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Abstract 
Röllgårdh, M. 2011: Bilder av lokal näringslivsutveckling – exemplet Värnamo (Representa-
tions of local business development – the case of Värnamo) Kulturgeografiska institutionen. 
Forskarskolan i Geografi. 125 pp. Uppsala. Swedish text. 
 
The main aim of this licentiate thesis is to examine how local actors in a medium-sized Swe-
dish municipality, Värnamo, in their role as decision-makers at the local arena, describe and 
explain the preconditions and strategies for local economic and social development. The 
analysis uses semi-structured interviews to reveal the connections between the local actors 
representations of social and economic structures and their representations of central and 
future strategic choices. The local actors are represented by a) firm owners or central firm 
managers, b) local politicians in the municipal executive board, c) civil servants in central 
positions and d) key actors connected to local and regional organizations.  

The methodological approach is based on discourse analysis. The overall aim of the study 
is to understand how local discourses are constructed and communicated. The analysis is 
deepened by relating the local discourses to relevant theoretical models in contemporary 
economic geography. The economic-geographical theoretical models used in the analysis 
focus on industrial districts, clusters and innovation systems. Path-dependency, social embed-
dedness and creative class are other concepts of importance to understand the formation of the 
local discourse.  

The analysis shows how local discourses are affected by the perceived globalization 
process while being at the same time linked to a) specific historical and environmental factors 
leading to predominant behavioral norms and values stating that you should be hard working, 
economical, cooperative and trustworthy and b) the relative location, which is conceived to be 
central regarding communications and regional service functions. This is combined with an 
image of a creative and innovative local/regional production system, based on traditions in 
manufacturing and trade. The foundations in manufacturing and trade are however challenged 
by new sectors like logistics, design, and higher education in cooperation with universities in 
the region.  
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1. Inledning 

Många gånger talar vi om världen eller vår omgivning i termer av verklighe-
ten och vi beskriver och förklarar denna verklighet med hjälp av ord och 
begrepp i vår strävan att visualisera den. Vi skapar bilder av verkligheten. Vi 
gör detta för att göra vår omvärld begriplig och hanterbar. Omvärlden, och 
vår bild av den, kan beskrivas och visualiseras i form av fysiska fenomen, 
men också av sociala fenomen. Vi som aktörer i denna värld, tolkar och för-
står dessa fenomen på olika sätt. Vi beskriver och förklarar verkligheten, 
eller vår bild av den, och värderar den på sätt som påverkas av de erfarenhe-
ter vi har av de politiska, sociala, ekonomiska och ideologiska sammanhang 
vi är en del av. Vi talar alltså om och förstår världen på bestämda sätt (jfr 
Wagner & Hayes 2005 s.124). Diskursanalysen är ett sätt att undersöka detta 
(Winther & Jörgensen 2000, Fairclough 2003). I de sociala sammanhang vi 
agerar inom pratar vi om världen, vi skriver texter om den och vi påverkas 
av det som andra berättar och skriver om den. Förenar vi sedan detta synsätt 
med ett geografiskt perspektiv innebär det att vi utgår från begrepp som rum, 
plats och utbredning men även tid. Vi gör detta för att komma åt och förstå 
de företeelser, processer och skeenden som vi uppfattar i den så kallade 
verkligheten. När aktörer pratar om geografiska rum, om platser på bestämda 
sätt, ges de innehåll och mening och de kan göra detta genom att beskriva 
dem som attraktiva, dynamiska, kreativa eller som dominerade av en viss 
verksamhet. Ett synsätt som kan beskrivas som att ”rummet både skapar och 
skapas socialt i en dialektisk process” (Heldt Cassel 2003 s. 30). 

Många svenska kommuner använder medvetet eller omedvetet uppfattade 
och konstruerade bilder av sig själva och sin omvärld när de ska marknads-
föra den egna verksamheten och kommunen som geografiskt rum. De gör 
det för att antingen locka besökare till kommunen eller för att locka både 
människor och företag att etablera sig i kommunen (Heldt Cassel 2008b). 
Svenska kommuner och orter samt deras företag kan beskrivas som att de 
kämpar för sin överlevnad i en global konkurrenssituation och en del lyckas 
växa och skapa förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv medan andra 
misslyckas. Många av dessa kommuner ingår i regioner, som dels kan defi-
nieras som naturliga och dels som konstruerade (Syssner 2008, Aronsson & 
Johansson 2002), där man försöker skapa en bild av attraktivitet och av att 
ha ett dynamiskt näringsliv.  Många gånger handlar det om att föra fram den 
lokala eller regionala kulturen som särskiljande och intressant (Heldt Cassel 
2008a, 2008b). I denna kontext befinner sig den medelstora svenska kom-
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munen Värnamo, som står i fokus för den empiriska delen av denna uppsats. 
Ett sätt att studera frågan om attraktivitet och näringslivsutveckling är att 
undersöka hur den hanteras i en kommun som Värnamo, där bilden av verk-
ligheten, den dåtida, den nutida och den framtida, kan illustreras av följande 
citat: 

Arbetsamheten, den måste ha kommit från den här torftigheten, jordbruksmil-
jön här. Man överlevde inte om man inte var arbetssam. Man var tvungen att 
hitta på något mer som man kunde överleva på. Då har man satt igång företag 
och flera poppar upp och sen….. Tjänsteman 2 2009-05-15 

Vi lyfter på näsan och tycker att vi är bra och det är vi ju också så att… Alltså 
självförtroende är ju något som är väldigt viktigt. Att tala om att vi är störst, 
bäst och vackrast, ja inte just de orden, men det är andemeningen. Politiker 2 
2009-04-14 

Om trettio- fyrtio år? Då bor det nog 50 000 invånare i Värnamo kommun. 
Jag tror inte den ska vara mycket större än så, men sedan kan ju den bli 50 
000 redan nästa år genom att vi slår ihop kommuner i regionen. Då är den 
större än 50 000. Men om du tänker nuvarande Värnamo kommun tror jag 
inte det ska bo mycket mer än 50 000 för då försvinner en del av charmen 
med landsbygden, vattnet, de här småsamhällena och så vidare. Jag är nöjd 
med det. Politiker 6 2009-08-13 

 
Det är väldigt duktigt folk och man ger sig inte i första taget. Inom industrin 
är man väldigt duktig på att försöka hitta nya vägar och nya tekniker för att 
göra det bättre, för att hela tiden bli bättre. Däremot så har man svårt att kan-
ske se utanför ramarna. Se det där som kanske är helt annat och man kanske 
tuggar på i de där gamla banorna. Men man är ju innovativ i de gamla banor-
na om man säger så. Företagare 8 2010-01-28 

 
I en värld där effektiviseringar och rationaliseringar tenderar att koncentrera 
ekonomisk aktivitet, och framför allt människor, till platser som redan är 
stora kan man ställa sig frågan hur en medelstor kommun och dess näringsliv 
hanterar denna situation. Stora produktionsenheter och stora städer beskrivs 
som att de växer sig allt större men trots detta finns det tecken som tyder på 
att mindre platser och regioner fortsätter att vara viktiga1. Inom det ekono-
misk-geografiska forskningsfältet växte det under slutet av 1980-talet och 
början av 1990-talet även fram beskrivningar av, och teorier kring, det som 
kom att kallas den nya regionalismen (Paasi 1986, Storper 1997, Scott 
2000). Regionbegreppet fick en ny innebörd och nya teoretiska fält utveck-
lades för att beskriva och tolka hur regioner växer fram och hur regionbild-
ningsprocesser fungerar (Storper 1999, Cooke 2005). Samtidigt har mycket 

                               
1 Städer och tillväxt – vad säger forskningen? Myndigheten för tillväxtpolitiska analyser. Dnr 
2010/065 
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forskning inriktat sig på att förstå globaliseringsprocesser (Storper 2000, 
Sheppard 2000), där konkurrens mellan länder, städer och företag är centralt. 

I ekonomisk-geografisk forskning är en central fråga varför vissa typer av 
verksamheter tenderar att koncentreras till olika platser och olika regioner. I 
en tid av tilltagande globalisering där det blivit lättare och billigare att trans-
portera varor och kommunicera mellan olika platser samt möjligt att produ-
cera vad som helst var som helst verkar platsen ändå spela en väsentlig roll 
(se Laestadius et al. 2007). Regioner och kluster studeras och förs fram som 
analytiska kategorier och modeller (Porter 1998[1990], Porter 2000, Malm-
berg 2002, Boschma & Kloosterman 2005, Hanson 2000). Flera studier för-
söker att kartlägga de kopplingar som finns mellan och inom olika agglome-
rationer för att kunna få en ökad förståelse för vilka faktorer som gynnar 
ekonomisk och regional utveckling (Markusen 1996, Saxenian 1994, 2006). 
Mycket av den senare tidens forskning inom det ekonomisk-geografiska 
forskningsfältet fokuserar på hur lärande och innovationer utvecklas inom 
olika verksamheter. Diskussionen kretsar i stor utsträckning kring frågan om 
geografisk närhet som avgörande eller inte för lärande, innovationer och 
utveckling (Asheim et al. 2007, Malmberg 2002, Bathelt et al. 2004, Malm-
berg & Maskell 2006, Boschma 2005, Boschma et al. 2009).  

Ett annat centralt tema som är populärt att använda i diskussioner om lo-
kal och regional utveckling är den kreativa ekonomin. Inom ekonomisk geo-
grafi kopplas ofta dessa ofta samman med urbana processer, främst i en väst-
europeisk och amerikansk kontext. Kreativa miljöer definieras ofta som, och 
exemplifieras av, större städer (Scott 2007, Florida 2002). Kreativa näringar 
kopplas inom forskningen mest främst samman med konst, musik, mode 
men också med IT och bioteknik. Diskussionen om platsattraktivitet och 
tillväxt kopplas ofta samman med den nya kreativa ekonomin och kreativa 
människor (Florida 2002, 2006). Inom den ekonomiska geografin betonar 
flera studier innovationer och innovationsutveckling som drivande och bä-
rande för den ekonomiska tillväxten. Särskilt inom de så kallade industrilän-
derna är detta tydligt och den industriella produktionen av konsumtions- och 
insatsvaror tenderar att lokaliseras till länder och platser med ett lågt löne-
kostnadsläge. Kreativa miljöer kan inte bara kopplas till urbana miljöer utan 
även till individer, som av Richard Florida (2002, 2006) definieras som till-
hörande den kreativa klassen. Dessa individer kan även antas söka sig till 
fysiska miljöer med en stark kulturarvskoppling och ett spännande fritids- 
och kulturutbud (Berger (red) 2008). Representanter för den kreativa klassen 
anses sedan vara de som skapar ekonomisk aktivitet på en plats.  

Forskning om urbana processer i ett ekonomisk-geografiskt perspektiv 
handlar även om strukturomvandlingar av ekonomin (Krugman 1991, 2000). 
I en svensk kontext har omställningen mot en mer tjänstebaserad och infor-
mationsbaserad ekonomi gått förhållandevis långt (SOU 2008:105) och idag 
sysselsätter tillverkning och utvinning mindre än 20 procent av arbetskraf-
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ten.2 Det är även en trend att det är de tre största städerna Stockholm, Göte-
borg och Malmö samt de orter med universitet och högskolor som växer 
snabbast. Mindre och medelstora orter har svårare att hävda sig, särskilt de 
med ett starkt beroende av en tillverkande industrisektor, och befolkningsut-
vecklingen i Sverige tenderar att gå mot att mindre kommuner avfolkas.3 Här 
finns då ett intressant problemområde att studera och det är hur mindre och 
medelstora orter och kommuner hanterar situationen samt vilka strategier 
man använder sig av för att klara av att behålla eller öka befolkningen. Cen-
trala frågeställningar för dessa kommuner rör dels hur man stimulerar och 
arbetar med näringslivsutveckling och dels hur man arbetar med att få män-
niskor att vilja bosätta sig i eller stanna kvar i kommunen (Berger 2008). 
Många gånger handlar det om att marknadsföra den egna kommunens attrak-
tivitet och det näringsliv som finns inom kommunen. Det handlar om att 
presentera en bild av en plats, ett lokalt geografiskt rum, som erbjuder vissa 
kvaliteter och få detta rum att framstå som attraktivt för både företag och 
människor (Power & Jansson 2006, Niedomysl 2010). Småländska Värna-
mo, en kommun och centralort i den region i västra Småland som anses 
präglad av den så kallade Gnosjöandan, framstår som ett belysande exempel. 
Denna region har tidvis också haft en central roll i den svenska ekonomisk-
geografiska och näringspolitiska diskussionen.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur bilden av, och strategier för, Värna-
mo kommuns orts- och näringslivsutveckling skapas och kommuniceras av 
lokala aktörer i deras respektive verksamhet. Diskursanalysen används som 
en teoretisk och metodologisk utgångspunkt. Med hjälp av egna tolknings- 
och analysmodeller, baserade på diskursanalytiska begrepp, undersöks de 
lokala aktörernas bilder som representationer och konstruktioner av verklig-
heten. Jag analyserar med hjälp av modellerna konstruktionernas betydelse 
för hur strategier, eller förslag till och uppfattningar om strategier, för den 
lokala utvecklingen byggs upp. Genom att i kvalitativa intervjuer med lokala 
aktörer, med inflytande över den lokala näringslivsutvecklingen, söka efter 
uttryck som utgör representationer av, föreställningar om och strukturella 
förklaringar till verkligheten, försöker jag tolka dessa som tillhörande lokala, 
samverkande eller konkurrerande, diskurser.  

I sin tur kan dessa diskurser antas påverka den lokala utvecklingen med 
avseende på centralorten, kommunen och näringslivet. Då fokus för uppsat-
sen är platsattraktivitet och näringslivsutveckling och att det i tidigare forsk-
ning om regionen finns en tydlig koppling till ekonomisk geografi, fördjupas 
syftet genom att jag avser att anknyta till relevanta teorier och modeller inom 

                               
2 http://www.h.scb.se/kommunfakta/k_frame.htm 
3 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/glesbygden-utarmas-i-tysthet_5598693.svd 
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ekonomisk-geografisk forskning. Dessa modeller och teorier knyter an till 
lokal och regional utveckling och det handlar om att undersöka om och hur 
dessa kan bidra till förståelsen av hur och varför lokala aktörer beskriver och 
förklarar Värnamos utveckling och nuvarande situation på det sätt som de 
gör. De frågeställningar som uppsatsen avser att besvara är: 

 
• Hur beskriver och förklarar de lokala aktörerna centralorten och 

kommunen Värnamos utveckling med avseende på socioekonomisk 
struktur, näringslivsstruktur, fysisk struktur och geografiskt läge? 
 

• Vilka diskurser skapas i Värnamo och hur är dessa kopplade till mer 
övergripande diskurser och teorier om näringslivsutveckling och re-
gional utveckling i forskning och politik? 

 
• Vilka hot och möjligheter, för kommunen och det lokala näringsli-

vets utveckling, uttrycks hos de lokala aktörerna och hur värderas 
och används dessa av de lokala aktörerna för att forma strategier för 
framtiden? 

1.3 Bakgrund och motiv till valet av exemplet Värnamo 
Värnamo är en medelstor svensk kommun som gärna själv i officiella sam-
manhang framställer sig som en centralort i en region präglad av tillverk-
ningsindustri. Kommunen har också på senare tid mer systematiskt börjat 
marknadsföra sig för att nå en större marknad och möta en ökande konkur-
rens från omkringliggande kommuner. Värnamo har också vuxit sett till 
antalet invånare och är nu näst största kommun i Jönköping län. Centralorten 
Värnamo har ett, i vissa avseenden, bra geografiskt läge och ligger ”mitt i” 
Götaland. Här möts två av Sveriges mest trafikerade vägar, dels riksväg 27 
mellan Göteborg och Karlskrona med riksväg 25 som förlängning mot Kal-
mar via Växjö och dels E4:an som löper mellan Helsingborg och Stockholm. 
Kommunen själv presenterar sig på sin hemsida som ”Skandinaviens mest 
centrala etableringsplats” med hänvisning till att man, inom en tidsradie av 
cirka fyra timmar från Värnamo, via marktransporter, når cirka tolv miljoner 
människor och två tredjedelar av den skandinaviska marknaden.4 Bilden som 
används för denna marknadsföring återfinns nedan. 

 
 
 
 
 

                               
4 http://www.varnamo.se/bredasten/sydsvenskakrysset.4.173ee921151c5305308000461.html 
2010-11-30 
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Bild 1. Marknadsföringsbilden av Sydsvenska krysset.  

 

 
 

 

 

 

 

Foto: Worldsat 

Sätter man in Värnamo i en mer regional kontext är det en centralort i den så 
kallade GGVV-regionen (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo) och 
Jönköping och Växjö ligger inom pendlingsavstånd. 

 
Karta 1. Översiktskarta över regionen. Källa: Lantmäteriet och Värnamo kommun 
2010. Bearbetad version Röllgårdh 2010 
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1.3.1 En positiv bild 
Kommunen har haft en relativt gynnsam utveckling under senare år, både 
med avseende på befolkningstillväxt såväl som på tillväxt inom näringslivet. 
Precis som grannkommunerna Gnosjö, Gislaved och Vaggeryd har Värnamo 
hittills kännetecknats av låg arbetslöshet och god balans i den offentliga 
ekonomin. Fler kännetecken är en stark företagsamhet med många fram-
gångsrika små och medelstora företag, framför allt inom tillverkningsindustri 
och i Värnamos fall även handel, företrädesvis maskinhandel. Värnamo har 
också, till skillnad från många andra kommuner av samma storlek, haft en 
relativt liten men stabilt positiv befolkningsutveckling. Befolkningstillväxten 
i jämförelse med större närliggande kommuner som Jönköping och Växjö är 
dock ganska blygsam. Mätt med vissa mått, som till exempel låga ohälsotal, 
stabil kommunal ekonomi och hög sysselsättningsfrekvens, framstår dock 
Värnamo som en av de mest stabila och framgångsrika tillväxtkommunerna i 
landet om man bortser från storstadsregioner och universitets- och högskole-
orter (Röllgårdh 2011). Denna positiva utveckling har dock under den senas-
te tiden kommit att brytas något och befolkningssiffrorna viker något, men 
kommunens egen bild av situationen är fortsatt i grunden positiv. Kommun-
chef Mats Hoppe säger i ett uttalande i en annonsbilaga i lokaltidningen 
Finnveden Nu under rubriken Värnamo väljer framtid i vägskälet:  

Antingen planerar man att växa eller så planerar man för sin död: Nu växer 
vi. (Framtidsbygge Värnamo kommun, Annonsbilaga till Finnveden Nu 2010-
05-12).  

 
Värnamo kan alltså beskrivas som en kommun där små och medelstora före-
tag inom metall-, möbel-, plast- och gummiindustri skapar en väl fungerande 
lokal arbetsmarknad med en över tid sett låg arbetslöshet. I centralorten finns 
även ett regionsjukhus som är av stor betydelse för den lokala arbetsmarkna-
den.  

I Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimatet i Sveriges 
kommuner har Värnamo sedan år 2005 pendlat mellan plats 14 och 27. År 
2010 finner vi Värnamo på plats 15 och den faktor där kommunen rankas 
högst är Andel i arbete där man hamnar på 4:e plats. Intressant nog, med 
tanke på att man ligger relativt väl placerat med avseende på E4:ans sträck-
ning, rankas Värnamo endast på 113:e plats vad gäller faktorn Vägnät, Tåg- 
och flygförbindelser. Kommunen har även under senare år legat högt i ran-
king vad gäller attityder till företagande sett från andra aktörer som politiker, 
förvaltningstjänstemän, media och skola. Under år 2010 har denna ranking 
försämrats kraftigt vad gäller medias och skolans attityder.5 Detta kan bero 
på effekterna av konjunkturnedgången där medierapporteringen mer präglats 
av nedläggningar och kris än rapporter om nyetablering och expansion. Sko-

                               
5 http://foretagsklimat.svensktnaringsliv.se/kommunover.do?rc=0683&y=2009 2010-06-03 
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lans kontakter med näringslivet försämras också i samband med att det blir 
svårare att hitta praktik- och lärlingsplatser. Av de femton först placerade 
kommunerna i denna ranking är tio storstadskommuner eller storstadsnära 
och tre är småländska varav Värnamo är en.6 Bilden av Värnamo som en 
framgångsrik kommun sett ur ett näringslivsperspektiv finns således även 
hos en central aktör i svensk ekonomi.   

Bilden av den framgångsrika kommunen återfinns också i tidningen Fo-
kus ranking över bästa boendekommun år 2010 där Värnamo hamnar på 
plats 9.7 Sett från ett nationellt perspektiv uppfattas Värnamo ofta som en del 
av småföretagsbältet i nordvästra Småland, i många sammanhang definierat 
som Gnosjöregionen. Kommunen får i massmedia och i forskning ofta ”följa 
med” i de beskrivningar och analyser som görs av regionen och dess omtala-
de Gnosjöanda. I massmedier har också de låga ohälsotalen och en fram-
gångsrik integration av invandrare i kommunen uppmärksammats.8 Interna-
tionellt är Värnamo känt endast i smalare kretsar, till exempel genom mö-
beldesignern Bruno Mathsson och möbelföretaget Källemo.  

Värnamo presenterar sig ofta i officiella sammanhang även som en känd 
historisk marknadsplats. Detta präglar fortfarande orten och antalet markna-
der i centralorten är tämligen stort. Värnamo blev köping 1859 men hade då 
enbart cirka 300 invånare. Därefter började en långsam expansion och be-
folkningen ökade sedan kraftigt med undantag för 1880-talet då emigratio-
nen påverkade befolkningssiffrorna negativt. Värnamo fick stadsrättigheter 
1920 och den industriella expansionen började på allvar under 1930-talet.9 I 
Generalplanen för Värnamo 1957 ges bilden av ett näringsliv där träindustrin 
länge varit ledande men där det under 1950-talet mer och mer blev metall- 
och gummiindustrin som tog täten i utvecklingen.  

I planen beskrivs att, även om det finns några större företag som varit 
dominerande så finns det många ”kvalitativt väl utvecklade och väl skötta 
mindre företag inom olika branscher”10. Generalplanen betonar även han-
delns starka roll. En intressant notering, som har koppling till den marknads-
föring som kommunen nu använder sig av, är att man redan 1957 beskriver 
möjligheterna till näringslivsutveckling som gynnsamma, ”inte minst tack 
vare det fördelaktiga trafikläget”11. Kommunikationsläget illustreras genom 
omnämnande av spårbundna transporter i fem riktningar, tre länsvägar 
(bland annat nuvarande riksväg 27) och en riksväg (nuvarande E4). Det no-
                               
6 http://foretagsklimat.svensktnaringsliv.se/start.do 2010-06-03 
7 http://www.fokus.se/2010/05/har-ar-det-basta-att-bo-2010-%e2%80%93-rankningen/ 2010-
06-03 
8http://www.tco.se/FileOrganizer/TCOs%20webbplats/Publikationer/rapporter/TCO-
gra-
kar/2005/L%C3%A4nsrapporter%20utanf%C3%B6rskap/utanf%C3%B6rskap%20Jonk%C3
%B6ping.pdf 2010-06-03 
9 Generalplan för Värnamo 1957 
10 Generalplan för Värnamo 1957 s. 3 
11 Generalplan för Värnamo 1957 ibid. 
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teras i planen även att Värnamo under perioden 1915-1950 haft högre födel-
setal och lägre dödstal än riket i genomsnitt och att detta tidvis varit ett större 
befolkningstillskott än inflyttningen. 

1.3.2 Den positiva bilden utmanas 
Den inledande beskrivningen framstår som en positiv bild. Mer oroande för 
kommunen och centralorten Värnamo är den statistik som talar om ett sjun-
kande nyföretagande, en låg utbildningsnivå och ett under hösten 2008 och 
våren 2009 ökande antal varsel.12 En studie som Regionförbundet tagit fram 
benämner Värnamo, som en lokal arbetsmarknad innefattande Gnosjö och 
Gislaved på ca 70 000 invånare. Studien betecknar denna lokala arbetsmark-
nad som ett sorgebarn vad gäller utbildningsnivån. Sett till sin storlek har 
denna arbetsmarknad lägre utbildningsnivå än många mindre lokala arbets-
marknader.13 Som många andra kommuner upplever även Värnamo en för-
sämrad kommunal ekonomi vilket också har påverkat bilden av den fram-
gångsrika kommunen.  

Rapporter om varsel och stigande arbetslöshet, framför allt inom tillverk-
ningsindustrin där många av företagen i regionen har rollen som underleve-
rantörer till fordonsindustrin, har förekommit i massmedier. Ungdomsarbets-
lösheten ligger hösten 2010 kvar på en hög nivå och uppgår till 6,2 procent 
för 18-24 åringar, den högsta siffran i länet.14 Det finns således faktorer som 
antyder svårigheter för Värnamo och dess näringsliv, som hittills haft förmå-
ga och resurser att utvecklas i en omvärld av allt hårdare konkurrens. Under 
senare delen av år 2009 och under början av år 2010 har dock en återhämt-
ning inom näringslivet kunnat ses, även om arbetslöshetssiffrorna ligger kvar 
på en markant högre nivå än före den globala finanskrisen.15 Framför allt är 
det tillverkande företag med stark koppling till bilindustrin som drabbats. 

1.3.3 Befolkningsutvecklingen över tid 
I Värnamo Generalplan 1969 finns uppgifter om befolkningsutvecklingen 
som ger en referensram till dagens utveckling. År 1965 anges folkmängden 
inom blocket Värnamo stad samt Landskommunerna (i stort sett motsvaran-
de dagens Värnamo kommun; förf. anm.) till 27 700 invånare. I planen antas 
ett genomsnittligt inflyttningsöverskott på 200 personer till centralorten och 
man räknade då med en folkmängd år 2000 på 37 930 personer. Folkmäng-
den 2010-09-30 uppgick till 32 822 personer, vilket innebär att det sena 
1960-talets prognoser inte slagit in. Små men ändå stabila födelseöverskott 

                               
12 http://www.h.scb.se/kommunfakta/k_frame.htm 
13 Tillväxtpolitik för Region Jönköping. Rapport 2010:03 Regionförbundet Jönköpings län 
14 Arbetsförmedlingen 2010-11-23 (http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/default.aspx#) 
15 Tillväxtpolitik för Region Jönköping. Rapport 2010:03 Regionförbundet Jönköpings län 
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och positiva flyttningsnetton under åren 2004 till 2007 förvandlades år 2008 
till födelseunderskott och en ökande utflyttning. En viss återhämtning har 
skett under senare delen av år 2010, men det är inga stora ökningar.16  

Sett över tid uppvisar flyttningsnettot för Värnamo stora variationer mel-
lan olika år och det är invandringsöverskottet som står för det stabila tillskot-
tet i befolkningsökningen. Det är också uppenbart att Värnamos tillväxt är 
starkt korrelerad med konjunkturutveckling. Det går att urskilja en kraftig 
inflyttning under slutet av 1990-talet och framför allt under år 2000. Ned-
gången under år 2002 och nu även nedgångarna i ekonomin under år 2008 
och år 2009 syns tydligt i befolkningsstatistiken, något som också kan knytas 
till beroendet av tillverkningsindustrin (Röllgårdh 2011). Den allmänna eko-
nomiska konjunkturutvecklingen i samhället påverkar naturligtvis den lokala 
arbetsmarknaden.17  

Värnamo kommun och centralort har behållit sin rankingposition över tid 
i det svenska ortssystemet. Kommunen är nu näst största kommun i Jönkö-
pings län och bilden av en centralort av sekundär eller tertiär ordning in-
lemmad i ett större urbant system förstärks. Trenden att det är de yngre som 
flyttar ut från kommunen är ganska tydlig och kommer säkert att förstärkas 
men en del tyder på att Värnamos förmåga att attrahera inflyttare med högre 
utbildning har ökat. Fler med akademisk utbildning flyttar in än vad som 
flyttar ut. Noteras bör också det faktum att utflyttningen är och har varit 
störst i de yngre åldersgrupperna. Den bild av befolkningsutvecklingen som 
framträder är att Värnamos position i det svenska kommunsystemet har varit 
stabil (Röllgårdh 2011). Om man ser till rangordningen av svenska städer, 
med dess generellt sett starka förändring i ett längre historiskt perspektiv, 
kan man även i ett kortare tidsperspektiv se att hierarkin, men även dynami-
ken, i stads- och kommunsystemet är tydlig (Öhman 2010). Sätter man in 
kommunerna i regionen och framför allt Värnamo i en sådan kontext fram-
träder ett intressant mönster. Medan till exempel Nässjö och Vetlandas varia-
tion i rang uppgår till 31 respektive 29 positioner varierar Värnamos rangpo-
sition med avseende på folkmängd endast med åtta positioner. Värnamo har 
under perioden 1950 till 2009 pendlat mellan plats 68 till plats 76 (Röllgårdh 
2011) 

 Befolkningsutveckling och befolkningsförändring kan jämföras på flera 
olika sätt. En regional jämförelse med övriga kommuner i Jönköpings län 
samt med närliggande kommuner i Kronobergs län visar att Värnamo klättrat 
i den inbördes rankingen från fjärde plats år 1950 till näst största kommun i 
Jönköpings län år 2009. Statistiken visar också att höglandskommunerna 
förlorat och att utvecklingen i den så kallade GGVV-regionen (Gislaved, 
                               
16 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____252872.aspx 2011-01-12 
17 I anslutning till arbetet med denna studie har analyser gjorts av Värnamos befolkningsut-
veckling under senare decennier. Resultaten av dessa analyser redovisas i en separat rapport 
(Röllgårdh 2011). I föreliggande avsnitt sammanfattas några av slutsatserna från rapporten 
(referenser till rapporten görs även vidare i avsnitt 1.3.1 samt 1.3.2). 
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Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo) varit positiv över tid, även om Gnosjö och 
Gislaved förlorat under den senaste nioårsperioden (Röllgårdh 2011). Det 
går även att se samma upp- och nedgångar längre tillbaka i tiden. Noterbart 
är arbetskraftsinvandringen under slutet av 1960-talet samt den ekonomiska 
krisen 1994 som genererade en utflyttning samtidigt som den sammanföll 
med flyktinginvandring från Balkan under samma period. Samtidigt tyder 
statistiken på att de yngre som flyttar ut i allt högre grad bosätter sig i stor-
städerna eller på universitetsorterna (Röllgårdh 2011).  

Befolkningstillväxten har varit stabil över tid och sakta men säkert har be-
folkningen vuxit även om tillväxttrenden brutits under den ekonomiska kri-
sen som startade hösten 2008. Ser man till kommuner av jämförbar storlek 
och struktur står sig Värnamo relativt väl i konkurrensen med dessa. För att 
ligga perifert i förhållande till storstadsregionerna och med tanke på att det 
inte har funnits en högskola på orten, så har befolkningsutvecklingen varit 
relativt gynnsam.  

Utbildningsnivån har höjts över tid och inflyttarna tenderar att ha en hög-
re utbildningsnivå än utflyttarna. Det är dock tydligt att utflyttarna främst 
tillhör de yngre åldersgrupperna och att många av dessa flyttar till studieor-
terna, men det finns även tecken på att en hel del kommer tillbaka till Vär-
namo. Levnadsbanorna för de som stannat eller återvänt jämfört med de som 
bott i Värnamo och inte återvänt (i det statistiska materialets avgränsade 
värld) ser dock ganska olika ut. De yngre år 1990 som flyttat och ej återvänt 
år 2006 har statistiskt sett en högre utbildningsnivå än de som bor kvar eller 
har kommit tillbaka till kommunen och är boende där år 2006. 18 Det framgår 
att det finns en starkare regional koppling till Jönköping än till Växjö trots 
att avståndet är ungefär lika stort (se Röllgårdh 2011). Säkert spelar länsin-
delningen här en viss roll, men samtidigt har kommunikationer och traditio-
ner en viktig del i denna utveckling.  

Det framgår dock tydligt att Värnamo har en stark position när det gäller 
inflyttningen från övriga kommuner i Jönköpings län och flyttningsöverskot-
ten över tid har varit små men stabila. Sett ur detta perspektiv kan vi i en 
mening tala om Värnamo som en centralort i regionen, om än av andra ord-
ningen (jfr Christaller 1960). Växjös roll som ”leverantör” av högutbildad 
arbetskraft kan bli mer betydande och det förefaller, utifrån det statistiska 
materialet, som att de yngre med högre utbildning i högre utsträckning 
kommer från Växjö. Men även om det finns positiva tecken på en höjning av 
utbildningsnivån generellt ger den statistiska bilden vid handen att många 
högutbildade med anknytning till Värnamo inte väljer att komma tillbaka. 
Ett faktum att bekymra sig för eller acceptera beroende på målsättning om 
                               
18 I arbetsrapporten Befolkningsutveckling i Värnamo kommun år 1950-2009 jämförs ålders-
grupper. Boende i Värnamo kommun 1990 och som då var 19-24 år d v s födda 1967-1971 
analyseras med avseende på boendekommun år 2006, förvärvsfrekvens, civilstånd, utbild-
ningsnivå och inkomst. Som referensgrupper användes även individer födda 1950, 1960 och 
1980. 
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vilken tillväxt kommunen vill ha och vilken position i det svenska ortssy-
stemet kommunen strävar efter.  

1.3.4 Valet av Värnamo som studieobjekt 
Värnamo är en i flera avseenden framgångsrik medelstor varuproducerande 
kommun som växt befolkningsmässigt sedan år1950. Värnamo är också en 
kommun som under den ekonomiska krisen år 2008 och år 2009 haft vikan-
de befolkningssiffror. En positiv utveckling kombineras med en mer hotande 
utveckling. Dessutom är Värnamo en del av den region i västra Småland, 
som både uppmärksammats som industriellt framgångsrik i ett nationellt 
näringspolitiskt perspektiv, och som i forskningen definierats med hjälp av 
begrepp som industriellt distrikt, kluster och entreprenörskap (Asheim 1993, 
Berggren et al. 1998, Brulin 2002, Wigren 2003, Johannisson et al. 2007, 
Johannisson och Wigren 2006). Värnamo ingår på ett vis redan i en geogra-
fisk region, som både utgjort empiriskt underlag för vetenskapliga arbeten 
och som används för att exemplifiera ekonomisk-geografiska modeller. Det 
finns därför ett intresse av att få en ökad förståelse för hur näringslivsutveck-
ling samt kommun- och ortsutveckling i en sådan geografisk kontext uppfat-
tas, förklaras och används av lokala aktörer.  

Lokal utveckling och näringslivsdynamik påverkas av hur lokala ekono-
miska och politiska aktörer uppfattar och hanterar verkligheten och sin bild 
av densamma. De bilder dessa aktörer har av hur den fysiska och sociala 
verkligheten är uppbyggd och hänger samman vägleder dem i deras aktioner 
och beslutsfattande. Det är därför intressant att undersöka de bilder lokala 
aktörer har av verkligheten och analysera hur dessa kan påverka och faktiskt 
påverkar den lokala utvecklingen. Kommunen har också ett mer eller mindre 
uttalat mål att på längre sikt växa till cirka 45 000 invånare och min studie 
avser att ur ett näringslivsperspektiv belysa hur bilden av denna tillväxtpro-
cess byggs upp och konstrueras hos de lokala aktörerna.19 

1.4 Uppsatsens disposition  
Kapitel 2 presenterar och diskuterar de metodologiska och epistemologiska 
utgångspunkterna för studien och förankrar valet av diskursanalysen som 
teoretisk ram och den kvalitativa intervjun som metod och källmaterial. Där-
efter följer en mer djupgående presentation av hur diskursanalysens olika 
teoretiska utgångspunkter samt begreppsapparat använts i den aktuella un-
dersökningen. Denna metodologiska och teoretiska genomgång är väsentlig 
för förståelsen av hur analysen av de lokala aktörernas bilder byggs upp. De 
modeller jag utvecklar är uppbyggda med hjälp av begrepp från både 

                               
19 Europakorridoren. Annonsbilaga Newsfactory. Publicerad i Värnamo Nyheter Del 3 2010-
06-08  
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diskursteori och kritisk diskursanalys och är viktiga redskap i analysen och 
syntesen. De används till att analysera och illustrera hur kopplingen mellan 
ett lokalt geografiskt rum, lokala och överlokala diskurser samt strategiska 
överväganden ser ut. Därpå följer en metoddiskussion där upplägget av de 
kvalitativa intervjuerna som utgör det empiriska underlaget presenteras. I 
detta kapitel diskuteras och presenteras även grunderna för urvalet av inter-
vjupersoner samt intervjuguidens struktur. 

I kapitel 3 följer en presentation och analys av de resultat som den diskur-
siva analysen genererar och här ligger fokus på hur de lokala aktörerna be-
skriver och förklarar den lokala utvecklingen med avseende på centralorten 
Värnamo, Värnamo kommun samt näringslivet i kommunen och regionen. 
Detta kapitel behandlar studiens huvudsakliga syfte där jag utifrån ett 
diskursanalytiskt perspektiv, baserat på begrepp från kritisk diskursanalys, 
diskursteori och organisationsteori analyserar de lokala aktörernas bilder av 
den lokala näringslivsutvecklingen. Kopplingen mellan de lokala aktörernas 
bilder och aktuella ekonomisk-geografiska teorier och modeller fördjupar 
analysen. Kapitlet är omfattande och delas upp i mindre avsnitt. 

I kapitel 4 sammanfattar jag analysen genom att föra en avslutande dis-
kussion om aktörernas bilder av det lokala geografiska rummet och hur dessa 
bilder påverkar synen på den lokala utvecklingen. Här används även dikoto-
min mellan hot och möjligheter för att kunna dra slutsatser om hur de lokala 
aktörernas framtidsstrategier formeras och kommuniceras. Kapitlet avslutas 
genom att visa på en del av de frågor och val som kommunen och dess när-
ingsliv har att hantera i sina strategiska diskussioner och beslut. 
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2. Metodologi, metod och källmaterial 

Undersökningen och uppsatsen baserar sig huvudsakligen på en kvalitativ 
studie där intervjuer med lokala aktörer utgör det primära källmaterialet. 
Dessa aktörer är 1) personer med anknytning till det lokala näringslivet och 
som har en ledande position inom sin verksamhet, 2) lokala politiker i ledan-
de och beslutsfattande positioner och 3) representanter för den kommunala 
förvaltningen samt 4) nyckelpersoner som är verksamma inom förvaltning 
och näringsliv. Den rumsliga avgränsning som görs är att studien primärt 
behandlar Värnamo, dock både som centralort och som kommun. Valet av 
intervjupersoner är gjort utifrån denna rumsliga avgränsning. Intervjustudien 
inriktar sig på att kartlägga de lokala aktörernas bilder av Värnamos utveck-
ling som kommun och centralort samt deras bilder av näringslivets och 
kommunens funktionssätt. Centralt för studien är som tidigare nämnts att 
undersöka hur aktörerna beskriver och förklarar den lokala situationen samt 
hur de värderar den lokala utvecklingen. Dessa bilder samt hur aktörerna ser 
på hot och möjligheter inför framtiden är av intresse för att förstå hur lokala 
strategier byggs upp och motiveras. Analysen är inte i första hand tänkt som 
en undersökning där jag studerar hur den faktiska lokala och regionala ut-
vecklingen ser ut, utan fokus är att kartlägga lokala aktörers uppfattning om 
denna utveckling. Det är dock ofrånkomligt att vissa resonemang kopplar 
samman dessa två perspektiv, mycket beroende på det grundläggande synsätt 
på begreppet verklighet som jag använder i min studie. 

En lokal näringslivskultur byggs upp eller skapas diskursivt genom olika 
sätt att tolka och beskriva världen. Begreppen kultur och diskurs är relatera-
de till varandra men begreppet diskurs problematiserar maktrelationer och 
motsättningar inom kulturen vilket motiverar användningen av diskursanaly-
sen som metodologisk grund. I studien kommer begreppet verklighet att 
användas och det definieras som den fysiska och sociala miljö som aktörerna 
rör sig inom och denna kan omfatta det lokala geografiska rum där de lokala 
aktörerna är verksamma. Verkligheten kan alltså tolkas både som en fysisk 
reellt existerande omgivning och som en socialt konstruerad, individuellt och 
kollektivt uppfattad, omgivning (jfr Giddens 1984). 

Jag är medveten om att intervjustudien inte innebär ett jämförande per-
spektiv genom att jag enbart väljer att studera Värnamo kommun. Detta är 
begränsande men jag anser att det problemområde jag väljer att studera, ak-
törers bilder av verkligheten, mycket väl går att genomföra genom att göra 
en enskild fallstudie. Om studien utökas till att omfatta fler kommuner skulle 
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källmaterialet bli för omfattande för att kunna analyseras inom ramen för en 
licentiatsuppsats. Det bidrag till forskningen som studien ändå kan ge är att 
utifrån ett konkret fall utveckla analytiska modeller som kan appliceras på 
andra exempel och kommande komparativa kommun- och regionstudier. 
Vidare kan modellerna fungera som analysverktyg för kommunala aktörer 
som arbetar med frågor om näringslivsutveckling. 

 
 

2.1 Metodologiska utgångspunkter 
Det metodologiska angreppssättet förankras i ett abduktivt förhållningssätt 
där växelverkan mellan teori och empiri är av central betydelse. Förförståel-
sen av ett problem eller för en kontext påverkar valet av teoretiska förklar-
ingsmodeller och metodik men ger samtidigt möjlighet att förstå samman-
hang på ett mer ingående sätt (Alvesson & Sköldberg 2008, Inkpen 2005). 
Ett val jag gör är att jag fokuserar på näringslivsutveckling samt lokal och 
regional utveckling. Detta val är påverkat av både mina egna erfarenheter 
som geografilärare i kommunen men även av att det finns ett intresse av att 
studera hur en kommun, belägen i en region som förekommit i flera studier 
inom ramen för det ekonomisk-geografiska forskningsfältet, hanterar ovan 
nämnda områden. Tolkningen av intervjuerna och de lokala diskurserna 
präglas därför av denna förförståelse.   

Alvesson och Sköldberg (2008) sätter en reflexiv forskningsansats i cent-
rum och använder två reflexivitetsbegrepp. D-reflexivitet handlar om att 
utmana, ställa sanningar och rådande uppfattningar på ända och utifrån detta 
försöka skapa nya insikter där D står för dekonstruktion, defensivitet och 
destabilisering. I denna studie handlar det om att föra fram en fördjupad syn 
på Värnamo som ort och kommun och föra fram den lokala kontexten och de 
lokala aktörernas bilder som avgörande och särskiljande och intressanta att 
forska om. Det handlar om att dekonstruera och sönderdela en rådande struk-
tur, i det aktuella fallet den lokala diskurs eller de lokala diskurser som av-
speglas i de lokala aktörernas bilder av verkligheten. Vidare handlar det om 
att kunna lyfta fram de strukturer och förhållanden som påverkar den lokala 
utvecklingen men också synen på eller bilderna av densamma. R-reflexivitet, 
som avser rekonstruktion och representation, handlar om att utveckla och 
tillföra nya synsätt, metaforer och tolkningssätt till redan befintliga för att 
skapa alternativa, och utökade, förklaringar och teoretiska modeller (Alves-
son & Sköldberg 2008 s. 548f).  

En reflexiv tolkning innebär således att de empiriska erfarenheterna 
kompletteras med ett tolkande perspektiv, både sett till språkliga utsagor och 
till mer underliggande strukturer som makt och ideologi. Utsagor om olika 
fenomen och egna empiriska observationer interagerar med bakomliggande 
innebörder som forskaren försöker synliggöra. Granskningen av ett lokalt 
fenomen måste även sättas i relation till den egna textens språk och det egna 
urvalets konstruerande funktion, som kan påverka det resultat som fram-
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kommer. Medvetenheten om att den bild av verkligheten som aktörerna re-
presenterar påverkas av forskarens agerande och urval måste finnas (Alves-
son och Sköldberg 2008). Kvalitativ forskning ska vara poängrik och vikten 
av kreativitet för att skapa god forskning är av stor betydelse (Alvesson och 
Sköldberg 2008 s. 538).  

Den tolkning av, och koppling till, Alvesson och Sköldbergs reflexiva an-
greppssätt som föreligger i den aktuella studien strävar efter att använda flera 
olika metodologiska angreppssätt och teoretiska resonemang. Detta görs för 
att vidareutveckla en förståelse av det lokala exemplet Värnamo, som ofta i 
forskningssammanhang sammankopplas och får representeras av den del av 
västra Småland som präglas av småföretagsamhet och entreprenörskap, mer 
känt som Gnosjöregionen och Gnosjöandan. Aktörerna i regionen är med 
och skapar lokala diskurser som påverkar den lokala och regionala utveck-
lingen samtidigt som aktörerna och diskursen även påverkas av det som de-
finieras som överlokala diskurser. I det aktuella fallet handlar detta om teori-
er och modeller om regional och lokal näringslivsutveckling, nationella och 
internationella policyprocesser samt näringspolitiska trender.  

Genom att använda begreppet lokala diskurser går det att visa på de olika 
sätt att begreppsliggöra världen, men också på de rumsliga aspekter av en 
föreställningsvärld, som de lokala aktörerna i intervjuerna ger uttryck för. 
Mattson (2001) placerar ett sådant perspektiv på diskursanalysen och 
diskursbegreppet i fältet kulturens geografi genom att relatera till begrepp 
som imaginära geografier och symboliska rum (jfr Lefebvre 1991; Soja 
1989). Det som blir till lokala diskurser kan i fallet Värnamo, och även i 
andra kommuner, byggas upp som symboliska rum, som aktörerna dels för-
håller sig till och dels själva är med om att konstruera och reproducera. Detta 
symboliska rum kan också relateras till det som min analysmodell, som jag 
presenterar i ett kommande avsnitt, definierar som ett lokalt geografiskt rum 
som består av en fysisk och en social dimension. Det är i det lokala rummet 
som aktörerna är verksamma och det är också det rum som de ombeds be-
skriva och förklara i intervjusituationen. 

2.1.1 Diskurser och diskursanalys 
Analysen av de lokala aktörernas bilder av den lokala näringslivs- och kom-
munutvecklingen tar sin utgångspunkt i Alvesson & Sköldbergs (2008) reso-
nemang om att använda diskursanalysen utan att begränsa sig till att enbart 
studera språkanvändandet. Förhållningssättet till källorna, i det här fallet 
intervjuerna och tolkningen av dessa, kan ske utifrån tre nivåer; a) den dis-
kursiva nivån där språkanvändandet och uttrycken i sig utgör fenomenet och 
fokus för forskaren blir då på hur aktörerna yttrar sig b) föreställningsnivån 
där forskaren uttalar sig om föreställningar, idéer och värderingar utifrån 
tolkningar av utsagor i intervjuer, samtal och observerade situationer samt c) 
handlings- och förhållandenivån där forskaren uttalar sig om relationer, soci-
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ala mönster och strukturer som refererar till något som kan ses som förmer 
än enbart språk eller subjektiv föreställning (Alvesson och Sköldberg 2008. 
s. 469). Det som är primärt i studien är att jag utgår från de två senare nivå-
erna. Genom att jag i intervjuerna söker efter representationer, föreställning-
ar och strukturer som de lokala aktörerna uttrycker försöker jag, som syftet 
anger, tolka dessa som tillhörande lokala, samverkande eller konkurrerande, 
diskurser. I diskursanalysens begreppsapparat kan konkurrerande diskurser 
definieras som motdiskurser. Diskurserna kan i sin tur antas påverka den 
lokala utvecklingen genom att de påverkar de val av strategier och handling-
ar som lokala beslutsfattare använder sig av.  

En allmänt vedertagen definition av begreppet diskurs är att språket vi 
använder när vi agerar i olika sammanhang följer vissa strukturella mönster. 
Diskursanalysen är således ett sätt att se hur dessa mönster ser ut och hur de 
är uppbyggda. Det går då allmänt säga att en diskurs är ”ett bestämt sätt att 
tala om och förstå världen” (Winther Jörgensen & Phillips 2000 s. 7; Börjes-
son & Palmblad 2007 s. 13). Diskursanalysen vilar i de allra flesta fall på en 
socialkonstruktivistisk grund där vår kunskap om världen är resultatet av 
vårt sätt att beskriva och kategorisera världen, och inte enbart en spegelbild 
av världen utanför. Vi handlar diskursivt genom att bidra till att konstruera 
och bygga upp den sociala världen och genom detta även bevara den sociala 
världen. Kunskap ses i detta perspektiv som relationell där social interaktion 
mellan människor bygger upp gemensamma sanningar och där det även sker 
en slags kamp om vad som är eller sägs vara sant och falskt. Detta leder till 
formerandet av en världsbild där några former av handlingar och ställnings-
taganden (i den aktuella studien de lokala aktörernas bilder) blir naturliga 
och tänkbara och några andra blir otänkbara (Winther Jörgensen & Phillips 
2000).   

Sanningen kan ses som en diskursiv konstruktion och analysen handlar 
om att synliggöra de regler för vad som kan betraktas som sant eller falskt 
men också för vad som kan sägas eller vad som är helt otänkbart (Foucault 
1972; Winther Jörgensen & Phillips 2000 s.19). Michel Foucaults tolkning 
av begreppet diskurs blir då ett sätt att representera kunskap om någonting, 
som en produktion av kunskap som genom att använda ett språk fångar en 
central betydelse hos ett fenomen. Foucault förnekar inte existensen av en 
materiell verklighet men argumenterar för att den enbart får mening genom 
diskursen, det vill säga sättet att tala om den (Wetherell et. al (red.) 2001).  
Ett centralt tema i den diskursanalys som används och utvecklas i förelig-
gande uppsats är att undersöka om det bland aktörerna, på den lokala arenan 
eller i det lokala geografiska rummet, finns ett eller flera gemensamma sätt 
att beskriva och förklara de lokala förutsättningarna på samt om de lokala 
utvecklingsstrategierna som lyfts fram är likalydande och repetitiva (jfr 
Winther Jörgensen & Phillips 2000 s. 19). 

Begreppet diskurs kan även sättas i relation till begreppet habitus som av 
Bourdieu definieras som ”system av varaktiga och överförda dispositioner, 
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strukturerade strukturer som är ägnade åt att fungera som strukturerande 
strukturer, det vill säga som strukturer som genererar och organiserar prakti-
ker och representationer….” (Bourdieu 1977 s. 72, svensk översättning se 
Broady 1991 s. 225). Det handlar förenklat uttryckt om att de historiska erfa-
renheter och nedärvda strukturer en aktör bär med sig ska tolkas som ett 
resultat av sociala erfarenheter, kollektiva minnen och sätt att vara och röra 
sig på. Det som individer genomlevt och fått berättat för sig påverkar deras 
sätt att beskriva och förstå världen.   

Jämfört med diskursbegreppet är begreppet habitus mer materiellt och fy-
siskt betingat, men gemensamt är att dessa båda begrepp illustrerar något 
som styr människors föreställningar och praktiker (Broady 1991 s. 225). 
Däremot är habitus ett begrepp som kan tolkas mer individuellt och varje 
människa är utrustad med habitus och detta kan variera i värde mellan olika 
medborgare. Dessa medborgare eller aktörer är även utrustade med olika 
former av kapital som värderas olika i olika sammanhang. Bourdieu (1990a, 
1990b, 2005) menar att handlingar, tankar, uppfattningar och värderingar ska 
ses som resultatet av mötet mellan människors habitus och i de sociala sam-
manhang som de förkommer i (se Broady 1991 s. 226ff). Erfarenheter av 
världen, både som social konstruktion och materiell verklighet, påverkar 
starkt hur vi beskriver världen och även hur vi väljer att agera. De lokala 
aktörernas berättelser om Värnamo får tjäna som exempel på hur detta 
kommer till uttryck i kopplingen mellan bilder av verkligheten och val av 
strategier och handlingar. 

 

2.1.2 Vägen till en analysmodell för den lokala diskursen 
Diskurser och diskursanalys framstår som ett mycket brett fält där flera olika 
angreppssätt och metoder verkar vara möjliga att arbeta utifrån. I den aktuel-
la undersökningen använder jag inte diskursanalysen ur ett strikt lingvistiskt 
perspektiv utan jag fokuserar som nämnts tidigare på det som Alvesson och 
Sköldberg (2008) benämner föreställningsnivån samt handlings- eller förhål-
landenivån. För att förankra och utveckla den teoretiska och metodologiska 
grunden för uppsatsen knyter de modeller jag utvecklar an till flera olika 
befintliga inriktningar inom diskursanalysen. Winther Jörgensen & Phillips 
(2000) strukturerar diskursanalysen med hjälp av olika angreppssätt.  

Det första jag refererar till är diskursteori (Laclau & Mouffe 1985), där 
diskurs definieras som en ”fixering av betydelse inom en bestämd domän”. 
Diskursen kan tecknas som ett nät eller en sfär där alla tecken inom diskur-
sen ses som moment som skiljer sig åt från varandra men som är samman-
bundna med varandra. Exempel på detta kan vara beskrivningar av vad man 
anser vara en dominerande bransch eller hur den lokala näringslivskulturen 
ser ut samt vilka värden eller egenskaper som bygger upp densamma. Dis-
kursen i sig struktureras vidare genom att vissa tecken blir mer centrala, 
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privilegierade, och dessa benämns som nodalpunkter (Torfing 1999 s. 98, 
Winther Jörgensen & Phillips 2000 s. 33). I en analys av en lokal diskurs kan 
således intervjupersonernas utsagor och beskrivningar sägas bestå av en 
samling tecken och det jag avser göra är att genom läsningen och tolkningen 
av intervjuerna hitta nodalpunkterna. Nodalpunkterna blir i en mening 
grundfundament i den bild av verkligheten som de lokala aktörerna ger ut-
tryck för. Begreppen moment och nodalpunkter kan även knytas till det eko-
nomisk-geografiska forskningsfältet där teorier och modeller om lokal och 
regional näringslivsutveckling kan ses som något som de lokala aktörerna 
omedvetet eller medvetet anknyter till i sina beskrivningar och förklaringar 
samt i sina strategiska överväganden.  

Begreppet det diskursiva fältet används för att definiera det som diskursen 
utesluter, det vill säga det som inte tas med eller som har eller har haft bety-
delsebildningar i andra diskurser (Laclau & Mouffe 1985, Winther Jörgen-
sen & Phillips 2000). Detta begrepp förefaller vara flytande och avse alla 
tänkbara betydelsebildningar som inte finns med i diskursen, men om man 
för in begreppet element blir detta mera hanterbart. Elementen är tecken som 
är mångtydiga och de kan tolkas på olika sätt. Diskursen försöker göra ele-
menten till moment, det vill säga göra de tecken som skiljer ut sig från dis-
kursen och inte är helt självklara som tillhörande diskursen och placera in 
dem i diskursen. Exempel på detta kan vara när aktörerna beskriver vilka nya 
verksamheter som de anser bör etableras inom kommunen, vilka nya kun-
skaper som behövs för att utveckla näringslivet eller hur centrala etiska prin-
ciper ska tolkas.  

De tecken som olika diskurser försöker ge uttryck åt kallas för flytande 
signifikanter och är till skillnad från nodalpunkter inte fixerade i en punkt 
utan blir ett uttryck för en kamp som kan föras mellan olika diskurser. De 
kan tillhöra olika diskurser men det är inte självklart var de ska placeras. 
Dessa kan förklaras och analyseras genom att koppla dem till aktörernas 
olika politiska, sociala eller ekonomiska bakgrund. I denna mening är de att 
likna vid element.  

Människor och samhällen är i grunden socialt formade, och möjligheterna 
att förändra och omforma strukturer bestäms av, eller åtminstone begränsas 
av, de tidigare strukturerna; i det här fallet de sociala, politiska och ekono-
miska strukturer som aktörerna är en del av (Winther Jörgensen & Phillips 
2000 s. 34). Exempel på detta kan vara när aktörerna ger uttryck för mer 
övergripande strategiska mål som många andra kommuner också ger uttryck 
för. Diskursen kan sägas sträva efter tillslutning men det finns hela tiden en 
tendens till destabilisering av diskursen eftersom muntliga och skriftliga 
samt även sociala handlingar genererar nya uttryck som kan förändra diskur-
sen. Den egna bilden av verkligheten påverkas av vad andra kommuner gör 
och även av vad som händer på den nationella och internationella arenan. 
(Winther Jörgensen & Phillips 2000 s. 34f.). I modellen nedan illustreras hur 
jag tolkar att diskursteorin bygger upp en analytisk struktur. 
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Figur 1. Diskursteori – en illustration. Egen modell utifrån Winther Jörgensen & 
Phillips (2000).  

 
 
 
Diskursanalysen går att se som ett hjälpmedel för att avslöja något som kan 
definieras som bilder av eller myter om samhället eller verkligheten och som 
får en status av objektiv sanning. Dessa myter eller representationer används, 
omedvetet eller medvetet, i vardagligt tal och i handlingar. Det är den ut-
gångspunkt som är av avgörande betydelse för att använda kvalitativa inter-
vjuer för att kartlägga de vardagsbilder som lokala aktörer vägleds av. Be-
greppet nodalpunkt används som ett centralt knuttecken och tillsammans 
med begrepp som mästersignifikant och myt används detta inom diskursteo-
rin för att strukturera diskursanalysen kring ett centralt värde. Identifieras 
dessa centrala värden kan sedan kopplingar till andra tecken i diskursen på-
visas via det som diskursteorin kallar för ekvivalenskedjor och det går då att 
förstå eller se hur diskursen eller det sociala rummet är organiserat (Winther 
Jörgensen & Phillips 2000 s. 57). Det som är centralt i min analys är alltså 
att hitta centrala värden och tillhörande tecken i bilden av den lokala situa-
tionen i Värnamo.  

Då jag har ett delvis annorlunda analytiskt perspektiv än Laclau & Mouf-
fe väljer jag att distansera mig från de definitioner som diskursteorin använ-
der. Jag omvandlar begreppen nodalpunkter till Grundfundament och be-
greppen moment och element omvandlas till Primära och Sekundära kom-
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ponenter i en ny modell där jag illustrerar tolkningen av den lokala diskur-
sen. För att skilja moment från element och flytande signifikanter definierar 
jag dessa som komponenter av olika ordning och karaktär för att påvisa de-
ras betydelse i den lokala diskursen. I ett modellperspektiv nedan illustreras 
hur den lokala diskursen struktureras och denna modell används också som 
styrande i analysen av intervjuerna. För att göra analysen mer nyanserad 
väljer jag att särskilt lyfta fram hur aktörerna beskriver hur den lokala när-
ingslivsstrukturen ser ut och i modellen visas den tolkning jag gör av dessa 
beskrivningar som Dominerande näringslivsstruktur. Grundfundamenten 
byggs upp och relateras till Primära komponenter och Sekundära komponen-
ter som tillhör den lokala diskursen. De Fria komponenterna (jfr flytande 
signifikanter) ska ses som kommande strategiska områden som inte själv-
klart tillhör den lokala diskursen och som det kan uppstå en kamp om. Dessa 
strategiska områden ställs sedan mot den lokala diskursen, mot den beskriv-
na och uppfattade bilden av verkligheten och här kan då konflikter och sam-
variationer upptäckas och lyftas fram. 

 
Figur 2. Den lokala diskursens struktur - schematisk bild 

 

 
Den kritiska diskursanalysen är ett annat angreppssätt som Winther Jörgen-
sen & Phillips (2000) presenterar och värderar och där Fairclough är ett cent-
ralt namn. Faircloughs idéer om diskurs exemplifieras av och visualiseras 
genom att se varje form av språkbruk som en kommunikativ händelse bestå-
ende av tre dimensioner. Denna händelse kan dels ses som text, dels ses som 
diskursiv praktik som avser hur texter produceras och konsumeras samt ses 
som diskurs som social praktik. Det sistnämnda avser hur texter och diskur-
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siva praktiker relateras till något yttre (se även Bergström & Boreus 2005). 
Fairclough (2003) baserar sitt angreppssätt på att språket, hur aktörer ut-
trycker sig, står i ett dialektiskt förhållande till andra delar av det sociala 
livet. Kopplingen mellan språket och handlingarna, mellan diskurser och 
andra sociala praktiker är det som ger diskursanalysen en samhällsrelevans i 
vidare mening (Mattsson 2001). En tolkning som då är möjlig att göra är att 
se de språkliga uttryck, som yttras av aktörerna på den lokala arenan i sam-
spel med mig som frågeställare vid intervjutillfället, som speglingar av den 
verklighet de själva är en del av och som de både påverkas av och påverkar 
genom att agera i sina roller. I det perspektivet blir de språkliga uttrycken i 
intervjuerna det som i den kritiska diskursanalysen benämns som texter. 

En utgångspunkt i den diskursiva analysen, och som är ett av grundanta-
gandena i studien, är att analysera hur dessa ”texter”, i det aktuella fallet 
intervjupersonernas bilder av verkligheten, skapas och utvecklas. Denna 
analys fördjupas genom att relatera till begrepp och teorier inom den ekono-
misk-geografiska forskningen som fokuserar på beskrivningar och förklar-
ingar kring näringslivsstruktur, näringslivsdynamik samt regional och lokal 
utveckling. Diskursanalysen kan även sägas inbegripa sociala handlingar och 
söker efter att rekonstruera sociala identiteter och dessa sociala identiteter är 
inom den kritiska diskursanalysen att betrakta som föränderliga (Bergström 
& Boreus 2005). Aktörerna på den lokala arenan kan då även analyseras med 
hjälp av begreppen sociala handlingar och social identitet. Det blir därför 
intressant att se hur de olika aktörerna uttrycker sig och vilka sociala hand-
lingar (relationer, nätverk) som kan spåras och eventuellt se hur den sociala 
identiteten ser ut hos de lokala aktörerna och hur diskursen om den lokala 
utvecklingen formeras hos aktörerna. 

Varje språkbruk, till exempel yttranden eller strategiska överväganden 
och val som politiker, tjänstemän eller företagare gör, ses i den kritiska 
diskursanalysen som en text. Den diskursiva praktiken är hur texten produce-
ras och konsumeras, i det här fallet som beskrivning, förklaring eller strategi 
där aktörernas yttranden formeras på bestämda sätt i intervjusituationen men 
också i marknadsföringen – i det aktuella fallet tolkat utifrån ett ekonomisk-
geografiskt perspektiv. Den sociala praktiken är den bredare sociala sfär som 
den kommunikativa händelsen är en del av och avser hur diskursen relateras 
till begrepp som ideologi och makt. Begreppet diskursordning utökar den 
sociala praktiken till att omfatta en vidare sfär (jfr Winther Jörgensen & 
Phillips 2000; Bergström & Boréus 2005). Genom att även använda begrep-
pet ”diskursens sociala matris”(Bergström & Boreus 2005 s. 324) vidgar 
man analysen till att omfatta andra strukturer än den diskursiva som påverkar 
diskursen och som i en mening även skulle kunna definieras som överlokala 
diskurser. Diskursen ska inte bara ses som något som skapar och konstituerar 
utan även som något som är konstituerat och kan betraktas institutionellt och 
strukturellt. Diskursen ska således inte bara ses som något som skapar en 
verklighet utan även ses som en verklighet i sig. 
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Begreppet kontext går att koppla samman med ett diskursanalytiskt per-
spektiv. Mattsson (2001) relaterar till Fairclough (1992, 1995a) och Hells-
pong & Ledin (1997). Hon använder i sin diskursiva analys av representatio-
ner av, och berättelser om, invandrare och arbetsmarknaden en tolkningsmo-
dell som baseras på tre kontexter. Situationskontexten ska ses som en språk-
lig och social miljö där en text ingår eller uppkommer i. I min undersökning 
kan begreppet situationskontext tolkas som de tre lokala aktörernas respekti-
ve kontext och dessa benämns i uppsatsen som maktsfärer, en politisk, en 
byråkratisk och en ekonomisk.  

Den intertextuella kontexten avser de kopplingar som finns mellan olika 
texter. Med hjälp av begreppet interdiskursivitet kan diskurser och diskurs-
ordningar analyseras utifrån hur dessa bygger på och överlappar varandra 
(Mattsson 2001). De lokala aktörernas sätt att beskriva och förklara världen 
kan ses som kompletterande/motstående till varandra men också sättas i rela-
tion till ekonomisk-geografiska teorier och modeller och även till beskrivan-
de statistik och massmediala bilder. Den intertextuella kontexten är använd-
bar för att se hur de lokala aktörernas bilder påverkar varandra på det lokala 
planet. Samtidigt kan begreppet användas för att se hur de lokala aktörerna 
lyfter in ”texter” eller bilder från det ekonomisk-geografiska forskningsfältet 
i sina egna beskrivningar och förklaringar av verkligheten.  

Kulturkontexten innebär att sätta in diskursen i ett samhälleligt perspektiv 
och försöka utläsa de relationer som finns mellan texter och diskurser och 
samhällets sociala relationer (och strukturer). De lokala aktörernas nätverk, 
de sociala och kulturella erfarenheter och egenskaper de har kan påverka de 
sätt som de beskriver verkligheten på.  

För att komplettera dessa tre kontextuella dimensioner väljer Mattson 
(2001) att utveckla en fjärde dimension, den historiskt och geografiskt speci-
fika samhällskontexten. Denna inkluderar ekonomiska och politiska förhål-
landen samt förändringar på olika nivåer, till exempel på lokal och nationell 
nivå, i förståelsen av hur en diskurs utformas och utvecklas. Denna kontext 
kan jämföras med Bourdieus begrepp habitus där platserfarenhet och histo-
risk erfarenhet, mellan och inom generationer, tenderar att utveckla ett sätt 
att förstå och beskriva världen. 

Ett närliggande och alternativt sätt till den diskursiva analysens sätt att se 
på relationen mellan text och socialt liv är att se de lokala aktörernas bilder 
som uttryck för organisationskulturer. Bang (1999) menar att det går att dela 
in en organisationskultur utifrån kulturinnehåll, det vill säga hur betydelser, 
meningar och handlingsmodeller finns integrerade i medvetandet hos de som 
räknas som medlemmar i kulturen. Vidare sker indelningen utifrån kulturut-
tryck, det vill säga hur kulturinnehållet manifesteras i form av handlingar 
och praxis. I exemplet Värnamo kan detta ses som att kulturinnehållet mot-
svarar den lokala diskursen där de lokala aktörernas föreställningar om verk-
ligheten är det som vägleder dem i deras agerande. Kulturuttrycken blir det 
som man väljer att satsa på i form av strategier, investeringar och fysiska 
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planeringsprojekt. Bang (1999) menar vidare att det inom analyser av, och 
forskning om, organisationskulturens innehåll finns olika tolkningar och 
beskrivningar där normer och värderingar, grundläggande antaganden, verk-
lighetsuppfattningar, filosofi och ideologi används för att definiera kulturens 
så kallade kärnelement. Det jag benämner bilder eller lokala diskurser kan 
definieras som värderingar på den kollektiva nivån när en grupp uppfattar sig 
som gemensam i fråga om språk, uppförande och specifika kulturella värde-
ringar och intressen. 

Det lokala geografiska rummet kan sedan i min studie delas in i kollektiv 
och sub-kollektiv nivå eftersom jag ser politiker, tjänstemän och företagare 
som del av en lokal diskurs men ändå som skilda åt i sättet att beskriva och 
förklara sitt strategiska tänkande. Begreppet grundläggande antaganden kan 
ses som operationellt och funktionellt i föreliggande studie. Detta begrepp 
kan definieras som sätt att lösa problem som gruppen ställs inför och som 
kan ses som inlärda. Det som en gång var en subjektiv uppfattning om verk-
ligheten har kommit att bli till en objektiv sådan som vägleder aktörerna 
inom gruppen i deras handlande. Dessa kan ofta betraktas som omedvetna 
uppfattningar som individerna inom kulturen omfattas av och som påverkar 
hur organisationen arbetar och beskriver verkligheten (Bang 1999).  

Det går också att gradera gemensamheten i kulturen där den lägsta formen 
handlar om att känna till normer, värderingar, grundläggande antaganden 
och verklighetsuppfattningar. Nästa nivå innebär att känna till och foga sig 
efter kulturen och den tredje nivån handlar om att medlemmarna börjar iden-
tifiera sig med kulturen. Den högsta nivån kan sägas vara när medlemmarna 
har internaliserat kulturen och när de egna personliga handlingsmodellerna 
överensstämmer med organisationens värderingar, grundläggande antagan-
den och verklighetsuppfattningar. Man kan också säga att detta fungerar som 
påverkande och sammanhållande för en organisation och dessa så kallade 
kärnelement överförs mellan olika generationer av gruppmedlemmar så att 
de på sikt tas för givna av medlemmarna i gruppen (Bang 1999).  

Det som föreliggande studie kan bidra med kan ses som ett försök att 
kartlägga den rådande diskursen (eller organisationskulturen) för att se om 
den bygger upp ett kognitivt system där det finns gemensamma värderingar, 
grundläggande antaganden och verklighetsuppfattningar som förenar centra-
la aktörer i Värnamo kommun sett ur ett näringslivsperspektiv. Detta för att 
sedan göra en analys av hur dessa påverkar och vägleder de lokala aktörerna 
i deras strategiska tänkande och hur dessa strategier samverkar eller samva-
rierar med en faktisk utveckling av kommunen sett ur ett tillväxt- och när-
ingslivsperspektiv. Jämför man detta sätt att se på begreppen organisations-
kultur och diskurs framträder likheter i form av att det går att tolka det som 
kallas för nodalpunkter, moment och element inom diskursteorin som grund-
läggande antaganden och verklighetsuppfattningar. 
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2.2 En generell analysmodell använd på ett lokalt exempel 
I grunden är diskursanalysen, som framgått av tidigare resonemang, ett kon-
struktivistiskt perspektiv där en objektiv och reell verklighet, inte definieras 
bort, men ofta förskjuts till en sekundär analytisk nivå. Däremot finns det 
anser jag, framför allt hos Fairclough (2003) och den kritiska diskursanaly-
sen, ett strukturellt inslag där den sociala praktiken och diskursen ses som en 
del av ett större sammanhang. Detta sammanhang kan man välja att se som 
en objektiv och reellt existerande fysisk och social verklighet. Jag väljer ett 
synsätt där det går att se aktörerna både som strukturerade och påverkade av 
ett existerande fysiskt och socialt rum, men samtidigt agerande som strateger 
som tar in och processar information samt medvetet/omedvetet formerar 
ståndpunkter och strategier (jfr Giddens 1984).  

De lokala aktörerna och de beskrivningar, förklaringar och utvecklings-
strategier som dessa uttrycker, och som jag menar är uttryck för en eller flera 
lokala diskurser, är resultatet av erfarenheter av världen (de lokala diskurser-
na kan även sättas i relation till regionala och nationella diskurser). Dessa 
definieras som sociala erfarenheter framför allt, men som jag tolkar det även 
som erfarenheter av den fysiska världen (jfr Bourdieu 1977, Broady 1991).  
Det går även, som Heldt Cassel (2003) gör, att se det som en produktion av 
ett begrepp eller en region (i Heldt Cassels studie skärgårdsregionen men i 
mitt fall Värnamo kommun eller Gnosjöregionen). Det materiella rummet, 
produktions- och konsumtionsformerna samt maktrelationer ses som en 
rumslig praktik. Aktörers tankar och handlingar i rummet definieras som det 
levda rummet och representationerna av rum definieras som tecken och 
symboler i texter och bilder om regionen, om rummet (Heldt Cassel 2003 s. 
34). Den rumsliga praktiken, det levda rummet och representationerna av 
rummet ska ses som en helhet som inte kan separeras mer än teoretiskt. 
Heldt Cassels modell ligger nära min modell även om jag använder en något 
annorlunda ontologisk utgångspunkt och delvis andra begrepp. 

Det geografiska rummet, i detta fall ett konkret lokalt geografiskt rum 
som primärt utgörs av Värnamo kommun och centralort, är den arena där 
aktörerna i den empiriska studien befinner sig. Sekundärt kan även det geo-
grafiska rummet definieras som en större region då Värnamo i aktörernas 
bild av verkligheten är en del av andra större geografiska områden, till ex-
empel Jönköpings län, västra Småland och Småland som landskap. Arenan 
ska i analytisk mening ses, enligt det synsätt jag väljer att arbeta utifrån, som 
ett rum bestående av två dimensioner. Dels en fysisk dimension, en objektiv 
reellt existerande verklighet, och dels en social dimension, en konstruerad 
och mer abstrakt verklighet, som aktörerna relaterar till. Min analysmodell 
strävar efter att komma åt hur de olika lokala aktörernas bilder av detta rum 
samspelar med varandra. Jag väljer att intervjua representanter för tre olika 
sfärer, som får representera olika maktcentra på den lokala arenan. I min 
modell är dessa tre sfärer 1) den politiska sfären (kommunstyrelseledamöter) 
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2) den ekonomiska sfären (företagsrepresentanter) och 3) den byråkratiska 
sfären (förvaltningstjänstemän). Jag väljer även att intervjua så kallade 
nyckelpersoner som på olika sätt ingår i de olika sfärerna och som har be-
slutsmakt som kan påverka skeenden och företeelser i det lokala geografiska 
rummet. Det som är utgångspunkt och fokus för undersökningen är att jag på 
den empiriska nivån intervjuar representanter för dessa sfärer i syfte att kart-
lägga beskrivningar, förklaringar och strategiska överväganden med avseen-
de på kommun-, orts- och näringslivsutveckling.  

 De utsagor som de personer jag intervjuar presenterar i intervjusituatio-
nen blir det huvudsakliga källmaterial som används för att analysera och 
förklara hur den lokala diskursen och lokala utvecklingsstrategier formeras. 
Det centrala i analysen är att försöka kartlägga de bilder och berättelser som 
utgör den lokala diskursen, och analysera hur dessa påverkar och styr aktö-
rerna i det lokala geografiska rummet i fråga om formerandet av utveck-
lingsstrategier. Analysen och tolkningen av hur de lokala aktörerna beskriver 
den lokala situationen och utvecklingen, hur de förklarar den och hur de ser 
på hot och möjligheter med avseende på den framtida utvecklingen är uppde-
lad på flera nivåer. En del av analysen försöker kartlägga det jag benämner 
den lokala diskursen, det vill säga det eller de bestämda sätt att tala om den 
fysiska och sociala dimensionen av det lokala geografiska rummet och som 
utgör dominerande representationer av detsamma.  

För att ytterligare se hur lokala utvecklingsstrategier byggs upp använder 
jag en, vad jag definierar som en påverkansdimension, där jag söker kartläg-
ga om det finns överlokala diskurser som kan påverka hur man resonerar. 
Dessa överlokala diskurser kan då ses som nationella eller globala. Påver-
kansdimensionen relaterar jag även till det ekonomisk-geografiska forsk-
ningsfältet för att se hur de lokala diskurserna korrelerar med olika teoretiska 
resonemang och modeller med avseende på lokal och regional utveckling. 
Nästa steg innebär en kartläggning av hur, och med hjälp av vad, de lokala 
aktörerna bygger upp utvecklingsstrategier inför framtiden. Handlingsdi-
mensionen är således starkt sammankopplad med de två andra analysnivåer-
na. Resonemanget illustreras i figur 3. 
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Figur 3. Analysmodell Diskurser på den lokala arenan. Röllgårdh 2010 

 
 
 

 
 
 
2.3 Intervjuundersökningen  
 
Det finns naturligtvis både fördelar och nackdelar med kvalitativa intervjuer 
som vetenskaplig metod. I studien används Kvale & Brinkmanns (2009) 
metaforiska resonemang om intervjuaren som malmletare, som försöker att 
avslöja och bringa kunskap i dagen samt intervjuaren som resenär som ut-
forskar och upptäcker livsvärlden tillsammans med intervjupersonen. Den 
kvalitativa forskningsintervjun är i denna studie använd genom att i huvud-
sak se det ur resenärens perspektiv, även om malmletarmetaforen inte faller 
bort helt och hållet. Fokus ligger på att förstå, upptäcka och synliggöra de 
bilder som vägleder de lokala aktörerna i deras vardag. Den lokala diskursen 
är att betrakta som en tolkning och upplevelse av det lokala geografiska 
rummet och det handlar då mer om att upptäcka en livsvärld hos den inter-
vjuade mer än att fastställa kategorier. Men samtidigt medför upplägget av 
studien, med tre valda sfärer eller lokala aktörer som representanter för sfä-
rer i samband med ett medvetet urval av intervjupersoner, att det implicit 
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förutsätter en viss kodning. Motsättningen i forskningsupplägget är inte helt 
okomplicerat att hantera. Ett urval baserat på vissa kategorier av företagare, 
politiker, tjänstemän och nyckelpersoner enligt vissa kriterier implicerar att 
jag vill hitta någon form av generellt mönster samtidigt som jag vill kartläg-
ga hur lokala aktörer på en lokal arena förhåller sig till och skapar lokala 
diskurser. Kritiken kan sammanfattas som att jag försöker använda ett kvan-
titativt språkbruk i ett kvalitativt sammanhang. Jag kommer nedan att åter-
komma till denna problematik och diskutera hur jag hanterar denna motsätt-
ning. 

 En betydande svårighet i en kvalitativ intervjustudie är att nå ett veten-
skapligt krav på generaliserbarhet. Svårigheten är dels att göra ett representa-
tivt urval och dels att detta representativa urval ofta tenderar att bli för litet 
för att kunna dra generella slutsatser. Samtidigt är den kvalitativa intervjun 
överlägsen ett mer kvantitativt angreppssätt genom att interaktiviteten i in-
tervjusituationen är större än vid en enkät- eller formulärundersökning. Med 
följdfrågor får man fler möjligheter att upptäcka nyanser i uppfattningar och 
svar.  Genom att använda intervjun som ett mindre strukturerat samtal, dock 
med en intervjuguide som utgångspunkt, där jag som forskare försöker 
komma åt underliggande strukturer och teman, finns en risk att intervjuresul-
taten inte är jämförbara eftersom de kommit att utvecklas olika beroende på 
intervjuperson och intervjusituation. Samtidigt måste själva intervjusituatio-
nen vara flexibel och reflexiv. Den intervjuades svar blir vägledande för 
följdfrågor och även den ordning som frågorna ställs i och det är viktigt att 
inte låta djupet i intervjun underordnas frågemallen. Intervjun är således att 
beteckna som semistrukturerad till sin karaktär (jfr Holmqvist 2009). 

Det finns flera svårigheter att vara medveten om när en kvalitativ inter-
vjustudie genomförs och där utsagorna används till att kartlägga ett fenomen 
eller en kultur, i det här fallet en lokal diskurs (jfr organisationskultur; Bang 
1999, se även Silverman 2005). Det finns risk för att intervjupersonen, med-
vetet eller omedvetet, förser forskaren med felaktig information för att a) han 
eller hon inte aktivt vill bidra till en negativ bild av den egna verksamheten 
eller den egna kommunen på grund av att det känns fel eller för att det inte är 
socialt acceptabelt b) han eller hon själv är fel informerad om saker och ting 
och inte på ett relevant sätt kan bidra med en beskrivning eller tolkning av 
fenomenet i fråga eller c) helt enkelt inte har kunskaper om, eller erfarenhet 
av, den kultur eller diskurs som ska identifieras.  

Det finns en svårighet att skilja vad som är yttringar för en individuell 
nivå, en universell nivå och för en för studien relevant kollektiv nivå. Det 
vill säga skilja ut vad det är som i de intervjuades utsagor och uttryck är 
representationer för den lokala kollektiva nivån, den kultur eller den diskurs 
som finns representerad bland aktörerna i Värnamo kommun. I detta ligger 
också risken att felaktigt tolka in att kulturen eller diskursen omfattar även 
andra grupper av aktörer inom Värnamo kommun, till exempel anställda 
inom företag. Jag gör ett urval av respondenter utifrån perspektivet bilder 
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hos personer i ledande position med beslutsmakt och utifrån detta perspek-
tiv måste en bedömning med en värdering om urvalet och tolkningen är kor-
rekt. 

Den avgörande svårigheten är således att bedöma huruvida respondenter-
nas berättelser i form av svar på frågor ger en samlad bild av de djupgående 
antaganden och verklighetsuppfattningar som bygger upp kulturen och sedan 
även diskursen. Det handlar om att i intervjusituationen hantera svårigheten 
att kunna komma så djupt in i kulturen eller diskursen så att man kan förstå 
själva meningsinnehållet i densamma. För att komma åt det som är syftet 
med undersökningen, att kartlägga de bilder som vägleder lokala aktörer när 
de beskriver och förklarar orts- och näringslivsutveckling samt formulerar 
strategier inför framtiden, synes den kvalitativa forskningsintervjun vara ett 
ganska självklart val. Det som kan kallas en lokal diskurs låter sig inte så lätt 
fångas av ett frågeformulär där data kan fångas in, aggregeras och sedan 
jämföras kvantitativt. Det handlar om att genom längre samtal tränga in i en 
del av en människas livsvärld och kartlägga de uppfattningar, värderingar 
och antaganden som personen gör om verkligheten. Det som studien kräver 
av de aktuella intervjupersonerna kan liknas vid de krav som man ställer på 
informatörer i etnografiska studier (jfr Bang 1999).  

För att kunna fungera som representant för den lokala kulturen eller den 
lokala diskursen krävs således att respondenten känner kulturen eller kom-
munen så pass bra att den blivit självklar för honom eller henne och att den 
är en upplevd del av vardagen. I fallet Värnamo innebär detta att använda 
intervjupersoner som har erfarenhet av arbete inom en verksamhet inom 
kommunens gränser under en period som omfattar minst ett år.  

Ett annat problem är kravet på att den kulturella scenen ska vara okänd 
för intervjuaren. Det faktum att jag bott och varit verksam i kommunen och 
på orten i drygt 10 år, gör att jag själv har internaliserat många av de upp-
fattningar, grundläggande antaganden och verklighetsuppfattningar som jag 
vill kartlägga. Det finns en risk för att detta färgar mina tolkningar av inter-
vjupersonernas svar. Jag som individ och forskare är en del av diskursens 
sociala praktik. Samtidigt kan den förförståelse för regionens politiska och 
ekonomiska liv jag har vara en fördel.  

I intervjusituationerna har jag valt att låta berättelser om intervjuperso-
nernas livsbana få ta en del utrymme i intervjuerna. Erfarenheterna från in-
tervjuerna visar också på att jag genom att sätta igång samtalet på detta sätt 
ofta kommer in på de frågor jag tänkt ställa utan att explicit behöva formule-
ra dem. Kartläggningen av en diskurs kräver tid och genom att låta intervju-
erna ta formen av samtal har dessa, i de allra flesta fall, blivit mellan en till 
två timmar långa beroende på intervjuperson. Intervjuerna med företagarna 
har som regel skett i samband med besök på företaget där en visning av loka-
lerna och verksamheten i vissa fall ingått som en mer informell del och som 
är mycket väsentlig för förståelsen av den aktuella företagarens livsvärld och 
verksamhet.  
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Kravet på att intervjupersonen inte ska vara för analytisk i sina svar har jag 
försökt motverka genom att jag tydligt bett om den personliga uppfattningen 
(jfr Bang 1999). I flera fall har de intervjuade nästan ursäktat sig för att inte 
anse sig kunna ha en professionell åsikt i en fråga. I dessa fall har jag betonat 
att det är de personliga uppfattningarna som är i fokus och inte de rätta sva-
ren sett ur ett strikt vetenskapligt perspektiv. Intervjupersonerna refererar i 
flera fall till vetenskapliga rön och modeller och det är även en del av forsk-
ningsuppgiften att försöka se hur dessa kopplingar ser ut. Det är av intresse 
för studien att se vilka grundläggande antaganden aktörerna gör om verklig-
heten och även att se hur de förklarar verkligheten. Därmed blir det intres-
sant att se vilka referenser och tankemodeller de använder sig av och på vil-
ka sätt dessa kan knytas till teorier och modeller som förekommer i ekono-
misk-geografisk forskning. 

En aspekt som för mig närmare ett mer etnografiskt angreppssätt är att jag 
under den tid som studien pågått deltagit i de månatliga frukostmöten som 
organiseras av Värnamo Näringsliv och Värnamo Företagarförening. Dessa 
möten fungerar som föreläsnings- och diskussionstillfällen där representanter 
för kommunens näringsliv och från den kommunala verksamheten träffas. 
Dels får de närvarande ta del av information om vad som är på gång i kom-
munen samt inom det lokala näringslivet och dels organiserar man föreläs-
ningar av olika karaktär. Mötena inleds med en gemensam frukost då sociala 
och yrkesrelaterade kontakter kan etableras och underhållas. Genom att delta 
på dessa möten sätts mina egna intryck och tolkningar som forskare i rela-
tion till de intervjuutsagor som framkommer och bidrar till förståelsen för 
och analysen av det som kan kallas lokala diskurser. Samma funktion och 
betydelse har ett besök på en kommunfullmäktigedebatt där beslut om finan-
siering av en ombyggnad av en äldre industribyggnad till ett kultur- utbild-
nings- och företagscentrum fattades.20 Debatten i sig kan ses som en uppsätt-
ning bilder av Värnamo kommun och dess näringsliv och utsagorna under 
debatten kan ses som uttryck för diskurser eller kulturer. 

 

2.3.1 Urval 
Intervjuerna har genomförts med personer som representerar näringslivet, 
med politiker och med representanter för den lokala förvaltningen. Intervju-
erna kan karakteriseras som semistrukturerade och intervjusvaren är mitt 
primära källmaterial i den diskursiva analysen och i analysen som kopplas 
till de aktuella ekonomisk-geografiska modellerna. De semistrukturerade 
intervjuerna har genomförts med följande grupper: 

 

                               
20 Extra kommunfullmäktigesammanträde Värnamo kommun 2010-05-11. 
http://www.varnamo.se/download/18.1ed0a544127158f2c7980004543/Kf2010-05-11.pdf 
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• Företagarrepresentanter i ägandeposition eller central beslutsposition. 
Företagen de representerar har inriktning mot tillverkning, handel och 
mot tjänster och service. En klar majoritet av dessa är män (17 stycken, 
varav tre kvinnor)) 

• Politiker i ledande position (6 stycken, både män och kvinnor) 
• Tjänstemän i ledande position (6 stycken, både män och kvinnor) 
• Nyckelpersoner, verksamma inom ramen för eller i nära anslutning till 

den kommunala organisationen. Dessa kan likställas med tjänstemän el-
ler företagsrepresentanter med lokal beslutsmakt (6 stycken, både män 
och kvinnor) 
 

Urvalet av intervjupersoner från näringslivet är gjort med tanke på att få med 
ett brett spektrum av företagarrepresentanter. Det handlar även om att se om 
företagets verksamhet präglar och nyanserar uppfattningar om dominerande 
verksamheter, sätt att beskriva ortens och näringslivets struktur samt sätt att 
förklara denna struktur. Min ambition är att se om det finns skillnader mellan 
företag inriktade mot tillverkning, mot handel och mot service och tjänster. 
Framför allt är det centralt med tanke på att ett av undersökningens viktigas-
te fokus är hur aktörer ser på framtida strategier för kommunen och kommu-
nens näringsliv. 

 I en kommun som är en del av en region präglad av industriell tillverk-
ning är risken också uppenbar att urvalet koncentreras till den dominerande 
näringsgrenen som är tillverkningsindustrin och detta har jag alltså försökt 
komma ifrån. Könsaspekten är också av betydelse för analysen då detta kan 
vara en dimension i hur aktörerna resonerar. Tidigare studier som fokuserat 
på just Gnosjöregionen har bland annat synliggjort hur en maskulin diskurs 
framträder (Pettersson 2003) och det finns därför skäl att se om det går att 
spåra detta i min studie och om svaren varierar mellan manliga och kvinnliga 
respondenter. Det har varit svårt att få med kvinnliga representanter för när-
ingslivet i urvalet på grund av den rådande könsfördelningen beträffande 
personer i ledande positioner. Detta har lett till att antalet manliga represen-
tanter för näringslivet överväger i studien och understryker förekomsten av 
en maskulin diskurs. 

De svårigheter som finns när representanter för näringslivet ska väljas ut 
som intervjupersoner är dels att personer i ledande positioner först ska över-
tygas om att studien har en viss dignitet. För det andra behöver man motive-
ra och få en känsla hos intervjupersonen att han eller hon har något att tillfö-
ra. För det tredje att deltagandet i studien inte innebär några konfliktsituatio-
ner som kan skada företagarens professionella nätverkskontakter med andra 
företagare i regionen. Den intervjuade vill helt enkelt vara säker på sin posi-
tion i intervjusituationen och att han eller hon kan prata om saker utan att 
detta kan knytas till den egna personen, och därför känns diskussionen om 
anonymisering väsentlig i sammanhanget.  



 38 

För att komma fram till vem som är lämplig att intervjua har jag använt det 
som kan kallas för en modifierad snöbollsmetod. Jag har diskuterat lämpliga 
intervjupersoner med en representant för det lokala näringslivsbolaget, och 
samtidigt utnyttjat det kontaktnät som jag som verksam geografilärare i 
kommunen arbetat upp under tio års tid. Förslag på namn att kontakta har 
framkommit och efter detta har ett slutgiltigt urval gjorts. I de fall där de 
föreslagna intervjupersonerna nekat deltagande har en person som represen-
terar ett motsvarande företag kontaktats och intervjuats.  

Urvalet av politiker är gjort genom kontakter med kommunstyrelsens ord-
förande. Vid en träff med hela kommunstyrelsen, där jag bjöds in för att kort 
presentera mig, informerade jag om studiens övergripande syfte och upp-
lägg. Uppdraget gavs till kommunstyrelsen som grupp och sedan fick denna 
grupp återkomma med förslag på intervjupersoner med krav på att det skulle 
vara tre män och tre kvinnor samt en ideologisk spridning. Detta gjordes 
genom att jag fick förslag på namn att kontakta. Tre socialdemokrater, en 
man och två kvinnor, och tre från den borgerliga alliansen, två män och en 
kvinna, får därför representera gruppen politiker som lokal aktör och lokal 
maktsfär. 

 Urvalet av tjänstemän och nyckelpersoner har gjorts utifrån att dessa ska 
ha erfarenhet av social, strategisk och fysisk planering och ha en funktion i 
respektive förvaltning/verksamhet som innebär ett mer övergripande per-
spektiv på verksamheten. Inom gruppen tjänstemän har totalt fyra män och 
två kvinnor intervjuats och inom gruppen nyckelpersoner har även där totalt 
fyra män och två kvinnor intervjuats. Flertalet av dessa har velat att deras 
svar anonymiseras, så långt det är möjligt med hänsyn till undersöknings-
gruppens storlek. Jag väljer därför att inte precisera deras funktioner mer än 
vad som görs ovan. I ett forskningsprojekt som detta, där man använder 
människors uppfattningar och personliga uttryck som studieobjekt, är den 
etiska dimensionen viktig att ta hänsyn till. Före intervjun har respondenter-
na både fått en muntlig och en skriftlig information om forskningsprojektets 
syfte, intervjuns upplägg och frågornas inriktning. De har dessutom fått god-
känna sitt deltagande i studien, ange grad av anonymisering, det vill säga om 
citat tydligt får kopplas till den funktion som respondenten innehar eller om 
citat ska avidentifieras så långt det är möjligt (Se bilaga 3).  

Det lokala geografiska rummet uppfattas på olika sätt av aktörerna och 
deras erfarenheter av rummet används på olika sätt för planering av verk-
samheter, affärskontakter, lärande och beslutsfattande. Det som Bourdieu 
definierar som habitus och uppsättningen av socialt, ekonomiskt, symboliskt 
kapital samt utbildningskapital, påverkar hur man använder sig av det lokala 
geografiska rummet. Detta habitus skiljer sig i vissa avseenden åt mellan 
aktörerna. I analysen har jag kategoriserat aktörerna som tillhörande tre sfä-
rer, den politiska makten, den ekonomiska makten och den byråkratiska 
makten. 
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Den politiska makten som representeras av kommunstyrelseledamöter i 
Värnamo kommun definierar jag som starkt förankrade i lokala informella 
och formella nätverk. Dessa är generellt sett utrustade med ett starkt socialt 
och symboliskt kapital. Även om inte alla är födda på orten eller i kommu-
nen är de personer med stora kontaktnät och många kommuninvånare och 
företagsrepresentanter vet vilka dessa personer är. De nätverk som dessa 
jobbar inom politiskt sett är i första hand lokala men det finns även kontakter 
som är regionala, men då mer av mer formell karaktär. Den genomsnittliga 
åldern för de sex personer som intervjuats är 56,5 år.  

Den ekonomiska makten representeras av personer verksamma i ledande 
position på företag. De som intervjuats har i flertalet fall en stark lokal för-
ankring, men det finns flera som är inflyttade. Generellt sett får denna grupp 
anses vara utrustade med ett starkt ekonomiskt kapital, det vill säga att man 
har sin position i det geografiska rummet knuten till de ekonomiska resurser 
man representerar. Samtidigt genererar det ekonomiska kapitalet ofta ett 
socialt och symboliskt kapital i form av medlemskap i olika nätverk och att 
man deltar i andra sammanhang som till exempel idrottsföreningar eller syns 
i det offentliga rummet. Nätverkskontakterna som sfärens representanter har, 
när det handlar om de privata sociala relationerna, är lokala om man bott 
länge på orten eller är född på orten. De som mer nyligen flyttat in är inte 
lika starkt engagerade i föreningslivet och i de informella nätverken. Ser 
man till nätverkskontakterna visar intervjusvaren att det inom denna grupp 
finns betydande skillnader i hur nätverkskontakter används. Många företag 
ligger i Värnamo men har sin marknad utanför kommunen eller regionen. De 
sociala kontakterna av lokal eller regional karaktär används många gånger i 
affärstransaktioner och produktionshänseende och man vet vem som gör vad 
och vem man kan lita på. För kunskapsutbyte och lärande så är de nätverk 
man deltar i dock på en mer nationell och global nivå. Den genomsnittliga 
åldern för de sjutton personer som intervjuats är 51,7 år. 

Den byråkratiska makten, som i studien representeras av tjänstemännen, 
har i mindre utsträckning en lokal social förankring. Flertalet av dem bor inte 
i Värnamo kommun men alla har dock en relativt lång erfarenhet av att ha 
arbetat i Värnamo kommun och yrkesmässigt således en stark lokal förank-
ring. Flera av dem deltar aktivt i mer formella sammanhang som t ex Vär-
namo Näringslivs frukostmöten och Rotary, men man har inte i samma ut-
sträckning som övriga aktörer samma starka förankring i informella sociala 
nätverk. Generellt har representanterna för denna sfär en högre utbildnings-
nivå men är inte kända i lokalsamhället på samma sätt och således kan grup-
pens kapital mer karakteriseras som präglat av ett större utbildningskapital. 
Man deltar många gånger i formella lokala nätverk men dessa är yrkesrelate-
rade och samtidigt har man nätverkskontakter som är regionala och nationel-
la. Den genomsnittliga åldern för de sex personer som intervjuats är 55,8 år. 

Nyckelpersonerna har i flertalet fall stark lokal förankring men i två fall 
har personerna en ganska kort erfarenhet av att ha verkat i kommunen. 
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Genomgående är att dessa personer har ett högre utbildningskapital och de-
ras nätverk i kommunen är starkt relaterade till de arbetsuppgifter de utför. 
Det finns, som jag tolkar det, en stor överensstämmelse mellan de olika aktö-
rernas beskrivningar av och förklaringar till det lokala näringslivets struktur 
och funktionssätt. Det går att hitta de grundfundament och komponenter som 
utgör den lokala diskursen hos aktörerna i de tre olika sfärerna och den kon-
fliktdimension som jag delvis förutsatte skulle finnas mellan de olika sfärer-
na är inte uppenbar. Dock finns det skillnader och motsättningar, men dessa 
framträder inte tydligt kring de grundfundament och primära/sekundära 
komponenter som bär upp diskursen utan mer kring de strategier och fram-
tidsbilder man förordar eller beskriver. Annorlunda uttryckt, det finns vissa 
motsättningar om de fria komponenterna eller de strategier man anser är 
bäst. Sättet att beskriva och förklara är till viss del beroende av det habitus 
och den kapitaluppsättning som aktörerna har med sig. Man tenderar i vissa 
fall att beskriva det lokala geografiska rummet samt förankra ståndpunkter 
om framtida hot, möjligheter och strategier utifrån den kontext där man ver-
kar. Jag kommer att visa på några exempel i samband med den del av analy-
sen som behandlar framtidsstrategier.  

2.3.2 Intervjufrågor och genomförande av intervjuer 
De frågor som är utgångspunkten i intervjuerna syftar till att kartlägga bilden 
av Värnamo i form av lokala aktörers beskrivningar av ortens, kommunens 
och näringslivets struktur och utveckling. I intervjusituationen har jag bett de 
intervjuade att beskriva orten som om de skulle göra det för en utomstående 
med avseende på geografi, demografi, näringsliv, politik och förvaltning 
samt fritid och kultur. Jag har även bett de intervjuade att bedöma näringsli-
vets konkurrenskraft och funktion samt bett dem lyfta fram det som de anser 
vara särskiljande för Värnamo jämfört med andra kommuner i GGVV-
regionen men också sett till en nationell jämförelse.  

Frågor om relationer med andra aktörer med avseende på hur kontakterna 
med till exempel företag, föreningar, banker, förvaltning och politiker ser ut 
har använts för att kunna få en uppfattning om betydelsen av formella och 
informella nätverk och betydelsen av sociala institutioner. Jag har även bett 
de intervjuade att ange tänkbara orsaker till näringslivets funktionssätt för att 
kartlägga aktörernas bilder av och förklaringar till näringslivets utveckling. 
För att komma åt de intervjuades framtidsbilder har jag ställt frågor om de 
hot och möjligheter för både orten, kommunen och näringslivet som man 
anser finns. I intervjuerna med representanter för näringslivet tillkommer 
andra frågeområden som till exempel det egna företagets verksamhet med 
inriktning på typ av uppgifter, marknad, underleverantörer, arbetskraft och 
kompetens, kapitalförsörjning samt Värnamos betydelse för den egna verk-
samheten. Synen på framtiden för det egna företaget har också berörts. 
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Intervjusvaren har spelats in och transkriberats och citat och uttryck kodas 
dels från ett diskursanalytiskt perspektiv i syfte att komma åt de lokala dis-
kurserna och dels utifrån de ekonomisk-geografiska modellerna. Jag avser 
även att utifrån ett lokalt maktperspektiv granska intervjusvaren där målet är 
att kunna upptäcka hur de lokala aktörerna samspelar och interagerar med 
varandra utifrån frågan om lokal utveckling. Tolkningen sker utifrån de mo-
deller som jag presenterar i figur 2 och 3 och har skett i flera steg. Först 
gjordes en preliminär tolkning redan i intervjusituationen för att följas av en 
tolkning vid transkriberingen. Därefter lästes utskrifterna igenom, citat val-
des ut och har kategoriserats utifrån perspektivet att hitta den lokala diskur-
sens struktur. Här använder jag begreppen Grundfundament, Primär kompo-
nent, Sekundär komponent samt Fri komponent. Därefter identifieras i analy-
sen även de utsagor som kan definieras tillhöra en överlokal diskurs. I sam-
band med denna analys sker även en läsning med fokus på att identifiera hur 
den lokala diskursen och aktörernas bilder om framtida strategier kan kopp-
las intertextuellt till det ekonomisk-geografiska forskningsfältet. 
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3. Bilden av Värnamo  

Statistiska sammanställningar och jämförelser visar att Värnamo kan beskri-
vas som en relativt stabil tillväxtkommun av medelstor storlek. Näringslivs-
mässigt har tillverkningsindustrin en betydande roll för sysselsättningen men 
även handeln är viktig. Sysselsättningsfrekvensen är hög, ohälsotalen låga 
jämfört med andra storleksmässigt jämförbara kommuner, men andelen egna 
företagare är relativt sett låg. Utbildningsnivån är låg om man jämför med 
riket, men i regionen ligger man över genomsnittet, och man har även en för 
riket sett hög andel invånare med utländsk bakgrund. Kommunens ekonomi 
är solid och överhuvudtaget framstår kommunen som trygg och stabil. Den 
yttre bilden baserad på statistik ger en viss typ av information men för att få 
förståelse för näringslivsutvecklingen i kommunen är dock ett annat perspek-
tiv av intresse för studien. 

 Beskrivningar av det lokala geografiska rummet, representationerna av 
det fysiska och sociala rummet, formerar vad som går att definiera som en 
eller flera lokala diskurser. Denna diskurs eller dessa diskurser definierar på 
ett sätt verkligheten och vägleder lokala aktörer i deras vardag och i det be-
slutsfattande de ansvarar för. Dessa diskurser ligger således till grund för de 
strategiska bilder man individuellt och kollektivt för fram som vägar till en 
framtida utveckling och tillväxt. Det är den bilden, definierad som den inre 
bilden, av Värnamo kommun och dess näringsliv som är i fokus för denna 
undersökning. Kapitlet är indelat i flera olika avsnitt. Jag inleder med att 
knyta an till befintlig forskning kring begreppet Gnosjöregionen för att där-
efter diskutera globalisering som överlokal diskurs. Avsnitten som följer 
därefter analyserar den lokala diskursens struktur och lyfter fram de Grund-
fundament och de relaterade Komponenter som knyter an till dessa. Kapitlet 
avslutas med två avsnitt som diskuterar bilder av de strategier som de lokala 
aktörerna omfattas av. 

 

3.1 Samhällsvetenskapliga bilder av Gnosjöregionen 
Bilden av Värnamo kan i flera avseenden kopplas till ett redan etablerat be-
grepp inom den svenska ekonomiska geografin och angränsande forsknings-
discipliner; Gnosjöregionen. Ett mycket centralt och väl använt begrepp i 
beskrivningar och analyser som berör Gnosjöregionen är det industriella 
distriktet (Asheim 1995 och 2000, Becattini 1990 och 2004). Gnosjö har 
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beskrivits som Sveriges enda riktiga exempel på ett industriellt distrikt och 
jämförelser görs ofta mellan Gnosjö och regioner som Emilia Romagna i 
nordöstra Italien och Badem-Würtemberg i sydvästra Tyskland (Johannisson 
2002, Brulin 2002). I studier utifrån ett entreprenörskapsperspektiv har Gno-
sjöregionen varit en av de regioner som använts som undersökningsområde. 
Fokus på dessa studier har främst legat på familjeföretagen och har inriktat 
sig på det som man kan benämna Gnosjöandans mer positiva sida, det vill 
säga det som sägs generera företagstillväxt, produktivitet och konkurrens-
kraft (Johannisson 2002).  

De teoretiska fält som forskningen om Gnosjöregionen kan sägas röra sig 
inom, och som jag i min studie berör, handlar mycket om industriella di-
strikt, nätverksteorier och kluster. Man betonar att den ekonomiska aktivite-
ten är inbäddad i sociala processer och strukturer och lyfter i olika studier 
fram Gnosjö som exempel på det industriella distriktets karakteristika. Cen-
trala begrepp som ofta används i dessa analyser är självorganiserande sy-
stem, där betoningen på samexistensen mellan konkurrens och samarbete 
inom näringslivet främjar nätverk mellan företag, där både tjänster och kun-
skap förmedlas och byts (Johannisson et al. 2007). Dessa nätverk gynnas av 
den geografiska närheten och bygger upp en känsla av kollektiv medvetenhet 
och gemenskap. Lärandeprocesser och kunskapsöverföring utvecklas i dessa 
nätverk och många av familjeföretagen i Gnosjö har, åtminstone tidigare, 
övertagits av personer i dessa nätverk och succession inom familjeföretaget 
är ett värde i sig. Dock är det lilla företaget många gånger för resurssvagt för 
att nå ut på den internationella marknaden och länkar ut på marknaden är av 
avgörande betydelse. Det går här att dra paralleller till betydelsen av det som 
definierats som ”local buzz and global pipelines” (jfr Bathelt et al. 2004).  

Wigren (2003) har, genom att genomföra en narrativ studie av Gnosjöre-
gionen, studerat Gnosjöandan. Genom att under ett års tid leva i Gnosjö 
kommun försöker hon i sin studie inte bara komma åt det institutionella ak-
törsperspektivet som dominerar i forskningen om industriella distrikt (se 
även Saxenian 1994). Via ett mer processorienterat kulturellt perspektiv 
försöker hon även förstå det individuella aktörsperspektivet. Fyra arenor 
studeras; kyrkan, teatern, företagarföreningen och det enskilda företaget. 
Wigren genomför intervjuer men huvudsakligen baserar hon avhandlingen 
på deltagande observation. Genom att leva med befolkningen i Gnosjö, be-
söka olika arenor och prata med och lyssna på människor identifieras tre 
värdekällor som är grundläggande för den så kallade Gnosjöandan. Den för-
sta av dessa är religionen, som Wigren genom att använda sig av Webers 
(1934/1978) koppling mellan den kalvinistiska protestantiska etiken och 
kapitalismen, relaterar till Gnosjöandan.  

I Gnosjö är livet uppbyggt kring näringslivet och en medborgare ska vara 
arbetsam och skötsam. Berättelser om lojalitet och långa arbetsdagar identi-
fieras. Den stora förekomsten av frikyrkor är av betydelse och kyrkorna fun-
gerar ofta som mötesplatser där förtroenden och relationer byggs upp. Bilden 
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av att det är svårt för nya att komma in i Gnosjö kopplas till de personer som 
inte är aktiva inom kyrkan. Det andra grundläggande värdet som Wigren 
identifierar är familjen, som relateras till familjeföretaget och till förekoms-
ten av väldigt små och slutna nätverk. Begrepp som paternalism och patriar-
kala strukturer används för att illustrera en situation där familjeföretagets 
ägare är måna om sina anställda och där detta skapar nära relationer och 
beroendeförhållanden mellan anställda och ägare. Familjeföretaget har ofta 
en man som central figur och Petterson (2002) identifierar en diskurs om 
Gnosjöandan där näringslivet har företräde framför familjelivet och där man-
liga värden därför blir bärande i diskursen om Gnosjö. Historiska värden 
identifieras också som bärande för förståelsen av Gnosjöandan. Wigren 
(2003) menar att de unga socialiseras in i andan genom att få berättat för sig 
om de hårda villkoren förr, de uppfinningsrika och hårt arbetande förfäderna 
presenteras genom att de unga får besöka det lokala museet.  

De unga socialiseras även in i andan genom att jobba extra vid sidan om 
skolan. Denna socialisering innebär också att skillnaden mellan inflyttade 
och infödda blir tydlig. Inflyttade skapar ofta egna nätverk vid sidan av de 
befintliga och Wigren menar att tillit och förtroende är en viktig komponent i 
den historiska dimensionen av Gnosjöandan. En jämförelse med ett diskur-
sivt perspektiv kan med fördel göras. De erfarenheter av verksamheter och 
relationer i det lokala geografiska rummet aktörerna har bygger upp en kul-
tur, där vissa centrala värden dominerar, och som i viss mån då kan tolkas 
som styrande på de handlingar som utförs. 

Sjöstrand (2008) gör med utgångspunkt i en intervjustudie en analys av 
Gnosjöandan ur ett sociologiskt perspektiv. Slutsatserna visar på att Gnosjö 
präglas av en gåvoekonomi byggd på balanserad reciprocitet där en kapita-
listisk marknadslogik kombineras med reciprocitetslogiker. Även Sjöstrand 
beskriver regionen som ett industriellt distrikt och går på ett förtjänstfullt sätt 
igenom den litteratur som finns på det ekonomisk-geografiska området kring 
just industriella distrikt genom referenser till bland annat Becattini, Grano-
vetter, Portes, Saxenian och Gertler. I den gåvoekonomi som Gnosjö repre-
senterar så menar Sjöstrand att detta handlar om en informell social institu-
tion som starkt kopplas till både kyrkan som en formell social institution och 
till företaget som en formell ekonomisk institution. Sjöstrand menar att fallet 
Gnosjö kan beskrivas som en gåvoekonomi där den ekonomiska dimensio-
nen är central. Gåvoutbyten är tydligt inbäddade i den kulturella kontexten i 
en struktur där en blandning av företag och fackföreningar, avtal och kon-
ventioner skapar en specifik kontext. Sjöstrand identifierar utifrån detta även 
en överindividuell struktur och kultur som påtvingar sig enskilda medlem-
mar i gåvoekonomin.  

Jämför man dessa resultat med Wigren (2003) finns klara beröringspunk-
ter. Sjöstrand anknyter även till historisk forskning om nätverk och använder 
sig av två citat från Stenlås (1998) och De Swaan (2003[1996]) om hur reci-
procitetslogiken kan formuleras: ”Du ska alltid, om det låter sig göras, hjälpa 
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en person som ingår i gåvoekonomin med vad helst det rör sig om” samt 
”Du bör hjälpa den som du själv fått hjälp av, och du får inte skada den som 
en gång hjälpt dig.”(se Sjöstrand 2008 s. 36) 

Brulin (2002) har i sin studie Faktor X: Arbete och kapital i en lokal värld 
granskat den berömda andan och använder begreppet faktor X för att illustre-
ra en svårfångad problematik som kan förklara den industriella tillväxten i 
olika regioner. Brulin (2002) diskuterar mycket hur bilden av andan skapas 
genom att visa på hur berättelser förankras i en historisk kontext och har i 
flera skrifter undersökt Gnosjöregionen ur perspektivet industriellt distrikt 
och gjort jämförelser med nordöstra Italien. Bland annat tillsammans med 
Berggren och Gustafsson (1998) har han studerat och jämfört betydelsen av 
sociala nätverk i Gnosjö och nordöstra Italien. 

Asheim har i flera studier berört Gnosjöregionen och har i studien Specia-
liserte produktionsområder i Norden (1993) jämfört regionen med Jaeren i 
Norge. Det som är fokus för studien är att se om det går att definiera dessa 
regioner som industriella distrikt. Karakteriseringen lyfter fram det stora 
beroendet av underleverantörer och att produktionen är mer varierad bland 
tillverkande företag som har underleverantörsstatus än bland de företag som 
tillverkar förbrukningsartiklar. Författaren nämner även maskin- och ma-
skinverktygstillverkningen som central för regionen och diskuterar behovet 
av automatisering och ett högre teknikinnehåll i produktionen men att detta 
hämmas av en alltför låg utbildningsnivå. Studien uppehåller sig en del vid 
den låga kompetensnivån både tekniskt, ekonomiskt och administrativt, men 
lyfter även fram att entreprenörskapet och ett positivt förhållande till företa-
gande är utbrett bland befolkningen. Intressant är att studien lyfter fram att 
Gnosjö präglas av en främlingsfientlighet och att arbete har ett centralt vär-
de, främst knutet till materiell produktion.  

Slutsatsen, som vi ska komma ihåg gäller förhållandena i början av 1990-
talet, det vill säga för cirka tjugo år sedan, är att Gnosjö kan definieras just 
som ett industriellt distrikt.  I nätverket av företag, i form av ett stort antal 
underleverantörer varav en del kan betecknas som specialiserade, finns även 
en stor koncentration av verktygsmakare och maskinproducenter. Dessa 
företag har många olika kunder och kopplingen till en enda kund är inte van-
ligt förekommande. Agglomerationsfördelar i form av gemensamma kun-
skaper och förtroenden samt en industriell atmosfär påverkar indirekt företa-
gens ekonomiska resultat. Den så kallade självständighetslivsformen domi-
nerar klart och skapar ett gott samarbetsklimat mellan företag men också 
mellan företag och förvaltning. Studien betonar dock problemet med att 
Gnosjö har ett starkt beroende som underleverantörsregion med tillverkning i 
branscher med små vinstmarginaler och att regionens företag kommer att få 
problem att överleva i en allt större konkurrens från en global marknad. Frå-
gan ställs om det överhuvudtaget är möjligt att reproducera det industriella 
distriktet. Det är en intressant studie att ställa i relation till den nuvarande 
situationen i regionen. Visserligen har regionen och särskilt Gnosjö drabbats 
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hårt av den globala ekonomiska krisen men de slutsatser som Asheim lyfter 
fram korrelerar väl med de bilder av regionens näringsliv som aktörerna i 
studien representerar. Liknande beskrivningar och likartade farhågor som 
beskrivs 1993 finns representerade i den studie jag genomför. Jag kommer 
att försöka visa på att upplevelserna av den fysiska och sociala verkligheten, 
som det berättas om den, korrelerar starkt med det som Asheim kommer 
fram till. 

Flera forskare knutna till entreprenörsforskning har arbetat med Gnosjö-
regionen och ofta gjort det på ett empirinära sätt. I Närmiljö som lärmiljö 
(Gustafsson 2004), där utgångspunkten tas i den formellt sett låga utbild-
ningsnivån, förs tankar fram om betydelsen av det kontextuella lärandet, och 
inte det kognitivistiska lärandet, som avgörande för framgångarna i regionen. 
Dessa slutsatser baseras på intervjuer med företagare och anställda i företag i 
Anderstorp. Lärandet sker i det dagliga arbetet genom ”learning by doing” 
och genom att fråga, imitera och pröva sig fram sker mycket av det som gör 
företagen framgångsrika. I Gustafssons studie används huvudsakligen den 
omfattande teoribildningen kring implicit och explicit kunskap som utgångs-
punkt, vilket i sin tur anknyter starkt till den forskning om lärande regioner, 
innovationssystem och kunskapsbaser som bland annat Asheim, Moodysson 
& Coenen (2007) bedriver.  

Götlind & Haraldsson (1999) har i Fyra företagarbygder undersökt och 
gjort en förstudie till ett forskningsprogram om lokalt företagande. Deras 
exempel i studien är inte primärt Gnosjö och Gnosjöregionen utan kommu-
nerna Mora, Leksand samt orten Östervåla och Ovanåkersbygden. Men Gno-
sjö finns med på ett påtagligt sätt i studien och tas av författarna upp som ett 
exempel på ett ”välkänt protoindustriellt område”. De försöker få en bild av 
vilka faktorer som påverkar ett framgångsrikt lokalt företagande och det 
lokala företagsklimatet och tar i sin bakgrund upp fallet Gnosjö och den sär-
skilda anda som finns där. De sätter denna anda i samband med faktorer som 
nätverk, socialt kapital och traditioner och relaterar till tidigare forskning. 
Kopplingen mellan frireligiositet och företagande samt att se företagandet 
som livsform berörs i samband med exemplet Gnosjö. De ställer även den 
viktiga frågan vad som kom först, andan eller företagen. 

Ett mer feministiskt perspektiv anlägger Pettersson (2002) och analyserar 
diskursen Gnosjö med avseende på det manliga företagandets synliggörande 
på bekostnad av det kvinnliga. Pettersson tar sin utgångspunkt i en bild av 
Gnosjö som sänder ut en positiv strålglans och som har stort symbolvärde. 
Denna bild anser Pettersson att andra kommuner ofta använder sig av för att 
både illustrera positiva och negativa förhållanden. Den studie som Pettersson 
genomför argumenterar för att det finns en diskurs om Gnosjö även om den 
är heterogen, och att denna inte endast är text och språkliga representationer 
utan också sammankopplad med det sociala och materiella livet. Vad Pet-
tersson menar att hon gör är att hon ur ett könsperspektiv lyfter fram och 
analyserar de teman och faktorer som förs fram som förklaringar till fram-
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gången. En viktig definition av det som analyseras i studien är relationen 
mellan innehåll och uttryck, och att representationer av rum inte ska förstås 
som samma sak som de rum eller de platser som de är tänkta att avbilda. 
Tolkningar av platser görs, så även i fallet med Gnosjö och i mitt fall Vär-
namo, och det är hur dessa tolkningar konstrueras som är diskursanalysens 
fokus och Pettersson gör detta utifrån ett feministiskt perspektiv. 

3.2 Globalisering som överlokal diskurs 
Globalisering som begrepp kan tolkas på flera sätt. Generellt sett beskrivs 
det i termer av att världsbilden blir mindre lokalt förankrad och att fysiska 
och kulturella avstånd inte spelar så stor roll då kommunikationerna förbätt-
ras. Begreppet kan också tolkas som att det handlar om att skapa tillgänglig-
het och koppling till en global marknad. Samtidigt kan det handla om att 
använda ett begrepp för en samlad hotbild eller verklighetsbeskrivning och 
som används som motbild för att stärka en lokal särart och stärka en livskraf-
tig lokal och regional näringslivskultur. Det gäller att hävda sig i den globala 
konkurrensen och en strategi, som används av många kommuner, är att för-
söka locka till sig kreativa människor som tillgodoser det lokala behovet av 
kompetens, ett nyckelbegrepp i den globala konkurrenssituationen (Berger 
(red) 2008). När lönekostnadsläget i Sverige är högre än i länder som Kina, 
Indien och Brasilien måste det tillföras ett moment i produktionen av en vara 
eller tjänst och för att göra detta krävs kompetens, ofta sammankopplad med 
begrepp som teknik och kreativitet.  

I stort sett alla intervjupersoner förhåller sig till globalisering i någon me-
ning. Det kan vara i form av kommunikationsperspektivet och synen på 
marknaden, men i flera fall uttrycks bilder om hur den ökande konkurrensen 
från låglöneländer sätter press på den lokala tillverkningsindustrin. Det blir i 
aktörernas livsvärld till en ständig kamp för överlevnad i en alltmer globali-
serad värld och det gäller att se till att utveckla den industri man har och 
etablera nya verksamheter. Den överlokala diskurs som hela den lokala dis-
kursiva kontexten förhåller sig till kan alltså definieras som globaliseringen 
eller den globala konkurrensen. Globaliseringen blir både ett hot och en möj-
lighet och samtidigt något som man ständigt förhåller sig till. Både det ve-
tenskapliga samhället och den massmediala världen förser aktörerna med 
yttre bilder av globalisering, som aktörerna senare internaliserar och förhål-
ler sig till. Aktörernas bilder av verkligheten är starkt kopplade till den glo-
bala konkurrensen. Detta mycket tack vare den starka dominansen av till-
verkningsindustri i regionen, sett till antalet sysselsatta i kommunen. Några 
ser detta som ett hot, men man ser också det som ett reellt existerande feno-
men som man måste förhålla sig till och anpassa sig till. 
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Ett annat hot är ju om det skulle hända någonting så att hela världsstrukturen 
ändrades så att det köps väldigt lite med varor ifrån Sverige över huvudtaget 
och att vi får ett väldigt uppsving i de här lågprisländerna och vi får en annan 
produktion. Politiker 3 2009-04-29 

 
Vi är idag också ett väldigt internationellt företag. Vi gör ju en resa där vi går 
från att enbart egentligen ha en nordisk bas till att vara också i Centraleuropa 
där marknaden växer. I Norden så går marknaden tyvärr bakåt. Företagare 5 
2010-01-22 

Det här beroendet av automotive har ju naturligtvis varit lite för stort i hela 
den här regionen. Och det är väl en strukturell bit som kan ställa till en del 
problem så man borde ha bredare branschspridning för att orten ska må rik-
tigt väl. Företagare 14 2010-02-04 

 
I intervjuerna framgår det att aktörerna anser det viktigt för näringslivet att 
kunna ställa om. För att klara den globala konkurrensen behöver man kon-
kurrera med annat än pris. Hög kvalitet och ett mervärde, till exempel i form 
av mer avancerade funktioner hos produkterna kan vara exempel på detta 
andra. Kopplingen till ett nytt perspektiv, en ny kunskapsbas, blir ett sätt att 
möta denna konkurrens och att göra det genom att kombinera en syntetisk 
kunskapsbas med en symbolisk (jfr Asheim et al. 2007). Åza Rydén, VD för 
Värnamo Näringsliv, uttrycker detta i en intervju i en bilaga till tidningen 
Finnveden Nu 2010-05-12:  

Hela bygden är en enda stor verkstad. Vi har kunskap inom alla material, men 
designens värde är inte känt […]  med design kan man öka värdet på den till-
verkning som finns. 

 
Ytterligare en del i den överlokala diskurs som globalisering kan sägas utgö-
ra är placeringen av Värnamo på en europeisk marknad. Man har i kommu-
nen använt kartan för att placera Värnamo på en större marknad. Logistik-
satsningen, som många av intervjupersonerna lyfter fram som en framtida 
central näringsverksamhet i kommunen, ska ses i relation till synen på kon-
kurrensen från, och kopplingen till, en global marknad. Satsningen på en ny 
typ av verksamhet i form av en ökad satsning på kreativa näringar samt öns-
kan och förhoppningen om en höghastighetsjärnväg är ytterligare tecken på 
det som kan kallas en globaliseringsdiskurs. Uppfattningar om strategier som 
kan ställas i relation till denna diskurs. 

Jag tycker att vi har ett extremt bra läge vad gäller logistikdelen som jag inte 
tycker att vi har utnyttjat än för ytterligare företagsetableringar. Viktigt också 
på sikt tror jag ju är att man får en järnväg ut mot Europa, både för persontra-
fik och för godstrafik. Företagare 14 2010-02-04 

 
Diskussionen om satsningar på design och turism kan även dessa i viss ut-
sträckning kopplas till den pågående globaliseringen där estetiska värden 
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framställs som mervärden. Den enkla produktionen av en fysisk vara kan 
framställas var som helst, men det mervärde en extra funktion, ett unikt utse-
ende eller en unik miljö kan erbjuda gör att även ett näringsliv i en kommun 
i södra Sverige anses kunna konkurrera med omvärlden i en tilltagande kon-
kurrens. Bilden av det lokala näringslivet är dock att Värnamo klarat konkur-
rensen från den globala marknaden på ett mycket bra sätt, även om beroen-
det av den materiella produktionen fortfarande är stor. 

Det är ju ett fantastiskt näringsliv på så sätt att om man tittar från andra 
världskriget och fram tills nu så är det en enda stor framgångssaga. Man har 
klarat ett antal svåra omställningsprocesser oerhört bra, exempelvis om man 
tittar på verkstadsindustri, från manuella pressar till helautomatiserade. Det 
finns inga manuella pressar att tala om längre. Bara detta är ett jättesteg som 
många inte klarat men här klarar man det. Det är alltså ett väldigt alert när-
ingsliv. Men samtidigt så måste man nog vara realistisk och säga att tillver-
kande industri har en väldigt dominerande ställning här. Nyckelperson 1 
2010-01-08 

3.3 Den lokala diskursens struktur 
Kopplingen mellan en överlokal diskursiv nivå och en lokal diskursiv nivå är 
tydlig. Bilderna av ett globalt hot sätts i relation till de beskrivningar av 
verkligheten och de strategiska överväganden som aktörerna gör. De be-
skrivningar och förklaringsmodeller de lokala aktörerna för fram i intervju-
erna förankras i de erfarenheter dessa aktörer har. Dels av erfarenheterna och 
bilderna av det lokala geografiska rummet, men också av den bild av om-
världen utanför som aktörerna har. Bilderna av verkligheten tenderar också 
att påverkas av den bakgrund och den funktion de har och det är även up-
penbart att bilden av det lokala geografiska rummet har starka kopplingar till 
den småföretagarregion som Gnosjöregionen kan sägas utgöra.  

För att visa på hur bilderna av det lokala geografiska rummet är strukture-
rade som lokala diskurser använder jag den modell som presenterades i kapi-
tel 2 (se figur 2) med Grundfundament, Komponenter och Näringslivs-
struktur som utgångspunkt. I figur 4 beskriver jag analysens resultat i en 
sammanfattande modell. Modellen visar på hur de bilder de lokala aktörer-
nas bilder av det lokala geografiska rummet är konstruerade och således 
visar modellen på den lokala diskursens struktur och ska ses som ingående 
del i figur 5 som presenteras i avslutningskapitlet. 

Jag visar i modellen på hur de lokala aktörernas berättelser tyder på före-
komsten av en lokal diskurs präglad av två grundfundament. Det första är det 
jag betecknar som den lokala diskursens sociala grundfundament, An-
dan/Kulturen och som sedan byggs upp av tre primära komponenter, Arbet-
samhet, Klurighet och Samarbete. Kring dessa primära komponenter finns 
relaterade komponenter i form av bilder om ett starkt entreprenörskap, en 
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stark betoning på den tysta kunskapens betydelse för innovationer och pro-
duktionsutveckling, starka sociala nätverk, sparsamhet och lojalitet. 

 Det andra grundfundamentet som jag betecknar som den lokala diskur-
sens fysiska grundfundament är Det centrala läget. Alla kommuner i Sverige 
anser väl mer eller mindre att man har ett centralt läge i något avseende. Men 
i Värnamo kommer detta till uttryck i bilden av ett centralt placerat kommu-
nikationsläge och en ort med en central funktionell roll i regionens närings-
liv sett till handel, service och företagstjänster. Det centrala läget är mycket 
väsentligt i de lokala aktörernas beskrivningar och även om det får anses 
vara en generellt giltig beskrivningsmodell för många kommuner är det att 
betrakta som ett grundfundament.  

Diskursen är sedan, som jag tolkar den, starkt kopplad till en näringslivs-
struktur som domineras av materiell produktion som i huvudsak är knuten 
till Andan/Kulturen, och av handel som mer knyter an till Det centrala läget. 
Diskursen och bilden av det lokala geografiska rummet byggs därför upp av 
grundfundamenten och dess komponenter och är sedan relaterade till den 
lokala näringslivsstrukturen.  

Till denna bild fogas sedan bilder om framtida strategiska områden, Lo-
gistik, Högre utbildning, Design och Turism, som i analysen kan betecknas 
som fria komponenter. Dessa är relaterade till de lokala diskurserna, men 
inte entydiga och självklara som kommande verksamhetsområden och jag 
ska i analysen visa på både hur dessa knyter an till, men också utmanar, den 
lokala diskursens grundfundament.  

Begreppen Platsattraktivitet och Regioncentrum är till en del av samma 
dignitet som de fria komponenterna men mer tolkade som mer övergripande 
strategiska val och av mer abstrakt karaktär. De fria komponenterna korrele-
rar inte bara med det sociala rummet utan är också fysiska till sin karaktär, 
det vill säga de är eller planeras bli omsatta i fysiska planeringsprojekt. Jag 
sammanfattar den lokala diskursens struktur i modellen nedan. 
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Figur 4. Den lokala diskursens struktur – analysen i sammanfattning. 
 

 

3.4 Det centrala läget som grundfundament 
Den lokala diskursen grundfundament Det centrala läget utgår från det loka-
la rummets fysiska dimension och får sin konkreta utformning i de kommu-
nikationsvägar som E4:an och riksväg 27 utgör och som korsar varandra i 
Värnamo. Bilden av att finnas vid vägarnas korsning är dominerande i be-
skrivningarna. 

Värnamo ligger bra till, vi har E4:an och vi har 27:an som möts och det är ju 
en enorm genomfart här också. Det gör ju att Värnamo märks och syns och 
det är ju oerhört viktigt i det här sammanhanget. Tjänsteman 5 2009-05-05 

Bilden av att vara i centrum bygger aktörerna således framför allt upp med 
hjälp av kommunikationsperspektivet. Samtidigt relaterar man ofta till det 
centrala läget genom att beskriva avstånd till andra städer och berättar i in-
tervjuerna om att befinna sig mitt i en geografisk kontext. Denna kontext 
byggs upp med hjälp av andra bilder som till exempel kartor. Även om bil-
den finns av att Värnamo har ett väldigt centralt och strategiskt läge uttryck-
er flera aktörer att detta läge inte utnyttjats. Medvetenheten om det centrala 
läget har enligt de lokala aktörerna således inte utnyttjats till sin fulla poten-
tial. Kartbilden nedan, och som också återfinns i inledningen, är framtagen 
av en lokal reklambyrå i samband med marknadsföringen av det verksam-
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hetsområde vid E4:an strax öster om Värnamos centrala delar som projekte-
rats och iordningsställts för näringsverksamhet. Bilden i sig kan behandlas 
som text och samspelar med de bilder aktörerna själva konstruerar. Kartan 
söker medvetet att förstärka och rekonstruera verkligheten och få lokala och 
externa aktörer att lokalisera verksamheter till Värnamo. I Värnamos fall 
verkar det som om de lokala aktörerna verkligen omfattas av, och delvis 
internaliserat, denna bild i medvetandet. Det finns en stark tilltro till framti-
den och de bilder av hur stor kommunen kan komma att bli varierar ganska 
kraftigt. I stort sett alla aktörer tror att Värnamo kommer att växa befolk-
ningsmässigt, även om siffrorna varierar mellan 40 000 upp till 100 000 
invånare inom en 30–50-årsperiod. Dock anses de höga siffrorna otroliga 
men nämns av några få aktörer. 

Jönköping ökar 1000 invånare varje år. Säg att vår kommun ökar med…300 
varje år.. Ja, vi kanske är 40 000. Företagare 16 2010-02-12 

Hur stort kan Värnamo bli om säg 30 år? (Intervjuare) Oj! Är vi dubbelt så 
stora då tror du? Det är vi nog minst. Företagare 15 2010-02-05  

 
Företagare 15 fortsätter sitt resonemang genom att koppla en tänkt befolk-
ningsmässig tillväxt till en geografisk expansion genom att det till Värnamo 
kommun fogas orter som Hillerstorp som idag är en del av Gnosjö kommun. 
Samtidigt ger aktörerna generellt sett bilden av att det är centralorten Vär-
namo som kommer att växa mest. Tillväxtperspektivet kan således ses som 
en följd av Det centrala läget. 

Bild 1. Marknadsföringsbilden av Värnamo.  
Foto: Worldsat 
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Företagare 12 ger sin syn på befolkningstillväxt: 

Fyrtio kanske, jag tror inte att det kommer att vara någon explosion på det 
sättet men jag tror att det kan komma att vara en stadig tillväxt och huvudde-
len utav dessa sju tusen, så är det nog sextusen som är i centralorten. Företa-
gare 12 2009-12-01 

 
Generellt sett finns det en bild av en kommun i tillväxt och att Värnamo i ett 
perspektiv av trettio år framåt ska nå ett invånarantal mellan fyrtio tusen och 
femtio tusen. Detta innebär att det behövs en genomsnittlig årlig ökning på 
mellan cirka 230 till 560 personer om året för att nå dit. Jämför vi bilderna 
med aktuell statistik som visar på en ökning på cirka 50 personer om året 
den senaste nioårsperioden blir bilden av Det centrala läget utmanad (Röll-
gårdh 2011).  Medvetenheten om att bilden av verkligheten och den faktiska 
statistiska verkligheten inte överensstämmer uttrycks dock av vissa aktörer. 
Värnamo finns i en kontext där det finns andra kommuner som också är ex-
pansiva, men flertalet ser Värnamo som centralt och som en tillväxtkommun, 
framför allt med fokus på centralorten. 

Ja, jag tror att vi har ökat med 12-15 procent. Jag tror ju inte att man ska sikta 
på en jätteexpansion för då gapar man efter för mycket, utan att man ska ha 
en lite mer lugnare utveckling som är kontrollerad. För det är många som 
slåss om gracerna, så är det ju. Företagare 11 2010-01-19 

 
De storleksmässiga ökningarna som aktörerna anger tolkar jag som ett ut-
tryck för en uppfattning om att vara i en central position, att ha ett strategiskt 
läge som kommer att generera både inflyttning av människor och etablering-
ar av näringsverksamhet. Samtidigt innebär ibland den tolkning och använd-
ning av det centrala läget som aktörerna gör, att Värnamo kommun i dess 
nuvarande geografiska område har utökats och omfattar andra orter i regio-
nen. 

Jag tror ju att det finns en kommun som kanske heter något annat än Värna-
mo. Med stor sannolikhet heter den ändå Värnamo för det är det starkaste va-
rumärket som finns här, men den omfattar ett betydligt större geografiskt om-
råde. Jag tror att den här kommunen, kalla den för Värnamo har en nettoin-
flyttning på 3-400 personer om året över konjunkturcyklerna förutom ett 
hyggligt födelseöverskott. Nyckelperson 1 2010-01-08 

 
Kommunens marknadsföring har under senare år betonat detta centrala läge. 
I intervjuerna beskriver aktörerna det centrala läget indirekt genom att fram-
hålla satsningarna på verksamhetsområdet, benämnt Sydsvenska krysset, 
beläget vid korsningen mellan riksväg 27 och E4:an. Aktörerna uppfattar 
många gånger Värnamo som en mötesplats med ett centralt läge och som en 
centralort i regionen. Denna mötesplats är i de allra flesta fall som tidigare 
nämnts kopplad till att vägar möts här, både i den mer moderna formen av 
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riksväg 27 och E4:an, men också i den mer historiska betydelsen med Lagan 
och vadstället vid Värnamo, som skapade fysiska förutsättningar för en na-
turlig marknadsplats. När aktörerna beskriver Värnamo kommun och cen-
tralort ur ett geografiskt perspektiv gör man det med hjälp av lägesrelaterade 
begrepp och av ord som mitt i Småland, mitt i södra Sverige, välbeläget, 
strategiskt bra placerat, väldigt bra till, perfekt läge mitt i södra Sverige. 
Genomgående i beskrivningarna är att man beskriver platsen främst ur ett 
tätortsortsperspektiv. Det är Värnamo centralort som aktörerna generellt 
relaterar till. Ett annat perspektiv på det centrala läget, och som är relaterat 
till aktörernas bakgrund och verksamhet, är att näringslivets representanter 
på frågan om vad Värnamo erbjuder som är bra för företaget svarar att man 
ligger centralt på en marknad eller centralt ur produktionssynpunkt. 

Värnamo är centralt placerat. Hade vi legat i Stockholm så hade det inte varit 
lika bra … Sextio mil uppåt landet, där har du inte lika stor yta att arbeta på 
så vi ligger, skulle jag vilja säga, bättre till. Företagare 1 2009-11-24  

Och om du tittar i en cirkel runt och ser vad du når på trettio minuter runt 
Värnamo så har du väldigt mycket företag och jag vill påstå att nätverket och 
kontakterna som finns företagen emellan här är vi ju oerhört bortskämda 
med. Företagare 3 2009-11-24  

 
Citaten ovan belyser det centrala läget ur ett produktionsperspektiv och refe-
rerar samtidigt till det andra grundfundamentet, den Anda/Kultur som i aktö-
rernas berättelser visar sig som diskursens sociala dimension och de samar-
beten som finns inom olika typer av nätverk. Det centrala läget i regionen 
beskrivs i intervjupersonernas berättelser också i termer av servicefunktioner 
och logistiskt läge. Värnamo beskrivs som större, modernare, mer centralt 
och med ett mer diversifierat näringsliv än omkringliggande orter i regionen 
och med regionen avses då kommunerna inom GGVV-regionen. Värnamo 
anses vara en stad som ligger väl placerad mellan Växjö, Halmstad och Jön-
köping och aktörerna ger i flera fall uttryck för att orten är ett potentiellt 
regionalt centrum.  

Om kommunen sköter sina kort rätt så kan man bli ett regionalt centrum. Det 
är ju trots allt åtta mil åt de flesta hållen. Nu har vi ett rejält centrum här och 
som sådant så kanske kommunen har chans att överleva och utvecklas och då 
drar den ju till sig verksamheter. Jag tror inte att Gnosjö och Gislaved har den 
attraktionsförmågan. Tjänsteman 2 2009-05-15  

 
Ett annat genomgående drag i den lokala diskursen är att det finns ett stort 
självförtroende bland aktörerna och i intervjuerna syns viljan att skapa bil-
den av Värnamo som centralt, stort och betydelsefullt. Samtidigt finns med-
vetenheten om att kommunen och centralorten är ganska liten och anonym. 
Viljan att växa och att man ser behovet av att man måste växa och utnyttja 
ett centralt läge bättre än vad man anser att man gjort hittills präglar tydligt 



 55

aktörernas berättelser. Samtidigt finns det en uppfattning om att det lilla är 
tryggt och behändigt. Jag väljer här att presentera exempel på citat från alla 
fyra olika kategorier, nyckelpersonerna inräknade. 

En geografisk beskrivning är att Värnamo har ett perfekt läge mitt i södra 
Sverige, vid korsningen av E4:an och 27:an som båda är starkt trafikerade 
vägar. Det är ett jättefint kommunikationsläge, som man har tagit tillvara på 
dåligt historiskt sett. Företagare 17 2010-01-21  

Då skulle jag säga att det ligger mitt i Småland och jag säger Småland för att 
det är ett sådant starkt varumärke annars tillhör det ju södra Sverige men vi 
ligger ju mitt i. Det är nära till allt och det är en perfekt liten lagom stad, här 
finns det mesta Politiker 1 2009-05-26  

Väldigt välbeläget i södra Sverige, vid väg på kors och tvärs, med järnväg på 
kors och tvärs, med motorvägsanslutning både norr och söderut. Väldigt väl-
beläget skulle jag vilja säga. Tjänsteman 3 2009-09-14 

Det är en storstad i miniformat. Vi har nästan alla delar utom riktigt högtek-
nologiskt och biokemi, det har vi inte så mycket men annars har vi en väldigt 
stor spridning. På det sättet så blir det som en större stad fast i mycket mindre 
format. Nyckelperson 5 2008-12-05 

 
Användningen av bilden av det centrala geografiska läget och beskrivningar 
att befinna sig i centrum är förekommande hos de flesta av aktörerna. Denna 
bild är förmodligen en av de vanligaste metaforerna i kommunala strategier, 
att befinna sig i centrum av någonting. Det kan uppfattas som att det centrala 
läget inte är unikt för Värnamo utan något som många kommuner slåss om. 
Ett exempel är Katrineholm där kommunen på sin hemsida beskriver sig på 
följande sätt: 

I Katrineholm finns ett varierat näringsliv med många framgångsrika och 
växande företag. Den största näringslivssatsningen i kommunens historia – 
Katrineholms Logistikcentrum - pågår som bäst. Därmed utnyttjar vi vårt 
strategiska läge och kopplingen mellan Västra och Södra stambanorna och 
riksvägnätet. (www.katrineholm.se) 

 
Skövde är ett annat exempel på ort där användning av begrepp relaterade till 
ett centralt läge används. Resonemanget visar på att man även i detta exem-
pel refererar till storleken på stad i kombination med det utbud som finns. 

Vi är en storstad i miniatyr, här hittar du storstadens utbud och småstadens 
närhet. Här i kommunen bor drygt 50 000 invånare och vi är det naturliga na-
vet i regionen kring Skaraborg. (www.skovde.se) 

 
Min poäng är inte att Värnamo objektivt ska beskrivas som en central plats, 
utan att beskrivningarna av orten och kommunen som aktörerna omfattas av 
är präglad av bilden av att ligga i centrum. Aktörerna vägleds av denna bild 
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och en av de fria komponenterna, satsningarna på logistiken, som förutses att 
bli en kommande bärande del inom näringslivet, kan ses som en följd av 
denna syn. 

Ett perspektiv som går att anlägga i den ekonomisk-geografiska delen av 
diskursanalysen är att koppla till begrepp som anknyter till Christallers cen-
tralortsteori. Beskrivningar av Värnamo som plats och tätort/stad är i många 
av intervjuerna representationer av en centralort där man beskriver både 
läget som bättre och utbudet som större än vad som är gällande i orterna runt 
omkring. Begreppen centralitet, omland, räckvidd, tröskelvärde och kom-
plementär region med avseende på servicefunktioner som Christaller (1966) 
använde i sin teoretiska modell för att visa på och förklara ortsstruktur går att 
relatera till aktörernas bild av Värnamo. I ett regionperspektiv kan aktörernas 
bilder av Värnamo tolkas som att de beskriver en centralort av andra ord-
ningen i relation till Jönköping och Växjö där aktörerna beskriver dessa orter 
som viktiga vad gäller utbildning och forskningssamarbeten. Hos många, 
framför allt hos politikerna, finns även bilden av en framtida kommunsam-
manslagning där man (självklart) ser Värnamo som en centralort. 

Jag tror ju att framöver, om man tittar på Gnosjö så är de väldigt små och 
kommer vara små och få svårt att klara sig på egen hand. Vaggeryds tätort 
går ju mot Jönköping medan Skillingaryd kanske går mer mot Värnamohållet 
eller GGV-hållet. Jag tror att vi måste börja samarbeta mycket mer över 
kommungränserna och med tiden kanske det blir en ny sammanslagning som 
storkommun fast den ligger nog relativt långt bort ännu. Politiker 2 2009-04-
14 

 
Jag tror att Gnosjö och Värnamo slår ihop sig först. Sedan tror jag på sikt att 
Gnosjö, Värnamo och Gislaved slår ihop sig. Jag tror att Vaggeryd kommer, 
åtminstone delar av Vaggeryds kommun, kommer att dra sig mot Jönköping. 
Skillingaryd kommer nog aldrig att tillhöra Jönköping men Vaggeryd gör ju 
det. Det finns ju de dragningskrafterna idag och jag tror den utvecklingen är 
oundviklig. Politiker 6 2009-08-13 

 
I en snävare regional kontext, kan aktörernas bilder användas för att definie-
ra Värnamo som en centralort i GGVV-regionen. Konkurrensen från hög-
skoleorterna Jönköping och Växjö finns med i intervjupersonernas analyser 
men aktörerna anser ändå att det finns utrymme för Värnamo att växa sig 
större. Detta skulle dock ske på bekostnad av de närliggande orterna Gisla-
ved och Gnosjö. Vaggeryd knyts hos flertalet av de intervjuade mer samman 
med Jönköping och räknas hos ganska många som icke-tillhörande regionen 
runt Värnamo. Basen för Värnamos näringsliv beskrivs både av intervjuper-
sonerna och i statistiska undersökningar som dominerad av tillverkningsin-
dustri, dock inte i så hög utsträckning som övriga kommuner i GGVV-
regionen. Bilden som tecknas av de lokala aktörerna är att Värnamo har flera 
viktiga servicefunktioner och det går då att använda begreppen omland, 
räckvidd och tröskelvärde för att koppla aktörernas bilder till en teoretisk 
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kontext. Exempel på dessa servicefunktioner är detaljhandel, jurister, reviso-
rer, reklambyråer och banker. I ett mer allmänt medborgarperspektiv men 
också ur ett arbetsmarknadsperspektiv nämns, hos några av de intervjuade, 
sjukhuset som en servicefunktion av avgörande betydelse för Värnamo. 

Vi har en sådan mix på vår ort, både utav branscher och utav olika kompeten-
ser, att vi har hela handelssidan, och att vi har sjukvårdssidan som styrka, 
som stärker näringslivet. Nyckelperson 5 2008-12-05 

 
Bilden av Värnamo i mer allmänna och reella termer kan även den relateras 
till ett centralt läge. Värnamo har sett till sin folkmängd en relativt väl ut-
vecklad detaljhandel som drar till sig konsumenter från orter i regionen. Det 
finns många företag inom service- och tjänstefunktioner kopplade till när-
ingslivet som t ex affärsjurister, revisionsbyråer, reklambyråer och banker. 
Vidare finns ett regionsjukhus och utbildningsmässigt finns en större kom-
munal samt en mindre privat gymnasieskola. Kommunen har även planer på 
att skapa ett utbildnings- och kulturcentrum i Värnamo gamla gummifabrik, 
som efter att Trelleborg Building System AB flyttade verksamheten från 
centrumlokalen till ett yttre industriområde nu blivit tillgänglig för andra 
verksamheter. Sett ur ett vidare regionalt perspektiv kan också nämnas att 
konst– och designmuséet Vandalorum byggs med start våren 2010 och detta 
förstärker ytterligare den bild som lokala aktörer vill förmedla eller omfattas 
av. Värnamo vill flytta fram sina positioner och agera i den skärningspunkt 
som finns mellan två större orter och där två större transportvägar möts. I 
denna process där man även vill utveckla ett regionalt centra ingår också den 
satsning på ett 100 hektar stort verksamhetsområde vid E4:an där både indu-
strier, logistisk verksamhet och sällanköpshandel planerats. 

Omland är ett begrepp som aktörerna använder både direkt och indirekt . 
Det man avser med den komplementära regionen är relaterat till den service 
och handel som finns i Värnamo, och som man menar är av betydelse för 
GGVV-regionen och även för andra kommuner som till exempel Ljungby. 
Värnamo planerar för en satsning vid E4:an med ett område avsett för de-
taljhandel och dagligvaruhandel, Focus Värnamo, vid sidan av det stora 
verksamhetsområdet som mer inriktar sig mot logistik och industriell verk-
samhet. Denna satsning har dock kommit att avstanna helt i samband med 
den ekonomiska krisen under år 2008 och år 2009. Flera av aktörerna hyser 
vissa tveksamheter mot satsningen på handel ute vid E4:an och menar att det 
skulle utarma centrum och ifrågasätter även om kundunderlaget är tillräck-
ligt stort. På frågan om hur etableringar av externa köpcentra ska hanteras 
svarar en politiker på följande sätt och visar upp ett exempel på den tvek-
samhet som finns. 

Vi måste tillåta att staden växer och vi måste tillåta att marknadskrafterna gör 
sina egna marknadsundersökningar. Det tycker jag är upp till dem och gör de 
bedömningen att det är marknadsekonomiskt möjligt och att det finns ett un-
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derlag, ja, kör på det då. Sedan kan man själv känna osäkerhet nånstans inne 
här i ryggraden…jag undrar jag. Politiker 6 2009-08-13 

  
Några företagare är inne på samma linje och utvecklingen mot större verk-
samhetsområden, många med fokus på handel, är inte ovanliga i den urbana 
ekonomin. Butikerna i centrala lägen i städerna möts av konkurrens från 
större köpcentra ute i förorterna där de större kedjorna etablerar sig (jfr Short 
1996). Bilden av att växa som kommun och framför allt att skapa en större 
centralort som kan ta en central position i en regional kontext finns, samti-
digt som flera aktörer ställer sig frågan hur stort och centralt Värnamo ska 
bli. Den lilla staden med det stora utbudet verkar i aktörernas bild av verk-
ligheten ändå ganska behändig att verka och befinna sig i. 

Om du tänker nuvarande Värnamo kommun så tror jag inte det ska bo myck-
et mer än 50 000 personer här för då försvinner en del av charmen med 
landsbygden och vattnet och de här småsamhällena. Jag är nöjd med den stor-
leken. Politiker 6 2009-08-13 

3.4.1 Handel 
De lokala aktörernas beskrivning av Värnamo där Det centrala läget utgör 
ett grundfundament kan även utökas till att omfatta bilden av handel som en 
verksamhet av central betydelse. En tolkning skulle kunna vara att se han-
deln som en motdiskurs till den materiella produktionen men jag gör inte den 
tolkningen. Man kan även se handel som en primär komponent inom den 
sociala dimensionen av diskursen om det lokala näringslivet genom att den-
na handel till stor del har en tydlig koppling till produktion genom det stora 
inslaget av handel med maskinverktyg. På grund av den starka traditionen av 
maskintillverkning så menar en del av aktörerna att produktion och handel 
hänger intimt samman. Den kompetens som funnits i tidigare maskintill-
verkningsindustrier har sedan kommit att föras vidare i en annan tradition 
som i sin tur kommit att bli bärande inom det lokala näringslivet. Koppling-
en till ett teknologiskt stigberoende blir tydligt här (jfr Fuchs & Shapira 
2005). Den kunskap och den produktionsteknik som förekommer inom ma-
skintillverkningsindustrin flyttar över till maskinhandel eller automationsin-
dustrin, reformeras och används på ett nytt sätt. 

Det finns ju en orsak till att Värnamoregionen består av många maskinleve-
rantörer och maskinproducenter. Nu finns det ju tyvärr inte så många kvar om 
man tittar på tillverkande industri men det har ju funnits många maskintill-
verkare i den här regionen. Och det finns ju en anledning till det naturligtvis. 
Företagare 2 2010-01-19 

Vi har ju handeln med verktygsmaskiner, det är ju ett centrum i Värnamo för 
åtminstone den nordiska marknaden där vi har ett tjugotal företag som säljer 
verktygsmaskiner och tillbehör. Så att om man vidgar handeln till ett mer, 
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större begrepp än att bara prata om klädbutiker så är handeln en oerhört vä-
sentlig del för Värnamo idag. Nyckelperson 4 2008-12-05 

 
Handelskomponenten, som inte bara avser handeln med maskinverktyg, utan 
även om den historiska betydelse som marknadsplatsen Värnamo har haft, 
lyfts fram av aktörerna. Värnamo beskrivs som en centralort för detaljhandel 
i regionen. I många sammanhang betonar man den lilla staden med det stora 
utbudet och framhåller detaljhandeln som unik och varierad. Kopplingen till 
det grundfundament som Det centrala läget utgör är tydlig. Många aktörer 
betonar det stora utbudet av handel som man anser finns och flera uttrycker 
uppskattning för det stora varuutbud som finns i lokala butiker. Ett utbud 
som ofta framhävs som unikt och speciellt, samtidigt som flera av de klas-
siska kedjorna finns etablerade. Utbudet av varor beskrivs på följande sätt av 
två av aktörerna: 

Varje stad är idag ganska mycket likadana. Alla har HM, alla har Lindex, alla 
har Kapp-Ahl, alla har McDonalds. Du vet, då är man ju likadan som alla 
andra. Men det vi har i Värnamo det är liksom lite mer. Företagare 1 2009-
11-24 

Du kan köpa handsydda engelska skor till exempel. Det är inte så vanligt i de 
här bygderna. Tjänsteman 2 2009-05-15 

 
En tjänsteman beskriver handeln, utifrån bilden av det centrala läget och det 
man anser vara det stora utbudet inom detaljhandeln och som anses unikt för 
en ort av Värnamos storlek, på ett illustrativt sätt: 

Väldigt välbeläget i södra Sverige, vid väg på kors och tvärs, med järnväg på 
kors och tvärs, med motorvägsanslutning både norr och söderut och vill jag 
köpa en Armanikostym så finns det som stapelvara här. Det tror jag inte du 
hittar i Karlstad ens, vad det nu i ett större sammanhang har för betydelse, det 
vet jag inte riktigt men det belyser ju ändå ambitionen och bredden på något 
sätt. Tjänsteman 3 2009-09-10 

 
I en mer statistisk mening kan bilderna av den starka handeln få bekräftelse 
objektivt genom ett handelsindex som ligger över 100, det vill säga som 
visar på att Värnamos handel lockar invånare från andra kommuner i regio-
nen. Framför allt antas besökare komma från Sävsjö, Gnosjö, Gislaved och 
Ljungby, men med Citygross etablering har detta omland utvidgats mot Hög-
landskommunerna. 

3.5 Andan/Kulturen som grundfundament  
Den lokala diskursens andra grundfundament kan definieras som en lokal 
eller regional anda. Det framgår tydligt i intervjumaterialet att aktörerna 
förhåller sig till denna Anda/Kultur på ett både medvetet och omedvetet sätt. 
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Det framträder även ett lite motsägelsefullt drag kring andans betydelse för 
det lokala näringslivet och kommunens tillväxtmöjligheter. Är det en till-
gång eller är det något som hindrar utveckling och tillväxt? Andan/Kulturen 
har en tydlig koppling till den mer kända Gnosjöandan och många av de 
bärande beskrivningarna av Gnosjöandan kopplar aktörerna som relevanta 
även för Värnamo. Samtidigt finns det en tydlig distansering. Värnamo är 
inte Gnosjö utan aktörerna anser Värnamo vara åtskilt i vissa avseende. Vär-
namo är i aktörernas ögon en centralort i regionen och har drag av Gnosjö-
andan men har inte samma fokus på tillverkningsindustri utan är mer präglat 
av handel. De sociala nätverken anses inte lika starka, den sociala kontrollen 
och bilden av det som Sjöstrand (2008) definierar som en gåvoekonomi eller 
balanserad reciprocitet, är inte lika starkt uttalad i Värnamo. Detta tillskriver 
aktörerna framför allt den storlek som Värnamo har.  

Värnamo är ju lite specifikt genom att handeln är så pass stor här. Har ju all-
tid varit, historiskt sett med Värnamo marknad. Värnamo har ju den fördelen 
att vara då storstaden, inom citationstecken, i Gnosjöregionen. Företagare 12 
2009-12-01 

Värnamo kommun är ju den kommun som har centralorten. Men Värnamo 
kommun skulle ju inte ha den här strukturen om man inte hade haft Gnosjö 
Gislaved och Vaggeryd med alla arbetstillfällen. Det är ju mycket folk som 
bor i Värnamo och som arbetar på de andra ställena och vice versa. Värnamo 
kommun är ju oerhört beroende av sina grannar. Politiker 1 2009-05-26 

 
Andan/Kulturen är alltså inte en lokal anda som enbart finns i Värnamo eller 
i Gnosjö utan här finns det en tydlig regional identitet och ett geografiskt 
spridningsmönster. Värnamo ingår i Gnosjöandans regionala utbredningsom-
råde, samtidigt som detta utbredningsområde i respondenternas berättelse 
avgränsas så att Värnamo hamnar i utkanten av denna anda. Värnamo kom-
muns västra del med Bredaryd anses tillhöra Gnosjöandans kärnområde med 
entreprenörskap, samarbete och småföretagsamhet som bärande värden, 
medan kommunens östra del med Rydaholm som exempel beskrivs som mer 
präglat av bruksanda (jfr Syssner 2008, Heldt Cassel 2008b). Flera respon-
denter uttrycker den geografiska spridningen av diskursen och företagare 12 
uttrycker sig på följande sätt: 

Om man tar det här med Gnosjöandan och tillverkningsindustri, och sätter det 
som ett lika-med-tecken, så tycker jag att epicentrum för Gnosjöandan, det är 
Kulltorp. Sedan kan du dra en cirkel och ju längre du kommer ifrån Kulltorp 
desto mer avtar den genuina Gnosjöandan och den småskaliga tillverknings-
industrin. Kommer du till Bredaryd, Anderstorp, Gnosjö, Hillerstorp, ja då är 
du hyfsat där. Kommer du till Värnamo, Smålandstenar, Gislaved, ja ju läng-
re du går ifrån så blir det lite annan struktur på näringslivet. Företagare 12 
2009-12-01 
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Det finns således en uppfattning om ett regionalt utbredningsområde för 
Gnosjöandan där Värnamo ingår som en del av detta utbredningsområde, 
men där det lokala näringslivets struktur ger andan ett något annat innehåll. 
Det finns också bilder av en förändring över tid, där Värnamo beskrivs stå 
för den nya Gnosjöandan. Gnosjöandan är enligt flera aktörer det som är 
känt utanför den lokala miljön men där bilden av Gnosjö inte enbart ses som 
ett positivt exempel, utan framstår som exempel på en föråldrad teknik. Vär-
namo framställs av aktörerna i sammanhanget som mer utvecklat, mer som 
framtiden. Underförstått så ingår i bilden av regionens näringsliv även en 
framtidsbild av en administrativ sammanslagning. Samtidigt så verkar frågan 
något känslig. Begreppet Gnosjöandan är väl inarbetat, symbolladdat och 
skulle Värnamo överta namnrättigheterna till andan skulle det bryta mot en 
stark tradition. Gnosjöandan är som en diskurs i sig som varje aktör förhåller 
sig till. 

Det kanske är mer den här viljan. Jag sa att jag uppfattar Hillerstorp som mer 
framåt än vad Gnosjö är och Värnamo här är ju större och det visas väldigt 
stor vilja och det satsas mycket. Om man tar GGVV är det kanske Värnamo 
som egentligen är det som jag kanske spontant kanske värderar starkast…... 
Att det heter Gnosjöandan, att man behåller det namnet för att det är en anda 
som man i Sverige pratar om är förståeligt, men om man ska vara lite negativ, 
det man hör andra prata om Gnosjö, det är ju gamla verkstäder som är föråld-
rade. Det finns en del som lyfter fram det. Men om man nu enas om ett namn 
runt hela den här regionen och man inte bara ska konkurrera mellan kommu-
nerna utan vara attraktivt i ett större perspektiv…Det är ingen lätt fråga men 
jag ville bara skicka med den. Företagare 10 2010-01-27. 

 
En av aktörerna på den lokala arenan, som inte har växt upp på orten och 
inte har så lång erfarenhet av att ha bott i kommunen, illustrerar Gnosjöan-
dan och den kultur som upplevs finnas i regionen och i Värnamo på följande 
sätt.  

Den här tålmodigheten, att bygga på en kompetens som redan finns i närhe-
ten, oftast nära material och nära råvaror. Ett slags broderligt samarbete, det 
kan man väl säga, för det är väldigt mycket broderskap mellan de olika reli-
giösa kyrkorna. Det går liksom in i vartannat, industrin verkar vara en slags 
förlängning på det sociala livet och tvärtom. Folk lever sitt arbetsliv här. Det 
verkar inte vara definitivt avgränsat mellan fritid och arbete utan allt går in i 
vartannat. Man lever liksom för sina företag. Och det är väl det som är Gno-
sjöandan på något sätt. Nyckelperson 3 2010-02-02 

 
I tolkningen av detta kan man använda en gradering av kulturen genom att 
relatera till Bangs (1999) resonemang om följande nivåer: Att 1) känna till 
kulturens normer, värderingar, grundläggande antaganden och verklighets-
uppfattningar 2) att foga sig efter dem 3) att identifiera sig med dem och 4) 
att ha internaliserat dem. Det verkar gå rätt snabbt att nå nivå ett men att nå 
följande nivåer verkar ta längre tid. I en mening kan denna bild av verklighe-
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ten illustreras som en beskrivning av en livsform, att näringslivet och den 
anda som finns i näringslivet är starkt inbäddad i sociala relationer och tvärt-
om (jfr Granovetter 1985). Bilden av näringslivets funktionssätt sätts i rela-
tion till de fysiska förutsättningarna, de starka sociala nätverken och en ent-
reprenörsanda som leder till att företag och företagande är en naturlig del av 
det vardagliga livet. Beskrivningen av att arbete och fritid går ihop leder 
vidare in på de primära och sekundära komponenter som bygger upp den 
lokala diskursen. Arbetsamhet kombinerat med en stark lojalitet och en för-
ståelse för företagande är en bild av näringslivet som flera aktörer lyfter fram 
som dominerande och ett värde som anses vara både ett lokalt och regionalt 
fenomen.. 

Kopplingen till en redan definierad region är mycket påtaglig och regio-
ner kan ses som instrumentella där politiska och administrativa beslut skapar 
enheter som har ett specifikt syfte, till exempel kommunsamarbeten som 
GGVV-regionen eller olika arbetsmarknadsregioner. En region kan även 
definieras som homogen, beroende på om den delar på gemensamma egen-
skaper, som till exempel en specifik naturtyp eller en stark frikyrkotradition. 
Det begrepp som kanske är mest användbart här är att se regionen som en 
funktionell enhet där olika aktörer interagerar med varandra i olika typer av 
informella och formella relationer och institutioner (Aronsson & Johansson 
2002). I det här fallet, med näringslivsutveckling och näringslivsdynamik i 
fokus, är begreppet funktionell region centralt och kluster, industriella di-
strikt samt innovationssystem är i en mening funktionella regionala feno-
men. 

Regionbegreppet är centralt i studien, framför allt för att Värnamo kom-
mun ingår i den region som anses präglad av den så kallade Gnosjöandan. På 
så sätt är kommunen redan är inplacerad i en vedertagen kategori som både 
aktörer inom kommunen och utanför kommunen känner till, använder och 
har en relation till. Samtidigt är kommunen centrum i en egen arbetsmark-
nadsregion och många av kommunens tillverkande företag ingår som enheter 
i olika kluster, som ju kan definieras som en enhet av regional karaktär. 
Mycket av det teoretiska ramverk som denna uppsats anknyter till, och som 
de lokala aktörerna många gånger refererar till, är kopplat till begreppet re-
gion. Paasi (1986) definierar begreppet region som en abstraktion som reali-
seras genom relationen mellan den individuella aktionen och den sociala 
strukturen (jfr Giddens 1984) där regionen får representera institutionella 
praktiker. Centralt är det som man kan kalla regionens historia, och inte in-
dividernas historia. Regionen ska alltså tolkas som en pågående process som 
byggs upp av ett antagande om en territoriell form.  

I fallstudien om Värnamo kan regionbegreppet, tolkat som process och ett 
antagande om territoriella former, exemplifieras genom GGVV-regionen, 
Gnosjöregionen, Möbelriket och Entreprenörsregionen. Alla dessa bygger på 
någon form av historisk koppling och i den modell som presenteras i kapitel 
2 anknyter jag till Bourdieus habitusbegrepp, som även Paasi hänvisar till. 
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Detta begrepp är användbart för att förstå hur regionen som begrepp etable-
ras och utvecklas hos individer och som institution. Regionen som process 
etableras även som symboliskt begrepp och som institutionell form och eta-
bleras som en enhet i ett regionalt system och i den sociala medvetenheten i 
samhället. Paasis teoretiska bidrag har dock sitt ursprung i en tradition som 
skiljer sig i vissa stycken från den nuvarande diskussionen inom ekonomisk 
geografi. Samtidigt finns flera beröringspunkter med diskursanalys och 
diskursteori och Paasis regionbegrepp bidrar därför till tolkningen av inter-
vjuerna och förståelsen för den lokala diskursens struktur. 

Den regionala ekonomin kan även definieras utifrån begreppet relationella 
tillgångar och de drivande krafterna till innovationer är då ofta kopplade till 
den kapacitet dessa platser har (Storper 1997). Mer specifikt handlar det om 
hur systemet ser ut och hur relationer, interaktionen och utbyten mellan pro-
duktionsfaktorer, organisation och teknologi fungerar. Anknytningen till en 
plats blir inte bara materiell, till en råvara, utan mer relationell och på platsen 
utvecklas det specifika regionala tillgångar. Storper använder begrepp som 
regionala produktionsvärldar som kan växa fram ur de teknologiska och 
organisatoriska världar som skapar regioner. Antagandet att globalisering 
minskar regionernas betydelser verkar inte vara hållbart utan det finns 
mycket som tyder på att agglomerationer och lokaliserade produktionssy-
stem istället får ökad betydelse (Asheim et al. 2006). Kunnande och erfaren-
heter är internaliserade i den sociala och historiska kontexten och den specia-
lisering som globaliseringen medför tenderar då att öka betydelsen av det 
regionala. Geografisk närhet är då per definition av central betydelse. 

Ortens, kommunens och regionens utveckling kan, om vi ser till aktörer-
nas bilder, anses vara präglad av den historiska traditionen i regionen med 
fokus på handel och småskalig industriproduktion. Denna tradition beskriver 
aktörerna som att den historiskt sett går tillbaka till de mindre goda odlings-
möjligheterna och ett kärvt försörjningsläge samt avsaknad av inflytande 
från större jordägare. Det anses sedan ha skapat en anda av självständighet 
och företagsamhet. Denna historiskt genererade anda anses av flertalet av de 
intervjuade vara en viktig faktor för att förklara en innovativ och/eller pro-
duktiv miljö. Berättelserna och bilderna som dominerar i förklaringarna kan 
sammanfattas som att människor har tvingats arbeta hårt och fått skapa sig 
en egen försörjning vilket skapat en anda av att man klarar sig själv och att 
man måste finna egna vägar till sin försörjning. Denna anda har sedan ärvts 
ned och överförts mellan generationerna och lagt grunden till en kreativ eller 
innovativ miljö (jfr Crevoisier 2004). I fallet Värnamo kan man benämna 
fenomenet som en produktiv miljö. I denna tolkning av berättelserna om det 
geografiska rummet blir teoribildningar kring stigberoende av intresse. 
Kopplingar till det som Bathelt & Glückler (2003) benämner skiftet mot en 
relationell ekonomisk geografi finns genom ett strukturellt perspektiv där 
ekonomiska aktörer antas vara situerade i sociala och institutionella relatio-
ner: 



 64 

Vi vill ju ha de som har kulturen, den kulturella bindningen i regionen, där 
man är. Företagare 4 2009-12-01 

Kontakterna är jättevärdefulla, det är där man gör affärerna och det är där 
man byter idéerna, där man byter kontakter och det är där man uppgraderar 
sina egna kontakter. Företagare 15 2010-02-05 

De sitter oftast där varje dag, ett antal ganska välkända Värnamoföretagare. 
Där får man ju veta jättemycket. Det är ju ett nätverk, ett osammansatt före-
tagsnätverk som ändå är väldigt bra som man kan använda som ett bollplank. 
Där får man ju veta vad de tänker göra. Politiker 6 2009-08-13 

 
I citatet framträder bilden av de sociala relationernas betydelse och det som 
av Putnam (1996) definieras som tillit. Genom det sociala nätverket och de 
värden som dessa representerar grundläggs förtroendefulla relationer som 
underlättar transaktioner. Intressant är också att intervjutillfället i sig, med en 
fråga och efterföljande dialog, resulterar i en bild som förut varit omedveten 
men som i situationen blir till en text, en medveten representation av en so-
cial verklighet. 

3.5.1 Materiell produktion 
Andan/Kulturen är starkt relaterad till en Materiell produktion och till en 
tradition av tillverkning som aktörerna förhåller sig till. Den materiella pro-
duktionen har således koppling till en socialt konstruerad och reproducerad 
anda. Traditionen av tillverkningsindustri är stark i regionen och i många 
stycken är det den tillverkande industrin som står som norm för ett gott och 
starkt företagande. Samtidigt görs i flera fall kopplingar till handel som do-
minerande bransch och det finns även en medvetenhet om vad sjukhuset 
betyder som arbetsgivare och för tillväxten av orten Värnamo. Betydelsen av 
ett centralt läge har även bärighet på förståelsen av den sociala dimensionen 
av diskursen. 

Jag tror man får vara försiktig med att säga att det bara är industrin, för indu-
strin har draghjälp av att vi har en god handel och att vi har ett fungerande 
sjukvårdsområde. Man har draghjälp av varandra men sedan är ju industrin 
basnäringen för vår bygd överlag. Nyckelperson 5 2008-12-08 

 
Den bild som framträder i intervjuerna är dock att det lokala geografiska 
rummet till stor del domineras eller har dominerats av tillverkningsindustrin. 
Det är den som lyfts fram som det som varit, och till stora delar fortfarande 
är, grunden för kommunens sysselsättning. Däremot är kopplingen till den 
tillverkande industrin i Värnamo inte alltid relaterad till små- och medelstora 
företag som man anser prägla regionens näringsliv. De större företagen ges 
en mer betydande position i Värnamo. Återigen kommer den geografiska 
skillnaden mellan den östra och västra kommundelen fram, där Bredaryd blir 
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entreprenörskapets företrädare och Rydaholm mer representant för en 
bruksanda (jfr Heldt Cassel 2008b) 

Som komplement till, eller tillsammans med, de lite större dotterbolagen till 
koncerner så finns ju också ett antal mindre företag som mer är av typen ent-
reprenörsföretag. Men det är inte riktigt de som dominerar på samma sätt 
som det gör i Hillerstorp, Gnosjö, Anderstorp eller Smålandsstenar i allra 
högsta grad. Där finns en skillnad som är ganska påtaglig. Bredaryd har ju 
fortfarande lite av den här typen av entreprenörsföretag i större utsträckning. 
Företagare 17 2010-01-21 

 
Bilderna i intervjuerna tyder på en viss kamp mellan olika baser för närings-
livet, där materiell produktion utgör ett starkt ben och som kombineras med 
handel. Samtidigt är det tydligt att aktörerna uppfattar och beskriver att till-
verkningsindustrin är och framför allt har varit dominerande. 

Det har ju varit, höll jag på att säga spik och skruv och bult, tillverkningsin-
dustrin skulle jag vilja säga. Jag tror att om vi nu ska se in i framtiden så ser 
vi en förändring där, kanske i samband med den här konjunkturen som vi är i. 
Vi har diskuterat en del och det kan finnas en nackdel i att det är så mycket 
tillverkningsindustri att det här med upplevelser inte har varit lika högt ansett. 
Politiker 4 2009-06-03 

 
Aktörernas uppfattning påverkas även av en tilltagande miljödebatt och att 
detta skulle leda till att den traditionella tillverkningsindustrin reformeras. I 
en del intervjuer framträder då en viss kamp mellan den politiska sfären och 
den ekonomiska sfären, mellan att bli kvar i det gamla invanda och en tro på 
att det går att överleva med en existerande produktion mot att inrikta sig mot 
innovation och förändring. Bilden av att behålla basen i den tillverkande 
industrin men använda den till att hitta nya nischer som ett sätt att gå framåt 
finns etablerad hos vissa aktörer. I en intervju med en politiker refererar 
intervjupersonen till ett möte mellan denne och en företagare där det fram-
kom en viss oenighet om vilken typ av industriell produktion som är framti-
den. Politiker 6 beskriver sin syn: 

Vi kommer inte att kunna överleva på massproduktion men det jobbas ju rätt 
så mycket idag i industrin med att skapa nya produktsortiment och jag tror ju 
det kommer lyckas. Om man tar den alternativa energin till exempel, den 
kommer nog vara en av de komponenterna för vi är så företagsamma och 
uppfinningsrika i den här bygden. Politiker 6 2009-08-13 

 
Tillverkningsmomentet framträder tydligare i den regionala kontexten där 
Värnamo mer framställs som handelsstaden och att de omkringliggande or-
terna i Gnosjöregionen är de som mer präglas av tillverkning. Värnamo får i 
det regionala perspektivet således en annan roll. Bilden av ett homogent 
regionalt område nyanseras något. 
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Det är i första hand handelsinriktat, det är ju väldigt många företag i Värna-
mo som köper och säljer. Givetvis finns det stort antal producerande företag, 
men trots allt, handelsföretagen tycker jag överväger. Går man sen utanför 
Värnamo och kommer in i Gnosjö och Anderstorp, då är det snarare tvärtom, 
då överväger tillverkningsföretagen och mindre handel. Så jag upplever ju 
verkligen att Värnamo är en verklig handelsstad. Företagare 5 2010-01-22 

 
I en definition av ett industriellt distrikt nämns Gnosjöregionen som ett ex-
empel på ett hantverksbaserat (artisan district) distrikt där en mängd små 
företag samverkar med varandra och utbyter kunskaper och erfarenheter. 
Produktionen har sin bas i hantverksskicklighet och en mångsidig använd-
ning av olika typer av teknologier. Gnosjöregionen ses som ett lokalt pro-
duktionssystem med liten potential för teknologisk kapacitetsutveckling 
(Amin 2000). Det tolkar jag som att man bedömer Gnosjöregionens låga 
formella tekniska utvecklingsnivå som ett hinder för en mer innovativ och 
produktutvecklande struktur. Hos aktörerna är denna bild ganska väl repre-
senterad och kopplas ofta ihop med ett av de hot som anses finnas mot regi-
onen, bristen på kompetens i form av högutbildad arbetskraft, framför allt 
inom tekniktunga företag och branscher. Bilden av en tilltagande globalise-
ring är närvarande här. 

Ta Gnosjö, Anderstorp, delvis Gislaved, det är betydligt mindre, småindustri-
inriktat, och med mycket stor andel underleverantörer och det är ingen enkel 
resa. Så i det fallet så tycker jag att Värnamo har större förutsättningar med 
rätt så stor andel handel. Jag tror alltså att många av de här små legotillver-
karna, för det är ju fortfarande så att bygden är full utav små legotillverkare 
som inte har egna produkter, de får en tuff framtid alltså. Företagare 5 2010-
01-22 

Det är väldigt duktigt folk, man ger ju sig inte i första taget. Inom industrin är 
man väldigt duktig på att försöka hitta nya vägar och nya tekniker för att hela 
tiden bli bättre. Däremot så har man kanske svårt att se utanför ramarna, se 
det där som kanske är helt annat. Utan man kanske tuggar på i de där gamla 
banorna, men man är ju innovativ i de gamla banorna om man så säger. Före-
tagare 8 2010-01-28 

 
I teoribildningar om industriella distrikt (Piore & Sabel 1984, Becattini 
1990) är tillit, tyst kunskap och ett stegvis lärande genom erfarenhet centralt. 
Tillit och förtroende kommer från starka sociala nätverk där företagen och 
aktörerna i det lokala produktionssystemet är starkt beroende av varandra. 
Reciprocitetsband, där man är förbunden till en sorts moral av att hjälpa 
varandra med tjänster och gentjänster, är starkt utpräglade och skapar en 
anda av samarbete i konkurrens (Amin 2000, Asheim 2000, Markusen 1999, 
Harrisson 1992, Saxenian 1994). Det man betonar som starkt utvecklat är det 
som definieras som socialt kapital och den sociala inbäddningen i ekonomin. 
Begreppen starka och svaga band (Granovetter 1983, Putnam 1996) kan 
relateras till det industriella distriktet där de svaga banden tenderar att ut-
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vecklas i och med det stora antalet företag som samarbetar och hjälps åt och 
att detta inte leder till att man låser fast sig vid en partner (jfr Staber 2001). 
Samtidigt är risken för det som Sjöstrand (2008) definierar som en gåvoeko-
nomi stor. Gnosjö, där släktskap, familjeband och andra nära sociala nät-
verksrelationer tenderar att verka exkluderande exemplifierar detta. I inter-
vjuerna nämns Gnosjö och de mindre orterna i regionen som mer beroende 
av sociala nätverk med starka band. Värnamo i kraft av sin storlek och sitt 
mer diversifierade näringsliv är mer öppet samtidigt som det beskrivs som 
präglat av en tillitsfull miljö präglad av förekomsten av svaga band. 

Säg att det är ett erfarenhetsutbyte, kanske är det så att man i nätverk lär kän-
na olika duktiga personer och sedan utbyter man tankar och idéer i andra 
sammanhang när man lärt känna dem. Jag vill inte påstå att kyrkorna i det 
sammanhanget är alldeles speciella. Möjligen kan man säga att man möter 
människor i ett sådant sammanhang som man på något sätt, grundläggande i 
många avseenden, har gemensamma värderingar med och som gör det lättare 
att samarbeta. Man får ett större förtroende för varandra snabbare om man ut-
går från att man har grundläggande samma värderingar. Det kan nog vara lite 
viktigt i sammanhanget. Det har jag inte tänkt på innan men så är det nog. 
Företagare 17 2010-01-21 

 
Det industriella distriktet kan egentligen tolkas som en speciell typ av klus-
ter. Flera av de begrepp och antaganden som används för att definiera och 
identifiera kluster går att applicera på det industriella distriktet. Teoribild-
ningar och användningar av det industriella distriktet fick förnyad aktualitet 
under senare delen av 1980-talet och främst då genom forskningen om små-
företagsdistrikt i främst nordöstra Italien (Becattini 1990, 2002, 2004; Belus-
si 2006, Paniccia 2006).  Centrala antaganden i teoribildningen är betydelsen 
av sociokulturella faktorer och det industriella distriktet kan definieras som 
ett territoriellt system av små och medelstora företag där den sociokulturella 
strukturen skapar förutsättningar för en gynnsam ekonomisk utveckling. 

 Det industriella distriktet som begrepp och analytisk kategori har sitt ur-
sprung i Marshalls (1890/1920) teoribildning där han beskriver ekonomisk 
och industriell utveckling som en process grundad i historiska erfarenheter 
och en kulturell tradition. Marshall betonade att faktorer som gemensam 
kunskap och förtroende reducerar så kallade transaktionskostnader i det lo-
kala produktionssystemet. Överföring av det som Polyani (1983[1966]) defi-
nierat som tyst kunskap och andra mer informella förmågor underlättas i den 
sociala miljö som det industriella distriktet anses präglas av. Samtidigt är 
denna process beroende av geografisk närhet och en kulturell homogenitet 
(Asheim 2000).  Geografisk närhet, och att man lär av och utnyttjar var-
andras kunskaper, gör att om man startar med en idé utvecklas den av andra 
och kombineras ihop till nya idéer. Det industriella distriktet bärs upp av 
något som Marshall antyder finns i luften. Detta sätt att beskriva en kultur 
och ett funktionssätt kan mycket väl jämföras med de bilder av Gnosjöregio-
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nen där till exempel Brulin (2002) benämnt det som ”finns i luften” som 
Faktor X.  

Under 1990-talet ifrågasattes det industriella distriktet som fungerande 
system i en värld med globala utmaningar i form av ökande och flexibel 
specialisering samt låglöneländers inträde på världsmarknaden (Amin 2000). 
Denna ökande internationalisering skulle också kunna medföra att företag 
som kommer in i distrikten inkorporerar dem i större enheter. Den avgörande 
konkurrensfördelen för det industriella distriktet är den starka sociala in-
bäddningen i ekonomin med starka nätverk och denna är hotad om externa 
aktörer får för stort inflytande (Harrisson 1992). Detta är också något som 
uttryck hos flera aktörer. 

Det blir ju tuffare och tuffare för det är ju mycket tillverkningsindustri i regi-
onen. Och just nu känns det som att vi får rätt mycket stryk. Det flyttas ut och 
en hel del företag har ju sålts till investmentbolag och det har ju inte varit po-
sitivt för regionens utveckling. De flesta köpen har gått…alla har ju liksom 
inte utvecklats.. Att det har gått snett är kanske för mycket att säga men före-
tagen drivs ju bättre i privat ägo. Företagare 7 2010-01-20 

 
Det lyfts ofta även fram några hot som bör uppmärksammas och dessa är 
bland annat successionsproblemet, det vill säga att barnen till småföretagar-
na i det industriella distriktet inte tar över företagen. Även en avtagande 
solidaritet samt en spridning av produktionen när råvaror och arbetskraft 
köps in billigare från andra länder ses som hot (Amin 2000). De industriella 
distrikten har i flera fall istället utvecklats på olika sätt och den forskning 
som nu görs visar på att de kan bli centra för design, idéer och innovation – 
som Marshalliska noder i globala nätverk. Becattini (2004) benämner detta i 
termer av lokala system i en global kontext. I resonemang som förts och förs 
om Gnosjöregionen är dessa problem centrala och för att förstå hur aktörerna 
resonerar är förståelsen av de industriella distriktens funktionssätt, problem 
och utveckling viktig. 

Ett annat framträdande exempel på ett industriellt distrikt där den sociala 
inbäddningen i ekonomin verkar ha spelat en avgörande roll lyfts fram i 
Saxenians (1994) studie av Silicon Valley och Route 128. Det mer fram-
gångsrika kaliforniska exemplet visar på att industriella system som bygger 
på regionala nätverk är mer flexibla och teknologiskt dynamiska än de där 
lärandet och utvecklingsarbete isoleras till enskilda företag. Samarbetet gyn-
nas, enligt Saxenian, av geografisk närhet som skapar goda förutsättningar 
för möten som i sin tur genererar ett ömsesidigt förtroende. I denna miljö 
konkurrerar företag genom att omsätta lokal kunskap och lokala relationer 
till innovationer. Industriell specialisering blir således en källa till flexibili-
tet. Saxenians budskap är att man bör stimulera regionala samarbeten genom 
att samordna verksamheter, till exempel mellan företag och myndigheter. 
Mycket av Saxenians forskning anknyter till teoribildningen om industriella 
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distrikt och betonar ytterligare betydelsen av den sociala inbäddningen av 
ekonomin när det gäller att förklara konkurrenskraft och innovationsförmå-
ga. 

 Det industriella distriktet kan definieras på flera olika sätt och en använd 
metafor är att se det som en ”sticky place in a slippery space” (Markusen 
1996). I sökandet efter en ekonomisk organisationsform i västvärlden som 
kan möta en tilltagande konkurrens från låglöneländer erbjuder det som de-
finierats som det nya industriella distriktet en form av industriell organisa-
tionsform, som kan förenas med fortsatt relativt hög lönenivå, sociala för-
måner och en hög livskvalitet. Markusen identifierar dock tre ytterligare 
varianter på det industriella distriktet. Det första är det Marshallianska di-
striktet med sin italienska variant där små och medelstora företag dominerar 
och där företagen har stark förankring i en lokal kulturell och social struktur. 
Detta går också att definiera som ett kanoniskt exempel i typologin där be-
greppet institutionell tjocklek visar på den starka koppling som finns mellan 
lokala sociala institutioner och ekonomiska verksamheter (Paniccia 2006, 
Kujath 2005). Det som benämns som hub-and-spoke-district kännetecknas 
mer av att det finns större företag representerade eller förankrade i distriktet i 
någon mening, men att dessa inte har en lokal förankring. Dessa företag om-
ger sig av underleverantörer i distriktet. Det tredje exemplet är det som Mar-
kusen betecknar som satellite industrial platforms där företagsstrukturen 
domineras av större, externt ägda företag och där handel mellan företag inom 
distriktet är liten.  

Maillat (1997) använder sig av en något annorlunda terminologi i be-
skrivningen av det industriella distriktet och benämner det som ett lokalt 
produktivt system. Ett grundantagande är att geografisk närhet och beroen-
den mellan företag genererar fördelar i form av specifika resurser och exter-
naliteter. Samtidigt utvecklar Maillat ett resonemang om innovativa miljöer 
och lärande och anser att dessa miljöer är öppna och utåtriktade mot en tek-
nologisk miljö och en marknad, som inbegriper kunskap och relationellt 
kapital. Dynamiken och samverkan mellan det lokala produktiva systemet 
och den urbana miljön är av central betydelse. Samarbete och samverkan är 
centralt för kunskapsöverföring samtidigt som närhet, variation och tillgäng-
lighet är viktiga faktorer för regioner och dessa tenderar att växa starkare i 
urbana miljöer. Något som då skulle tala emot bilden av Värnamo och Gno-
sjöregionen som dynamiskt och innovativt system är att den urbana kompo-
nenten saknas. Detta är ju dock något som påverkar de lokala aktörernas 
bilder av framtiden, man vill bli större för att kunna dra nytta av de meka-
nismer som en urban miljö utgör. Men att växa innebär också ett ekonomiskt 
risktagande. 

Vi tror att vi är en Riesenschnauzer men i verkligheten så är vi en dvärg-
schnauzer. Vi vill gärna spela i den högre divisionen och vi lyckas ofta med 
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det. Sedan har vi inte de ekonomiska resurserna så samtidigt kan det vara 
livsfarligt. Tjänsteman 1 2009-08-13 

 
I Markusens (1996) typologi av industriella distrikt skulle aktörernas be-
skrivningar av näringslivet i Gnosjö och i viss mån Bredaryd, kransort till 
Värnamo centralort, kunna kopplas samman med definitionen av ett Mar-
shallianskt industriellt distrikt med sin starka dominans av små, lokalt ägda 
företag där starka och unika lokala traditioner och identiteter präglar närings-
livet. Värnamos näringsliv skulle mer betecknas som en variant av ett hub-
and-spoke-district där näringslivsstrukturen mer dominerats av några större 
företag med vertikalt integrerade leverantörer. Det finns dock ett skalpro-
blem i en sådan jämförelse. Värnamo kommun med dess olika kransorter är 
naturligtvis inte kanoniska exempel utan kan mer sägas bära drag av de olika 
typologierna. Typologierna är omfattande men skillnaden mellan det småfö-
retagardominerande distriktet och det mer storföretagsdominerade finns med 
som ett generellt drag i aktörernas beskrivningar. Samtidigt finns bilderna av 
småföretagandet och dess utveckling i Värnamo under senare år med i aktö-
rernas beskrivningar, och hos vissa aktörer finns bilden av att man blivit mer 
likt Gnosjö i det avseendet. Gnosjöandans speciella entreprenörskap och 
dess speciella kultur kan, även om den anses djupt rotad historiskt även i 
Värnamo, sägas ha flyttat in i samband med strukturomvandlingar i ekono-
min. 

Men att Värnamo skulle ha något som kunde konkurrera riktigt på världs-
marknaden, nej jag vet inte det. Det hade vi ju förr med de här stora, Sandéns 
och Maskinbolaget som väl exporterade en väldig massa. Och det finns väl 
företag som skickar ut mycket gods till utlandet, men inte något så där riktigt 
ledande, det har vi ingenting vad jag vet. SCA möjligtvis, Gummifabriken 
naturligtvis, jag får ju inte nedvärdera det hela, Peltor är ju en sådan som ju 
bygger hörlurar som säljs över hela världen så att vi har ju ändå en industri 
som konkurrerar på världsmarknaden. Politiker 5 2009-06-02 

Vi är ju mycket mer diversifierade idag inom tillverkningsindustrin, vi är mer 
som Bredaryd, Hillerstorp, Gnosjö än vad vi var för 30-40 år sedan. Entre-
prenörskapet är väldigt starkt, det är en av våra viktigaste drivkrafter och ut-
vecklingskrafter och där har vi närmat oss mycket mer den kulturen som 
finns då i Bredaryd, Gnosjö, Anderstorp. Nyckelperson 4 2008-08-05 

 
En teoretisk kontext som också i viss mån går att relatera till bilden av den 
materiella produktionens dominans är kluster och klusterteorier.  Malmberg 
& Power (2006) resonerar om en strikt definition av ett äkta kluster. Be-
greppsbildningen och teoribildningen kring kluster kan många gånger vara 
förvirrande och finnas på olika nivåer men några grundläggande krav kan 
identifieras. Enkelt uttryckt handlar det om en rumslig agglomeration av 
liknande och relaterade verksamheter, det vill säga ett fungerande geogra-
fiskt avgränsat industriellt system. Dessa verksamheter ska vara länkade till 
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varandra genom relationer och interaktioner som sker i form av lokala sam-
arbeten. Dessa lokala samarbeten präglas också av en konkurrens mellan 
företagen och samtidigt ska det bland aktörerna i klustret finnas en kluster-
medvetenhet, det vill säga att man upplever att man tillhör klustret, ett sorts 
policykriterium. Ett sista krav är att klustret ska kunna anses vara fram-
gångsrikt ur ett innovations- och konkurrensperspektiv (jfr Porter 2000, 
2008).  

I de beskrivningar och förklaringsmodeller de lokala aktörerna presenterar 
finns ingenting som avgränsar olika kluster enbart till kommunen. Region-
identiteten i den småföretagartäta nordvästra delen av Småland, som ofta 
benämns som Gnosjöregionen, kan föras till klusterdefinitioner. Beskriv-
ningar där man menar att olika delar av olika branscher tillhör olika kluster 
verkar vara genomgående i beskrivningarna. Anlägger vi ett historiskt per-
spektiv verkar aktörernas bilder präglas av koncentrationer av olika industri-
ella grenar inom tillverkningsindustrin. Möbelindustrin dominerade under 
1920-talet och fortfarande lever delar av den kvar och har sin efterföljare 
eller utvecklingslinje i det som formellt definieras som Möbelriket och De-
signregionen, begrepp som några av aktörerna uttrycker som en form av 
kluster. Gummibältet, med koncentrationen av gummiindustrier längs riks-
väg 27 från Gislaved förbi Värnamo, nämns ofta i intervjuerna. Flera aktörer 
nämner också att det funnits en stark maskintillverkningstradition i regionen 
och som numera i Värnamo finns som uttryck i det lokala geografiska rum-
met. Detta genom många olika maskinhandelsföretag och en hel del industri-
er som sysslar med att ta fram produktionslösningar inom skärande bearbet-
ning. Plast- och metallbearbetningsindustrin är främst kopplad till andra 
orter inom Gnosjöregionen, då framför allt Anderstorp och Gno-
sjö/Hillerstorp. Bilden av rollen som underleverantörsregion, särskilt med 
kopplingen till bilindustrin, gör att flera av aktörerna i princip ser denna del 
som kopplad till det västsvenska bilindustriklustret.  

Näringslivet har ju genomgått kan man ju säga minst fyra rejäla tvångsom-
vandlingar. Värnamo var ju från början ganska litet. Det fanns ju mängder 
med möbelindustrier i den här kommunen på 20-talet. Sedan blev vi ju gans-
ka duktiga gjutare någon gång på 30-40-talet, då började ju de komma fram 
och den tunga verkstadsindustrin växte fram. Vi var ju världsledande på 
tunga verkstadsmaskiner. Sen vet vi att först gick möbelfabrikanterna, idag 
finns det ju bara ett fåtal kvar. Sen gick ju tillverkningsindustrin för verk-
stadsmaskiner, den gick ju ner, den behövde vi inte heller. Då kan man ju 
säga att då utvecklades gjuterierna, plastindustrin och även fordonskompo-
nenterna till fordonsindustrin växte ju. Alltså man kan ju säga att man ge-
nomgick ett paradigmskifte i och med att man ändrade inriktning och nu ser 
man ju att vi är inne i en ny sådan omvandlingsprocess när tillverkningsindu-
strin för fordonskomponenter är hotad. Politiker 6 2009-08-13 

 
I de beskrivningar som aktörerna ger av kommunens och regionens närings-
liv målas det upp en bild av att det lokala näringslivet är en del av olika klus-
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ter. Dessa bilder kommer även fram indirekt i beskrivningar av näringslivets 
funktionssätt. Närheten mellan företag inom liknande branscher som samar-
betar och konkurrerar med varandra, och att dessa beskrivs som framgångs-
rika och innovativa, korrelerar med delar av klusterdefinitioner. I och med 
att i stort sett alla aktörerna omfattas av dessa bilder kan man också säga att 
bilderna relaterar till policykriteriet.  

Och om du tittar en cirkel runt och vad du når på trettio minuter runt ifrån 
Värnamo så har du väldigt mycket företag på trettio minuter runt Värnamo 
och jag vill påstå att nätverket och kontakterna som finns företagen emellan 
här är vi ju oerhört bortskämda med. Företagare 3 2009-11-24 

Man pratar om att man inte klarar sig för att man har för dålig utbildning. De 
vet precis, det finns inte någon region där yrkesmännen är så kompetenta som 
man är i Gnosjöregionen. Det finns alltså ingen som har så mycket kompe-
tens. Men den är smal, men den är där och det är det som gör att man blir 
vinnare.  Företagare 4 2009-12-01 

 
I relation till kluster finns också diskussionen om geografisk närhet och dess 
betydelse för lärande och innovation. Många av företagarna betonar de loka-
la relationerna och kontakterna med andra företagare på orten som värdeful-
la, dock mest ur perspektivet av att få en bild av det lokala ekonomiska läget. 
Information om arbetskraftsutbud och en värdering av arbetskraftens kvalitet 
vid anställningar utbyts ofta via de lokala nätverken och man har genom sina 
kontakter skapat företroendefulla relationer som många gånger underlättar 
ekonomiska transaktioner.  

Ja, du får en värdering av individen också, du vet vad den personen kan, du 
får djupet i personen också och kan väldigt snabbt få en uppfattning om per-
sonen och där är vi väldigt öppna och ärliga mot varandra. Företagare 14 
2010-02-04 

 
När det sedan handlar om kunskapsöverföring och innovationsutveckling 
spelar de lokala nätverken mindre roll och näringslivsaktörerna berättar mer 
om branschnätverkens betydelse. För att utveckla verksamheten och stimule-
ra kunskapsutveckling och innovationer inom företagen använder man i hu-
vudsak dessa externa länkar. Det lokala informationsutbytet av informell 
karaktär finns och tenderar att vara viktigt för en del av verksamheten, rekry-
teringsdelen och för att få en bild av det allmänna läget. I övrigt beskriver 
man ett beroende av så kallade ”pipelines” för kunskapsinhämtning och 
innovationsutveckling, både i form av nationella kontakter men även i 
många fall globala sådana (jfr Bathelt et al. 2004; Boschma & Ter Wal 
2007). 

Betydelsen av lokala nätverk när det gäller typ personalfrågor och liknande är 
stor, där är det jätteviktigt att ha tentaklerna ute i det lokala näringslivet. Det 
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vi jobbar med nu är att vi försöker benchmarka med andra distributionsföre-
tag i Europa. Företagare 11 2010-01-19 

 
Ett sätt att definiera den region som Värnamo kommun är en del av är alltså 
att inte enbart se det som en del av Gnosjöregionen, utan även som en del av 
Möbelriket eller Designregionen. Flera kända möbelföretag, bland annat 
Bruno Mathsson och Källemo, är lokaliserade i Värnamo samtidigt som 
kommunen ligger i närheten av Lammhult, centrum i det så kallade Möbelri-
ket. Rusten (1997) visar i sin studie att norska möbelföretag har varit kon-
kurrenskraftiga även internationellt och att denna konkurrenskraft baseras på 
design och kvalitet framför pris och kostnadseffektivitet. En viktig förutsätt-
ning som lyfts fram i studien är också flexibiliteten i produktion, i metoder 
och i utnyttjandet av underleverantörer. Resultaten av intervjustudien visar 
på betydelsen av geografisk närhet men också att en för stark koppling till 
orten kan bli ett hinder i samband med val av underleverantörer och flexibili-
tet vad gäller arbetskraft. 

3.5.2 Arbetsamhet 
En av tre primära komponenter som bygger upp Andan/Kulturen och som 
framträder tydligt i intervjuerna är Arbetsamhet. Den beskrivs med hjälp av 
bärande begrepp som hederlighet, arbetsvillighet, sparsamhet och lojalitet. 
Arbetsamheten är en viktig del av den lokala/regionala Andan/Kulturen och 
bilder av den som viktig finns representerad i alla sfärer och nämns i flertalet 
intervjuer. Den framstår som ett upplevt fenomen, inte bara ett fenomen som 
existerar genom en tradering utan alltså även som en reell erfarenhet. 

Arbetsamma och flitiga är vi i det här området. Företagare 7 2010-01-20 

Jag beskriver folk som väldigt arbetsamma. Den här höga förvärvsfrekven-
sen, ja det får man uttrycka på ett diplomatiskt sätt men man värderas ju ofta 
här utifrån hur mycket man jobbar. Tjänsteman 2 2009-05-15 

Vi jobbar i vårt anletes svett, kanske har det med den frireligiösa grunden att 
göra, det har jag inte tänkt på, men vi jobbar i det tysta. Politiker 1 2009-05-
26 

 
Man har inte tillåtit sig att koppla av med en bok för man ska göra nytta, man 
ska jobba med händerna och det ska synas. Plikten är viktig på något vis och 
det här med att arbeta är ett viktigt incitament. Nyckelperson 2 2010-01-15 

 
Ett ord som används i flera intervjuer är idog och denna idoghet förklaras i 
intervjuerna ofta av miljörelaterade faktorer, ett miljödeterministiskt per-
spektiv, samtidigt som den starka frireligiösa traditionen förs fram som en 
förklaringsmodell. Starka traderade etiska principer får fäste i kulturen och 
utgör en viktig del av den lokala diskursen. Andan/Kulturen är så att säga 
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stigberoende (jfr Scherrer 2005). Arbetsamheten har som vi kan se nedan en 
tydlig koppling till den starka frikyrklighet som beskrivs vara dominerande i 
regionen och som anses främja arbetsmoral och lojalitet (jfr Weber 
1934/1978). 

Den är ju präglad utav föreningsmänniskor. Det finns många olika fri-
kyrkoförsamlingar här och det präglar även tänkandet. Mycket av det här 
idoga handlar om att man ska göra sin plikt. Man ska jobba och inte direkt tit-
ta på klockan, man ska vara moraliskt ren samt jobba och slita och vara duk-
tig. Det där planas väl naturligtvis ut mer och mer, men det ligger faktiskt 
kvar det gamla. Politiker 5 2009-06-02 

Jag har lekt med tanken… nu är inte det här något som jag vet om det är rätt 
eller inte, och jag kan ju säga det att det grundar sig inte på att jag är kyrkligt 
engagerad för det är jag definitivt inte, men det har ju varit starkt frikyrkligt 
och jag undrar om inte deras moralsyn kan ha haft en viss inverkan på hur 
man beter sig på en arbetsplats. Politiker 3 2009-04-29 

 
Bilden av arbetsamheten byggs upp med hjälp av en historisk anknytning 
och har en tydlig koppling till miljöfaktorer och användningen av ord som 
karg, kärv, stenig är frekvent.  Det handlar således om en tradering av histo-
riska erfarenheter, fysiska och sociala, som förekommer i den lokala diskur-
sen. I arbetsamheten ligger även en bedömning, en värdering av människor 
utifrån hur mycket man arbetar och att arbete leder till en materiell belöning. 
Den hårt arbetande företagaren blir normbildande. En företagare uttrycker 
sig på följande sätt om hur denna norm etableras. 

Det präglar nog bygden här. En som åker tidigt på morgonen och kommer 
hem sent, det är en duktig människa. Jag tror till och med att kopplingen ofta 
blir att det är inte bara en duktig människa utan det är en stabil, förtroendein-
givande människa. Företagare 3 2009-11-24 

 
Arbetsamheten är mycket tydligt kopplad till aktörernas sociala och historis-
ka bakgrund, i det som kan definieras som habitus, och det är representerat i 
alla sfärer. Denna historiska erfarenhet blir i aktörernas bilder och förklar-
ingar av fysisk karaktär genom att man relaterar till den historiskt sett kärva 
miljön: 

Jag tror ju att en del av detta är djupt förankrat historiskt sett, långt tillbaka i 
tiden. Här har varit svåra villkor. Titta bara på hur markerna ser ut här, det 
har varit tuffa villkor för folk i Småland för att överleva. Man har varit 
tvungen att hitta på saker för att överleva. Politiker 3 2009-04-29 

Hundra år tillbaka i tiden, då var det kämpigt att bo här. Det var ingenting 
som var givet utan åkrarna var små och var fulla med sten och det tror jag 
gjorde att man fick arbeta hårt för det man skulle ha på matbordet. Och det 
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tror jag att vi har med oss och det har säkert påverkat företagsamheten och 
viljan och inställningen till arbete. Företagare 3 2009-11-24 

 
Arbetsamheten är också starkt relaterad till lojalitet och hederlighet. Upp-
fattningen att man ska ställa upp för och hjälpa andra och göra rätt för sig är 
vanligt förekommande. Beskrivningar av att det finns en stor förståelse för 
företagande bland anställda och hos befolkningen i stort finns representerade 
i intervjuerna. Det är även ett genomgående drag att lojaliteten anses medfö-
ra att man ställer upp och arbetar när det behövs och att man gör det där lilla 
extra. Denna arbetsmoral verkar även ha en stark koppling till en sparsamhet 
och en vilja till självständighet. Att sätta sig i skuld i för stor utsträckning 
och låna pengar till konsumtion framträder som ett alternativ som inte är 
speciellt eftersträvansvärt, vare sig inom den kommunala världen eller inom 
näringslivet. Sparsamhet relaterar även starkt till arbetsamheten. Den histo-
riskt sett kärva och karga miljön tenderar i respondenternas berättelser vara 
kopplade till att man måste arbeta hårt för att klara sig men också att det 
gäller att vara sparsam med resurser och även se till att så långt möjligt kun-
na försörja sig med ett eget kapital.  

Alla har en vilja och så tar man in några anställda eller om man börjar med 
familjen och så tar man in någon till. Man växer på det viset sakta fram. Man 
drar ju inte på sig för stora kostnader egentligen och man håller nere kostna-
derna totalt. Man sparar, man tjänar ihop sina pengar innan man satsar vidare 
och lägger pengarna på ytterligare utveckling. Företagare 3 2009-11-24 

Men jag tror att det är lite den här karga, vi har ju inte kunnat försörja oss på 
feta lantbruk utan det har vart gnetigt och du har vart tvungen till att hitta en 
annan utkomst och det tror jag har skapat oss här. Vi har den här ådran som 
jag uppskattar men som jag när jag växte upp trodde alla uppskattade. Men 
det gjorde de ju inte visade det sig, just det här med den här entreprenörsan-
dan. Vi har inte bruksmentaliteten och vi har inte storbondementaliteten utan 
här är, alltså var och en är betydelsefull för att göra sitt. Politiker1 2009-05-
26 

 
Denna sparsamhet och vilja att göra rätt för sig manifesteras enligt min tolk-
ning i det att många framhåller kommunens goda ekonomi och att kommu-
nen är välskött ekonomiskt. Statistiskt kan Värnamo kommun visa upp goda 
siffror vad gäller soliditet och skuldsättning. En intressant aspekt av denna 
bild av den välskötta kommunen är att detta tar sig konkreta uttryck i den 
fysiska och sociala miljön. Det ska finnas en prydlig yta. 

Det var en person som flyttade hit och som gjorde en reflektion som inte jag 
hade tänkt på och det var det att när man går på stan i Värnamo kommun då 
måste man klä upp sig och det gör man. Politiker 1 2009-05-26 

Det kan vara vilket område som helst egentligen och tittar du på hur under-
hållet ser ut, hur trädgården ser ut, hur bilarna ser ut så är det en hyfsat hög 
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standard, ordning och reda, väl underhållet jämfört med mina två exempel, 
Tidaholm och Falköping, som jag känner som städer som har varit industri-
städer. Företagare 12 2009-12-01 

3.5.3  Klurighet 
Det går också att identifiera en primär komponent som kan definieras i ter-
mer av Klurighet eller som en form av kreativitet och som egentligen består 
av två delar, ett kunnande av praktisk karaktär och ett entreprenörskap. Man 
anser att det i regionen och även i Värnamo kommuns näringsliv finns ett 
stort kunnande, framför allt inom tillverkningsindustrin. I ett innovations- 
och produktionsperspektiv går detta att knyta an till det som kallas för en 
syntetisk kunskapsbas eller ett tyst, praktiskt lärande och kunnande (jfr Amin 
& Cohendet 2004, Gertler 2005, Asheim et al. 2007). Det går även att knyta 
an till en förekomst av så kallade tyst kunskap som överförs genom de for-
mella och informella nätverk som finns etablerade i regionen. Företagen i 
regionen anses vara konkurrenskraftiga på grund av den kreativa förmågan 
att kunna tänka i andra banor, att vara effektiva och hitta produktionslös-
ningar. Många gånger lyfts denna förmåga fram som en konkurrensfördel 
och som avgörande för regionens framgångar. Kopplingen till den överloka-
la diskursen om globaliseringens effekter och den konkurrens som både ho-
tar och sporrar slår igenom här, men även till den arbetsamhet som sägs do-
minera i den sociala dimensionen av det lokala rummet. 

Hittills har vi i rätt så många sådana här enkla branscher varit effektivare än 
kineserna. Även om de har väldigt mycket lägre personalkostnad så säljer vi 
ännu billigare, framför allt att vi har en sådan otrolig effektivitet, genom lo-
giskt tänkande och effektiva maskiner. Företagare 17 2010-01-21 

Jag pratar nog mer om ett småländskt särdrag då. Småland är liksom ett land-
skap som har den här klurigheten. Sedan så kanske den har koncentrerats till 
vår region här, GGVV-regionen här. Jag vill inte påstå att Värnamobor är 
mer kluriga än andra inom den regionen men jag tror att vi har en högre grad 
av folk som inte sätter sitt ljus under skäppan utan här tar man fram och hittar 
lösningar tillsammans med andra på något sätt. Tjänsteman 6 2009-05-14 

Vid varje tillfälle har man sagt att nu kommer vi inte att klara det i vår bygd. 
Man behöver mer utbildat folk, man behöver ha mer egna produkter och den 
här rena legotillverkningen kommer att försvinna, men på något vis har man 
klarat sig och det tyder ju på en kreativitet och en överlevnadsförmåga och 
kämpaglöd här. Här ska vi överleva, här hittar vi nya nischer och det tror jag 
bådar gott för konkurrensen. Nyckelperson 2 2010-01-15 

Titta bara på hur markerna ser ut här, det har varit tuffa villkor för folk i Små-
land för att överleva. De har varit tvungna att hitta på saker för att överleva. 
Jag kan ha fel, men jag tror att historiskt sett så ligger det mer idag i mentali-
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teten hos folk och i så fall, om det visar sig att det är rätt så är det något vi 
ska slå vakt om och vara rädda om. Politiker 3 2009-04-29 

 
Men det finns också en dubbel tolkning där man dels uttrycker denna klurig-
het som en konkurrensfördel men där man även uttrycker det som en brist på 
kompetens och kunnande och detta relaterar då till behovet av att utveckla en 
mer analytisk kunskapsbas (jfr Gertler 2005; Asheim et al. 2007). Flertalet 
av intervjupersonerna uttrycker en oro för att de yngre inte stannar kvar och 
att det man betraktar som nyckelkompetenser inte finns att tillgå. Det blir en 
brist på kunnande eller kompetens som kan verka hämmande på utveckling-
en. Detta riskerar att bli en konkurrensnackdel och relaterar starkt även till 
den formellt sett låga utbildningsnivån. Det man ser som en konkurrensför-
del relaterar till en kreativitet och klurighet som främst anses komma till 
uttryck i produktionsprocesser. Den kreativa sidan av kunnande är kopplad 
till produktion och inte så mycket till innovation. Bristen på högutbildad 
arbetskraft blir då till ett stort hot mot en omställning av näringslivet. 

Ja, vi har ju ett problem att alltför många ungdomar flyttar. Alltså utbildar sig 
på högskolor och inte kommer tillbaka. Det tycker jag är ett problem, absolut. 
Det är ett långsiktigt problem som gör då att kommunen, jag ska inte säga att 
det utarmas på kompetens men..ja..eftersom kompetens är och kommer att bli 
allt viktigare. Företagare 5 2010-01-22 

 
På frågan om hur rekryteringen av högutbildad personal går till berättar en 
av företagarna att man försöker på flera olika sätt, via de nätverk man ingår i 
samt genom rekryteringsfirmor, men konstaterar avslutningsvis att: 

Vi har kämpat i ett och ett halvt år utan att lyckas. Företagare 7 2010-01-20 
 

Samtidigt utgör ju själva framgångsreceptet för regionen, om jag tolkar dis-
kursen rätt, att man anser att man är duktig på att tillverka saker lite snabba-
re, lite effektivare och med högre kvalitet. Denna effektivitet och kvalitet 
anser man främst byggs upp genom lärandeprocesser baserade på tyst kun-
skap förankrade i en syntetisk kunskapsbas. Till den primära komponenten 
klurighet i form av en praktisk kreativitet går det också att koppla entrepre-
nörskap och småföretagsamhet. När de intervjuade beskriver Värnamo ur ett 
geografiskt perspektiv är det dels som vi sett det centrala läget man avser 
som specifikt men man betonar dels också den starka traditionen av företa-
gande, främst med avseende på mindre och medelstora företag. Entrepre-
nörskapet är starkt kopplat till viljan att starta och driva företag, men också 
till klurighet och affärsmässighet. Det finns en bild av att många i regionen 
både har haft viljan och förmågan att starta företag. Flertalet av de intervjua-
de beskriver också att det finns en förståelse för företagande bland anställda 
men även hos medborgare i kommunen. Åter finner vi även uttryck för den 
starka betoningen på arbetsamhet och lojalitet. 
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Mentaliteten sitter definitivt mycket i entreprenörskapet hos många, ja man är 
konstruktiv helt enkelt. Om man får säga arbetsam, det kan uppfattas på olika 
sätt men man jobbar bra. Man är väldigt lojala mot sina arbetsgivare. Företa-
gare 6 2010-01-29 

 
Den kreativa, affärskunniga individen som lyckas är en positiv förebild och 
detta går ofta att koppla tillbaka till arbetsamheten. Motivet till detta entre-
prenörskap anges i vissa fall ha ekonomiska förtecken men i de allra flesta 
fall drivs man av andra motiv. En företagare sammanfattar denna syn: 

Sen finns det en viktig del som är bra med det här småföretagandet som finns 
här och det är ju att nästan alla vet och förstår hur det är att driva företag. 
Man är väldigt lojal, man är väldigt arbetsam, man är intresserad av sitt arbe-
te. Företagare 3 2009-11-24 

 
En intressant reflektion, och något som också kan tolkas som en motsättning 
i diskursen, är att bilden av dominansen av småföretagande som aktörerna 
generellt sett anser präglar kommunens och regionens näringsliv utmanas av 
den statistiska bilden där småföretagens andel är mindre än på andra håll i 
Sverige. Även det faktum att antalet nystartade företag är lågt i en nationell 
jämförelse motsäger den lokala diskursen. 

Bilden av Värnamos näringsliv kan således i viss mån kopplas till teori-
bildningen kring regionala innovationssystem, framför allt till begreppen 
kunskapsbas och innovationssätt (eng. Knowledge base and Mode of 
Innovation). Denna teoribildning företräds bland annat av Asheim och Gert-
ler (2005), Asheim et al. (2007) och Berg Jensen et al. (2007) och Isaksen & 
Karlsen (2009). Även Lundvall (1994) och Lundvall et al. (2002) har bidra-
git till utvecklingen av dessa begrepp och teoretiska modeller. Begreppet tyst 
kunskap (Polyani 1966/1983) är mycket framträdande i intervjusvaren och 
framför allt gör jag tolkningen att aktörerna relaterar till bilder av ett när-
ingsliv baserat på en syntetisk kunskapsbas. Den tysta kunskapen och läran-
det genom det praktiska görandet är en bild som är mycket utbredd.  

Vi är duktiga på att lösa problem. Det bästa du kan göra är att komma ut till 
ett företag med en idé om hur någonting ska produceras och så säger du i 
princip att: Ja man skulle ju göra så här, men jag är inte riktigt säker på om 
det går. Om du lägger upp det på det sättet då hittar du nästan alltid någon av 
de här personerna med mycket teknisk kunskap på företaget som går i spinn 
och löser uppgiften. Nyckelperson 5 2008-12-08 

 
Det som definieras som DUI-mode of innovation (Doing-Using-Interacting) 
är ett begrepp som det går att relatera till de bilder och den diskurs som finns 
etablerade bland de tre sfärernas aktörer (Asheim et al. 2007). Genom att 
kombinera ihop existerande kunskaper med nya intryck och krav från till 
exempel leverantörer beskrivs det lokala näringslivet som innovativt i den 
meningen att man tillämpar ett problemorienterat arbetssätt. Det handlar om 
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handfast know-how och praktiska färdigheter som omsätts i produktionsför-
bättringar och processlösningar. Även om man har explicit kunskap i form 
av skrivna manualer (som de anställda förväntas kunna läsa sig till) så är den 
praktiska, tysta, dimensionen tydligt framträdande. Det är den praktiska kun-
skapen, den tysta dimensionen, som är grunden i den kunskapsbas som är 
tydligt framträdande i diskursen och som är den kollektiva historiska erfa-
renheten.  

Detta skulle även kunna jämföras med den ansats som utgår från begrep-
pet innovativ miljö (Crevoisier 2004). Detta baseras på idén att rummet, eller 
ett avgränsat territoriellt rum, är en form av resultat av den ekonomiska ut-
vecklingen och ekonomiska mekanismer omformar detta rum utifrån olika 
paradigm. Ett teknologiskt paradigm där innovation, lärande och know-how 
är centralt, ett organisatoriskt där samarbete och nätverk i konkurrens för-
enas med det som kallas relationellt kapital samt ett territoriellt paradigm där 
begreppen närhet och avstånd är centrala och som betonar att konkurrens 
sker mellan regioner. Begreppet innovativ miljö ska förstås som en helhet av 
dessa paradigm och korrelerar väl med många av de bilder som de lokala 
aktörerna målar upp. 

Nja, det är ingen teori utan det är praktik. Det är bara att gå ut och ställa sig 
vid en robot och så börjar du det här. Sedan så får ju de som idag har kunska-
pen en fyra, och för att du ska få en fyra här så måste du ha lärt upp någon 
mer. Alltså kan du inte lära ut så är vi inte intresserade. Det är alltså grunden 
för all produktionsteknik idag. Företagare 4 2009-12-01 

 
Men den syntetiska kunskapsbasen ses inte enbart som positiv, man berättar 
om den som en naturlig del av kulturen och som en av styrkorna för närings-
livet samtidigt som man ser beroendet av tillverkningsindustrin, det stora 
antalet underleverantörer och bristen på egna produkter som ett problem. 
Tolkningen är att detta är uttryck för en omvärldsanalys som aktörerna gör 
och som refererar till en mer analytisk kunskapsbas. Man anser att näringsli-
vet behöver företag som har egna produkter, företag som kopplar sin verk-
samhet mer till ett vetenskapligt perspektiv och till det som benämns som 
STI mode of innovation (Science Technology Innovation) eller kanske mer 
korrekt att man ser framgången som en kombination av dessa kunskapsbaser 
eller innovationssätt (jfr Isaksen & Karlsson 2009). Ett samarbete mellan 
Jönköpings Tekniska Högskola och den lokala utbildningssatsningen Cam-
pus Värnamo beskrivs i en av intervjuerna på följande sätt. 

Om man tittar på de som verkligen är projekt när det gäller forskning så är 
det större företag och det är alltid samma företag som återkommer hela tiden. 
Det som är nytt nu med Värnamo och om vi sköter våra kort rätt, det är att vi 
verkligen får kontakten mellan de små företagen och högskolan, och att de får 
någonting tillbaka. Det är ju fortfarande en utveckling av Campus Värnamo, 
men det har fått en oerhört bra start. Företagare 10 2010-01-27 
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Den låga utbildningsnivån, som hittills kan ha varit en fördel då det har fun-
nits arbetskraft med en lönenivå som inte varit särskilt hög och som kunnat 
fylla företagens behov av produktionspersonal, ser de allra flesta intervjuper-
sonerna som ett hot mot framtiden En låg utbildningsnivå kombinerat med 
en historiskt nedärvd kreativitet med ursprung i den kärva miljön anses, en-
ligt en del respondenter, ha skapat förutsättningar för den syntetiska kun-
skapsbasen. Det handlar ju om ett sätt att arbeta eftersom man inte använder 
sig av ”lärda” metoder utan tvingas uppfinna nya sätt genom att pröva sig 
fram. Men det vissa aktörer oroar sig för är en situation som låser in närings-
livet i en struktur som inte klarar av att möta konkurrensen från en alltmer 
effektiv och högutbildad omgivande värld.  

Starka sidor är att vi är ruggigt duktiga på materialkunskap, vi är ruggigt duk-
tiga på produktion. Vi är ruggigt duktiga på att göra det som inte riktigt går 
att göra produktionsmässigt. Största svagheten är att vi är alldeles för många 
underleverantörer, vilket innebär att vi inte har egna produkter, vi har inte 
hela den här marknads-säljsidan, samverkan med produktutvecklingen. Det är 
ju en annan typ av företagande då men vi är i händerna på någon annan i stör-
re utsträckning. Som underleverantör så är du ju trots allt i händerna på någon 
annan. Du styr inte din egen utveckling. Nyckelperson 5 2008-12-08 

 
Den politiska och administrativa makten verkar ha tagit intryck av den 
forskning kring innovationssystem som finns. Ett begrepp som verkar ha fått 
genomslag även i den lokala miljön är Triple Helix (Etzkovitz 2008), och det 
är också i detta perspektiv som Gummifabriken eller Campus Värnamo ska 
ses. Satsningen på en lokal utbildningsinstitution som samverkar med hög-
skolor och universitet i regionen är en medveten strategi. Dessa modeller 
presenteras för de lokala aktörerna i olika sammanhang. Ett exempel illustre-
ras av följande citat: 

Och jag tror på den här Triple Helixkonstruktionen som är i Gummifabriken, 
att utbildningar, kultur, bibliotek och näringsliv kan ge väldigt stöd åt var-
andra och utveckla kommunen och göra det mera attraktivt att bo här i kom-
munen och stanna kvar. Nyckelperson 2 2010-01-15 

 
I detta perspektiv blir inte bara Triple Helix-modellen ett sätt att utveckla 
näringslivet utan även ett sätt att utveckla kommunens attraktivitet. Det gäll-
er att kunna erbjuda ett tillräckligt stort utbud av intressanta mervärden för 
medborgarna och detta går att göra om flera aktörer samverkar. Vidare arbe-
tar man inom kommunen med att försöka utveckla ett förgasningsprojekt, 
VVBGC, som ska genomföras i samarbete med universitetsinstitutioner. Just 
förgasningsprojektet VVBGC nämns av en av de intervjuade som ett stort 
och viktigt projekt: 
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Om man tänker sig att vi kan vara ledande inom förgasningsforskning, ett 
Centre of Excellence, det är ju det där däruppe, när det kommer igång. Om vi 
kan utnyttja, om vi kan få det till en etablerad verksamhet… hittills har det ju 
varit korta pengar så att säga. Får man en kontinuitet och trovärdighet i ett 
projekt som det, det kanske är lite överdrivet, men om man tänker sig att det 
blir Europas CERN inom förgasningsforskning. Alltså tanken, det kanske är 
lite stöddigt men inte helt fel. Tjänsteman 1 2009-08-13 

 
Begreppet Centre of Excellence finns som ett etablerat begrepp inom svensk 
policyforskning, där policyskapandets retoriska del med utvecklandet av 
forskningspolicys kombinerat med utvecklandet av innovationspolicys följs 
av en policypraktik. Dessa forsknings- och utvecklingssamarbeten kan 
komma till fysiska uttryck i till exempel förgasningsanläggningar (jfr Lun-
dequist & Waxell 2010). Även Vandalorum kan enligt flera av aktörerna 
komma att ha den betydelsen och verka för innovationsutveckling. Samtidigt 
betyder den lokala miljön och de traditioner som finns i regionen mycket 
enligt en av aktörerna. 

Det är det som ska reflekteras i Vandalorum. Här finns ett näringsliv som 
sysslar väldigt mycket med designproduktion eller med produkter som är be-
roende av design. Här finns det som kallas för Möbelriket, Glasriket och alla 
olika riken som finns runt omkring. Det är ingen tillfällighet att Vandalorum 
ligger just här utan det är ju genererat utav den företagaranda och entrepre-
nörsanda som finns i den här regionen. Nyckelperson 3 2010-02-02 

 
Bilderna av vad olika saker betyder och vilken funktion de ska ha verkar 
således ganska uppenbart vara relaterade till varandra. Idéer om kunskaps-
centra som viktiga delar i en regional utveckling finns etablerade hos de 
lokala aktörerna och de modeller de refererar till har bearbetats och utveck-
lats i den vetenskapliga världen. Dessa modeller i sin tur har sin empiriska 
förankring i och med att modellerna utvecklats från exempel på framgångs-
rika projekt. Samtidigt utvecklas forskningssamarbeten mellan forskningsin-
stitutioner och företagsmiljöer som äger en viss typ av specialiserad kunskap 
eller kompetens. 

Regionala innovationssystem kan ses som en institutionell infrastruktur 
som stöder innovationer och utveckling inom en regions produktionsstruktur 
(Asheim & Gertler 2005). Sett i relation till kunskapsbaser så kan innova-
tionssystem relateras till klusterbegreppet och lärande regioner genom att 
olika typer av kunskapsbaser och innovationsätt dominerar i olika regioner 
eller i olika branscher. Det territoriellt inbäddade regionala innovationssy-
stemet baseras i fallet Värnamo främst på en syntetisk kunskapsbas där in-
novationer främst är en lokal lärandeprocess stimulerad av geografisk, social 
och kulturell närhet. Regionala nätverkande innovationssystem är inbäddade 
i en specifik region och karakteriseras av ett lokaliserat lärande men samti-
digt så stöds detta av mer formella institutioner som mer har en planerad 
form.  
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I Gnosjöregionen kan exempel på detta vara hur man skapat IUC (Indust-
riellt Utvecklingscentrum) som en stödjande organisation (Svensson 2000). 
Det regionaliserade nationella innovationssystemet utgörs mer av verksam-
heter knutna till nationella och internationella innovationssystem till exem-
pel i form av universitet och forskningsbyar (Asheim & Gertler 2005). Geo-
grafisk närhet verkar vara en påverkande faktor, dock inte en avgörande och 
nödvändig förutsättning för att skapa lärande och innovationsprocesser. Men 
närheten har andra dimensioner som är av central betydelse för kunskaps-
överföring och lärande. En kognitiv närhet, en organisatorisk närhet, en soci-
al och institutionell närhet som gör att det finns en gemensam kunskapsbas 
underlättar.  Med olika men komplementära förmågor, en funktionell organi-
sation och en social närhet baserad på tillit och förtroende samt fungerande 
institutioner kan en innovativ miljö utvecklas (Boschma 2005). Uppfattning-
arna som framkommer i intervjuerna tyder på att de lokala aktörerna omfat-
tas av denna syn. 

3.5.4 Samarbete 
Den primära komponenten Samarbete är starkt knuten till representationer 
om starka sociala nätverk, ett starkt föreningsliv och att man inom det lokala 
näringslivet beskrivs ha en situation av samarbete och hjälpsamhet i symbios 
med en konkurrenssituation. Denna bild är starkt kopplad till bilden av Gno-
sjöandan som de intervjuade ombeds ge sin version av. Berättelsen om Gno-
sjöandan handlar mycket om hur företagare hjälper varandra, hur man delar 
med sig av kunskaper och kompetens och hur man kan stötta varandra ge-
nom att dela med sig av arbetskraft. Det handlar således om en förening av 
en individuell och kollektiv rationalitet. Ett sätt att kombinera det gemen-
sammas bästa och det enskilda vinstintresset. En företagare beskriver det så 
här: 

Ja, det är nog så att de flesta är släkt med varandra. Går man tillbaka till röt-
terna så är det ju kontakters kontakter hela tiden. Man kan inte vara duktig på 
allt och ibland så är det så att när man ska ta hundåren så kanske man kan ta 
dessa ihop med en kollega om man behöver hans resurser. Eller så har han 
lite att göra och jag har mycket så kan jag ta hjälp av honom. Manpower och 
Bemanningspoolen fanns ju i Hillerstorp långt innan det var uppfunnet. Före-
tagare 16 2010-02-04 

 
I den komponent som kan definieras som samarbete kan man också lägga in 
bilder om den utbredda förståelsen för företagande som många respondenter 
uttrycker och som många gånger har ett jämlikhetsinslag. Man lever sitt ar-
betsliv helt enkelt. 
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Det är en sak som jag tänkte på när jag kom hit och upptäckte hur folk jobba-
de, hur man jobbade inom företaget, alltså de här mindre företagen tänker jag 
på, att man hjälptes åt på ett helt annat sätt. Tjänsteman 4 2009-05-24 

 
Man hjälps åt inte bara mellan företag utan det finns en utbredd uppfattning 
om att det inom företagen finns en samarbetsanda där chefen inte står över 
sina anställda utan jobbar med andra som en likställd med de anställda. Den-
na bild skulle vara intressant att undersöka ur ett anställningsperspektiv men 
det ligger utanför denna studies ram. Den starka bilden av samarbete är dock 
inte helt okomplicerad. Starka sociala nätverk innebär dock också att det 
finns ett visst mått av utestängande.  

Det är ju en mindre stad som har mycket kyrkor och mycket småföretagande. 
Det har ju inte jag upplevt då., men det hör man inflyttade säga att det kan 
vara svårt att komma in i stan. Företagare 7 2010-01-20 

Många nyinflyttade tycker att det är väldigt trevligt och känner att de blir väl 
omhändertagna och det är ju positivt. Men man blir väl omhändertagen till en 
viss gräns men sedan är det väldigt svårt att komma in i de informella nätver-
ken. Du måste ha någon som släpar in dig liksom. Företagare 8 2010-01-28 

 
Den lokala andan eller kulturen som bygger på starka värderingar om arbete, 
samarbete och där de lokala nätverken är starka kan leda till att det finns för 
få vägar in i det lokala sociala livet (jfr Tillberg Mattsson & Stenbacka 
2004). Hos flera av de intervjuade finns en medvetenhet om denna utestäng-
ningseffekt och flera nämner den satsning på de projekt som syftar till att 
underlätta för nyinflyttade att etablera sociala relationer och kontakter; Aktiv 
Fritid och Gott om plats. Nätverket Aktiv Fritid är formellt sett etablerat av 
kommunen som haft en samordnare som organiserat resor och olika träffar. 
Efterhand har de som varit aktiva inom Aktiv Fritid skapat egna informella 
nätverk och är då inte alltid involverade i de etablerade och befintliga sociala 
nätverk som finns. De som kommer utifrån beskriver de befintliga nätverken 
som ganska svåra att komma in i och refererar ofta till egna erfarenheter. En 
företagare med sin bakgrund utanför regionen och kommunen beskriver sitt 
engagemang i den lokala företagarföreningen och betydelsen av föreningsli-
vet för att bygga upp det man kan kalla ett individuellt socialt kapital. I an-
slutning till det aktuella citatet jämför jag resonemanget med ett som kom-
mer från en företagare med stark lokal förankring och som har sitt ursprung i 
kommunen. 

Vad jag förstår så är ju väldigt mycket socialt liv här föreningsliv. Det tog 
nog tio år innan jag fattade det, för jag trodde att man gick på kvällskurser. 
Jag har aldrig varit inne i föreningsliv på det sättet tidigare så det har säkert 
tagit tio år för mig att förstå att det är så här det byggs relationer för jag har ju 
inte kunnat bygga några sociala relationer innan. Företagare 13 2010-01-26 
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I den här regionen jobbar vi oerhört mycket genom att skapa relationer. Här 
resonerar vi som så, att här besöker vi, här är vi trevliga nästa gång också, 
tredje gången kanske vi börjar snacka lite business och komma lite närmare. 
Det tycker jag är ett trevligt sätt att arbeta på för att då är inte allt bara så fo-
kuserat på business utan då umgås vi under tiden, vi lever ihop på något sätt. 
Företagare 9 2009-11-17 

 
I nära anslutning till representationerna om samarbete och nätverk finns en 
bild av en sorts hederlighetskultur och solidaritetskultur, som även står nära 
den utbredda och djupt rotade uppfattningen om värdet av arbete och arbet-
samhet. Den som står vid sitt ord och ställer upp har gentjänster att om inte 
kräva igen, så i alla fall att vänta, vid något tillfälle (jfr Sjöstrand 2008). 

Har man lovat något så håller man det. Det behövs inga skrivna brev utan det 
räcker med ett nävaslag. Och håller inte det då är man inte riktigt med på ba-
nan. Företagare 9 2009-11-17 

 
Man ska alltså göra rätt för sig, inte lura någon och helst inte ligga samhället 
till last. Denna mentalitet korrelerar på ett intressant sätt med de låga 
ohälsotalen, som kanske inte då enbart speglar en hälsoaspekt utan en kultu-
rell norm, ett grundläggande antagande om hur man ska vara. En intressant 
illustration är följande citat: 

Personer som går arbetslösa en längre tid anses vara lite konstiga. Det ska 
man inte behöva vara i den här bygden. Här finns det jobb. En företagare som 
startar upp och inte lyckas kan få väldigt mycket respekt beroende på vad det 
var som gjorde att han inte lyckades. Håller man inte måttet, levererar man 
inte det man lovar utan det är dåliga leveranser, håller inte kvaliteten, om 
man luras på något sätt, då är man sänkt. Men om man inte reder ut det på 
grund av andra omständigheter, till exempel ekonomi och sådana här saker, 
då kan det vara en merit istället. Då hålls du lika högt i alla fall. Nyckelperson 
5 2008-12-08 

Om vi hade stora projekt, och så kom ju då älgjaktsperioden och vi var sena. 
Det spelade ingen roll vad man gjorde, gubbarna som skulle jag älg dom åkte 
ju och gav fullständigt tusan i om vi hade projekt eller en kund som stod där. 
Så är det inte här…Det är viktigt att jobbet blir klart och att kunden blir nöjd. 
Sen kan vi jaga. Företagare 5 2010-01-22 

 
Den som försöker att göra rätt för sig, håller vad man lovar och uppfattas 
som arbetsam har tillträde till samarbetet oavsett om man lyckas eller inte. 
Det är strävan och ambitionen som räknas, inte bara resultatet. Citatet ovan 
kan jämföras med den analys om Gnosjö som gåvoekonomi som Sjöstrand 
(2008) gör där intervjusvaren tyder på samma sak. Jag citerar Sjöstrand: ”En 
konkurs kan exempelvis bero på att en kunds kund går dåligt och på så sätt 
får både leverantören och företagaren inte betalt och måste göra konkurs. 
Om man hamnar i problem på grund av den typen av konkurser är det inget 
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man själv kunde göra något åt och då är det okej, men har du…..” (Sjöstrand 
2008 s. 165). En yttring på samma tema är exemplet med älgjakten. Arbete 
och att hålla vad man lovat kommer först. 

En tolkning av begreppet social inbäddning (Polyani 1944, 1957) innebär 
att ekonomin inte bara består av ekonomiska institutioner och transaktioner 
utan att dessa är inbäddade i sociala institutioner och relationer. Polyanis 
modell över samhällsutvecklingen startar i det traditionella marknadssamhäl-
let före den industriella revolutionen där ekonomin var inbäddad i samhället, 
i till exempel släktrelationer och politiska relationer. Det renodlade mark-
nadssamhället med dess liberala marknadsekonomiska tänkande medför en 
upplösning av dessa relationer. Denna andra fas följs av en återinbäddning 
av de olika sfärerna ekonomi, sociala institutioner och politiska institutioner. 
Begreppet social inbäddning kan också innebära ett sätt att visa på hur eko-
nomiska relationer är sammanflätade med sociala relationer och som både 
underlättar och reglerar ekonomins funktionssätt (Granovetter 1983, 1985). 
Detta skulle i viss mån kunna jämföras med det synsätt där kopplingen mel-
lan den protestantiska etiken och det kapitalistiska systemets funktionssätt 
existerar, mellan den etik som bygger på plikt och ansvar och som antas 
samverka med en kapitalistisk ekonomis rationalitet. Detta i sin tur antas 
skapa goda förutsättningar för en ekonomisk tillväxt (Weber 1934/1978).  

I denna teoretiska kontext finns även det vitt använda begreppet socialt 
kapital (Bourdieu 2005, Putnam 1996 samt Coleman 1990, Fukuyama 1995). 
Socialt kapital kan i en mening tolkas som ett individuellt kapital där relatio-
ner i mer eller mindre rörliga nätverk ger aktören en konkurrensfördel ge-
nom att dessa relationer ger ekonomisk avkastning (Bourdieu 2005). I en 
tolkning i en lokal kontext skulle en företagare då i princip använda sina 
nätverkskontakter för att etablera affärsrelationer och på så vis nå ekonomisk 
vinning i form av en order. Coleman (1990) menar att det sociala kapitalet 
inte är en privat egendom utan ska ses mer som en kollektiv vara. Om Bour-
dieu menar att nätverken ger tillgång till kapital så är det länkarna i nätverket 
i sig som är det sociala kapitalet hos Coleman. Det sociala kapitalet kan ock-
så ha en utestängande funktion och fungera som ett negativt kapital. Dessut-
om skulle det kunna ha en lokal och en regional dimension men det skulle då 
vara mindre homogent på den regionala nivån. Samtidigt kan detta påverka 
förutsättningarna för lokala och regionala aktörer och beslutsfattare (West-
lund 2001). Detta kan jämföras med Granovetters (1983) resonemang om 
starka band. Dessa starka band kan fungera exkluderande i den meningen att 
en stark sammanhållning inom en grupp eller i ett lokalsamhälle stänger ute 
både nya människor men också nya idéer. 

Jag tycker att det som är bra med Värnamo i fallet med näringslivet är att det 
är relativt litet, att man känner varandra. Behöver man hjälp eller stöd någon-
stans finns det alltid någon runtomkring här som kan hjälpa dig. Här finns ett 
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ganska brett nätverk om man bara vill och ger sig in i det. Företagare 1 
2009-11-24 

 
Socialt kapital har även använts i betydelsen samhälleligt och kollektivt ka-
pital, där förtroende, normer och nätverk förbättrar effektiviteten i samhället 
genom att det helt enkelt blir lättare att genomföra kollektiva och samordna-
de insatser (Putnam 1996, 2001). Förtroenden är ett exempel på en moralisk 
resurs som ökar med användningen. Det vill säga ju mer du på ett ärligt sätt 
involverar dig i relationer och i samarbeten desto starkare blir det sociala 
kapitalet och förstärker samhällets och ekonomins funktionssätt. Ett centralt 
begrepp för Putnam (1996) är ömsesidighet eller reciprocitet. En balanserad 
reciprocitet innebär att man utbyter tjänster av samma värde. En generalise-
rad reciprocitet är ett fortlöpande bytesförhållande som innebär att du för-
väntar dig att få tillbaka en tjänst om du har gett något och Putnam menar att 
denna norm förenar egenintresset och solidaritet. Granovetter (1983, 1985) 
använder liksom senare även Putnam (1996) begreppen starka och svaga 
band. Starka band förekommer företrädesvis inom slutna grupper till exem-
pel inom släkter eller familjer medan svaga band förekommer mellan bekan-
ta. Argumentet som Granovetter sammanfattar som styrkan med svaga band 
är att de förbinder olika grupper och synsätt med varandra. Detta kan appli-
ceras på många av de teoretiska antaganden som finns inom den ekonomisk-
geografiska forskningen om regioner. Om nu de starka banden dominerar 
kan detta sägas leda till inlåsningseffekter och att kontakter med världen 
utanför gruppen blir få. Innovationsförmågan i ett lokalt näringsliv skulle 
således bli lidande genom bristen på inflöde av idéer och kapital. Om de 
svaga banden dominerar tenderar detta i Putnams tanke stärka samhällsorga-
nisationen och knyta samman olika grupper. I en ekonomisk-geografisk kon-
text skulle detta kunna illustreras av att innovationsförmågan och flexibilite-
ten ökar genom de kontakter med andra grupper som finns utanför den egna. 
Bilden av samarbetet inom näringslivet i Värnamo kommun ger förståelse 
för och empiriska exempel på de teoretiska förklaringsmodellerna.  

3.6 Design, logistik, högre utbildning och turism som framtiden 
Det finns ytterligare komponenter i den lokala diskursen och för att illustre-
rar detta använder jag det som diskursteoretiskt definieras som element och 
som jag definierar som fria komponenter. Detta illustreras med hjälp av in-
tervjupersonernas uppfattningar om verksamheter man anser vara betydande 
för den framtida utvecklingen och som senare även bygger upp handlings-
dimensionen i diskursen. Dessa fria komponenter kan sägas på väg in i dis-
kursen och på god väg att bli primära komponenter, eller dominerande verk-
samheter på sikt. De fria komponenter som framträder starkast definierar jag 
som Logistik, Design och Högre utbildning och de finns representerade i 
berättelserna hos aktörer i alla sfärer. Dessa skulle  kunna definieras som 
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överlokala diskurser, då dessa är strategiska områden som många kommuner 
använder sig av i sin marknadsföring och som även i viss utsträckning fram-
träder i nationella policydokument samt rapporter från olika forskningsinsti-
tut (jfr det principiella resonemanget om lokala hanteringsstrategier och 
kopplingen till stigberoende hos Nordfeldt & Stenbacka 2008). 

 Dessa fria komponenter kan också på ett sätt sägas vara på väg att fysiskt 
börja existera i form av Sydsvenska krysset (verksamhetsområde vid E4:an), 
ett Vandalorum som byggs under 2010-2011 (konst- och designmuseum som 
det under mer 20 års tid pratats om, planerats för, som avskrivits och åter-
kommit) och en Gummifabrik (kommunens egen lokala högskole- och före-
tagssatsning i Trelleborg Building Systems gamla industrilokaler i centrala 
Värnamo). I exemplet Värnamo handlar mycket om att gå från ett lokalt 
näringsliv baserat på tillverkningsindustri och handel till att utveckla nya 
verksamheter som en förstärkt logistisk satsning, en satsning på produktut-
veckling och design kopplad till tillverkningsindustrin. Turismen eller be-
söksnäringen förs fram som central, framför allt hos aktörer i den politiska 
och den byråkratiska sfären, men har inte riktigt samma förankring hos den 
ekonomiska sfärens representanter. Det gör att dess status som tillhörande 
den lokala diskursen inte är helt självklar. I ett diskursteoretiskt perspektiv 
skulle turismen kunna definieras som en flytande signifikant eller en fri 
komponent, något som man i diskursen för en kamp om. Flera av politikerna 
resonerar i termer av att detta handlar om en strategi på regional nivå, att 
turismen utvecklas inte enbart kommunalt utan mer som ett småländskt pro-
jekt.  

Logistiken är den fria komponent som mest uppenbart är på väg att bli en 
del av den lokala diskursen och nå en status som nu den materiella produk-
tionen och handeln har. På ett tydligt sätt korrelerar logistiken med diskur-
sens grundfundament Det centrala läget, vilket det verkar finnas en mycket 
utbredd acceptans för. Både politiker, tjänstemän och företagare anger logis-
tik som bärande i en framtida satsning som kan generera arbetstillfällen.  

Ja, hittills har ju faktiskt fordonskomponentindustrin varit stor. Sedan har du 
ju många maskintillverkningsfirmor men jag tror att logistiken är framtiden. 
När Bredasten är fullbebyggt, när Europakorridoren går i kanten och det finns 
en station där så kommer ju attraktionskraften för Bredasten eller Sydsvenska 
krysset att vara enorm och då är det ju framför allt logistiskt. Alltså vi har ett 
jättecentrum där du kan korsa axlarna öst-väst, nord-syd samtidigt som du 
ligger jämte två väldigt trafikerade vägar, E4:an och 27.an…Så jag tror att 
logistiken kommer vara den som kommer att växa mest.  Politiker 6 2009-08-
13 

Egentligen är inte Europas viktigaste hamn Göteborg utan det är Rotterdam. 
Där lastas det ju om på båt och transporteras hit och så lastas det om igen. 
Egentligen är det mycket mera rationellt att sätta det på järnväg, dra upp det 
över Fehmarn direkt och så ska det fördelas i Värnamo. Värnamo ligger helt 
rätt! Tjänsteman 1 2009-08-13 
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Det kan komma en del företag som lägger sina logistikcentra här för förr eller 
senare så blir det ju fullt uppe i Jönköping, så att Värnamo ligger väldigt bra 
till. Det är egentligen synd det här, Värnamo har varit lite för dåliga på att 
marknadsföra och förbereda det här Sydsvenska krysset där ute i ett tidigt 
skede. Det ligger väldigt bra till och det konstiga är att man kan läsa i olika 
logistikutredningar att man lyfter fram andra ställen. Företagare 17 2010-02-
12 

 
Den fria komponent som jag definierar som Design är intressant. Materiell 
produktion och tillverkning är som visats tidigare starkt förankrat i diskur-
sen. När denna materiella produktion möter ett nytt perspektiv, en ny fri 
komponent som definieras som design, som visserligen beskrivs ha sitt ur-
sprung i möbeltillverkningsindustrin, uppstår en sorts kamp. Denna kamp 
eller koppling mellan tillverkning och design kan ses som ett exempel på hur 
skilda kunskapsbaser ska mötas, hur skilda organisationskulturer med skilda 
grundläggande antaganden ska förenas i en ny näringslivskultur. Den mate-
riella produktionen med sin syntetiska kunskapsbas exemplifierat med till-
verkningsindustrin ska möta och förenas med designen och den symboliska 
kunskapsbas denna representerar. Ett exempel på detta är satsningen på 
Vandalorum och att förena dessa, dels det rent konstnärliga och kreativa i 
formgivningen och dels det industriella med funktion och effektivitet, inne-
bär en utmaning. Dessa skilda kulturer och kunskapsbaser är inte självklara 
delar av en helhet i den diskurs som framträder i det lokala geografiska 
rummet. Samtidigt så är det en strategi som många förordar, att mötet mellan 
dessa kunskapsbaser ska generera utveckling och tillväxt. 

Sen finns det ju ytterligare en målsättning med Vandalorum som för närings-
livet kan vara väl så viktig och det är ju den designutbildning som vi har med 
i vårt mål. Får vi den riktigt som vi hoppas att vi får den så kommer det att 
vara en bra injektion för formgivning och produktutveckling i regionen. Fö-
retagare 17 2010-01-21 

 
Exemplet Vandalorum kan ses som en process där den materiella produktio-
nen präglad av arbetsamhet, samarbete och ett tyst kunnande försöker koppla 
till sig den fria komponenten design medan den fria komponenten design i 
sig själv vill göra sig till en självklar del, till en primär komponent av den 
lokala diskursen. I och med att Vandalorum nu byggs och att det finns en 
formell relation mellan Stiftelsen Vandalorum och näringslivet i form av ett 
aktiebolag som äger de fysiska museibyggnaderna och där näringslivsaktörer 
köpt andelar kan man säga att denna process pågår. 

Ett annan fri komponent som framstår som en kommande primär kompo-
nent är satsningen på högre utbildning. I detta fall handlar det om att den 
gamla gummifabriken i centrum byggs om till ett utbildnings- och kultur-
centrum men även satsningen på Vandalorum är ett exempel på detta. Det 
innebär flera intressanta möten, som jag definierar som konflikter, inom den 
lokala diskursen. Satsningen ifrågasätts av många intervjupersoner rent eko-
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nomiskt när kommunen lägger resurser på, och troligen behöver låna pengar 
till, en stor och enligt många osäker investering. Den arbetsamhet som anses 
prägla Andan/Kulturen, tillsammans med den beskrivna sparsamheten och 
det ekonomiska självständighetskravet utmanas av satsningen. Satsningen på 
utbildning ses dock positivt på om utbildningssatsningen innebär en för-
stärkning av de bärande delarna i diskursen, tillverkning och handel. Samti-
digt ser många av intervjupersonerna satsningen som ett sätt att möta det hot 
som man anser att bristen på kompetens i form av högutbildad arbetskraft 
utgör. Här finns dock tecken på att det förs en viss kamp om vilken typ av 
kompetens som behövs och det manifesteras i olika beskrivningar av verk-
ligheten. Om det är förstärkning av den industriella traditionen eller för-
stärkning av handelstraditionen som behövs. Ett annat sätt att beskriva denna 
motsättning är att ställa frågan om satsningen ska handla om en inriktning på 
utbildning till produktion eller om det handlar om utbildning till innovation.  

Alltså man pratar om ett Vandalorum. Lägg de pengarna på norra Europas fi-
naste industriskola. Den visionen hade fått rätt många sponsorer. Företagare 
4 2009-12-01 

 
Behovet av att kombinera en syntetisk kunskapsbas med en analytisk kun-
skapsbas ses som en central fråga av flera aktörer och många är medvetna 
om behovet av att höja kompetensnivån, framför allt för att utveckla indu-
strin men också för att kunna etablera nya verksamheter. 

Vi har väldigt mycket tillverkningsindustri och här utsätts man för en sten-
hård konkurrens i och med finanskrisen. Den här konkurrensen kommer inte 
att minska utan den kommer öka så därför så är det oerhört viktigt att vi ser 
till att den branschen utvecklas. Och kommer inte den att utvecklas så måste 
det in något annat och skapas något nytt. Företagare 10 2010-01-27 

 
Turism och besöksnäringen innebär för många, framför allt inom den poli-
tiska sfären och den byråkratiska sfären, en viktig del av det framtida när-
ingslivet. Återigen går det att spåra en konflikt eller ett möte mellan kun-
skapsbaser, mellan en syntetisk och en symbolisk kunskapsbas. Upplevelse-
industrin eller besöksnäringen ses som ett viktigt komplement till andra när-
ingar men ses inte riktigt som en basnäring som ger sysselsättning och som 
kan fungera som ekonomisk tillväxtmotor.  

Jag var ju inne på att man kanske måste ändra struktur på och utveckla till-
verkningsindustrin. Den är ju av tradition en stor del här i kommunen. Det 
finns ju säkert begränsningar för hur mycket det går att utveckla det där med 
tillverkningsindustrin nu för tiden. Upplevelseindustrin är ju på stark fram-
marsch i stora delar av världen och det tycker jag också att det är något vi har 
potential att kunna utveckla här i Värnamo. Politiker 3 2009-04-29 
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Satsningen på turism eller besöksnäringarna ses av aktörerna, framför allt då 
den politiska makten, som en fråga som berör en större regional kontext. Att 
jobba med turism är inte primärt en kommunal fråga utan det krävs ett sam-
arbete mellan kommuner och även över länsgränserna. Här får identiteten 
hos regionen mer drag av landskapet Småland. 

Men sett i perspektiv utifrån, om vi ska sälja Värnamo så ska vi sälja Små-
land och sen ska vi i Småland skapa attraktiva saker. Om vi tar High Chapa-
rall, Store Mosse är det ju sådana saker, För dem som har de intressena kan 
det ju vara ett dragplåster men det är inte så applicerbart på just Värnamo 
kommun. Politiker 6 2009-08-13 

 
Det går att definiera ekonomiska processer som beroende och styrda av hi-
storiska erfarenheter (Bathelt & Glückler 2003). Även i detta avseende är 
Bourdieus begrepp habitus en intressant jämförelse även om det är av mer 
individuell och fysisk karaktär. Det historiska beroendet går att koppla till 
den lokala diskursen i den meningen att aktörernas bilder starkt relaterar till 
de utvecklingslinjer i det lokala näringslivet, där branscher och företag be-
skrivs ha sitt ursprung i historiska företrädare i andra branscher. Samtidigt 
antas det finnas en syn där aktörernas strategier och agerande i det geogra-
fiska rummet är öppna för olika utfall. Strukturer påverkar men det finns 
genom perspektiven organisation, utveckling, innovation och interaktion 
möjligheter att påverka utfallet i det geografiska rummet. Nya strategier och 
nya regionala världar kan växa fram (jfr Storper 1997).  

Stigberoendeteorin, som i vissa avseenden har kopplingar till teoribild-
ningar kring evolutionär geografisk utveckling, innebär i korthet att teknolo-
giska system samt sociala och politiska institutioner ofta följer upptrampade 
spår (jfr David 1985; North 1990, Pierson 2000). Utvecklingen är beroende 
av det som varit och i många av de berättelser och bilder som framkommer i 
intervjumaterialet är betydelsen av tidigare historiska erfarenheter och struk-
turer avgörande eller förklarande till de nuvarande. Det kan också tjäna som 
illustrerande exempel på hur aktörer beskriver den nuvarande näringslivs-
strukturen och de framtida strategierna där den tillverkande delen påverkat 
handelstraditionen i form av maskinhandel. Förekomsten av maskintillverka-
re och den typen av kunskap sätts i relation till den starka position som flera 
aktörer anser att maskinhandeln har i Värnamo. Ett annat exempel som illu-
strerar bilden av ett stigberoende är den koppling som finns mellan olika 
branscher och som kan tolkas som ett exempel på hur den tysta kunskapen 
och den praktiska erfarenheten överförs till en ny generation och till nya 
branscher: 

Vi har ju det här med prototyptillverkning också. Alltså den prototyptillverk-
ningen som finns i kommunen, den härrör ju sig ifrån möbeltillverkningen 
egentligen med det här med hantverk, det här att snida och producera för 
hand. Det här har ju då i två generationer senare blivit prototyptillverkning på 
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ett rationellt och mekaniskt sätt kan man säga. Men gruppen kommer faktiskt 
från hantverket. Företagare 15 2010-02-05. 

 
Stigberoende kan även sättas i relation till mer sociala strukturer och institu-
tioner. Jag har tidigare varit inne på den samarbetskultur och den arbetsmo-
ral som kopplats samman med regionens näringsliv. Det sociala kapitalet och 
de sociala institutionernas tillitsskapande roll innebär en trygg miljö för före-
tagande där erfarenheter, kunskap och kompetens utvecklas i ett lärande 
lokalt nätverk. Tillgång till ekonomiskt kapital är i många fall knuten till ett 
lokalt finansiellt ägande och stabila lokala kreditgivare. Det finns, enligt en 
del intervjupersoner, så kallade ”affärsänglar” med ett stark utvecklat entre-
prenörskap, som gärna ser att detta entreprenörskap fortlever. Detta innebär 
att företagare vågar satsa på nya idéer och utveckla nya produktionsproces-
ser som genererar tillväxt inom näringslivet. Vidare är de sociala institutio-
nerna viktiga genom att de skapar mötesplatser för köpare och säljare, pro-
ducenter och konsumenter på en lokal marknad. Dessa mötesplatser, som 
lokalt består av ett stort och rikt föreningsliv med tyngdpunkt i företagarnät-
verk, frikyrkor och idrottsföreningar, fungerar också som katalysatorer för 
den innovationsförmåga, produktivitet och utvecklingspotential som finns 
hos ortens aktörer. Just frikyrkornas betydelse uttrycks av en tjänsteman på 
ett intressant sätt och personen i fråga sätter det i relation till ett planerings-
perspektiv. Mötesplatser som kyrkan är inte bara centralt i den sociala di-
mensionen utan även i den fysiska: 

Kyrkor och nykterhet, det är klart att det sitter kvar. När man studerar staden 
och olika bebyggelselägen och att vi har en massa frikyrkor i de bästa exploa-
teringslägena och det reagerar man på först: Nä, men jösses (skratt, förf. 
anm.) hur kommer sig detta att man inte har bostadsbebyggelse men det är ju 
en annan tradition. Tjänsteman 4, Värnamo kommun 2009-05-29 

 
Problemet med inlåsningseffekter kan också relateras till den lokala närings-
livsutvecklingen i Värnamo kommun. Den starka traditionen av tillverkande 
industri och handel samt en så tydlig förankring i en gemensam Anda/kultur 
riskerar att den kompetens och det näringsliv som finns och som utvecklas 
på orten inte utvecklas och tar in nytt kunnande och ny kompetens. Samtidigt 
är stigberoende och inlåsningseffekter ett dilemma. Inlåsningen i en kultur, 
ett bestämt sätt att se på saker, kan vara ett sätt att bevara en arbetsmoral och 
en miljö för överföring av kreativitet och ett kunnande. Samtidigt som det 
kan stänga ute impulser utifrån, nya kompetenser och nya människor. Martin 
(2010) diskuterar två vägar i relation till stigberoende som är illustrativa i 
sammanhanget och som relaterar till strategiska överväganden. Miljön för 
framväxten av nya teknologier och industrier kan ses som både hindrande 
och möjliggörande. Strukturer, nätverk och kunskaper kan verka konserve-
rande på ett negativt sätt om inte utbyten, lagring och rekombinering mellan 
existerande kunskap och ny kunskap leder till utveckling av ny teknik. I 
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denna kontext mellan hot och möjligheter balanserar bilderna av den lokala 
näringslivsutvecklingen. Blir man kvar i underleverantörspositionen med ett 
alltför lågt teknikinnehåll i produktionen eller att de tjänster man erbjuder 
inte är av tillräckligt hög kvalitet riskerar utvecklingen att stagnera. Kan 
däremot den dynamiska processen vara vägledande och dominerande kan 
också det lokala näringslivet omvandlas och utvecklas. Och i detta perspek-
tiv så kan föreningen mellan de befintliga grundfundamenten, de primära 
komponenterna och de nya fria komponenterna generera intressanta utveck-
lingsperspektiv. 

3.7. Platsattraktivitet och Regioncentrum 
Ekonomisk utveckling har, som nämnts tidigare, historiskt sett och även sett 
ur ett mer nutida perspektiv, ett nära samband med utvecklingen av urbana 
centra. Städers tillväxt, och de olika sätt på vilka tillväxten och även ned-
gångar tar sig uttryck, påverkar samhällets och då specifikt även städers 
ekonomiska förändringar och utvecklingslinjer (Short 1996). Staden som 
fenomen kan ses som en orsak till ekonomisk utveckling och det är i staden 
som människor och varor möts i stor omfattning. Efterfrågan möter ett utbud 
och transaktioner sker i ett geografiskt rum, mellan olika geografiska rum 
samt genom det geografiska rummet och kan beskrivas som ständiga flöden 
av händelser i en pågående process. I denna process av rumslig konkurrens, 
där kapital och arbetskraft möts, förenas och konfronteras med varandra, 
växer städer till och går tillbaka (Harvey 1985). Harveys tolkning är struktu-
ralistisk och utgår från mervärdesteorin där användningen av produktions-
medel genererar kapital och det som kan kallas mervärde. Detta mervärde är 
drivkraften i systemet och också det som används till att generera ytterligare 
kapitaltillväxt. Kapitalismens logik går enligt Harvey hand i hand med urba-
niseringen då kapitalet koncentreras till städerna där det kanaliseras in i 
byggnader, infrastruktur och konsumtion. Cirkulationsprocesser av kapital 
och arbetskraft innebär en förflyttning av resurser i ett geografiskt rum där 
utvecklingen har gått mot en separation av produktion och konsumtion. 
Denna separation leder till en regional specialisering men också en intern 
uppdelning inom städer. Städer och stadsutveckling, och även regioner och 
regionutveckling, är inte oberoende av sin omgivning. Olika utbrednings-
mönster och strukturer har utvecklats och utvecklas över tid, både om man 
ser till städers hierarkiska ordning och till den interna ordning som staden 
uppvisar. Städerna ingår i ett globalt, nationellt och kanske även regionalt 
konkurrenssystem där man konkurrerar om den rumsliga fördelningen av 
arbetskraften, den rumsliga fördelningen av konsumtionen, om beslutsfunk-
tioner och om transfereringarna. 

En annan utgångspunkt har man inom den del av den ekonomisk-
geografiska forskningen där staden som kreativ mötesplats lyfts fram, där 
begrepp som den kreativa klassen (Florida 2002, 2006) och den kognitiva-
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kulturella ekonomin (Scott 2009) lyfts fram som bärande begrepp21. En 
framgångsrik produktionsmiljö behöver inte vara en stad men behöver ut-
vecklade kontakter med marknader som till stora delar finns i städerna. En 
kreativ miljö, som Florida och Scott definierar den, är en väldigt urban miljö 
där mötet mellan människor och mötet mellan kön, klass, etnicitet och kultur 
skapar förutsättningar för en ekonomisk utveckling. Där olikheter och mång-
fald samlas tenderar kreativitet att utvecklas och stimulera innovationer. 
Staden kan alltså ses som en fysisk arena men också som en social arena där 
byggnader och andra materiella artefakter samvarierar med människor som 
kan tillskrivas egenskaper utifrån begrepp som tidigare nämnts, det vill säga 
klass, kön, etnicitet och kultur. 

Det förs resonemang bland många av de intervjuade om vikten av att vara 
attraktiv, att locka både företag och människor till Värnamo. Problemet för 
Värnamo, som för många andra orter av liknande storlek och struktur, är att 
många yngre flyttar ut. Det är svårt att locka medlemmar ur det som av Flo-
rida (2002, 2006) definieras som den kreativa klassen, det vill säga männi-
skor med högre utbildning och yrkesuppgifter som relaterar mer till kreativa 
näringar. I en mening är begreppet Platsattraktivitet, i betydelsen en attraktiv 
miljö som lockar individer ur den så kallade kreativa klassen, inte en själv-
klar del av den lokala diskursen. De olika aktörerna beskriver att det finns en 
natur som möjliggör ett intressant friluftsliv och att det för personer med 
idrottsintressen finns mycket att göra men samtidigt uttrycker aktörerna kul-
turutbudet som begränsat.  

Det finns alltså en bild av att detta är något som saknas i det lokala geo-
grafiska rummet. En del aktörer menar dock att det finns ett utbud av kultur 
som, om man bara letar efter det, är både varierat och intressant. Men att 
Värnamo skulle utgöra en spännande miljö, en mötesplats för kreativa män-
niskor, som genom sin heterogena karaktär leder till en platsdynamik för 
idéer, är ingen bärande representation. Jämför detta med Berger (red 2008) 
där strategier grundade i kulturella uttryck, symboler och estetiska värden 
diskuteras som vanliga för att locka kompetenta inflyttare. Bland aktörerna 
finns det snarare representationer som ger uttryck för en plats där trygghet 
och slutna starka sociala nätverk är framträdande och Värnamo beskrivs av 
många som ett socialt rum svårt att ta sig in i.  

Ja, jag tycker faktiskt att ska du vara med på allt som erbjuds i den här stan så 
får du ligga i. Men det är ju inte alla som tycker det men då kanske de inte 
riktigt tar reda på vad som finns och sen tror jag de kanske är väldigt avgrän-
sade i sina fritidsintressen. Tjänsteman 2 2009-05-15 

Du har det här bra jobbet i Värnamo. Vad är det som gör att du ska stanna 
kvar här? Jo, det är att du har ett bra jobb, det är att du tycker att det är en 

                               
21 Se även Städer och tillväxt – vad säger forskningen? Myndigheten för tillväxtpolitiska 
analyser. Dnr 2010/065 
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lugn, stabil och bra miljö för barnen. Det är närmare när du ska åka till dok-
torn och dagis. Företagare 12 2009-12-01 

 
Ja, det ligger ju vackert, det är en vacker natur med många sjöar och är man 
naturintresserad och friluftsintresserad så finns det hur mycket som helst att 
göra. Är du kulturintresserad så är det ju värre på den fronten. Företagare 8 
2010-01-28 

 
Bilden av ett Regioncentrum finns ganska tydligt representerad bland aktö-
rerna och många vill gärna beskriva Värnamo som den centrala platsen i 
Gnosjöregionen. I många avseende vill man även att Värnamo ska vara ett 
centrum i en större kontext, att vara en ort som kan konkurrera med större 
orter som Jönköping och Växjö. Denna framtidsbild eller tro grundar sig på i 
första hand det centrala kommunikationsläge som man anser att korsningen 
E4:an och riksväg 27 utgör. Denna korsning, tillsammans med en kommande 
höghastighetsjärnväg där tågen stannar i Värnamo, en Gummifabrik som 
lyckas med att etablera utbildningsmöjligheter och ett större kulturutbud, är 
bärande delar i framför allt den politiska maktens strategiska bilder om fram-
tiden.  

Men får vi hit Vandalorum så snäppar man upp, får vi hit Europakorridoren 
så snäppar det upp. Det är sådana nya impulser som vi behöver för då blir vi 
ännu mer attraktiva än vad vi är idag. Politiker 1 2009-05-26 

 
Denna bild är dock ambivalent och samtidigt som man vill vara stor finns det 
en väldigt stark lokal identitet. Tillväxten får inte bli för stor och för snabb 
och här går att spåra en motsättning mellan den ekonomiska och politis-
ka/byråkratiska makten. Näringslivets företrädare drivs av en annan rationa-
litet, en inbyggd tillväxtdimension, som överförs till den kommunala arenan. 
Den politiska makten, men framför allt den byråkratiska makten med ett 
annat bakgrundsperspektiv och en annan rationalitet, ser på saker på ett an-
nat sätt. Resonemangen bygger mer på att det finns en lagstiftning som är 
reglerande för verksamheten, samtidigt som man även ansvarar för en verk-
samhet finansierad på ett annat sätt. Planeringen av samhället måste hinna 
med. 

Alltså vi kan ju drabbas utav det här med, vad ska vi kalla det, storstadspro-
blematiken. Det kan ju komma om vi blir för stora. Tjänsteman 6 2009-05-
14. 

Det är ändå ett väsentligt kriterium som finns, det är en kvalitet som finns i 
en sådan här stad. Det är inte det femhundratrettiofjärde radhuset där han bor 
som har likadana grå dörrar som alla andra. Det är liksom inte det som är 
stans själ. Så hur stort det kan bli? Tjänsteman 3 2009-09-14 
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Samarbetet med övriga kommuner i GGVV-regionen och andra grannkom-
muner är inte självklart i alla delar av den kommunala förvaltningen och det 
går att spåra en viss kamp mellan dessa kommuner. Denna kamp kan till 
exempel komma till uttryck i avbrutna utbildningssamarbeten (Gislaved) och 
att kommunerna runt omkring satsar på att etablera logistikcentra (Vagge-
ryd) och handelsytor utmed E4:an (Ljungby). Att regionidentiteten skulle 
kunna samordnas på så sätt att Värnamo skulle ta ledningen i till exempel en 
ny storkommun förefaller vara önskvärt hos flera aktörer men kanske inte 
helt troligt. Regionen som begrepp innefattar många olika aspekter av poli-
tisk, ekonomisk och kulturell/social karaktär och fortfarande finns större 
orter i närområdet som påverkar möjligheterna att växa.  

Richard Floridas (2002, 2006) idéer om framväxten av en ny kreativ klass 
och dess påverkan på platsers attraktivitet och tillväxtmöjligheter har skapat 
mycket debatt inom ekonomisk-geografisk forskning på senare år. Den vik-
tiga kärnfrågan som Florida lyfter fram till diskussion är, som jag tolkar det, 
om orter och platser växer genom att företag växer och därmed ökar efter-
frågan på arbetskraft eller om tillväxten sker genom att attraktiva platser 
lockar till sig kreativa människor som sedan etablerar och utvecklar företag 
som i sin tur efterfrågar arbetskraft. Även Kalsø Hansen (2007) har berört 
betydelsen av den kreativa klassen ur ett svenskt perspektiv. Problemet att 
överföra den amerikanska empiriska verkligheten och de slutsatser man kan 
dra av Floridas statistiska undersökningar och index är att förutsättningarna 
är annorlunda i Sverige (Kalsø Hansen & Niedomüsl 2009).  

Problemet är dessutom att definiera den kreativa klassen och vilka mått 
som går att utgå från i en svensk kontext. En av Floridas slutsatser är dock 
att medlemmar ur den kreativa klassen är extremt lättrörliga och att dit dessa 
människor flyttar uppstår även arbetstillfällen (Florida 2005). Kreativa mil-
jöer drar till sig innovativa människor. Mycket av detta teoretiska påstående 
finns med i de lokala aktörernas bilder och detta utgör också en grund för de 
strategier som man anser att kommunen ska använda sig av. Naturen anses 
ge goda förutsättningar för att bygga bostäder i attraktiva lägen och satsning-
en på Vandalorum anses tillföra platsen kvalitativa egenskaper, och i viss 
mån även locka människor med friluftsintressen. Samma funktion anser flera 
intervjupersoner att satsningen på Vandalorum innebär. Det anses bli något 
som ger ett mervärde, en kvalitet som bidrar till att öka platsinnehållet och 
gör det mer intressant att bo i Värnamo för människor med högre utbildning. 

Det ju oerhört viktigt att vi använder den naturen vi har till att skapa ett at-
traktivt boende. Företagare 8 2010-01-28 

 
Jag tycker att det (Vandalorum) tillför det att Värnamo får en attraktivitet till 
som kan attrahera nya människor, det kan hjälpa till att göra regionen intres-
sant, få folk att flytta in hit och stanna kvar här helt enkelt. Nu får vi ytterli-
gare en spännande konsthallsverksamhet på en hög nivå som definitivt inte 
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kan attrahera alla människor men ganska många tycker att det är intressant. 
Företagare 17 2010-01-21 

 
Aktiviteter som lockar människor anses även vara biografer och kaféer men 
även att kommunen behöver ytterligare en konsertarena eller teaterscen. 
Flera intervjupersoner uttrycker det som en brist att Värnamo inte kan erbju-
da Riksteatern att komma med sina uppsättningar. Den lokal som nu finns är 
Pingstkyrkans samlingssal, som är den enda större lokal som finns förutom 
Folkets hus, som inte heller den håller måttet för större uppsättningar. Flera 
aktörer uttrycker en oro för att denna begränsning till en lokal med kyrklig 
anknytning kan verka hämmande på utvecklingen och ser behovet av att 
etablera ny konferens- och konsertarena. Ombyggnaden av den gamla 
Gummifabriken är tänkt att innehålla en sådan lokal samt även en biograf. 
Samtidigt vill man gärna se en satsning på idrotten, dels för att kunna arran-
gera större evenemang och eventuellt ha ett representationslag i en högre 
serie i någon större sport och dels för att kunna samla idrottsanläggningar i 
en multiarena (jfr Tillberg Mattsson & Stenbacka 2004). 

Vi har ingen riktig bio, vi har ingen riktig konsertsal, vi kan inte framföra en 
profan teater. Det är ju helt sjukt egentligen. Och när det gäller då fritidsbiten 
så finns det ju i och för sig ett rätt hyfsat utbud men vi skulle behöva få all-
ting att fungera på ett ställe, så att man kan dra nytta utav både campingverk-
samheten och ha både ishall och simhall och multiarena. Det tror jag är en 
framgångsfaktor. Företagare 15 2010-02-05 

 
Kommunen anses även av flertalet aktörer behöva attraktiva utbildningar och 
fler aktiviteter som lockar en yngre kategori människor till platsen. Ett stort 
problem flera aktörer lyfter fram är att de yngre flyttar och att de inte kom-
mer tillbaka i samma utsträckning. Samtidigt betonar många det utbud som 
finns i Jönköping och Växjö och som är så pass nära geografiskt vilket bidrar 
till svårigheten att etablera attraktiva nöjes- och kulturaktiviteter i Värnamo. 
Flera av aktörerna anser att satsningen på ett utbildnings- och kulturcentrum 
i den gamla gummifabriken skulle kunna skapa ett attraktivt utbildningsut-
bud, samtidigt som det även kan fungera som en intressant mötesplats ur ett 
medborgarperspektiv.  

Jag ser verkligen Gummifabriken som en otrolig möjlighet att utveckla 
kommunen, att få hit högskolestuderande, som flyttar in och kanske blir kvar, 
och det har ju med attraktivitet att göra Politiker 4 2009-06-02 

 
En teoretisk fråga inom ekonomisk geografi, som är central för uppsatsens 
tema näringslivsutveckling, är hur kopplingen mellan en geografiskt avgrän-
sad plats, som till exempel en stad eller en region, och ekonomisk aktivitet 
tolkas och förklaras. Ett sätt att närma sig denna relation är att anta att plat-
sen och dess kvalitativa egenskaper är avgörande för att locka till sig kreati-
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va individer och att dessa sedan genererar ekonomiska aktiviteter på platsen 
och därmed skapar en bas för ekonomisk tillväxt (Florida 2002). Ett annat 
angreppssätt är den teoretiska utgångspunkt som mer betonar den ekonomis-
ka aktiviteten på en plats som avgörande och en förutsättning för en befolk-
nings- och näringslivstillväxt. Kreativitet är även hos flera förespråkare för 
den senaren hållningen centralt (jfr Scott 2007), men det är en delvis annor-
lunda tolkning och en annan utgångspunkt. Det innebär att det inte räcker 
med en attraktiv plats för att locka människor till den utan det krävs att det 
finns tillräcklig ekonomisk aktivitet och arbetstillfällen för att dra till sig 
människor. Storper och Scott (2009) ställer sig den viktiga frågan om det är 
arbetstillfällen som följer av människor eller om det är människor som följer 
arbetstillfällen. 

Agglomerationer av ekonomiska verksamheter kan förklaras på olika sätt. 
De regionala exempel som använts i form av till exempel industriella distrikt 
förklarar ansamlingar av verksamheter med begreppet lokaliseringsexternali-
teter. Företag inom samma bransch har i denna tolkning stor nytta av att 
ligga nära varandra genom att man kan utnyttja gemensamma tjänster och 
specialiserad arbetskraft (Henning et al. 2010). Ett annat centralt tema i eko-
nomisk geografi kopplar samman agglomerationer med urban tillväxt och 
lyfter fram att städer eliminerar transportkostnader. Det vill säga att aktörer 
tjänar på att ligga nära även om denna fördel kan tolkas som avtagande på 
grund av teknikutvecklingen. Samtidigt kommer miljöaspekter bli än mer 
viktiga och kan i viss mån förstärka behovet av att koncentrera verksamhe-
ter. Städer är även gynnsamma ur aspekten idéutbyte och lärande mellan 
individer. Av detta följer då att större städer är mer innovativa än mindre och 
därmed växer snabbare (Glaeser 2000). En definition som används för att 
sammanfatta dessa aspekter är urbaniseringsexternaliteter och handlar om att 
städernas avancerade infrastruktur, högutbildade arbetskraft och stora till-
gång till specifika servicefunktioner av avancerad karaktär ger lokaliserings-
fördelar för företag (Henning et al. 2010). Ett alternativt sätt att tolka urbani-
seringsexternaliteter är att se den stora ekonomiska variationen inom en re-
gion som fördelaktig för ekonomisk tillväxt och innovationsutveckling (Ja-
cobs 1969). Men sambanden mellan lärande, innovationer och tillväxt i 
relation till begreppen koncentration och diversifiering är inte entydiga. 

I exemplet Värnamo är dessa teoretiska frågor av större betydelse än vad 
man först kan tro. Värnamo har historiskt sett haft gott om arbetstillfällen 
och den inflyttning som funnits korrelerar relativt väl med ekonomiska hög-
konjunkturer (Röllgårdh 2011). Dessutom så förs hela tiden en diskussion, 
inte bara om den enskilda kommunens framtid, utan om hela regionens. Man 
för fram en oro för ett alltför ensidigt näringsliv baserat på tillverkningsindu-
strin, samtidigt som denna del av näringslivet ofta pekas ut som flexibel och 
innovativ. Ser man till utvecklingen från år 2008 så har inflyttningen mins-
kat och detta korrelerar starkt med arbetsmarknadens nedgång samtidigt som 
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man, både inom kommunen och inom näringslivet, uttrycker brist på vissa 
typer av högutbildad arbetskraft.  

Det är helt enkelt svårt att rekrytera och därmed attrahera det som av Flo-
rida (2002, 2006) skulle kunna definieras som individer från den kreativa 
klassen. Problemet kan sägas vara tudelat. Platsen är inte tillräckligt attraktiv 
för att dra till sig högutbildade individer, samtidigt som det är uppenbart att 
den ekonomiska aktivitetsgraden på platsen är avgörande för hur attraktiv 
den är för inflyttning. Men berättelserna som bygger upp den lokala diskur-
sen relaterar också till en social kontext där sociala nätverk, frikyrkomiljöer, 
idrottsföreningar och företagsamhet är den vardag som man i intervjuerna 
berättar om. Dessa nätverk tillmäts av aktörerna stor betydelse och det är 
allmänt förekommande i intervjuerna att man berättar om dessa nätverk, 
antingen som positiva och inkluderande eller som negativa och exkluderan-
de. När denna bild ställs mot ett begrepp som den kreativa klassen, som ofta 
analyseras i termer av bohemindex, toleransindex och teknologiindex (Flori-
da 2006) framträder en intressant frågeställning. Arbetsamhet, praktisk klu-
righet, samarbete i starka och många gånger lite slutna sociala nätverk samt 
en lojalitet mot företagande och arbetsgivare ställs mot mångfald och indivi-
duell frihet, mot vetenskaplighet och en hög rörlighet hos arbetskraften.  

Frågeställningen handlar i grunden om en motsättning mellan sociokultu-
rella kontexter. Värnamo, med ett näringsliv baserat på materiell produktion 
och handel och som även ingår som en del av en sociokulturell kontext som 
starkt präglas av normer och grundläggande antaganden, manifesterat i den 
så kallade Gnosjöandan, ska välja väg. Ska man följa en upptrampad stig 
eller bryta stigar som grenar ut från den befintliga eller skapa helt nya stigar? 
Människor som flyttar in, behöver de ha den kulturella bindningen? Är ar-
betsamhet, lojalitet och samarbete i starka sociala nätverk förenligt med de 
värden som definierar den kreativa klassen? Tilltalar den miljö som erbjuds i 
Värnamo högutbildade och hittar dessa i så fall intressanta arbeten inom det 
lokala och regionala arbetslivet? I kapitel 4 för jag resonemanget vidare och 
sammanfattar analysens resultat och värderar de strategier som diskuteras av 
de lokala aktörerna.  
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4. Sammanfattande slutsatser  

 
Det finns i bilden av, eller diskursen om, Värnamo och dess näringsliv både 
inslag av möjligheter och hot. Den allmänna bilden är dock att aktörerna i 
grunden ser ganska ljust på kommunens och det lokala näringslivets möjlig-
heter att växa. Även om kommunens företag i samband med den globala 
ekonomiska krisen under år 2008 och 2009 har drabbats hårt och arbetslös-
heten i kommunen och regionen stigit kraftigt ser aktörerna inom alla de tre 
sfärerna politik, byråkrati och ekonomi att det finns utvecklingsmöjligheter. 
Självförtroendet är stort och möjligheterna för en tillväxt, både sett till när-
ingslivet och i förlängningen även befolkningsmässigt, ses som större än 
hoten och nedgången betraktas som en tillfällig svacka. Den historiska erfa-
renheten av att man på orten och i regionen har klarat sig genom tidigare 
kriser leder till att aktörerna anser att kommunens och regionens näringsliv 
kan göra det igen. Den specifika lokala eller regionala andan, med basen i 
materiell produktion och handel och där arbetsamhet, klurighet och samar-
bete är starka värden, anser flertalet aktörer ligga till grund för att en åter-
hämtning ska kunna och kommer att ske. När dessutom aktörerna överlag 
anser sig ha en stor fördel i Det centrala läget, framför allt ur ett kommuni-
kationsperspektiv, ser man att möjligheterna till förnyelse och expansion av 
näringslivet som stora. Siffror från hösten 2010 visar också på sjunkande 
arbetslöshetssiffror och åter en liten ökning av folkmängden. 

 

4.1 Den lokala diskursen om Värnamos näringsliv 
Den språkliga och sociala miljö som aktörerna agerar i påverkar i viss ut-
sträckning deras utsagor om verkligheten. Det finns en viss skillnad mellan 
aktörer som har en starkare lokal förankring på orten, antingen som födda på 
orten eller som boende under en längre period, och de som kommit inflyt-
tande till orten. De starkt lokalt förankrade berättar mer som att något är på 
ett bestämt sätt, medan de med en svagare lokal förankring relaterar till att 
de har hört eller fått berättat för sig att det är på ett visst sätt. Diskursen tra-
deras således i olika sociala sammanhang men är så levande att även nyin-
flyttade uppfattar diskursens grundfundament och primära komponenter som 
starka och dominerande. Detta skulle kunna tolkas som att situationskontex-
ten påverkas starkt av den kulturella kontext där diskursen reproduceras 
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(Mattsson 2001). Mer specifikt finns det dock flera situationskontexter som 
påverkar utsagorna. Det urval jag gjort är baserat på aktörer från tre sfärer 
men framför allt politiker och förvaltningstjänstemän ingår i en delvis 
gemensam situationell kontext. Kommunstyrelseledamöterna fungerar och 
verkar i en kontext som står i nära relation till förvaltningstjänstemännen och 
sättet att prata om hot och möjligheter ska sättas i relation till denna kontext. 
Ett gemensamt språkbruk utvecklas i de gemensamma diskussioner som förs 
i olika forum. Samtidigt existerar det andra situationella kontexter där alla 
aktörerna deltar och där olika texter produceras och konsumeras och som 
verkar konformerande på den lokala diskursen. Exempel på detta kan vara 
frukostmöten och Rotaryluncher där beskrivningar och analyser av verklig-
heten i form av rapporter om det lokala konjunkturläget presenteras, föredrag 
om Möbelriket och Designregionen eller presentationer av handelns starka 
ställning i Värnamo.  

Den intertextuella kontexten kan exemplifieras av den påverkan som 
andra texter i form av den forskning om Gnosjöregionen som aktörerna i 
intervjuerna implicit eller explicit relaterar till. Flera av de lokala aktörernas 
sätt att beskriva och förklara världen kan sättas i relation till ekonomisk-
geografiska modeller och även till beskrivande statistik. Många relaterar till 
föreläsningar och till forskningsstudier som gjorts. I dessa ”texter” återfinns 
begrepp och teorier som använts i dessa sammanhang och används av aktö-
rernas i deras beskrivningar av och förklaringar till det lokala rummet. Ser 
man olika aktörers berättelser som texter förbundna med varandra så kan den 
lokala diskursen tolkas som en konstruktion. Denna konstruktion är baserad 
på beskrivningar och bilder av den fysiska och sociala verkligheten men är 
även upplevd av aktörer på den lokala arenan. Konstruktionen processas och 
blir påverkad av de vetenskapliga texter och de sociala sammanhang som 
aktörerna verkar i. Till sist traderas och överförs konstruktionen till en annan 
inkommande aktör utan egentlig erfarenhet av den fysiska och sociala verk-
ligheten i det lokala geografiska rummet och den nya aktören inkorporeras 
på så sätt i diskursen. I en vidare mening kan även konstruktionen traderas 
till en vetenskaplig kontext och reproduceras/rekonstrueras i denna kontext. 
Den aktuella studien kan vara ett exempel på en sådan tradering och rekon-
struktion. 

Kulturkontexten innebär enligt Mattson (2001) att sätta in diskursen i ett 
samhälleligt perspektiv och försöka utläsa de relationer som finns mellan 
texter och diskurser samt samhällets sociala relationer och strukturer. Det 
framträder i exemplet Värnamo en koppling mellan diskurs och samhällets 
struktur. Detta anser jag att jag visat på genom att lyfta fram bilden av en 
stark Anda/Kultur. Till stora delar präglas denna Anda/Kultur av kopplingen 
till en Materiell produktion där Arbetsamhet, Samarbete och Klurighet är 
bärande delar. Detta korrelerar samtidigt med den befintliga näringslivs-
strukturen samt vissa socioekonomiska nyckeltal. Berättelserna om denna 
anda förstärker normer och institutioner och reproduceras genom de starka 
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sociala nätverk varav frikyrkliga miljöer utgör en bärande del (jfr värdekäl-
lor hos Wigren 2003). 

 Den fjärde dimensionen av diskursens kontext består av den historiskt 
och geografiskt specifika samhällskontexten. Det är uppenbart att bilden av 
den kärva och karga miljön med dess steniga landskap, och som beskrivs ha 
försvårat försörjningen för historiska generationer av människor, ges en cen-
tral roll i aktörerna förklaringsmodeller. I en mening handlar det om en syn 
där den historisk–geografiska kontexten anses ha genererat en mentalitet av 
arbetsmoral, klurighet och samarbete. Den anses också ha skapat den själv-
ständighet och problemlösningsförmåga som kännetecknar det näringsliv där 
småföretagaren och entreprenören framstår som ideal. Samtidigt så finns 
även den specifikt geografiska kontexten där aktörerna relaterar till det cen-
trala läget och där bilden av att vara i centrum både är en existerande kon-
struktion men också en bild under konstruktion. Det finns hos aktörerna en 
bild av att Värnamo ännu så länge inte utnyttjat sitt läge fullt ut. En del av 
marknadsföringsstrategin ska således inriktas på den specifika geografiska 
kontext, i form av den central plats som Värnamo utgör, och framhäva den-
na. 

Grundfundamenten i den lokala diskursen utgörs alltså således av Det 
centrala läget och av en Anda/Kultur som består av de primära komponen-
terna arbetsamhet, samarbete och en klurighet. Klurigheten kan i sig definie-
ras i form av ett kunnande i praktisk mening. Detta manifesteras av att när-
ingslivet strukturellt är dominerat av en materiell produktion och handel. 
Kunskapsbasen har historiskt sett alltså varit av syntetisk karaktär där man 
genom tyst och mer informell kunskap prövat sig fram till nya kreativa lös-
ningar. Denna kunskapsbas kombineras med bilden av en stark arbetsmoral 
och en lojal arbetskraft. Samtidigt existerar bilden av ett näringsliv där före-
tag som hjälper varandra är mycket dominerande. Det finns även en stark 
uppfattning om ett entreprenörskap och en småföretagsamhet som man anser 
prägla bygden samtidigt som många av aktörerna nämner de större företagen 
som viktiga för sysselsättning och utveckling (jfr Gertler 2004). 

Den starka förankringen i materiell produktion och handel kombinerat 
med den specifika Anda/kultur som anses råda i regionen går, som visats 
tidigare i analysen, att anknyta till begreppet stigberoende. Teorier om stig-
beroende (David 1985, North 1990, Williamson 2000) har i många avseen-
den varit av intresse för ekonom-geografer och har använts för att både för-
stå och för att utveckla regionala och lokala ekonomier. Kärnan i stigberoen-
deteorin är att institutioner, sociala, ekonomiska och politiska, utvecklas 
utifrån den historiska erfarenheten. En region skulle kunna sägas vara utrus-
tad med ett minne som styr den framtida utvecklingen, ett minne som kan 
verka konserverande och begränsande (Maskell & Malmberg 2007). Ett 
grundläggande antagande är att ekonomiska system förändras över tid men 
de är formade och delvis bestämda av tidigare beslut och historiska händel-
ser. Teknologier är förankrade i maskiner och produktdesign samt en viss 
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typ av lärande och kunnande. Ett andra antagande är att när väl en ekono-
misk förändring eller teknologisk innovation uppträtt så blir processen själv-
förstärkande (Gertler 2005). Ett sätt att använda resurser på blir normerande 
och en viss typ av kunnande förstärks och de kunskaper och erfarenheter en 
aktör har, och den miljö som aktören eller institutionen är verksam inom, 
påverkar både viljan men också förmågan att utvecklas vidare. Främst har 
dessa idéer använts för att förklara förändringar av teknologisk och ekono-
misk utveckling.  

Begreppet inlåsningseffekt avser att illustrera problemet med att en tek-
nisk eller institutionell utveckling stagnerar på grund av för stort beroende av 
den historiska erfarenheten. Boschma et al. (2009) visar dock på att utveck-
lingen av innovationsförmågan är beroende av att ny kompetens är relaterad 
till den existerande. För stor närhet alternativt för stort avstånd i kompetens-
nivå mellan den nya och den gamla arbetskraften leder inte till ökad innova-
tionsförmåga. En regions konkurrenskraft kan i det perspektivet sägas vara 
beroende av hur starkt det historiska stigberoendet är, hur stark den existe-
rande kulturen och traditionen är, men också hur policyskapande institutio-
ner agerar i denna kontext. Teknologiskt stigberoende följs ofta av ett insti-
tutionellt stigberoende (Fuchs & Shapira 2005). 

Martin (2010) ansluter i viss mening indirekt till detta men kritiserar del-
vis modellen och dess centrala begrepp inlåsningseffekter. Ett stigberoende, 
det vill säga ett beroende av den teknologiska och kulturella struktur som 
tidigare varit den dominerande i regionen eller inom det lokala näringslivet, 
kan leda till att innovationer uteblir på grund av att den historiska erfarenhe-
ten och kunskapen begränsar viljan och förmågan till utveckling och om-
ställning. Martin (2010) menar dock att stigberoendeteorin kan kombineras 
med ett evolutionärt perspektiv och att dessa kan befrukta varandra. Lokal 
industriell utveckling handlar om att anpassa sig till en ständigt föränderlig 
konkurrensutsatt och reglerad omgivning och att detta utgör ett tryck som 
stimulerar utveckling. Stigberoende skulle i en sådan tolkning kunna leda till 
inlåsning men också till en dynamisk process där gammal kunskap och pro-
duktion förnyas.  

I anslutning till begreppet stigberoende kan man koppla begreppet lärande 
regioner samt begreppet tyst kunskap. Överföring av så kallad tyst kunskap 
eller det som inte är lätt att överföra till skriftlig kunskap, utan baseras på 
mer konkreta lärandesituationer är starkt kopplad till vissa regioner, varav 
Gnosjöregionen kan vara ett exempel. Dessa regioner präglas av sin historis-
ka erfarenhet, och det sätt som finns att angripa problem och bedriva produk-
tion på är specifikt för den egna regionen. Det lärande som sker är starkt 
invävt i flera olika institutionella sammanhang, såväl kulturella och sociala 
som ekonomiska och teknologiska, där den regionala näringslivskulturen 
således är starkt stigberoende. En medvetenhet om detta beroende är väsent-
ligt för lokala och regionala beslutsfattare när de vill förändra en rådande 
situation (Gertler 2005).  
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Sätter man Värnamo i relation till dessa resonemang kan man visa på både 
svårigheterna men också möjligheterna att koppla samman en lokal diskurs 
med strategiska val. Kopplingarna till en existerande kunskap och till starka 
traditioner finns och aktörerna vill gärna att den så kallade Andan/Kulturen 
ska få växa in i nya verksamheter, samtidigt som det finns ambitioner att 
koppla loss från historien. Detta kan även i viss mån gälla för att koppla loss 
från ett socialt stigberoende, att gamla sociala nätverk förenas med nya soci-
ala nätverk (jfr Tillberg Mattson & Stenbacka 2004). 

 
 

Figur 5. Den lokala diskursen. Sammanfattning av analysen. 

 

 
 
 
 
Modellen i figur 5 sammanfattar hur den lokala diskursen byggs upp.  Det 
finns en gemensam diskurs, eller om man så vill en gemensam kultur, base-
rad på två grundfundament. Till detta kommer relaterade komponenter, eller 
grundläggande antaganden, om den lokala näringslivsutvecklingen och den 
är i många avseenden gemensam för de tre lokala aktörerna. Bilden av den 
Anda/Kultur som finns hos de lokala aktörerna har en regional förankring i 
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den mentalitet och kultur som anses prägla nordvästra Småland. Denna kan 
beskrivas som en näringslivskultur baserad på arbetsamhet, klurighet och 
samarbete och finns etablerad i berättelserna om det lokala geografiska 
rummet. I detta avseende finns det egentligen ingen kamp sett ur ett makt-
perspektiv.  Det verkar som om det finns en samstämmighet och att det finns 
en dominerande diskurs sett till beskrivningar och förklaringsmodeller. Den-
na anda ses som en viktig konkurrensfördel, den anses unik och stå för en 
kompetens som grundar sig i ett tyst kunnande och ett praktiskt lärande och 
ses som ett mycket kreativt och innovativt lokalt/regionalt produktionssy-
stem. Kombinerat med det centrala läget anses detta ge goda förutsättningar 
för ett livskraftigt näringsliv och en framtida befolkningstillväxt. Det som 
framstår som en kamp mellan olika maktsfärer kan spåras till den nivå där 
diskursen sätts i relation till handlingsdimensionen. Nya verksamheter som 
logistik och design, kombinerat med utbildningssatsningar kompletterar den 
starka basen i tillverkningsindustri och handel. Besöksnäringarna ses mer 
som komplement till ovanstående.  

Det går att spåra skillnader mellan de olika aktörerna med avseende på 
deras olika bakgrund (socialt, kulturellt och ekonomiskt) och olika rationali-
teter och institutionella förutsättningar, som till exempel lagstiftning och 
regelverk. Frågan om den lokala diskursen kan relateras till den ekonomisk-
geografiska forskningen och denna relation kan ses som tudelad. Dels är 
aktörerna medvetna om den forskning som finns om regionen och flera näm-
ner exempel på studier och vetenskapliga modeller som de läst om eller hört 
om. Dels kan dessa kopplingar till den vetenskapliga världen kan även sägas 
vara riktade åt andra hållet. De beskrivningar och förklaringsmodeller som 
de lokala aktörerna ger vid intervjutillfället kan likställas med den empiri 
som ligger till grund för de teoretiska modellerna. Överensstämmelsen mel-
lan den lokala bilden av verkligheten och teorier och modeller finns därför 
att modellerna faktiskt fångat centrala egenskaper hos verkligheten. Samti-
digt så förstärker forskningen vissa trender. Desto fler modeller och under-
sökningar som tar upp vikten av att ha globala kopplingar eller egen produk-
tion, desto fler aktörer är det som anammar dessa budskap och påverkar när-
ingslivets struktur och funktionssätt. Den lokala diskursen står i ett dialek-
tiskt förhållande till vetenskapliga diskurser och är beroende av den 
bakgrund de olika aktörerna har i form av utbildning, ideologi och socialt 
arv. Den är också beroende av de källor man hämtar sin information ifrån. 
Samarbeten med andra företag, regionalt, nationellt och internationellt, och 
med institutioner kopplade till högre utbildning, påverkar de bilder om verk-
ligheten man har och vilka strategier man lägger upp.  

Konkretiserar man den lokala diskursen och relaterar till en strategisk di-
mension kan man visa på flera aspekter. En av de saker som gör att aktörerna 
anser att Värnamo kommuns näringsliv har så goda framtida förutsättningar 
är att kommunens näringsliv av många aktörer beskrivs som diversifierat. I 
många stycken kan även beskrivningen av orten i sig kopplas till denna di-
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versifierade bild. Här finns det mesta man behöver. Det konstrueras i aktö-
rernas medvetande en bild av den lilla trygga staden med det stora utbudet, 
som även lyckats väl i integrationsfrågor. Värnamo ses i mångt och mycket 
som ett centrum i ett industriellt distrikt, starkt förankrad i en tillverkande 
industritradition. Men samtidigt ges orten funktionen av en service- och 
tjänstebaserad roll i hela Gnosjöregionen och parallellt med detta existerar 
det tydligt i den lokala diskursen eller kulturen en identitet som marknads-
staden och detta distanserar bilden av framför allt centralorten från övriga 
regionens karaktär. Modellen i figur 5 illustrerar inte bara den lokala diskur-
sen utan visar också på hur den är relaterad till de strategiska val som kom-
munen gör och uttalar sig vilja göra. 

4.2 Lokala strategiska val 
Möjligheterna att kommunen ska växa befolkningsmässigt beskrivs av aktö-
rerna som stora och ser man framåt under en trettioårsperiod menar många 
att en tillväxt där kommunantalet nått femtiotusen invånare är möjlig. Denna 
tillväxt baserar aktörerna på ett flertal olika faktorer. I grunden ser man det 
som mycket viktigt att se till att skapa arbetstillfällen eller skapa förutsätt-
ningar så att arbetstillfällen kan skapas av nya företag. En avgörande förut-
sättning för att locka till sig företag är enligt aktörerna det centrala kommu-
nikationsläget och att kommunen har ett strategiskt läge med avseende på 
marknader för regionens produktion och för logistikföretag. Det är i detta 
sammanhang som satsningen på verksamhetsområdet Sydsvenska krysset, 
beläget vid E4:an och riksväg 27 ska ses. Detta 100 hektar stora område har 
iordningsställts för verksamheter som logistik, handel och lättare industri. De 
olika aktörerna uttrycker detta som en positiv satsning men det går också att 
spåra en konflikt eller maktkamp mellan de olika sfärerna. Många inom när-
ingslivet ser denna satsning som för sen och detta går i viss mån att koppla 
till den sparsamhet som är framträdande i diskursen. Det är stora invester-
ingar som ska göras med kommunala pengar och många företagare lägger 
över ansvaret på den politiska makten och anser den politiska makten vara 
för försiktig. Satsningar som görs anses av flera aktörer inom näringslivet 
komma för sent och detta sätter man i relation till andra kommuner som 
hunnit före. Den politiska sfärens aktörer för fram denna sparsamhet som en 
viktig grund för en framtida utveckling och ett fundament för kommunens 
position idag är den förda lokala ekonomiska politiken.  

Det centrala läget skulle enligt de flesta av aktörerna även förstärkas av 
om den så kallade Europabanan, en höghastighetsjärnväg mellan kontinenten 
och norra Europa, blir verklighet. I en framtid skulle den kunna innebära att 
flera snabbtåg stannar i Värnamo och göra det relativa avståndet till stor-
stadsregionerna mindre. Denna persontrafik kopplar i flera fall aktörerna 
samman med den satsning på en kombiterminal som kommunen planerat för. 
I detta fall befinner sig Värnamo i en regional konkurrenssituation. Grann-
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kommunen Vaggeryd har redan byggt de första delarna av en sådan kombi-
terminal. Nässjö, som ligger vid södra stambanan, har synpunkter på sträck-
ningen av Europabanan och en annan dimension av denna konkurrenssitua-
tion är var utmed sträckningen Helsingborg – Stockholm som tågen ska 
stanna och hur ofta (SOU 2009:74).   

En annan möjlighet till utveckling ges av det centrala läget i Gnosjöregio-
nen där Värnamo ges rollen av att ha servicefunktionen i regionen i form av 
sjukhus, företagstjänster och detaljhandel. Hos vissa aktörer existerar möj-
ligheten eller önskemålet att inkludera hela eller delar av Gnosjö kommun i 
Värnamo även rent administrativt och bilda en ny kommun. Denna utveck-
ling finns dock inte med som huvudsakligt fokus i denna studie. I en kom-
mande regionombildning skulle förutsättningarna för en sådan kommun-
sammanslagning vara av intresse att studera. Särskilt med tanke på de starka 
kommunala identiteter som, trots Gnosjöandans enande drag, framträder hos 
aktörerna. 

I den geografiska kontext som Värnamo kommun utgör finns det dock 
bland aktörerna bilder av flera hot mot en positiv utveckling. Ett av dessa är 
att grunden för näringslivets styrka och det som varit en dominerande fram-
gångsfaktor historiskt i regionens näringsliv, den tillverkande industrin, inte 
längre klarar sig i en allt hårdare konkurrens. Det globala hotet från låglöne-
länder ses som allvarligt. Många av aktörerna, inom alla tre sfärerna, betonar 
det stora, enligt många alltför stora, beroendet av tillverkningsindustrin.  
Framför allt menar man att kommunens beroende av företag som är underle-
verantörer till bilindustrin är ett mycket reellt hot. Hotet att vara för beroende 
av andras produktion utan att ha egna produkter och egen produktutveckling 
ses som stort. Samtidigt menar man att detta hot är något mindre i Värnamo 
eftersom kommunen har ett mer diversifierat näringsliv än till exempel Gno-
sjö och Gislaved. Bristen på kvalificerad arbetskraft och en alltför stor ut-
flyttning av yngre är också kopplat till detta hot. Möjligheterna som en hel 
del av aktörerna menar finns för att möta detta hot är bland annat satsningen 
på ombyggnaden av Gummifabriken till ett kombinerat utbildnings-, kultur- 
och företagscentrum.  

För att vidareutveckla industrin handlar det om en produktutveckling där 
kunskapsinnehållet är lite större. Aktörerna för fram behovet av mer avance-
rade produkter och produktionsprocesser där det inte längre enbart handlar 
om legotillverkning. Satsningar på utbildning nämns av aktörerna som cen-
trala för näringslivets utveckling, även om åsikterna skiljer sig åt om vilken 
typ av inriktning denna utbildning ska ha. Satsningar på teknik i form av 
industriell process- och produktionsutveckling och konstruktionsutveckling 
med 3D-teknik ,samt på logistik och handel, är centrala teman och finns i 
viss utsträckning redan etablerade i konkreta projekt. Flertalet aktörer är 
dock inne på linjen att produktionen bör ha ett högre kunskapsinnehåll, byg-
ga på en mer vetenskaplig och analytisk kunskapsbas samtidigt som denna 
förankras i den syntetiska kunskapsbasen. Detta är något som uttrycks kon-
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kret i de samarbeten med Tekniska Högskolan i Jönköping som existerar. 
Innovationer där kombinationer av en syntetisk och analytisk, och även en 
symbolisk, kunskapsbas anses av både lokala aktörer och forskare vara en 
bärande strategi (jfr Benneworth & Hospers 2007). Detta skulle kunna defi-
nieras som att näringslivets strategier ska vägledas av nyckelord som flexibi-
litet, innovation och samverkan (jfr Storper 1997). En av de så kallade nyck-
elpersonerna sammanfattar det på följande sätt: 

Jag skulle nog vilja säga att verkstadsindustrin kommer att ha en domineran-
de ställning även i ett tjugo-trettioårsperspektiv. Däremot så är det viktigt att 
andra näringar kommer in och då tror jag att logistik är det jag närmast kan 
se. Det jag saknar är ju allting inom de nya kommunikationsmedierna och det 
känns lite oroande att vi inte har någonting där. Samtidigt så får man nog 
bara det om man har relevanta utbildningar. Det hänger ihop. De uppstår där 
utbildningar finns. Tjänstesektorn är överhuvudtaget för svag här. Kan man 
få logistik och handel att utveckla sig så tror jag att tjänstesektorn växer av 
sig själv. Jag tror att det är nyckeln. Nyckelperson 1 2010-01-08 

 
Flertalet ser även behov av nya områden och dessa är förutom logistik och 
utbildning design och upplevelseindustri. Dessa två har sin grund i en mer 
symbolisk kunskapsbas och skiljer sig således i många avseenden från den 
tradition inom näringslivet som finns etablerad. Designspåret är dock starkt 
kopplat till möbelindustrin. Denna tradition har en stark förankring inom 
regionen från tiden då möbeltillverkning var dominerande i regionen under 
1920- och 1930-talet. Motsättningen eller föreningen mellan den symboliska 
och den syntetiska kunskapsbasen har fått sitt uttryck i Vandalorum. Ett 
konst- och designmuseum med satsning på utbildning inom design i samar-
bete med Växjö universitet har under många år enbart varit en idé med ur-
sprung i Källemos grundare Sven Lundh. Under flera år har osäkerhet med 
finansiering och verksamhetens innehåll försenat byggstarten men under 
2009 och 2010 har projektet fått en fysisk och institutionell form. Närings-
livsföreträdare har gått in med kapital i satsningen och tre byggnader är un-
der uppförande 2010-2011. Denna satsning ses av väldigt många intervju-
personer som en mycket viktig del i Värnamos framtida utveckling. Dels i 
form av att tillföra en ny dimension, design, till den industriella kunskap och 
erfarenhet som finns i kommunen och regionen och dels för att förstärka 
Värnamos position som regionalt centrum. Samtidigt finns det en lite tviv-
lande inställning till detta projekt och särskilt tydligt syns detta tvivel hos 
intervjupersoner verksamma inom tillverkningsindustrin. Den syntetiska 
kunskapsbasen präglad av en anda av tillverkning och produktion av materi-
ella varor möter en symbolisk kunskapsbas med fokus på immateriella vär-
den och estetiska kvaliteter.  
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4.3 Vägval för Värnamo? 
De lokala aktörerna i Värnamo kan sägas omfatta en dubbel syn på utveck-
lingen av kommunen i framtiden. Många av intervjupersonerna beskriver 
den lilla trygga orten med det stora utbudet och ett näringsliv starkt präglat 
av starka sociala nätverk. Många uttrycker sparsamheten och försiktigheten i 
satsningar som gjorts som något hämmande och i viss mån negativt. Samti-
digt så har befolkningsutvecklingen i och för sig varit relativt stabil över 
längre tid, men ökningen har inte varit exceptionellt kraftig. Det finns en 
uppskattning av det lilla, det nära och denna bild existerar samtidigt med en 
bild av den expansiva kommunen. (jfr Heldt Cassel 2008b samt Nordfeldt & 
Stenbacka 2008). Kan och vill dvärgschnauzern bli en riesenschnauzer? 

Frågan om jobb följer människor eller om människor följer jobb förefaller 
även den vara en mycket central fråga för en kommun som Värnamo och de 
lokala aktörer som är verksamma här (jfr Storper & Scott 2009). Basen i 
näringslivet har varit materiell produktion och tillverkning, där en stor andel 
sysselsatta har funnits. Bristen på arbetskraft har under vissa tider varit ett 
problem och ett av de största problemen som aktörer inom näringslivet ser är 
bristen på högutbildad arbetskraft framför allt inom teknikorienterade före-
tag. Kommer företagen i Värnamo kommun och i regionen att kunna locka 
till sig den sorts arbetskraft man behöver för att utveckla näringslivet och 
höja kunskapsinnehållet i produktion och tjänster? Kommer individer från 
den kreativa klassen att vilja flytta till Värnamo kommun där en anda präg-
lad av arbetsamhet, samarbete och klurighet reproduceras i starka sociala 
nätverk?  

Tjänstesektorn utvecklas starkt i den svenska ekonomin men hur mycket 
kan den växa i en kommun av Värnamos storlek och hur stor betydelse 
kommer den att ha för sysselsättning? Är befolkningsunderlaget tillräckligt 
stort? Den lokala arbetsmarknaden består ju även av en stor andel sysselsatta 
inom vården då Värnamo har ett regionsjukhus som är av stor betydelse. Hur 
kommer denna situation se ut i en förändrad regionindelning? Är Värnamos 
geografiska läge i centrum ett faktiskt förhållande eller är det en konstruk-
tion som blir till en realitet och vad är Värnamo i så fall i centrum av? Cent-
rum i en region dominerad av tillverkningsindustri? Centrum för handel? 
Vilken placering i ett hierarkiskt ortssystem har egentligen Värnamo om vi 
ser i relation till Växjö och Jönköping, två större centralorter i Värnamos 
närhet? Hur stort är det utrymme som finns för Värnamo att växa befolk-
ningsmässigt men också näringslivsmässigt? 

Sammantaget kan bilden av Värnamos näringslivsutveckling och kom-
munala tillväxtambitioner vara en bild som är på väg att ändras. Mentaliteten 
och den lokala näringslivskulturen förefaller vara på väg att gå igenom en ny 
omvandlingsprocess. Denna bild eller strategi är byggd på historiska erfa-
renheter men kombineras med nya inslag. Den påverkas dels av de egna 
bilderna av det lokala geografiska rummet men också av de bilder som det 
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vetenskapliga samhället representerar. Jag sammanfattar bilden om framtida 
strategiska val eller frågeställningar på följande sätt: 

 
Övergång och/eller överföring från en mentalitet till en annan 
•  från produktion till innovation 
•  från underleverantör till egentillverkning 
•  från tillverkning till design 
•  från lågutbildad till högutbildad 
•  från liten till större stad/kommun 
•  från del av till centrum i region 
•  från anonymitet till synlighet (att skapa den mentala kartan hos ex-

terna aktörer där Värnamo är i centrum och av betydelse)  
 

Beroende på syfte och verksamhet finns olika regionala, funktionella och 
administrativa enheter med i aktörernas bilder av verkligheten. Näringslivet 
och kommunal verksamhet och de aktörer som rör sig inom dessa fält ingår i 
varierande utsträckning i olika formella och informella nätverk. Det lokala 
geografiska rummets fysiska och sociala dimensioner tenderar att vara rörli-
ga i rummet över tiden. Verksamheter, kommunikationer och infrastruktur i 
det fysiska rummet samverkar med ideologiska perspektiv och vetenskapliga 
paradigm eller diskurser. Regionbegrepp och samarbeten, lärandeprocesser 
och innovationer utvecklas genom erfarenhet av historien, genom samverkan 
mellan olika aktörer där olika kunskapsbaser möts. Mötet mellan strukturer 
och aktörer skapar eller hindrar utveckling. Samtidigt är regionbegreppet i 
ständig användning och manifesteras i olika typer av regionala samarbeten 
och regionala institutioner. Följande fråga tillsammans med några belysande 
exempel där begreppet region ingår visar på de val och möjligheter som 
finns. 
 

Värnamo som en del av olika regioner – men vilka regioner? 
•  Gnosjöregionen 
•  GGVV eller GGV 
•  Entreprenörsregionen 
•  Möbelriket 
•  Designregionen 
•  Småland som upplevelseregion 
•  Branschkluster 
•  Utbildningsregioner – Jönköping och/eller Växjö-Kalmar? 
•  Arbetsmarknadsregioner – med centrum i Värnamo? 

 
I den lokala kontexten, i det lokala geografiska rummet, verkar det finnas en 
ganska stor samstämmighet mellan aktörerna. Kommunen bör välja en stra-
tegi där man satsar på att utveckla det geografiskt centrala läge man anser sig 
ha. I och med satsningar på logistik och utökade verksamhetsområden utmed 
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E4:an konkretiseras denna strategi och kommunen bidrar med att färdigställa 
tomtmark och infrastruktur. Vidare är satsningen på ombyggnaden av Gum-
mifabriken ett försök att skapa utbildningar. Dels kan dessa fungera som 
stöd till de företag och verksamheter som finns i kommunen genom riktade 
utbildningssatsningar. Dels har kommunen som mål att öka kultur- och ut-
bildningsutbudet för invånarna i kommunen och på så vis kan satsningen 
göra det mer attraktivt att bo i Värnamo kommun. Det finns medvetna sats-
ningar i form av Aktiv Fritid och Gott om Plats som syftar till att ta hand om 
nyinflyttade och se till att bilden av att det är svårt att ta sig in i sociala nät-
verk förändras och att göra det socialt möjligt att stanna kvar. Vandalorum, 
som är ett projekt som är fristående från kommunens verksamhet, men som 
ändå fått stöd i form av tomtmark och vissa investeringsbidrag, ses som yt-
terligare en attraktion och ett projekt som kan bidra till platsens och regio-
nens kvalitativa utveckling. Framför allt ser man detta som en viktig del i 
strategin att koppla samman olika kunskapsbaser, till exempel att förena den 
materiella produktionens fokus på funktion med design med dess fokus på 
form och funktion. Det handlar om att utveckla en ny väg som följer i de 
gamla vägarnas spår men som leder till nya domäner (jfr Martin 2010). Se-
dan kan man alltid ställa frågan om bilden av verkligheten och de strategier 
som väljs korrelerar med de reella förutsättningarna. 
 
Jag anser att jag nått syftet med undersökningen där jag kartlagt lokala aktö-
rers sätt att beskriva och förklara den fysiska och sociala verklighet de själva 
är en del av. De modeller jag utvecklat kan fungera som ett redskap för kart-
läggning och analys av lokala näringslivskulturer och kommunala utveck-
lingsstrategier, både ur ett vetenskapligt perspektiv och ur ett policyperspek-
tiv. I föreliggande studie studeras enbart en kommun men kommande arbe-
ten skulle kunna utveckla modellen vidare genom att anlägga mer jämföran-
de perspektiv. Vidare skulle det, med tanke på den diskursiva bild av 
arbetsamhet, samarbete och klurighet som framkommit, vara intressant att 
studera hur detta samarbete ser ut och hur lärande och innovationer utvecklas 
i den typ av socioekonomiska kontexter som företagen i Värnamo kommun 
ingår i. Ett helt annat spår öppnas även upp i det attraktivitetstänkande vad 
gäller arbetskraft som framkommer som behov och strategi hos flera aktörer. 
Hur ser inflyttade och utflyttade högutbildade på den miljö som Värnamo 
kommun utgör? Kan Värnamo attrahera och behålla den typ av arbetskraft 
som man menar behövs för att utveckla företagen och näringslivet i kommu-
nen? 
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 119

• Tjänsteman 4 2009-05-29 
• Tjänsteman 5 2009-05-05 
• Tjänsteman 6 2009-05-14 

 
• Politiker 1 2009-05-26 
• Politiker 2 2009-04-14 
• Politiker 3 2009-04-29 
• Politiker 4 2009-06-03 
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• Politiker 6 2009-08-13 
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Bilaga 1. Intervjuguide Politiker och tjänstemän 
 

Frågor rörande respondentens bakgrund 
• Ålder och familjesituation 
• Livsbana – hur har du hamnat här? 
• Bostadsort 
• Utbildning; typ och längd 
• Yrkesroll; föregående och nutida 
• Fritidsintressen 
• Föreningsaktiviteter 
• Vilken typ av arbetsuppgifter? 
• Uppdragets omfattning? 

 
Frågor om den uppfattade bilden av Värnamo 
Bilden av Värnamo; aktörernas egen version för att få deras uppfattning om 
ortens, kommunens och näringslivets struktur. 

• Hur skulle du beskriva Värnamo som kommun och centralort för ut-
omstående? 

o Geografiskt 
o Befolkningen 
o Näringslivet 
o Politik och förvaltning 
o Fritid och kultur 

• Vilka näringar anser du vikigast för kommunens utveckling?  
• Hur ser du på kommunens näringsliv med avseende på konkurrens-

kraften gentemot omvärlden; regionalt, nationellt och globalt? 
• Vad anser du skilja ut Värnamo 

a) Från övriga kommuner i Sverige?  
b) Från övriga kommuner i GGVV-regionen? 

 
Frågor om relationer och nätverkskontakter 
Relationer med andra; företag, föreningar, banker, förvaltning, politiker et c 
för att kartlägga formella och informella nätverk och betydelsen av sociala 
institutioner 

• Hur ser dina/era kontakter med andra verksamheter ut? 
• Anser du att det finns skillnader mellan lokalt/externt ägda företag 

om du ser på de kontakter du haft med näringslivet? 
• Hur bedömer du betydelsen av dessa kontakter? 
• Medlemskap i nätverk? Vilka kontakter? Vilken typ av information? 

Vilken betydelse? 
• Medlemskap i ideella föreningar? Vilka kontakter? Vilken typ av in-

formation? Vilken betydelse?  
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Frågor om orsaker till lokal utveckling 
Orsaker till ortens, kommunens och näringslivets funktionssätt för att kart-
lägga aktörernas bilder av och förklaringar till näringslivets utveckling. 

• Den bild du beskriver – varför tror du att det ser ut som det gör? 
• Gnosjöandan sägs ofta förklara framgångar – vad innebär den för 

dig? 
• Omfattas Värnamo av samma anda? 

 
Frågor om framtiden 
Framtidsbilder för att kartlägga aktörernas syn på hot och möjligheter för 
både orten, kommunen och näringslivet. 

• Hur ser du på framtiden för: 
o Värnamo kommun 
o Värnamo som centralort 
o GGVV-regionen 

• Hot? 
• Möjligheter? 
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Bilaga 2 Intervjuguide Företagare 
 

Frågor rörande respondentens bakgrund 
Frågor rörande respondentens bakgrund 

• Ålder och familjesituation 
• Livsbana – hur har du hamnat här? 
• Bostadsort 
• Utbildning; typ och längd 
• Yrkesroll; föregående och nutida 
• Fritidsintressen 
• Föreningsaktiviteter 
• Vilken typ av arbetsuppgifter? 
• Uppdragets omfattning? 

 
Frågor rörande företagets verksamhet 

• Vilken typ av verksamhet? 
• Storlek; anställda, omsättning och försäljning? 
• Viktigaste marknader/kunder? 
• Underleverantörer? 
• Behov av arbetskraft och kompetens? 
• Transporter, beroende och faktisk användning? 

 
Frågor om Värnamos betydelse för den egna verksamheten (ur ett företa-
garperspektiv) 

• Vad erbjuder Värnamo som är bra för ert företag? 
• Vad saknar du som företagare? 
• Rekrytering av arbetskraft? 
• Lokala arbetskraften – utbud och kompetens? 
• Betydelse av lokal marknad kontra extern marknad? 
• Varifrån kommer investeringskapital? Lokalt eller externt? 

 
Frågor om den uppfattade bilden av Värnamo 
Bilden av Värnamo; aktörernas egen version för att få deras uppfattning om 
ortens, kommunens och näringslivets struktur. 

• Hur skulle du beskriva Värnamo som kommun och centralort för ut-
omstående? 

o Geografiskt 
o Befolkningen 
o Näringslivet 
o Politik och förvaltning 
o Fritid och kultur 

• Vilka näringar anser du vikigast för kommunens utveckling?  
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• Hur ser på kommunens näringsliv med avseende på konkurrenskraf-
ten gentemot omvärlden; regionalt, nationellt och globalt? 

• Vad anser du skilja ut Värnamo 
a) Från övriga kommuner i Sverige?  
b) Från övriga kommuner i GGVV-regionen? 
 

Frågor om relationer och nätverkskontakter 
Relationer med andra; företag, föreningar, banker, förvaltning, politiker et c 
för att kartlägga formella och informella nätverk och betydelsen av sociala 
institutioner. 

• Hur ser dina/era kontakter med andra verksamheter ut? 
• Anser du att det finns skillnader mellan lokalt/externt ägda företag 

om du ser på de kontakter du haft med näringslivet? 
• Hur bedömer du betydelsen av dessa kontakter 
• Medlemskap i nätverk? Vilka kontakter? Vilken typ av information? 

Vilken betydelse? 
• Medlemskap i ideella föreningar? Vilka kontakter? Vilken typ av in-

formation? Vilken betydelse?  
 

Frågor om orsaker till lokal utveckling 
Orsaker till ortens, kommunens och näringslivets funktionssätt för att kart-
lägga aktörernas bilder av och förklaringar till näringslivets utveckling. 

• Den bild du beskriver – varför tror du att det ser ut som det gör? 
• Gnosjöandan sägs ofta förklara framgångar – vad innebär den för 

dig? 
• Omfattas Värnamo av samma anda? 

 
Frågor om framtiden 
Framtidsbilder för att kartlägga aktörernas syn på hot och möjligheter för 
både orten, kommunen och näringslivet 

• Hur ser du på framtiden för: 
o Värnamo kommun 
o Värnamo som centralort 
o GGVV-regionen 

• Hot? 
• Möjligheter? 
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Bilaga 3. Information till respondenter 
 
Kulturgeografiska institutionen  
Uppsala universitet 
Forskarskolan i geografi  

 
Forskarstuderande: Martin Röllgårdh  
Handledare: Anders Malmberg, professor, inriktning ekonomisk geografi, 
Uppsala universitet Kjell Haraldsson, universitetslektor, Uppsala universitet  

 
Information om forskningsprojekt - licentiatuppsats  

 
Den studie jag, som forskarstuderande på Forskarskolan i geografi, ska göra 
behandlar ortsutveckling och näringslivsutveckling i Värnamo kommun. 
Studien baseras huvudsakligen på en kvalitativ intervjuundersökning med ett 
urval av politiker, förvaltningstjänstemän och lokala företagare. Urvalet av-
gränsas geografiskt till personer verksamma i Värnamo kommun och till 
personer som innehar ledande positioner inom sina respektive verksamheter. 
  
Syftet med undersökningen är att undersöka hur lokala aktörer inom Värna-
mo kommun och näringsliv beskriver och förklarar den lokala orts- och när-
ingslivsutvecklingen, hur aktörerna beskriver och värderar framtida hot och 
möjligheter samt ser på utvecklingsstrategier för kommunen och kommu-
nens näringsliv.  

 
Intervjuerna kommer att utgå från en intervjuguide som behandlar följande 
områden:  

• Korta frågor om Din egen bakgrund rörande utbildning, yrkesroll, 
fritidsintressen och livsbana fram till dagens situation  

• Frågor som rör beskrivningar av Värnamo som ort med fokus på 
näringslivet  

• Frågor om relationer med andra personer och institutioner; kontakt-
ytor och nätverk  

• Frågor som rör förklaringar till den lokala utvecklingen  
• Frågor om framtiden  

 
Intervjuerna kommer att utgå från frågor men fokus för mig som forskare är 
att få igång ett samtal med respondenten om hur den lokala situationen och 
utvecklingen uppfattas. Frågorna kommer således att användas som grund 
för ett samtal med just Dig där jag tror Du kan bidra med information som är 
värdefull för studien. Innehållet i dessa samtal kommer sedan att användas 
av mig som forskare i min studie.  

 



 125

Intervjuerna kommer att spelas in, transkriberas till text, tolkas och användas 
som källmaterial i den licentiatuppsats jag planerar att lägga fram i januari 
2011. Det inspelade och transkriberade materialet kommer att arkiveras hos 
mig som forskare. Materialet kommer finnas tillgängligt för Dig som enskild 
intervjuperson, men inte lämnas ut till personer utöver mig som forskare, 
mina handledare och eventuella opponenter. Materialet kommer att lagras 
under en period av minst 10 år.  

 
För ytterligare frågor om undersökningen före och efter intervjuerna är Du 
välkommen med frågor och synpunkter. Mina kontaktuppgifter är:  

 
E-mail: fig-rd@edu.varnamo.se  
Telefon: 0370-474 03 (hem) alternativt 0707-20 22 64(mobil)  

 
Deltagande i forskningsprojekt Vägval för Värnamo  

 
Jag______________________________ godtar att ställa upp på en inter-
vju i samband med den ekonomisk-geografiska studien Vägval för Vär-
namo.  

 
 Jag godkänner att  

• den intervju jag deltar i får spelas in och lagras som digitalt ljud för 
senare transkribering  

• innehållet i den intervju jag deltar i får användas och tolkas i forsk-
ningssyfte  

• citat och tolkningar får publiceras i kommande licentiatuppsats  
 
Jag:  

 vill att mina svar avidentifieras så långt det är möjligt med tanke på un-
dersökningsgruppens storlek  

 
 kan, om behovet finns, tänka mig att finnas med i avsnitt i avhandlingen 

där funktion och intervjuutsagor kopplas samman på ett sådant sätt att identi-
fiering blir möjlig  

 
Värnamo den __________________________  

 
Underskrift ____________________________ 
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