovanligt att medborgarnas 

och kommunens åsikter går isär om vad som är viktigt i den kommunala servicen 

(Tjänstegaranti -för ett bättre företagsklimat, SN, 2003). 

 

4.3.3 Infrastruktur 

 
Kopplingen regional utveckling – infrastruktur har fått en allt större plats i den 

svenska samhällsdebatten. Det finns olika definitioner av vad som ska ingå i 

begreppet infrastruktur men det vanligaste är att det innefattar; 

(Infrastruktur och regional utveckling, NUTEK, 1998) 

 

• Transportinfrastruktur 

• Kommunikationsinfrastruktur 

 

Transportinfrastrukturen avser den hårda transportinfrastrukturen i form av t ex 

vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser. Med kommunikationsinfrastruktur avses 

den infrastruktur som behövs för att producera kommunikationstjänster som inte 

innebär fysiska transporter av människor och varor, t ex tele och 

datakommunikationer.  
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Effekter av investeringar i transportinfrastrukturen 

De effekter som är av intresse vid förbättrade regionala produktionsförutsättningar är 

långsiktiga och indirekta. Effekterna som uppstår rör inte själva trafiksystemet. Det är 

de effekter som uppstår därför att infrastrukturen har förbättrats så pass radikalt att 

det t ex blir möjligt för befolkningen att pendla till nya arbetsplatser eller för företag 

att nå nya marknader. Det blir möjligt genom att transporttider och 

transportkostnader drastiskt kan sänkas. Det kan resultera i positiva effekter på den 

regionala ekonomin och tillväxten. En god transportinfrastruktur kan ses som en 

nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för regional utveckling.  

 

Effekter av investeringar i Kommunikationsinfrastrukturen 

Företag ges genom bättre kommunikationsinfrastruktur ökade möjligheter till att 

organisera interna och externa kommunikationsflöden. Det ges även nya 

produktionsförutsättningar, vilket i sin tur kan få konsekvenser för företagets 

ekonomiska utveckling, sysselsättningsbehov, val av lokalisering et c. Slutligen ges 

även nya förutsättningar när det gäller att organisera transporter av varor och 

tjänster, d v s nya logistiska lösningar. Kommunikationsinfrastrukturen är i sig själv 

dock inte tillräcklig som regional tillväxtmotor. 

 

4.3.4 Tillgång till arbetskraft 

 

Det kan för det enskilda företaget vara ett stort problem om tillgång och efterfrågan 

på kompetent personal inte ”matchar”. Dels kan problemet vara att man inte får tag 

på den personal som behövs. Motsatsvis är det också ett problem om företaget inte 

kan bli av med personal som man inte längre kan sysselsätta på ett meningsfullt sätt. 

Det finns även en risk att företaget blir av med en allt för stor del av den personal 

som det kompetensutvecklat. Såväl rekrytering som avveckling av medarbetare 

påverkar kulturen i organisationen. Det gäller oavsett om det handlar om högre 

befattningar eller semestervikarier, men ju högre upp i hierarkin desto vidare blir 

vanligtvis påverkan på kulturen (Axelsson, 1996, Ljung, Nilsson & Olsson, 1998). 
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Företaget kan i viss mån hantera problemen genom följande inslag; 

(Axelsson, 1996) 

 

• Anställa personer med potential, förmåga och vilja att ta sig an nya 

arbetsuppgifter, d v s anställa de personer som är mer mångsidiga än andra. Det 

förbättrar möjligheterna till att använda personalen till andra uppgifter och ger 

samtidigt individen möjlighet till utveckling och förändring 

 

• Att inom företagets verksamhet aktivt erbjuda möjligheter till breddning och 

kompetenstillväxt vilket resulterar i ökad användbarhet. 

 

• Ge goda arbetsbetingelser, bra villkor, intressanta utvecklingsmöjligheter och 

liknande. 

 

En huvudorsak till både arbetslöshet och brist på kompetent arbetskraft är enligt 

Högskoleverkets rapport ”Arbetsmarknad och högskoleutbildning,” (2003) att 

arbetskraften är ojämnt fördelad i landet. Det krävs både geografisk rörlighet och 

rörlighet mellan yrken eller kompetensområden för att på ett optimalt sätt kunna 

tillvarata arbetskraftens kompetens. Det är olika faktorer som påverkar att människor 

flyttar. Rörligheten som är avgörande för arbetsmarknadens effektivitet är den som 

sker av arbetsmarknadsskäl. Den är svår att mäta och det finns inga entydiga svar 

på om geografisk rörlighet leder till effektivare matchning och bättre tillvaratagande 

av kompetens. Vissa studier pekar dock på att arbetsgivarbyten resulterar i att 

arbetstagares kompetens tillvaratas bättre, då löneutvecklingen påverkas markant i 

positiv riktning.  

 

Enligt en undersökning som NUTEK genomförde 1999, är kompetens och utbildning 

en huvudorsak till att det både finns brist på arbetskraft och ett högt antal arbetslösa. 

I studien upplever många företagare att det är ett problem att möta det ökade 

kompetensbehovet, dels i svårigheter att rekrytera kvalificerad arbetskraft, dels för 

att de inte lyckas genomföra all den vidareutbildning som de är i behov av. 40 

procent av tjänsterna upplevs som svårtillsatta och det kan förklaras med för högt 

ställda krav från arbetsgivarens sida, men också som en brist i utbudet av kompetent 

och kvalificerad arbetskraft. Det som företagen anser vara betydelsefullt i samband 
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med rekrytering är yrkeserfarenhet, social kompetens och relevant 

utbildningsbakgrund. Även faktorer som svenska-, data- och teknikkunskaper, ålder 

och medborgarskap spelar en viss roll (Kompetens –en bristvara?1999).  

 

4.3.5 Samarbete/Konkurrens 

 

Företag lever i en komplex verklighet och påverkas av en mängd aktörer i 

omgivningen. Dels förekommer det interna och externa intressenter som har både 

samverkande och konkurrerande mål. Utöver intressenterna finns det ytterligare 

aktörer i form av konkurrenter (Ljung, Nilsson, Olsson m fl, 1998). Det finns en 

debatt angående om det är konkurrens eller samarbete som är viktigast för ett 

företags utveckling. De två synsätten benämns:  

 

• Nätverkssynsättet 

• Konkurrenssynsättet 

 

Nätverkssynsättet betonar främst att samarbete och förtroende är nyckeln till att 

nätverkets resurser och aktiviteter kan utvecklas (Andersson, 2001). 

Konkurrenssynsättet, som förespråkas av Porter (1998), betonar istället betydelsen 

av konkurrens som drivkraften i företagets utveckling. Porter använder sig av en 

modell som han kallar för ”Diamanten” för att beskriva alla de faktorer som ligger 

bakom tillväxt. Den ligger även till grund för att analysera och förstå drivkrafter och 

förhållanden som 

skapar nationell 

konkurrenskraft och 

dynamik. Modellen 

går också att 

använda för att förstå 

faktorerna bakom 

lokal tillväxt. 

 

 

   Figur 5, Michael E Porters Diamant

Politik 
Företagsstrategi, struktur, rivalitet

Faktorförhållanden Efterfrågeförhållanden

Relaterade och stödjande 
företag/branscher 

 26
 



Företagets olika samarbets- och konkurrensrelationer kan illustreras med följande 

figur: 

(Ljung, Nilsson, Olsson m fl, 1998) 
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Figur 6,  Konkurrens och samarbete i ett nätverk. 

 

I figuren har endast ett fåtal relationer illustrerats med hjälp av pilar. Det förekommer 

oftast många fler relationer men p g a praktiska skäl kan inte alla ritas. Bilden 

beskriver fyra företag med som är verksamma på samma marknad och med 

liknande produktutbud. Enligt figuren förekommer en konkurrenssituation inte enbart 

om kunderna, utan även om andra resurser som t ex insatsvaror och kapital.  
 

Konkurrensrelationer förekommer i första hand i det horisontella ledet. Det är de 

enskilda företagen som konkurrerar med varandra om samma kunder med likvärdigt 

produktutbud och på samma marknad. Den kan röra sig om konkurrens mellan 

centrumföretagen eller mellan långivare eller leverantörer. Konkurrens kan även 
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uppkomma i vertikala led. Det kan uppstå när t ex en producent och en detaljist 

konkurrerar om inflytande över ett mellanliggande grossistled. Det rör sig då om 

någon form av maktkamp.  

 

Samarbetsrelationer återfinns främst i det vertikala ledet, t ex mellan leverantörer, 

det centrala företaget respektive kunderna. När företag samverkar i horisontella led 

brukar det kallas för allianser (Ljung, Nilsson, Olsson mfl, 1998).  

 
 

 

      

 

 

 

  

SamverkanKonkurrens
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Allianser 

 
Nätverk 
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Konkurrens 

Figur 7, Olika former av konkurrens och samverkan 

 
 
4.4 Sammanfattning av teoridiskussionen 
 

Det är uppenbart att det är många faktorer som påverkar företagens möjligheter och 

förutsättningar till framgångsrikt företagande. Dels är det upp till företagaren själv att 

vara driftig och få företaget att bli lönsamt. Det finns olika motivationsfaktorer för 

olika företagare och alla har inte tillväxt som ett mål. Dels är det miljön runt omkring 

företagaren som påverkar hur väl de lyckas. Kommunen har här en viktig roll 

eftersom det är den som bestämmer de lokala spelregler och stödinsatser som ges. 

Är kommunen företagarvänlig så resulterar det ofta i mindre byråkrati, bättre service 

till företagarna och liknande. För att företagare ska känna sig delaktiga och behövda 

i kommunen är det viktigt att inte bara kommunen, utan att hela samhället visar upp 

positiva attityder gentemot företagande.  

 

Utöver kommunens och allmänhetens roll är det viktigt att vissa andra faktorer i 

samhället är företagarvänliga. Det kan vara bra vägförbindelser för goda 

pendlingsmöjligheter och transporter av varor. Tele och IT är också viktigt och idag 
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livsnödvändigt för många företag. Många företag är någon gång i behov av att 

anställa personal och det är viktigt att företaget kan få tag i personer som uppfyller 

de kompetenskrav som ställs. Anledningar till att det inte går att få tag på arbetskraft, 

samtidigt som det finns många arbetslösa kan bero på dålig geografisk rörlighet av 

arbetskraft och brist på utbildning. Slutligen är det en komplex omvärld med både 

samarbetspartners och konkurrenter som företagaren verkar i. Både samarbete och 

konkurrens kan förekomma i olika skepnader och det råder oenighet om det är 

samarbete eller konkurrens som är viktigast i ett företags utveckling. 
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5. Empirisk studie 
 

Här redogörs de intervjuer som genomförts i studien. Dels har 15 företagare i 

Uddevalla intervjuats om deras uppfattning av företagsklimatet, dels har 

Näringslivsenhetens representant, Owe Westberg, fått ge sin syn på 

företagsklimatet. 

 

5.1 Fakta om studerade företag 
 

Nedan presenteras några grunddata av ”hårdvarukaraktär” om de företag som 

deltagit i studien. Personerna som intervjuats har haft någon form av överordnad 

ställning på företaget, antingen som någon form av chef, ägare/delägare eller VD. 

Jag väljer att ge benämningen företagsledare till samtliga i undersökningen. 

 

 

 
Intervjupersonens ålder  
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Figur 8 

I undersökningen varierar åldern på företagsledarna mellan 26 och 61 år. En 

tredjedel är i åldern 56-61 år och det är förhållandevis få som är under 35.  
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Figur 9 

I undersökningen deltar ungefär hälften män och hälften kvinnor.  

 

Utbildning 
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Figur 10 

Det är många företagsledare som har utbildning på högskolenivå. Men några av de 

som har högskoleutbildning jobbar idag inte med det de är utbildade till. De flesta har 

gått många kurser och utbildningar för att få en bredare kunskap inom sitt område.  

 
 

Ägare av företaget 
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Figur 11 

Eftersom det är många mindre företag som ingår i intervjun (se antalet anställda) är 

det inte förvånande att 2/3 av företagsledarna också är ägare av företaget. Det är 
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ofta förekommande att det rör sig om delägarskap mellan 2–3 personer. Även fall av 

familjeföretag finns. Det är inte alltid ägaren som är grundaren till företaget.  

 
 

Företagets ålder 
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Figur 12 

Det företaget som är yngst i undersökningen är fyra år och det äldsta har en historia 

på över 100 år. Majoriteten av företagen är relativt unga, 4-10 år. Eventuellt kan man 

dra slutsatsen att det är svårt för företag att starta i centrum och lyckas att bibehålla 

verksamheten under många år. Under tiden som undersökningen genomfördes var 

det två handelsföretag som hade gått i konkurs på Kungsgatan. Nya företag startas 

upp regelbundet, vilket gör att det kanske inte blir någon skillnad i det totala antalet 

företag, men de som finns är också ganska färska. 
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Figur 13 

Bland de undersökta företagen dominerar handelsföretagen. Med handelsföretag 

avses företag där verksamheten till störst del går ut på att erbjuda en slutprodukt till 
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kund. Bland de företag som undersöks, säljs följande varor: skor, hälsokost, klockor, 

kroppsvård, cyklar, foto, och kläder.  

 

Med serviceföretag avses företag som tar betalt för att utföra en tjänst. Det kan även 

förekomma ett visst inslag av produktförsäljning, men verksamheten utgörs till störst 

del av tjänstedelen. Företag som ingår i studien är: hotell, trafikskola, frisörsalong, 

privatvård, fastighetsmäklare och optik. 

 

Bland övriga två företag är det dels ett företag som inriktar sig till försäljning av 

kontorsprodukter mot industri och företag, dels Uddevalla Hamnterminal, som ägs till 

54 % av kommunen.  

 
 

Antal anställda 
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Figur 14 

Flertalet av de undersökta företagen utgörs av förhållandevis små företag. Tabellen 

kulminerar vid 3-5 anställda för att sedan avta. Man kan se en tydlig brytpunkt där 

antalet anställda uppgår till elva. Det företag som har flest anställda har 100 stycken 

och är det enda som överstiger elva.  

 
 

 33
 



Företagets omsättning 
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Figur 15 

Det minsta företaget har en årlig omsättning på 1.3 miljoner kronor och det största 

företaget har en omsättning på cirka 90 miljoner kronor. Många företag ligger i 

intervallet 4-6 miljoner kronor.  
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5.2 Intervju med företagare 
 

Här presenteras intervjuer med de 15 företagare som ingår i undersökningen. De ger 

sin bild av hur det är att vara företagare i Uddevalla och vad de tycker om 

kommunens agerande. Upplägget följer till stor del de avsnitt som presenterades i 

den teoretiska delen. Intervjuerna har tagit i genomsnitt cirka 30 minuter per person 

och har ägt rum i företaget. Med hänsyn till företagarnas nuvarande och framtida 

relationer med kommun och andra företagare, är samtliga företagare i 

undersökningen anonyma.  

 

5.2.1 Oro över centrums utveckling 

 

Vid undersökningen visade det sig att många företagare är oroade för centrums 

utveckling och framtid. Nästan alla företagare är oroade på ett personligt plan 

eftersom de tycker det är tråkigt om Uddevalla får en död stadskärna. De företag 

som är beroende av tillresande kunder, drop-in-kunder och som inte har ett unikt 

sortiment upplever en ekonomisk oro över företagets framtid. De säljer alldagliga 

produkter som t ex kläder, skor och dylikt och har märkt en markant minskning i 

omsättning. Det är med andra ord huvudsakligen handelsföretagen som har det här 

problemet. Även hotellbranschen verkar ha det svårt eftersom det vid en 

lågkonjunktur blir färre resande. Det är ofta resandet som blir det första att påverkas 

i kedjan.  

 

Något företag har det senaste året fått halverad omsättning och t o m fått halvera 

personalstyrkan. Två av de företag som besöktes har gått i konkurs p g a minskad 

omsättning. De företag som karaktäriseras av lojala kunder och som inte är lika 

beroende av handeln och tillresande kunder upplever inte samma problem. Det är 

företag som t ex optiker, mäklare och frisörer. De som har andra företag som 

kundgrupp har inte heller några problem förutsatt att det går bra i branschen i övrigt. 

Dessa olika företag uppger att de ser ljust på framtiden och har inga problem med 

svikande kunder.  
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På frågan vad det är som bidragit till den minskade omsättningen eller minskat antal 

kunder ger de flesta svaret att det inte är attraktivt att åka och handla i centrum 

längre. Det beror främst på två faktorer: 

 

• Dålig tillgänglighet 

• Dåligt utbud 

 

De flesta företagare uppgav någon av ovanstående orsaker som ett problem och en 

del sade att det var båda delarna. Det blir en negativ spiral med dåligt utbud som gör 

att kunderna inte vill betala för parkeringsplatserna. När de inte vill betala för 

parkeringsplatserna blir det ännu färre företagare i centrum och så fortsätter det. 

 

Dålig tillgänglighet 

De flesta företagarna som verkar i centrumområdet får ofta höra från kunder hur 

svårt det är att parkera och hur dyrt det är. Det gäller både företag som upplever en 

minskad omsättning och de som inte gör det. Kunderna vill inte ställa sig långt i 

utkanten i stan för att få sina ärenden uträttade utan vill att allt ska flyta på enkelt och 

smidigt. Företagarna efterlyser både fler parkeringsplatser och gratis 

parkeringsplatser. P-skiva är ett förslag så att enklare ärenden kan uträttas på en 

halvtimme eller timme. En företagare säger att kommunen har varit stendöva inför 

företagens önskemål om fri parkering. När det väl är fri parkering och det 

annonseras i tidningen, är det så långt borta att ingen orkar ställa sig där. Några 

företagare tycker att det skulle vara en bra lösning med parkeringshus i centrum som 

man kan stå gratis vid på dagtid. Några tycker det är bra parkering i dagsläget på 

Kampenhof men att det behövs fler. 

 

Att det är dålig tillgänglighet i centrum beror också på att det är få gator som är 

öppna för trafik. Det upplever en del företagare som ett problem när det gäller att få 

kunder till butiken. Men de flesta säger också att de har förståelse för kommunens 

försök att få trafiken ut från centrum. 
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Dåligt utbud 

En del företagare hävdar att det inte beror på parkeringsplatserna att folk sviker 

centrum, utan istället på ett bristande utbud. De resonerar att folk är beredda att 

betala för parkeringen om de har ett komplett utbud att välja mellan. Ett par 

företagare gör jämförelser med Göteborg; där betalar folk dyra parkeringsavgifter 

och är ändå beredda att ställa sig i utkanten av centrum. Anledningen är att stan är 

full av liv och erbjuder ett enormt utbud av butiker där kunderna har hela dagen på 

sig att handla. En företagare i undersökningen har en likadan rörelse i Göteborg som 

i Uddevalla. Det är en stor skillnad i attityder mellan de olika städerna; i Göteborg är 

folk villiga att betala 50 kronor för en parkering men i Uddevalla är det inte 

acceptabelt med en parkeringsavgift på 30 kronor. Olika klimat tros vara 

anledningen. 

 

Några företagare anser att det bör satsas stort på att expandera centrum. Som det 

ser ut i dag sträcker sig centrumkärnan från Mc Donalds till Kungstorget. De företag 

som ligger på sidogatorna och på övre delen av Kungsgatan upplever till stor del att 

de befinner sig i periferin. Några tycker dock att det är bra genomströmning på övre 

delen av Kungsgatan, vilket beror på många studenter och skolungdomar. Det är 

ändå vanligt att turister och tillresande håller sig mer på nedre delen av Kungsgatan. 

Om kunderna upplever att centrum endast är en liten del av staden gör de heller 

inga ansträngningar att hitta butiker som ligger lite avsides. Men om det satsas på att 

öka ut centrum och antalet butiker blir det ett mycket större område som det är liv 

och rörelse på och om det kommer fler kunder, kommer fler företag, som attraherar 

fler kunder o s v. Och så är hjulet igång. 

 

Många anser att med den svikande omsättningen de har idag, är det svårt att klara 

den höga lokalhyran som är på Kungsgatan. För att nya företag ska våga satsa 

krävs det att de har en rimlig lokalhyra. Någon sade att en provisionsbaserad hyra 

skulle vara ett bra alternativ. D v s att det börjar med en relativt låg hyra som sedan 

stiger i takt med omsättningen. Ett par företagare angav att det till stor del är privata 

fastighetsägare som äger butikslokalerna i centrum och att de också är 

näringsidkare som måste tjäna brödfödan. Så det är svårt att kräva att de ska sänka 

hyran i syfte att göra centrum mer attraktivt. Ett förslag är att kommunen ger bidrag 

till företag i startskedet i centrum. 
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Företagarna har många åsikter och idéer om vad som kan göras för att öka 

centrums konkurrenskraft. Utöver ovanstående punkter med parkeringsplatser och 

ökat utbud ges följande förslag; 

 

• Saluhall i centrum 

• Stort urval av specialbutiker 

• Studentrabatter i butikerna 

• Bättre marknadsföring av centrum 

 

En företagare säger att det är en gnällig stämning bland företagarna angående 

parkeringsplatserna. Företagarna tycks tro att parkeringsplatser löser problemet med 

kundtillströmningen oavsett vilket utbud eller vilka öppettider de erbjuder. 

Företagaren upplever ofta att han är den enda på sin gata som har öppet vissa 

dagar t ex sommartid. Om en kund åker till centrum för att uträtta fem ärenden och 

tre av butikerna är stängda, är det inte troligt att samma person åker omvägen via 

centrum nästa gång eftersom man inte vet vilka butiker som har öppet. För 20 år 

sedan fungerade turismen i centrum, vilket den inte gör idag. Samma företagare har 

en likadan butik på Torp och märker en markant skillnad i antalet turister på 

respektive ställe. Centrum har genom sin brist på utbud fått folk att åka till Torp, 

vilket skadar stan.  

 

Slutligen kan man säga att många företagare känner en maktlöshet över att bara 

kunna se på hur centrum försvinner bit för bit. Flera företag lägger ner i centrum 

och/eller startar upp på Torp köpcentrum. När olika delar försvinner från centrum 

raseras det men byggs istället upp på Torp. Även om det startas upp nya företag i 

stan ger det en dålig atmosfär när företag försvinner. Det är enligt företagarna en 

oroande utveckling att Torp expanderar dag för dag och bara blir starkare och 

starkare. Många vill se någon form av begränsning. Från början var det tänkt att 

Torp skulle vara ett lågprisställe, men idag upplever många att utvecklingen håller på 

att spåra ur. Expansionen på Torp står i ganska stark kontrast till flykten från 

centrum. En företagare uttrycker det: ”Är det någon stans de satsar så är det på 

ytterligare expansion av Torp.”  
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5.2.2 Attityder och värderingar 

 

Kommunens attityder 

Företagarna i Uddevalla har i stor utsträckning ingen uppfattning om kommunens 

attityder gentemot företagande. En del tycker att kommunens attityder är positiva, 

vissa säger det eftersom de inte märkt av några negativa attityder. Många anger att 

de inte har märkt några direkta insatser eller kontakter från kommunens sida och 

några anser inte att kommunens attityder gentemot företagande är bra. Ett par 

företagare tycker sig dock ha märkt ett större intresse på senare tid från kommunen 

angående småföretagare.  

 

Allmänhetens attityder 

Allmänhetens attityder upplevs vara mycket bra och stödjande. Kunderna tycker det 

är tråkigt att butiker lägger ned i centrum och de är rädda för att företagen ska flytta 

till Torp. Kunderna blir lättade när företagen förklarar att de ska vara kvar i centrum 

och tycker det är en hemsk utveckling som sker. De tycker det är tråkigt att behöva 

åka utanför centrum för att handla. Trots att folk i allmänhet stödjer företagen i 

centrum upplever en del företagare att kunderna sviker genom att åka till Torp. Det 

finns en dubbelmoral eftersom alla vill ha en levande stadskärna men de flesta 

tycker det är omständigt att behöva åka till flera ställen och handla om något saknas 

i centrum. Istället för att ta omvägen om centrum, där allt inte finns, åker kunden 

direkt till Torp. Dagens utbud i centrum tillfredsställer inte kunderna och därför går de 

emot sina principer.  

 

Kunderna klagar ofta på dyra parkeringsavgifter och att det är dåligt utbud. 

Företagarna får ofta höra kommentarer som ”på Torp är det gratis att parkera”. De 

tycker det är tråkigt med dagliga påpekanden om att man måste till Torp för att 

handla. Eftersom kunderna påpekar att parkeringarna är ett stort problem, så blir det 

också ett stort problem för företagarna.  

 

En företagare säger att det tar lång tid att ändra kundbeteenden. Enligt honom skulle 

det vara möjligt att lära kunderna att parkera i utkanten av stan och att handla på 

sidogator och övre delen av Kungsgatan. Om centrum erbjuder samma möjligheter 
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och utbud som Torp går det att ändra kundernas beteenden. Det folk söker när de 

åker till Torp är en heldag med komplett shoppingutbud och billig mat. Det saknas i 

dagsläget i Uddevalla centrum. 

 

Medias attityder 

Media har, enligt ett par företagare, en negativ bild av företagande. De vill skapa 

rubriker och driver journalistik på låg nivå. De vill hellre se det spektakulära och 

negativa istället för positiva insatser från företagens sida. Ett företag har dåliga 

erfarenheter av media i samband med en ombyggnad. På grund av renoveringen 

hade de satt upp papper för fönstren. Ombyggnaden blev nyhetsstoff och 

lokaltidningen skrev om pappren istället för att man faktiskt expanderade i en 

långkonjunktur. 

 

5.2.3 Kommunens agerande 

 

De allra flesta företagare har ingen som helst kontakt med kommunen och heller 

ingen insikt i kommunens arbete. Flera vill gärna ha någon form av regelbunden 

kontakt med kommunen där man kan diskutera företagens behov och intressen. En 

del har blivit inbjudna till möten där man diskuterar visioner och dylikt men inget 

konkret i syfte att främja företagandet. Kommunen har även genomfört kurser där 

företagarna kan få miljöcertifiering. Det har mottagits mycket positivt.  

 

Många är av åsikten att kommunen inte har något intresse i centrum och 

företagarnas åsikter. Det har varit mycket prat de senaste åren om att stärka 

centrum men många upplever att det bara varit tomma ord och ser inget konkret. En 

del säger att de inte märker av att något händer rent praktiskt men att de är beredda 

att ändra åsikt om de får fakta upplagd. De flesta företagare säger att de klarar sig 

bra själva, men tror inte att de skulle få stöd från kommunen om de var i behov av 

det. Det har inte gjorts några aktiva ansatser från kommunens sida för att kontakta 

företagen. De som vill ha kontakt får slå upp kommunens nummer i telefonkatalogen. 

Ett par företag anser att det inte är kommunens uppgift att hjälpa företagen, utan upp 

till varje företag att klara sig själv. Det är till stor del de företag som är större och som 
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inte har uppgett sig ha problem med omsättningen som är av den åsikten. Dock kan 

samma företag samtidigt efterlysa bättre samarbete med kommunen. 

 

Företagare upplever att det finns en tröghet i kommunen och anser att kommunen 

borde vara mer snabbföränderlig som samhället i övrigt. En företagare uppger att de 

fick vänta i sex år på ett bygglov. Samma person säger att det känns som att andra 

kommuner har större beredskap för företagare. Kommunen säger att de är 

företagsvänliga och vill satsa men det är tomma ord. Det finns en oförmåga och 

trötthet som vilar över politiker och tjänstemän. Viljan finns hos några få, men de 

personerna kommer inte så långt. Företagaren fortsätter med att samarbetet med 

kommunen angående ”Årets Stadskärna 2005” är mycket positivt. Det är fler 

företagare som upplever att det är ett projekt som är bra för centrum och som de tror 

starkt på.  

 

Ett par företagare som har samarbete med kommunen, t ex kundrelationer eller 

regelbundna kontakter, är mer positivt inställda till kommunens arbete. De har större 

förståelse för att det finns ambitioner men att dessa inte omsätts i verkligheten. 

Resursbrist och byråkrati är det som tros ligga bakom ett bristande engagemang. En 

företagare anser att ambitioner finns från kommunens sida, men att många 

tjänstemän har slutat. De har haft stora ambitioner från början men svårigheter med 

att förverkliga idéer. Många och långa mellanled försvårar då beslut fattas högst upp 

i kommuntoppen.  

 

En företagare efterlyser en profil i kommunen, som det finns i Lysekil. En person 

som alla vet vem det är och som går ut i media och uttalar sig om olika frågor. På så 

sätt blir det en tydligare information till företag och allmänhet vad som är på gång. 

Idag är informationen bristfällig.  
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5.2.4 Infrastruktur 

 

Vägförbindelserna till Uddevalla upplevs som mycket bra. De stora vägarna 

prioriteras vilket uppfattas som positivt. Pendlingsmöjligheterna är bra. 

Valmöjligheter för privatpersoner ges och det underlättar för företag att anställa 

personal från andra orter. Vissa anser dock att den nya bron har förstört för centrum 

eftersom bilisterna från Göteborg hamnar direkt på Torps parkering. Några företag 

uppger att de har upplevt en ganska stor minskning av antalet kunder i samband 

med omläggning av vägen.  

 

Centrum har inte någon naturlig attraktionskraft längre och när vägen läggs om är 

sannolikheten att bilister åker dit ännu mindre. Folk åker till centrum för att man har 

ett ärende. Man jobbar där, är på affärsresa, eller dylikt. Folk åker inte till centrum för 

att förlusta sig som man t ex gör i Göteborg. På ett personligt plan anses bron 

endast vara av godo.  

 

Bilskoleägaren tycker att vägarna är farliga runt om Uddevalla. Det är mycket felaktig 

skyltsättning och dylikt i trafiken. Samma person skulle vilja att kommunen tog 

kontakt med dem för att diskutera förändringar i stadsmiljön och höra deras åsikter i 

trafikfrågor. Kommunen har aldrig frågat om deras åsikter, vilket upplevs som 

negativt. Större delaktighet i sådana frågor är ett önskemål.  

 

Om IT- och telenätet ges endast positiva kommentarer.  

 

5.2.5 Tillgång till arbetskraft 

 

Det är svårt för företagarna i Uddevalla att rekrytera nya medarbetare. Det gäller 

främst för yrken som kräver utbildad personal. Alla tillfrågade företag med krav på 

utbildning upplever rekrytering som en svårighet. Många personer lämnar staden 

efter sin utbildning eller flyttar inte tillbaka efter genomförd utbildning på annan ort. 

Företagarna får i vissa fall vända sig utanför kommunen för att rekrytera eller satsa 

på personer som de tror på och bekosta deras utbildning. 
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Några av de företag som inte kräver utbildning anser att det är svårt att få tag på 

arbetskraft eftersom yrket klassas som ett lågstatusyrke och innebär obekväma 

arbetstider. Tiden och kostnaden för att lära upp nyanställda är ett dilemma för vissa 

av företagen. Ett ytterligare problem vid rekrytering är att det inte rätt åldersgrupper 

och personligheter som söker. 

Ett par företagare anser att det är lätt att rekrytera nya medarbetare utan kompetens 

och att det idag är arbetsgivarens marknad. En företagare säger att de inte önskar 

utbildade personer utan vill istället fostra sin personal själva. 

 

Det finns olika krav eller önskemål som företagarna ställer på sin personal. De olika 

egenskaper de önskar hos de sökande är bra attityder och personlighet samt en god 

social kompetens. Även bra personkemi, intresse för yrket, yrkeserfarenhet, 

arbetslivserfarenhet och särskild ålderskategori anges som meriter vid rekrytering.  I 

de yrken med yrkeskunskap är utbildning en viktigt del. Det är omkring sju av 

företagen i undersökningen som ställer sådana krav.  

 

5.2.6 Samarbete/Konkurrens 

 

Samarbete 

De olika intresseföreningar som företagen i Uddevalla är aktiva i är 

Centrumföreningen, Näringslivets Intresseförening, Svensk Handel, 500-klubben m 

fl. Det råder delade meningar bland företagarna angående de olika föreningarnas 

betydelse. De flesta är av åsikten att det är väldigt viktigt att vara med och engagera 

sig i dem eftersom man på så sätt står enade och kan påverka beslutsfattare. ”Jag är 

med i allt”, som en företagare uttrycker sitt engagemang. Genom att ha starka 

föreningar behöver inte det enskilda företaget vara beroende av kommunen på 

samma sätt. Det kan istället få sin röst hörd och påverka genom föreningens storlek. 

En förutsättning är att alla står enade och samlas under en handlingskraftig ledning 

med mål och visioner. Om någon backar ur så faller hela kedjan. 

 

En del uppger att de inte märker av någon aktivitet från föreningarnas sida. Det är av 

den anledningen som ett par företagare valt att gå ur medlemskapet. Även brist på 

tid anges vara en anledning att stå utanför. Det har den senaste tiden varit mycket 
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turbulens kring Centrumföreningen och dess styrelse har ersatts av en ny. Några 

företagare säger att de hoppas på att det kommer att resultera i en ny stark 

Centrumförening med ett brinnande engagemang för företagarnas intresse. Många 

är sammanfattningsvis positivt inställda till Centrumföreningens arbete eftersom det 

ses som en möjlighet att framföra sina åsikter till kommunen och vara med och 

påverka. 

 

Näringslivets Intresseförening är en förening som försöker få alla företagares 

intresseföreningar att samverka. Genom en stark och enad allians vill man påverka 

kommunen. En företagare framför att han tror starkt på denna möjlighet och ser det 

som vägen till inflytande hos kommunen.  

 

Så gott som alla företag har kundrelationer med andra företagare. Man handlar av 

varandra och bygger upp nätverk och långvariga relationer. Det upplevs som positivt 

och som en informationskälla till vad som är på gång i stan. Vissa ser det som en 

viktig social bit, eftersom det är en livsstil att vara företagare.  

 

Konkurrens 

I stort sett alla intervjuade företag upplever konkurrens som något positivt. 

Anledningen är att konkurrensen uppfattas som stimulerande, utvecklande, främjar 

nytänkande, möjliggör prisjämförelser i området och gallrar ut ineffektiva företag. Blir 

företaget mer konkurrenskraftigt, attraheras också fler kunder. Många företag tycker 

dock att lagom konkurrens är det bästa. Det får inte gå till överdrift. En allt för stark 

konkurrens resulterar i olönsamma priskrig för företagen med endast kortsiktiga 

vinster för kunderna tills ett företag slås ut. Det är inte samhällsekonomiskt lönsamt. 

 

Det är olika från företag till företag hur stark man upplever att konkurrensen är. En 

del upplever en mycket stark konkurrens medan andra tycker den är så gott som 

obefintlig och efterlyser mer konkurrens. De som ingår i en kedja, där alla större 

beslut är centraliserade, upplever inte konkurrensen som något större hot. De har ett 

etablerat företagsnamn bakom sig och känner sig trygga i det. Även om butiken går 

dåligt kan kedjan ge företaget ekonomiskt stöd och konkurs behöver inte vara enda 

utvägen. Det ger olika förutsättningar från företag till företag. En butikschef upplever 

det dock som en nackdel att ingå i en kedja eftersom det inte alltid är möjligt att till 
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100 procent stå bakom kedjans utbud. Tror man inte på sortimentet är det svårt att 

finna full tillfredsställelse med jobbet och kunna vara motiverad. Samma person 

kommer att sluta som butikschef inom ett par månader och helt byta bransch. 

 

5.2.7 Entreprenörskap 

 

Uddevalla beskrivs som en stad med många småföretagare. Småskaligheten har 

kommit först på senare tid efter att industrin och varvet har lagt ner. Vissa anger att 

det finns en positiv anda och många entreprenörer. Det upplevs som positivt med 

många småföretagare men det pekas också på vikten av en stor arbetsplats som 

kan anställa många människor.  
 

Drivkraften för företagarna är intresset för det de jobbar med, frihet, personlig 

utveckling, möjlighet att kunna utveckla företaget, att man får vara kreativ, kortare 

beslutsprocesser, att kunna entusiasmera och motivera personalen, att utveckla en 

bra organisation, att få ha ansvar, att lyckas med ambitioner, jobba med människor, 

möjlighet att testa nya vägar, möjlighet att påverka inköp mm. Ett par personer 

angav att de hade tröttnat på tidigare yrken och sadlat om till en helt ny bransch.   

 

Många uppger att företagandet är ett sätt att leva, en livsstil. Företagandet tar 

mycket tid och engagemang och många lägger hela sin själ i företaget. För vissa är 

det en livsform där man lever med företaget dygnet runt och allt relateras till arbetet, 

t ex umgänge och familj. Det är vanligt att yrke och hobby går hand i hand.  

 

Tillväxt är ett mål för många företag, men inte nödvändigtvis i form av ökad 

omsättning eller yta. En del företag vill växa försiktigt med ökad kontroll och styrning. 

Ett par företag har inte tillväxt som mål. Någon anger att det i dagsläget är omöjligt 

med tillväxt i Uddevalla. De har övergått från en tillväxtstrategi till en 

överlevnadsstrategi där de istället värnar om gamla kunder.  
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5.2.8 Visionen 

 

Kommunen i Uddevalla har en vision där de vill verka för ett bättre företagsklimat, 

vilken tidigare presenterades i problemdiskussionen. Kommunen ska i sin vision 

uppnå ett gott företagsklimat genom att; 

 

• Skapa goda förutsättningar för mark och lokaler 

• Aktivt stimulera nätverk bland företag 

• Underlätta kontakter näringsliv – utbildning 

• Aktivt utveckla ”en dörr in”-principen, för att företagen enkelt ska komma i kontakt 

med kommunen. 

 

Vid intervjutillfällena har frågan ställts hur väl kommunen uppfyller sin vision. Några 

företagare känner till visionen och en har t o m varit med och tagit fram den. De 

flesta är dock inte bekanta med visionen och det är första gången de ser den. 

Företagarna tycker att det är bra att kommunen har visioner. Det krävs dock driftiga 

personer på rätt plats för att kunna uppfylla visioner. Även tid och intresse tros vara 

orsaken till att det stannar vid en vision. En företagare anser att det är bra med väl 

tilltagna visioner eftersom man kommer längre då.  

 

Mark och lokaler 

Att kommunen ska skapa goda förutsättningar när det gäller mark och lokaler är den 

punkt företagarna reagerat starkast på. Det kan nästan ses som ett hån gentemot de 

företagare som tvingas lägga ned butikerna p g a de höga lokalhyrorna. Flera 

företagare påpekar att det måste lösas på något sätt. En del anser att kommunen 

inte kan påverka hyrorna eftersom det så gott som uteslutande är privatpersoner 

som äger butikslokalerna i centrum. De höga hyrorna upplevs som ett stort problem i 

centrum idag och ett par företagare föreslår någon form av subvention.  

 

Kommunen har större möjligheter att påverka tillgången till markområden och det har 

uppfattats som mer positivt. 
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Aktivt stimulera nätverk 

Den andra punkten, att aktivt stimulera nätverk för företagarna, upplever en hel del 

företag att det sker. Andra anser att de medverkar i nätverk utan kommunens 

påverkan. De olika intresseföreningarna kan ses som en form av nätverk, där 

företagarna får möjlighet att påverka kommunen. Genom att lyssna på de olika 

intresseföreningarna kan kommunen stimulera nätverkandet. Då företag upplever att 

de kan påverka blir uppslutningen kring intresseföreningarna stor och kommunen har 

uppfyllt målet. De flesta företagare är positiva till nätverksbildande och har genom 

intresseföreningarna upplevt att de kunnat påverka i en del beslut. 

 

Underlätta kontakter mellan näringsliv och utbildning 

Företagarna har till stor del ingen uppfattning i denna fråga och upplever inte något 

större engagemang från kommunens sida i frågan. Den kontakt vissa företagare har 

med skolväsendet är egna kontakter med skolor och har praktikanter. En företagare 

uttrycker sin oro över kommunens bristande intresse för kampen om Högskolan 

Trollhättan/Uddevallas lokalisering och ser inte det engagemang som de övriga 

orterna lägger i denna fråga. En annan företagare hoppas på att samarbete och 

attityder blir bättre om högskolan kommer till Uddevalla. 

 

Aktivt utveckla ”en dörr in”-principen i kommunen 

Eftersom många företagare inte har någon kontakt med kommunen har de ingen 

direkt uppfattning om den fjärde punkten. Enligt den ska företagen uppleva det 

enkelt att komma i kontakt med kommunen. De flesta företagare anser att de får slå i 

telefonkatalogen om de har något ärende. De har inte märkt någon direkt 

ansträngning från kommunens sida i denna fråga och kontakt med kommunen sker 

oftast via intresseföreningarna. Endast en företagare säger att de med jämna 

mellanrum får en tidning från kommunen. 

 

Ett par företag säger att den enda kontakt de haft med kommunen varit i start- och 

ombyggnadsskeden då olika hälso- och miljöskyddskontroller ägt rum. Några har 

haft besök från representanter från kommunen angående projektet ”levande 

stadskärna” och liknande. Sammanfattningsvis kan sägas att företagarna anser att 

det är en allt för dålig kontakt med kommunen idag.  

 

 47
 



5.3 Intervju med kommunen 
 

Kommunens representant i frågor om företagsklimatet är Owe Westberg på 

Näringslivsenheten. Han arbetar dagligen med frågor som rör företagsklimatet och 

företagande. Han arbetar främst med befintliga företag, innovationer och regional 

samverkan. 

 

5.3.1 Näringslivsenhetens arbete 

 

Näringslivsenhetens uppgift är att hålla kontakt med företagen i Uddevalla och att 

arbeta med det lokala företagsklimatet. De ska även känna till företagen och 

förmedla kontakter mellan olika företag. När det ringer företag utifrån och söker ett 

företag som t ex varit en tidigare samarbetspartner, är det Näringslivsenhetens 

kunskap om ortens företag som blir hjälpen. Det händer att företag köps upp eller 

byter namn och det är Näringslivsenhetens uppgift att känna till alla, både nya och 

gamla. De har också en roll som kontaktyta mellan kommun och företagsamhet och 

representerar offentligheten som stort gentemot företagen.  

 

Genom tidningen ”Näringslivet i Uddevalla” har kommunen ett språkrör till företagen. 

Där försöker man spegla vad som händer i Uddevalla. Den trycks i 4 800 exemplar 

varje månad och går ut till alla företagsadresser i kommunen, politiker, hotell och 

frisörsalonger et c.  

 

5.3.2 Företagsklimatet 
 

Det har skett en stor strukturomvandling i Uddevalla de senaste decennierna. Man 

har gått från att vara en varvs- och industristad till att bli en handelsstad. Handeln är 

den största privata branschen och tillverkningsindustrin är näst störst. Uddevalla 

domineras av många småföretag. Det är endast 25 – 30 företag med över 50 

anställda. Därför är småföretagen mycket viktiga för Uddevalla. Det speglar i det 

stora hela hur företagsstrukturen ser ut i Sverige idag.  
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Näringslivsenheten utgår till stor del från Svenskt Näringslivs undersökning i sin 

bedömning av hur väl man uppfyller företagarnas krav. Undersökningen används när 

man pratar med de olika förvaltningarna om vad man är bra och dålig på. Den 

presenteras också för kommunpolitikerna. Undersökningen visar att samarbete och 

nätverk fungerar mycket bra i Uddevalla. Företagarna ger goda vitsord på de 

områdena. Den kommunala servicen och byråkratin kan, enligt företagarna, bli 

bättre. Här har kommunen fått sämre betyg och arbetar därför på att förbättra 

situationen. Owe är medveten om att företagen inte tycker att Uddevalla är världens 

bästa kommun. Det är mycket som fungerar men det som inte fungerar tar ofta 

överhand. Näringslivsenheten jobbar med att minska den senare delen och strategin 

är att bli lite bättre på det mesta. 

 

I syfte att främja företagsklimatet har kommunen deltagit i ett antal projekt. De är bl a 

Uddevalla 500 år, årets stadskärna 2005 där kommunen var projektägare, utredning 

om hur stadskärnan kan utvecklas. Vissa av idéerna har förverkligats och det är av 

stor vikt för även kommunen att få ett väl fungerande centrum. Centrum ska inte 

bara förknippas med handel utan också vara en träffpunkt för människor.  

 

Tack vare Torp har handeln i Uddevalla ökat rejält. Torp omsätter själv 1.6 miljarder 

kronor i dagligvaror och sällanköpsvaror av kommunens totala omsättning på 3.1 

miljarder kronor. Owe tycker att det fortfarande är mycket folk i centrum vilket till stor 

del beror på alla skolungdomar. Torp konkurrerar inte direkt med centrum utan 

istället med andra köpcentrum. Owe inser dock att Torp tar en viss köpkraft från 

centrum. I samband med uppstartningen av Torp 92/93 ville kommunen försöka 

profilera Uddevalla som en stor handelsstad. Man har tagit fram en karta med sju 

olika köpområden med Ljungskile i söder och Torp i norr. De olika områdena ska 

enligt denna broschyr komplettera varandra. T ex ska kunderna åka till Kuröd för att 

köpa byggvaror. Istället för konkurrens är tanken att de olika köpområdena ska 

komplettera varandra.   

 

Enligt Owe är det tråkigt att se vad brist på information kan åstadkomma när det 

gäller centrumföretagarnas bitterhet över Torp. Kommunen har inte satsat en krona 

på Torp och företagarna där är ofta irriterade på att centrum subventioneras och 

stöds. Kommunen har istället satsat flera miljoner i olika projekt i centrum.  
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Owe anser att det är en väldigt lätt lösning på problemet genom att säga att det 

fungerar dåligt just i den här kommunen. Enligt honom gör kommunen så gott de kan 

och en möjlighet för företag att påverka är främst att engagera sig i olika nätverk som 

samordnar företagens intressen. Han har dock förståelse för att företag kan tycka att 

processerna i kommunen går för sakta och att inget konkret syns. Men det finns en 

viss summa pengar om allt och det är nästan omöjligt att få alla nöjda. Alla har olika 

prioriteringar. Det bästa är när företagarorganisationer driver olika frågor och 

kommunen intar en stödjande roll. Företagen måste ta ett visst eget ansvar för sin 

vardag. 

 

Om diskussionen angående parkeringsplatser och det bristande utbudet i centrum 

anser Owe att det är sådana ämnen som Centrumföreningen ska driva. Det är frågor 

som måste lösas i samverkan. Owe trodde att diskussionen om p-platser lagt sig 

eftersom han inte hört det lika intensivt den senaste tiden. Antalet parkeringsplatser 

trodde han var löst eftersom det har ordnats med fler, bl a på Kampenhof. Att 

parkeringsavgifterna i centrum är dyra är svårt att påverka eftersom alla 

parkeringsplatser i centrum inte är kommunalägda. Utbudet i centrum kommer att 

öka eftersom det i dagsläget kommer att öppna två nya butiker på Kungsgatan, 

Dressman och Åhlens. Det är också viktigt för centrum att två billiga matbutiker inom 

kort kommer att slå upp portarna. Lidl och Willys har planerat att öppna i centrum. 

Det ser Owe som en möjlighet till att stärka centrums konkurrenskraft och attrahera 

kunder. 

 

5.3.3 Nyetableringar 

 

De olika typer av företag som kommunen vill attrahera är främst de som stödjer 

befintliga branscher. Företagsstrukturen är idag bred i Uddevalla, vilket möjliggör 

företagande inom flera olika områden. Fyrbodal är extremt beroende av fordons- och 

bilindustrin och underleverantörer till dessa är viktiga för regionen. Den senaste tiden 

har många handelsetableringar skett, vilka är av stor vikt för Uddevalla. Det sker 

även en hel del etableringar p g a att Uddevalla har en hamn. Den befintliga 

strukturen idag får ge förutsättningar för nyetableringar. När kommunen uppvaktar 

företag om etableringar beror det på att något företag från Uddevalla har ett 
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samarbete med utomstående företag som de önskar till Uddevalla. Kommunen blir i 

dessa lägen en kontaktlänk. Man lyssnar av vad som är aktuellt istället för att göra 

stora allmänna satsningar.  

 

Kommunen satsar inte på direkta insatser för att attrahera företag. Det är allt för 

kapitalintensivt och det är endast ett fåtal storstäder som har resurser till sådana 

marknadsföringsåtgärder. Uddevalla kommun genomför istället olika aktiviteter där 

man sprider information om näringslivet i Uddevalla. Varje år genomför kommunen 

någon storsatsning och medverkar på olika mässor, t ex ELMIAs 

underleverantörsmässa. Förra året drog de nytta av tillströmningen av folk vid O-

ringen. Tidningen Näringslivet i Uddevalla utökades med 10 000 exemplar och 

gjordes om till en besöksspecial med turistinformation.  Den viktigaste reklamen 

Uddevalla kommun kan få är när företagen berättar för andra företag om hur bra det 

är att vara företagare i Uddevalla. Ibland tar de med sig broschyrer på mässor i 

marknadsföringssyfte.  

 

5.3.4 Visionen 

 

Kommunens vision presenterades i problemdiskussionen och handlar i huvudsak om 

att verka för ett gott företagsklimat. Owe ger sina åsikter på vad som avses med de 

olika punkterna i visionen och hur kommunen arbetar för att uppnå målen. 

Kommunen har tagit fram en ny vision som inte är lika beskrivande som den förra. 

Det är dock den gamla versionen som Owe redogör för. Den har följt med i hela 

arbetet och gör så även fortsättningsvis. 

 

Mark och lokaler 

Punkten mark o lokaler innefattar inte hyror, vilket är ett av de största hindren för 

företagen i Uddevalla. Istället syftar man på att öka tillgängligheten till lokaler. På 

kommunens hemsida finns ett register över lediga lokaler i fyrstad. Det finns 

möjlighet för fastighetsägarna att själva gå in och göra aktuella ändringar på sina 

hyresobjekt. Kommunen kan inte påverka prisbilden och marknaden. Om kommunen 

skulle dumpa marknaden tror man att det leder till massiv kritik. 
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Aktivt stimulera nätverk 

Enligt Owe gör dagens struktur med många småföretag det oerhört viktigt med 

samarbete. Kommunen vill stimulera samverkan inom nätverk och arbetar aktivt med 

frågan. De har också själva varit delaktiga i många nätverk och lägger ned både tid 

och pengar. Man förmedlar även kontakter då företag har frågor på hur de ska 

komma vidare i en viss fråga. Kommunens roll är inte att vara konsulter eller 

rådgivare. De ska istället ha den länkande och samanförande rollen.  

 

Då de olika föreningarna söker EU-bidrag ställs ofta kravet att kommunen ska vara 

medfinansiär. Då ställer kommunen ofta upp med ekonomisk hjälp. I sådana 

situationer vill kommunen också sitta med i styrelsen. Några olika nätverk som 

kommunen aktivt arbetar med är Verkstadsmekanisk Union, Bokenäs Framtid och 

Ljungskile Företagarförening.  

 

Kommunen är även aktivt engagerad i Centrumföreningen. På styrelsemötet är 

stadsarkitekten, tekniska chefen, och representant från Näringslivsenheten 

medverkande. I Centrumföreningen ska frågor tas om vad företagarna vill göra för 

centrum. Centrumutvecklingsjobbet är idag helt Centrumföreningens ansvar.  

 

Underlätta kontakter mellan näringsliv och utbildning 
Den här punkten riktar främst in sig på grundskolan. Det finns ett samarbete som 

heter Näringslivsakademin. Där träffas skolchefer, rektorer och representanter från 

näringslivet med jämna mellanrum. Där diskuterar man frågor om att öka samverkan 

mellan näringsliv och skola. Ett exempel på diskussionsämne är företagen kan tycka 

att eleverna väljer konstiga linjer. Det är inte populärt att välja inriktningar mot 

industrin, utan alla vill istället bli tv-kändisar. Frågor tas även upp angående hur man 

ser till så att praktikperioderna blir så effektiva som möjligt. Näringslivsakademin har 

aktivt ordnat med utbildningar för syokonsulenter som inneburit mycket information 

om näringslivet och besök på företag.  

 

Aktivt utveckla ”en dörr in”-principen i kommunen 

Näringslivsenheten klarar inte av att vara en personlig företagslots åt alla företag. 

Det är en liten enhet med endast tre tjänster och det finns inte tid och resurser att ha 

en individuell kontakt med företagen. Näringslivsenhetens uppgift är istället att kunna 
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säga vem företagen ska gå till direkt, vilket man i dagsläget inte är så bra på. Målet 

är att bli tydliga på vad man kan och ska göra, d v s vad servicenivån ligger.  

 

Idén med dörr in-principen kommer ursprungligen från Svenskt Näringsliv. Owe 

anser att man löser den punkten på olika sätt i olika kommuner och tror inte på 

konceptet företagslots. Istället för Lots anser han att varje förvaltning ska vara tydlig 

på det man gör. Företagen ska veta vilken förvaltning de ska kontakta i ett visst 

ärende och när företagen ringer till kommunen ska personalen i växeln vara helt 

säkra på vilka som jobbar med vissa frågor. Näringslivsenheten jobbar aktivt på att 

bli effektivare och Owe är ute och pratar med varje förvaltning i kommunen om hur 

de ska bli tydligare. Ett sätt att presentera de olika förvaltningarna och deras 

uppgifter för företagen är genom tidningen Näringslivet i Uddevalla. Där presenteras 

ibland de olika förvaltningar, t ex ”om du söker bygglov ska du kontakta den här 

personen”. Owe anser att man ska se de som kontaktar kommunen som sina 

kunder. Kommunen är en serviceorganisation som är till för sina invånare. 

 

Förståelse för småföretagarnas villkor och krav är också ett viktigt ämne som 

diskuteras. Det är ett mål att kunna få ett mått på vad som är rimlig handläggningstid 

i olika ärenden. Owe tycker att Servicegaranti är en bra idé och det är något som 

kommunen arbetar med att bli bättre på. För att få reda på företagarnas åsikter 

startade kommunen förra året ett projekt som heter Ris & Ros. Det går ut på att varje 

gång någon ringer och har synpunkt ska det dokumenteras. Sedan ska ärendet 

hanteras på respektive förvaltning. Genom Ris & Ros lyckas kommunen fånga upp 

vad man kan bli bättre på. 

 

5.3.5 Framtid 

 

Owe upplever att det finns ett stort engagemang i Uddevalla i många frågor och att 

de senaste åren varit mycket positiva. Uddevalla har haft ovanligt få konkurser, vilket 

till viss del kan förklaras av att man inte är beroende av IT och Telecom. Han ser 

ljust på framtiden och det finns flera faktorer som pekar på att klimatet för 

företagarna kommer vara bra. Enligt honom är det otroligt positivt besked att Volvo 

valt att göra nästa version av cabrioleten i Uddevalla. I centrum är det mycket på 
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gång nu då bl a Lidl och Willys kommer öppna upp möjligheterna till billig 

matshopping i stadskärnan.  

 

Uddevalla kommun jobbar mycket med att främja nya idéer eftersom företagen till 

stor del är handels- och tjänsteföretag. Man har tagit fram en broschyr där alla 

instanser och organisationer som tar tillvara på idéer finns med. En stor satsning för 

framtiden är ett test- och utvecklingslaboratorium inom IT och telematik. Där ska de 

små företagen i regionen kunna testa sina idéer och produkter istället för att 

investera i miljonbeloppsmaskiner. Projektet ses som en näringslivssatsning med 

som finansierats med EU-, kommunala-, och regionala medel. Tanken är att det 

framöver ska vara en egen verksamhet där företagen får hyra in sig mot en summa 

som täcker kostnaderna för investeringen.  
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6. Slutsatser och reflektioner 
 
Slutligen ges en kortfattad översikt över de viktigaste punkterna i arbetet. De 

kompletteras med mina egna reflektioner och ger en helhetsbild av företagsklimatet i 

Uddevalla. 

 

6.1 Hur är det lokala företagsklimatet i Uddevalla? 
 

I följande avsnitt ges både sammanfattningar och funderingar över genomförda 

intervjuer. De ställs upp på samma sätt som forskningsfrågorna, som här 

tillsammans med syftet ska besvaras och reflekteras över. Först beskrivs hur 

företagarna upplever företagsklimatet, därefter kommunens arbete med 

företagsklimatet och slutligen ges en sammanfattande beskrivning.  

 

6.1.1 Företagarnas uppfattning 

 

Många handelsföretag i Uddevalla känner en osäkerhet angående framtiden. 

Eftersom det i stort sett går att köpa deras varor överallt finns inte de lojala kunder 

som t ex en optiker har. Det resulterar i att kunderna kan handla deras produkter 

någon annanstans, i det här fallet på köpcentrat Torp. Det enorma utbudet och 

tillgänglighet i form av gratis parkeringsplatser på Torp gör att kunderna kan handla 

både dagligvaror och sällanköpsvaror under ett och samma tak.  

 

Samtidigt som centrumföretagen upplever en utarmning av centrum, expanderar 

Torp kraftigt. Det är en utveckling som företagarna upplever som oroväckande. Två 

företag i undersökningen har gått i konkurs och många andra har märkt av en 

markant minskning i omsättningen och antalet kunder.  

 

Företag med utbildningskrav upplever att det är svårt att rekrytera medarbetare i 

Uddevalla. Pendlingsmöjligheterna är dock goda och Uddevalla har en fördel av sitt 

geografiska läge. Till nackdel för vissa centrumföretag har vägen lagts om och går 

inte längre genom stan. Det resulterar i att kunderna istället hamnar direkt på Torps 

parkering. En del företag har i samband med den nya vägen märkt en stor minskning 
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av antalet kunder, vilket antas vara en orsak till att omsättningen sjunkit den senaste 

tiden. Vissa säger sig inte alls ha märkt av den s k ”bro-effekten”. 

 

Jag tror att mycket av den besvikelse och ibland ilska som verkar finnas hos en del 

företagare bottnar i en oro över företagets framtid. Tryggheten sätts ur spel och 

ersätts av en frustration och maktlöshet. Det är helt förståeligt att företagarna känner 

oro över Torps expansion. Det vore konstigt annars. Även om kommunen säger att 

Torp inte direkt konkurrerar med centrumhandeln så är det i dagsläget ett faktum. De 

erbjuder samma varor och butiker från centrum tvingas flytta till Torp eller lägga ner 

helt.  

 

För att lyckas återinföra centrums attraktionskraft anser jag att det är nödvändigt att 

alla företagare går samman och gemensamt arbetar i frågan. I det här fallet är det 

nog svårt för kommunen att påverka Torp eftersom de inte har gjort någon satsning 

där. Vissa företagare efterlyser någon form av begränsning av expansionen på Torp, 

men det verkar inte riktigt ur konkurrenssynpunkt att hindra den naturliga tillväxten. 

Företagarna själva måste enas om åtgärder för centrums framtid. Kommunen kan 

och bör nog finnas med som en stödjande part. Det verkar inte saknas idéer från 

företagarnas sida om vad som kan göras i centrum. Under mina intervjuer fick jag 

många bra synpunkter och det skulle vara bra om dessa idéer kom fram på 

gemensamma träffar. Där kan man ta upp olika åtgärder för att attrahera kunder till 

centrum. Det går inte att tvinga kunderna till centrum utan det måste finnas något 

som kunderna vill ha, något som inte finns på Torp. 

 

Ett bra sätt att locka kunder skulle vara att marknadsföra centrum med ett attribut 

som är unikt för just Uddevalla centrum. Som t ex Alingsås marknadsför sin stad 

som caféstaden och trästaden. Om man lyckas göra sitt stadsnamn känt för en viss 

egenskap kommer folk långväga eftersom det finns något som lockar. Folk blir 

nyfikna därför att det finns något unikt som man inte kan få någon annanstans. 

Kommunen säger att Uddevalla marknadsförs som en stor handelsstad, men det 

gynnar troligtvis till största delen Torp. Samma butiker som finns i centrum, finns till 

stor del på Torp. Därför anser folk att det är onödigt att ta vägen om centrum med 

sina otillräckliga parkeringsplatser, när det finns samma saker och mycket mer på 

Torp. Olika evenemang och aktiviteter är bra för centrum men inte tillräckligt för att 
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tillgodose kundtillströmningen året runt. Det måste finnas en dragkraft utöver 

evenemangen. Det bör också tilläggas att centrumbutikerna måste hålla samma 

öppettider som Torp, om inte ännu bättre. På så sätt ökar tillgängligheten och 

kunderna lär sig att det alltid finns öppna butiker i centrum. Kan man enas om bra 

öppettider och något extra dragplåster som t ex långlördag en gång i månaden kan 

handeln gynnas på sikt. 

 

För att få större gehör för sina problem anser jag att centrumföretagen bör försöka få 

med sig större företag i centrumfrågan. Även om storföretagen inte är beroende av 

kunderna, kanske många företagsledare bor i stan och är måna om att ha en livlig 

och stark stadskärna. Lyckas man få med några stora och tunga röster är det större 

chans att frågan tas på allvar. Om alla företag i Uddevalla engageras i frågan kan 

det kanske ordnas någon form av stödfond för centrumprojekt där företagen 

tillsammans bestämmer vad som bör göras. Storföretag kan få bra publicitet genom 

att vara huvudsponsorer i olika projekt, vilket både gynnar dem själva och Uddevalla 

centrum.  

 

6.1.2 Kommunens agerande 

 

Uppfattningen jag fick av mitt besök på Näringslivsenheten är att de har viljan att 

förbättra företagsklimatet och är medvetna om att det kan bli bättre. Det är positivt att 

kommunen i många år arbetat med att främja nätverk och det är också något man 

verkar vara stolt över. Projektet där företagare ges möjlighet att utveckla och testa 

nya uppfinningar är också mycket positivt och bra för det framtida företagandet i 

Uddevalla. Initiativet till Ris & Ros, där alla inkommande åsikter om kommunen 

dokumenteras, är mycket positivt. Det är ett förhållandevis enkelt och billigt sätt att ta 

reda på åsikter om kommunen. Att kommunen ser sig själv som en 

serviceorganisation som är till för sina invånare ligger i tiden och bådar gott för 

framtiden.  

 

Genom undersökningen riktar många företagare, främst handelsföretagare, kritik mot 

kommunen. De upplever brist på engagemang från kommunens sida angående 

småföretagarnas intressen och centrums utveckling. Det är viktiga uppgifter som 

 57
 



kommunen bör ta till sig. Det är inte företagarnas uppgift att göra Uddevalla till en 

livfull handelsstad. De har ingen förpliktelse gentemot kommunen och kan i 

företagets egenintresse likaväl lokalisera sin verksamhet i någon annan stad. 

Däremot kan det ligga i företagarnas intresse att arbeta för ett levande centrum. Det 

kan dock komma till en punkt där företagarna inte känner någon motivation och 

mening längre med att driva ett företag i motvind. Det visade sig i undersökningen 

där två företag gått i konkurs och flera kämpade mot minskande omsättning och 

kundunderlag. Om kommunen vill ha livskraftiga företag och ett bra företagsklimat är 

det viktigt att de tar till sig kritiken och utformar en konkret handlingsplan.  

 

En hel del företagare anser att kommunen kännetecknas av byråkrati, tröghet, 

ineffektivitet och trötthet. Trots att vissa företagare menar att det finns ambitioner, 

tror de att det är en helt annan sak att omsätta ord till handling och att det är svårt för 

kommunen att genomföra visionerna. Exemplet med väntetid på sex år för att få ett 

bygglov är ett skräckexempel på hur det inte får gå till. Det är konstigt att företaget 

fortfarande finns kvar i Uddevalla! Kommunen måste aktivt jobba på att vara effektiv i 

sin kontakt med företagen. Det är en otroligt viktig del för att få ett bra företagsklimat. 

Företagarna måste anpassa sig till en snabbföränderlig omvärld och då krävs det att 

kommunen kan ge snabb service när den behövs. Om en ansökan blir färdig först 

efter flera år har förutsättningarna för företaget ändrats avsevärt, och ärendet kan då 

med all sannolikhet vara inaktuellt. 

 

De två huvudorsakerna, enligt företagarna, till centrums utarmning av kunder är 

bristande utbud och dåliga parkeringsmöjligheter. Kommunen bör kunna påverka 

båda delarna. Genom att påverka och attrahera företag är det möjligt att få fler 

företag att lägga sin verksamhet i centrum. Parkeringsplatserna i centrum verkar 

vara en fråga som varit i hetluften länge. Owe trodde att det var ett avslutat kapitel, 

men undersökningen visar att så inte är fallet. Om företagarna upplever det som ett 

stort problem så är det också ett problem som bör vara av intresse för kommunen att 

lösa.  

 

Det tycks inte finnas så mycket kunskap från centrumföretagens sida om 

kommunens arbete. Det är till nackdel för kommunen eftersom fakta istället kan 

ersättas av spekulationer. Några företagare uppgav att de direkt skulle kunna ändra 
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uppfattning angående kommunens ineffektivitet om fakta presenterade kommunens 

ansträngningar. Det tror jag gäller generellt för de flesta företagare. En möjlighet till 

att öppna upp samarbetet mellan kommun och företag skulle vara att ha 

regelbundna möten. Det räcker med en till två gånger om året, lite är bättre än inget 

alls. Här kan kommunen presentera vad de faktiskt presterat och företagarna ges 

möjlighet att ventilera åsikter. För vissa företagare verkar det inte vara tillräckligt att 

endast Centrumföreningen är i kontakt med kommunen. Om de får möjlighet att 

uppleva sig vara medverkande på ett mer personligt plan genom dessa möten, tror 

jag att många fördomar skulle kunna undvikas. 

 

Det känns som om mycket engagemang läggs på att ta fram broschyrer om visioner 

och liknande. Visioner i all ära, men det är viktigt att ord blir till handling också. Det 

skulle vara bra om kommunen även kan ge ut någon skrift där det konkret beskrivs 

vad som faktiskt har gjorts. Ingen företagare eller kommuninvånare kan ju veta exakt 

vilka av idéerna som faktiskt uppfyllts. Genom att göra uppföljningar på planer och 

visioner kan dels företagen se vad kommunen åstadkommit, dels kan kommunen 

själva se hur väl de lyckats uppfylla sina mål. På så sätt kan både fördomar från 

företagarna och ineffektivitet från kommunen undvikas. 

 

Näringslivsenheten ger regelbundet ut sin tidning Näringslivet i Uddevalla. Det är ett 

mycket bra initiativ till att få ut sina åsikter och kommunfakta till företagarna. Trots 

tidningens upplysningar om kommunens arbete är det väldigt få företagare som vet 

vad kommunen gör eller hur de skall kontakta kommunen i olika ärenden. En 

slutsats av detta kan vara att många företagare inte läser tidningen. Det är också 

konstigt att endast en företagare spontant säger att de fått tidningen. Eftersom jag till 

störst del intervjuat handels- och tjänsteföretag kan det vara möjligt att de inte tycker 

att tidningen är intressant. Vid första anblicken på framsidan kan jag tycka att den 

ger ett intryck av att vara en industritidning. Jag ser ”Dagens Industris” framsida 

framför mig vilket beror på färgerna och layouten. De små handelsföretagen tycker 

kanske helt enkelt att den ser för tråkig ut. Owe på Näringslivsenheten poängterade 

dock att tidningen är till för alla företagen. En genomläsning av tidningen ger samma 

intryck; det är en mycket intressant och dagsaktuell skrift om företagandet i 

Uddevalla. Genom att göra den mer inbjudande skulle Näringslivsenheten eventuellt 

kunna få fler läsare. Det leder i sin tur till ökad förståelse för kommunen. Ytterligare 
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ett sätt att öka tidningens popularitet bland centrumföretagarna kan vara att ta upp 

de debattämnen som företagarna själva är engagerade i, t ex parkeringsplatser. De 

ämnen som tagits upp i Ris & Ros kan också vara aktuella och intressanta. Själva 

namnet, ”Näringslivet”, känns också som att det riktar sig till storföretag och 

industrier. Det kan vara vilseledande och fångar därför inte småföretagarnas 

intresse. 

 

6.1.3 Sammanfattande omdöme 

 

Efter avslutat arbete kan jag dra slutsatsen att studien till stor del kommit att inrikta 

sig på handelsföretagens dilemma i Uddevalla centrum. Det är ett faktum som blivit 

allt tydligare ju fler intervjuer som genomförts. Problemet ligger i att företagarna 

upplever att centrum i allt större omfattning förlorar sina kunder till köpcentrat Torp. 

Anledningen enligt företagarna är att centrum har dålig tillgänglighet i form av dyra 

och icke-centrala parkeringsplatser samt att det finns ett allt sämre utbud i takt med 

att affärerna flyttar.  

 

Dilemmat centrum vs köpcentra finns i många städer och är en verklighet som flera 

butiksägare lever i. Vad kan då göras för att öka centrumföretagarnas förutsättningar 

till att fortsätta driva sina företag? Enligt min uppfattning krävs det att alla, företagare, 

kommun samt övriga invånare, ställer sig frågan om de vill ha en levande stadskärna 

och om de är beredda att vidta åtgärder för att ge centrum en naturlig dragkraft. Det 

måste ske någon form av samarbete där alla drar åt samma håll. Invånarna måste 

inse att om de vill ha en stad med butiker och caféer bör de också åka dit och 

handla. Det går inte klaga på att centrum töms på företag och sedan själv vara en 

kugge i hjulet som möjliggör det. Genom en stark och enad marknadsföring av 

Uddevalla centrum och ett ökat medvetande om dess betydelse kan det vara möjligt 

att återinföra centrums attraktionskraft.  

 

Det är viktigt att man också lyckas nå ut till turisterna, som annars till stor del hamnar 

på Torp eftersom den nya vägen inte längre går via centrum. Turister är ett viktigt 

inslag i en köpstark handel och en bra inkomstkälla för många företag. Genom olika 

marknadsföringsåtgärder samt insatser för att ge Uddevalla sin egen nisch som stad, 
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kan man kanske få dem att återvända. Vad gör det omöjligt att åka genom Uddevalla 

och inte besöka centrum? Kan man svara på den frågan och övertyga turisterna, har 

man lyckats. 

 

Ett positivt tecken för centrums framtid är att det inom kort kommer öppna två 

lågprismatkedjor. Då får folk en anledning mindre att åka från centrum för att handla. 

På nedre Kungsgatan kommer också två tomma lokaler fyllas när Åhléns och 

Dressman flyttar in. Det ger ett livligt intryck med fulla butikslokaler vilket lockar folk 

till att handla. Det skulle vara en fördel om man även lyckades få fler specialbutiker 

att etablera sig i centrum. Då ökar man det unika och alla butiker kan dra nytta av att 

det kommer fler kunder. För att göra det möjligt för små butiker att etablera sig 

centralt måste det ges bättre förutsättningar för hyror och liknande. Möjligheten att 

betala hyror och andra utgifter går hand i hand med omsättningen och med det 

dåliga kundunderlaget i centrum idag finns inga större motiv för många småbutiker 

att etablera sig. Det blir en utveckling där endast stora multinationella kedjor får de 

centrala lokalerna. 

 

Övriga företagare i Uddevalla har överlag inte samma svårigheter som 

handelsföretagen. De tycker till stor del att Uddevalla är en bra stad att vara 

företagare i. Många anser dock att det på ett personligt plan är tråkigt att folk lämnar 

centrum och att gatorna töms. Det förekommer olika åsikter om hur väl kommunen 

sköter sitt jobb. De flesta i undersökningen har ingen som helst uppfattning om 

kommunens arbete och kan därför inte uttala sig om vad kommunen har gjort, utan 

kan endast kommentera vad kommunen inte har gjort. Ett visst missnöje angående 

ointresse för småföretagare och deras åsikter samt byråkrati och långa 

handläggningstider är de främsta klagomål som framförs. Kommunen har å andra 

sidan fått positiva omdömen om sin vilja och sitt nätverksfrämjande. Det är dock 

många handelsföretag som inte är medvetna om kommunens nätverksarbete, trots 

att kommunen sitter med i centrumföreningen. Kan det bero på att nätverkandet med 

kommunen som initiativtagare har en historisk förankring främst hos 

industriföretagen? Under mitt möte med Owe Westberg fick jag intrycket att det inom 

industrin finns en omfattande samverkan sedan lång tid tillbaka. En företagare 

påpekar också att kommunen först på senare år visat intresse för småföretagarna. 
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Det ser jag som en viktig uppgift hos kommunen, att få handelsföretagen medvetna 

om kommunens roll som nätverksbildare. Det kan bidra till ökat förtroende. 

 

Slutsatsen om hur väl kommunen uppfyller sin vision om att verka för ett bra 

företagsklimat är väldigt subjektiv. De olika punkterna är lätta att uppfatta på ett 

annat sätt än vad kommunen avsett från början. Att kommunen ska skapa goda 

förutsättningar när det gäller mark och lokaler kan t ex anses uppfyllt eftersom 

kommunen syftar på kontaktdelen, d v s att det på Uddevalla kommuns hemsida 

finns ett register över lediga lokaler i området. Men eftersom företagarna i Uddevalla 

anser att hyrorna i Uddevalla är orimligt höga, är visionen enligt dem inte uppfylld på 

den punkten. Ungefär samma subjektiva värdering gäller på alla punkter i visionen. 

Det är en fördel om visioner antingen görs ytterst kortfattade och enkla så att man 

inte går in på allt för detaljerade punkter. På så sätt ges inte samma utrymme för 

missförstånd. Om en vision ska ha sådana punkter som denna vision har är det en 

fördel om de är väldigt preciserade och inte går att missuppfatta. Annars är chansen 

stor att det blir som i det här fallet; alla tolkar det utifrån sin egen uppfattning och sitt 

eget intresse. Kommunen har gett ut en ny vision där det endast står att ”kommunen 

ska skapa förutsättningar för ett rikt och differentierat näringsliv och verka för en öka 

turism- och besöksnäring”. För att uppnå den nya visionen ska kommunen vara bra 

på att ”skapa förutsättningar för företagsamhet, entreprenörskap och 

nätverksbildning”. Det är en snävare beskrivning och är inte lika lätt att misstolka. Å 

andra sidan kan man fundera på hur kommunen gör för att skapa dessa 

förutsättningar.  

 

Slutligen kan jag konstatera att det för många troligtvis inte är sämre att vara 

företagare i Uddevalla än på många andra ställen i Sverige. Men p g a 

omständigheterna med Torps expansion är företagsklimatet för de flesta 

handelsföretag dåligt. Visionen om ett bra företagsklimat kan alltså anses som 

uppfylld ur vissa företagares perspektiv medan det för andra företagare, främst 

handelsföretag, endast är en vision utan substans. För att få behålla den unika 

atmosfär som en levande stadskärna faktiskt ger, krävs ett engagemang och aktivt 

samarbete mellan alla berörda parter. Mångfalden i Uddevalla, med både industri 

och handel, är värd att värna om och bevara till framtida generationer invånare.  
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