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Sammanfattning 

Uppsatsens titel: Ekonomiska frizoner i stadsdelar med sociala och ekonomiska hållbar-

hetsproblem – Hot eller möjlighet? 

  

Seminariedatum: 24 maj 2011 

  

Ämne/kurs: Examensarbete på magisternivå 30 hp, Redovisning 

  

Författare: Annica Borr Sehovic & Bernd K. Zamanpur 

  

Handledare: Mikael Hellström 

  

Fem nyckelord: Ekonomiska frizoner, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, strategi, 

Malmö 

  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en helhetsbild över konceptet med ekonomiska 

frizoner. Vi ska ge förslag på vilka aspekter som bör beaktas vid en strategiutformning inför 

en eventuell implementering av zonerna och ska då ta hänsyn till de svenska förutsättning-

arna.  

  

Metod: Genom att skapa en teoretisk referensram och utgå från denna vid analys av empi-

riskt material, såsom intervjuer, tidigare och aktuella ekonomiska frizoner samt den allmänna 

opinionen, ska aspekter inför utformandet av en strategi för ekonomiska frizoner undersökas. 

Studien bygger på en kvalitativ metod med Malmö Stad som hypotetiskt exempel istället för 

en fallstudie.  

  

Teoretiska perspektiv: Sociologiska teorier om stratifiering och organisering av samhällshi-

erarkier, samt ekonomiska teorier rörande omvärldsanalys, inträdesbarriärer och trade-off’s, 

konkurrensfördelar för innerstadsområden och förändring.  

  

Empiri: Intervjuer, insamling av material kring tidigare och aktuella ekonomiska frizoner samt 

en kort översikt av den allmänna opinionen i Sverige.  

  

Slutsatser: Den viktigaste aspekten vid utformningen av strategier inför implementeringen 

av ekonomiska frizoner är att alla utsatta områden har individuella förutsättningar och därför 

behöver anpassas till respektive distrikt. Vidare bör ekonomiska frizoner kombineras med 

andra projekt utan att dessa motarbetar varandra samtidigt som det inte finns några garantier 

för en positiv samhällsutveckling.  
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Summary in English 

  

Title: Economic free zones in socially and economically distressed areas – Threat or oppor-

tunity? 

  

Seminar date: 24th May 2011 

  

Course: Master thesis in business administration, 30 University Credit Points (30 ECTS).  

  

Authors: Annica Borr Sehovic & Bernd K. Zamanpur 

  

Advisor: Mikael Hellström 

  

Five key words: Economic free zones, social sustainability, economic sustainability, strat-

egy, Malmo.  

  

Purpose: The purpose of this paper is to provide an overview of the concept of free eco-

nomic zones. We will give suggestions on which aspects should be considered when design-

ing a strategy for a possible implementation of the zones while taking the Swedish prerequi-

sites into account.  

  

Methodology: By establishing a theoretical framework as a basis for further analysis of em-

pirical material, such as, interviews, existing and previous economic free zones and the pub-

lic opinion, aspects related to strategy development for potential zones will be examined. 

Rather than a case study, we will be using the city of Malmo as a hypothetical example. 

 

Theoretical perspectives: Sociological theories of stratification and the organization of so-

cial hierarchies, and theories regarding situation analysis, entry barriers and trade-offs, com-

petitive advantages of inner city areas and change in the field of business administration. 

  

Empirical foundation: Interviews, collection of material on past and current economic free 

zones and a brief overview of the general public opinion in Sweden. 

  

Conclusions: The most important aspect regarding the design of strategies for the imple-

mentation of free economic zones is that all exposed areas have individual requirements and 

therefore need to be adapted to the respective districts. Moreover, the economic free zones 

should be combined with other projects without contradicting each other while there are no 

guarantees for positive social development. 
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1. Inledning 
   

I detta inledande kapitel kommer vi att ge en beskrivning av uppsatsens bak-

grund, problemställningen som behandlas och syftet med studien. Avslutningsvis 

presenteras en överblick av uppsatsens disposition. 

  

1.1 Bakgrund 

Konceptet ekonomiska frizoner skapades av den brittiske professorn Peter Hall med syftet att 

i nedgångna områden främja den ekonomiska aktiviteten. Frizonerna användes till en början 

framförallt för att aktivera gamla industriområden med några få till inga invånare. Sedan kon-

ceptet skapades har det utvecklats och anpassats beroende på omständigheterna kring införan-

dena. I USA uppstod det så kallade ”enterprise- och empowerment zones” under 1980- re-

spektive 1990-talet. Dessa är varianter av de traditionella ekonomiska frizonerna, men empo-

werment zones har tydligt fokus på sociala aspekter. Dock måste påpekas att även de traditio-

nella ekonomiska frizonerna idag kopplas till social hållbarhet och grundar sig inte länge re-

bart på industriområden och ekonomiska aspekter. (Hyman, 1998) 

 

Ekonomiska frizoner används som samlingsbegrepp på en global företeelse som förekommer 

under många namn och varianter beroende på frizonens specifika syfte. Vanliga benämningar 

på engelska är special economic zone (SEZ), free trade zone (FTZ), free export zone och in-

dustrial free zone. (Akinci & Crittle, 2008) En ekonomisk frizon är vanligtvis ett avgränsat 

område inom ett land, där lagar och regelverk sätts ur spel för att främja den ekonomiska ak-

tiviteten. Landets regering justerar då till exempel import- och exportregler, arbetsrättsliga 

regelverk och skatte- och miljölagar för att underlätta och främja företagandet i frizonen. Fö-

retagen som väljer att etablera sig i dessa områden kan utnyttja generösa och förmånliga vill-

kor om de väljer att genomföra ekonomiska investeringar i frizonen. Vanliga tillvägagångssätt 

är till exempel skattebefrielser eller skatterabatter av olika slag, förenklad hantering av bygg-

lov och andra tillstånd, avgiftsfri import och export av råmaterial och färdiga produkter, hjälp 

med marknadsföring och personalrekrytering. (Wingborg, 2000) 

 

I Sverige har ekonomiska frizoner varit ett återkommande tema de senaste åren. Redan 2008 

fick riksdagen in en motion från två moderata politiker om ett förslag att införa ekonomiska 

frizoner för att lyfta utsatta områden i Sverige med låg förvärvsfrekvens, detta avslogs dock. 

(Sveriges Riksdag, 2008) I januari 2010 röstade Göteborgs kommunfullmäktige ja till ekono-

miska frizoner. Förslaget kom från den borgerliga alliansen och med hjälp av Miljöpartiet fick 

förslaget majoritet. Zonerna kallades i det här fallet för nystartszoner. (Schwartz, 2010) Den 

10 mars 2011 gick Regeringskansliet ut med ett kommittédirektiv på Alliansens initiativ där 

man fastställde riktlinjerna för den nu pågående utredningen kring ett eventuellt införande av 
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nystartszoner i stadsdelar med utbrett utanförskap. Syftet med dessa nystartszoner är precis 

som med tidigare ekonomiska frizoner utomlands, att öka sysselsättningen, skapa jobb och 

minska utanförskapet. Denna utredning beräknas vara klar i augusti 2012. Det intressanta med 

dessa zoner och regeringens initiativ är att de ger mer tyngd åt de sociala problemen som fö-

rekommer i dessa områden än vad tidigare varit fallet med liknande utredningar. (Regerings-

kansliet, 2011) 

 

1.2 Problematisering 

Många av Sveriges stora och medelstora städer kännetecknas av områden med en stor andel 

invånare som är beroende av ekonomiskt bistånd, hög arbetslöshet, låg sysselsättning, låg 

utbildningsnivå samt en stor andel av befolkningen som upplever otrygghet. Det finns ett stort 

outnyttjat humankapital bland dessa invånare och samhället måste bli bättre på att tillgodogö-

ra sig dessa resurser, inte minst bland den delen av invånarna som kommer från länder utanför 

Sverige och Europa. Den andelen av invånarna utgör ofta en majoritet bland befolkningen i 

dessa områden som karakteriseras av både sociala och ekonomiska problem samt en känsla av 

utanförskap. Detta är något som måste förändras och trots att många försök gjorts kvarstår 

problemen. Räcker det med fler arbetstillfällen, nyetableringar och en välfungerande arbets-

marknad för att förbättra de sociala aspekterna? Helt klar kan dessa åtgärder förbättra läget, 

men går det att vända hela trenden och minska utanförskapet? Social ingenjörskonst kan i det 

här fallet vara behjälpligt, men å andra sidan problematiskt då det innebär att man börjar för-

ändra de sociala grunder som i vanliga fall växer fram och utvecklas efter hand.  

 

Så även om politiker, näringsliv, medborgare och andra samhällsinstanser är överens om att 

en förändring måste ske, finns det skilda åsikter om hur. En grundtanke är dock att öka syssel-

sättningsgraden, förbättra arbetsmarknaden, skapa trygghet, förbättra skolor och utbildningar 

och rent allmänt använda existerande resurser bättre. Någon enkel lösning på detta finns inte, 

men i denna uppsats ska vi undersöka om ekonomiska frizoner kan vara ett alternativ.  

 

Då det i Sverige inte finns några ekonomiska frizoner är många av preferenserna från existe-

rande litteratur grundad på andra lagstiftningar, skattesystem och politiska inriktningar. Skulle 

frizoner tas i bruk i Sverige måste utformningen anpassas efter förutsättningarna här. Ett stort 

problem är just att det i Sverige är ett helt nytt koncept som kräver administrativa åtgärder och 

statligt stöd. Speciellt när det är många som kommer att vara inblandade samt påverkade av 

införandet är det viktigt att se på konkurrerande aspekter där någon kommer att påverkas ne-

gativt. Konkurrensen om arbete och bostäder är redan stor och med införandet av frizoner kan 

denna öka. Även de företag som väljer att dra nytta av frizonerna kommer att konkurrera med 

företag utanför zonerna och detta påverkar självklart marknadssituationen. Risken finns också 
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att utomstående företag flyttar in till zonerna endast för att ta del av lättnaderna, vilket kan 

leda till kortsiktighet.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att skapa en helhetsbild över konceptet med ekonomiska frizoner. Vi 

ska ge förslag på vilka aspekter som bör beaktas vid en strategiutformning inför en eventuell 

implementering av zonerna och ska då ta hänsyn till de svenska förutsättningarna.  

 

1.4 Uppsatsens disposition 

 

Inledning 

I detta inledande kapitel kommer vi att ge en beskrivning av uppsatsens bakgrund, problem-

ställningen som behandlas och syftet med studien. Avslutningsvis presenteras en överblick av 

uppsatsen disposition. 

 

Metod 

I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga samt vilka metodval vi gjort. Vi inleder med 

en övergripande metodbeskrivning där vi belyser studiens valda forskningsstrategi och under-

sökningsdesign och fortsätter med att redogöra mer ingående kring val av teori och empiri. 

Kapitlet syftar till att ge förståelse och motivera valen som gjorts i samband med författandet 

av uppsatsen.  

 

Lagar och regelverk 

Detta avsnitt kommer att behandla olika lagar och regelverk som kan tänkas påverka ett even-

tuellt införande av ekonomiska frizoner i Sverige. Vi ska undersöka dessa aspekter på EU- 

nivå och nationell nivå för att skapa en förståelse för den relevanta lagstiftningen. 

 

Teori 

I kapitlet kommer vi att redogöra för de grundläggande teorierna som utgör vår teoretiska 

referensram för studiens genomförande. Vi inleder med att beskriva sociologiska teorier och 

följer sedan upp med företagsekonomiska teorier om strategi där vi tar upp teorier om inträ-

desbarriärer, trade-off’s, konkurrensfördelar för innerstadsområden samt förändring och vi-

sion.  

 

Empiri 

Under empiriavsnittet kommer vi att undersöka hur andra länder har gått tillväga vid införan-

det av ekonomiska frizoner. Vidare kommer vi att fördjupa oss i möjligheterna kring ett infö-
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rande av ekonomiska frizoner i Sverige genom att intervjua lämpliga parter med hjälp av se-

mistrukturerade intervjuer, samt genom att se på den nuvarande svenska opinionen.  

 

Analys 

I detta kapitel kommer vi att analysera studiens empiri med hjälp av den teoretiska referens-

ramen som vi presenterar under teoriavsnittet. Löpande kommer vi att dra slutsatser kring vårt 

exempel om Malmö Stad och försöka generalisera dessa.  

 

Avslut 

Under detta avslutande kapitel kommer vi att dra slutsatser kring vår studie samt koppla dessa 

till uppsatsen problematisering och dess syfte. Vi presenterar även förslag på vidare forskning 

inom ämnet.  
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2. Metod 
 

I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga samt vilka metodval vi gjort. Vi 

inleder med en övergripande metodbeskrivning där vi belyser studiens valda 

forskningsstrategi och undersökningsdesign och fortsätter med att redogöra mer 

ingående kring val av teori och empiri. Kapitlet syftar till att ge förståelse och mo-

tivera valen som gjorts i samband med författandet av uppsatsen.  

 

2.1 Metoddiskussion 

2.1.1 Forskningsstrategi  

För att analysera hur svenska frizoner skulle kunna utformas och införas, samt hur olika sam-

hällsintressenter ställer sig till frågan har vi valt en kvalitativ forskningsstrategi. Vi är intres-

serade av hur olika aktörer reflekterar kring tematiken och vi vill skapa oss en helhetsbild 

med hjälp av deras åsikter, tidigare exempel på frizoner samt den allmänna svenska opinio-

nen. Då syftet med denna uppsats inte går att mäta i absoluta termer, utan mer handlar om att 

se kvalitativa effekter och resultat av en potentiell händelse, kommer fokus att ligga på hur ett 

skeende kan vara integrerat med dess omvärld. Strategin går ut på att se vad som skulle kunna 

ske i Sverige och de specifika områdena när ekonomiska frizonerna eventuellt införs, men 

framförallt vilka aspekter man bör ta hänsyn till, dock utan att mäta de eventuella resultaten.  

 

Genom att samla in teorier som kan kopplas till hur ett införande skulle kunna gå tillväga, 

samt kombinera detta med empiriskt material såsom intervjuer, tidigare erfarenheter samt den 

opinionsbildning som finns i Sverige kan vi skapa en helhetsbild av de förutsättningar som 

präglar utformningen av frizoner. Vi utgår alltså från syftet med att skapa en strategi för att 

sedan bygga på med data som samlats in från olika håll och på så vis få fram på vilket sätt 

ekonomiska frizoner bäst kan åstadkommas.  

 

2.1.2 Forskningsdesign 

Inom den kvalitativa forskningsstrategin som valts till denna uppsats ingår det ofta fallstudier. 

(Backman, 2008) Senare i metodkapitlet kommer en diskussion kring varför vi valt att istället 

för en fallstudie ha med Malmö Stad som ett hypotetiskt exempel. I det empiriska materialet 

presenteras en del mindre studier om hur tidigare ekonomiska frizoner fungerat och utformats, 

men även ett mer ingående exempel kring hur ett införande i Malmö Stad skulle se ut och 

vilka följder det skulle få. Då ett sådant skeende i sig fortfarande är på en väldigt abstrakt nivå 

styrker det ytterligare argumentet att använda en kvalitativ forskningsstrategi då denna inte 
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bygger i lika hög grad på absoluta resultat. (Backman, 2008) Rent praktiskt skulle det nämli-

gen vara omöjligt att kvantitativt utvärdera en idé som inte finns i praktiken, och att endast 

mäta förutsättningar ger ingen bra helhetsbild över vad som skulle kunna ske eller hur ett in-

förande av frizoner skulle hanteras och implementeras. Samtidigt kommer dock analysen i 

denna uppsats ha med Malmö Stad som exempel, medan slutsatser och vidare resonemang 

kommer att föras på nationell nivå. Då ekonomiska frizoner enligt regeringen övervägs i fler-

talet områden i Sverige kommer denna forskning explorativt analysera på vilka grunder detta 

kan ske.  

 

2.1.3 Exempel istället för fallstudie 

Tidigare i metoddelen fastställde vi att denna uppsats inte kommer att innehålla någon fallstu-

die, utan istället använda Malmö Stad som exempel på hur frizoner kan komma att utformas. 

Dock vill vi med hjälp av Yin’s (2009) definition av en fallstudie förtydliga varför vårt exem-

pel Malmö Stad inte kan ses som just en fallstudie. Enligt författaren undersöker en fallstudie 

hur ett visst fenomen fungerar med hänsyn till faktorer och kontexter runt omkring. Backman 

(2008) betonar också att man genom att välja ett konkret fall försöker undersöka och förklara 

ett visst fenomen. Problemet med denna definition är att det i vårt fall ännu inte finns några 

ekonomiska frizoner i Sverige. Vi kan alltså inte analysera ett konkret fall med syftet att förstå 

och förklara, utan får istället nöja oss med den befintliga kontexten i Malmö Stad och utifrån 

den dra slutsatser kring det eventuella konkreta fallet som kan komma att bli aktuellt om fri-

zoner införs. Det hela blir därmed något bakvänt och det är just därför vi inte valt att i uppsat-

sen döpa exemplet om Malmö Stad till fallstudie.  

 

En annan aspekt som berörs av att en fallstudie inte går att genomföra är att antalet intervjuer 

blir mindre väsentligt. Då det inte finns någon som exakt kan veta konsekvenserna och resul-

taten av svenska ekonomiska frizoner syftar intervjuerna mer till att skapa en helhetsbild om 

vad olika personer tror kan hända och vad de tycker att man bör ta hänsyn till.  

 

2.2 Val av teori 

Då det inte finns några klara teorier på området om ekonomiska frizoner har vi fått plocka 

ihop ett urval andra teorier som kan kopplas till de följder och den påverkan som ett eventuellt 

införande skulle ha. De valda teorierna är de vi ansett som relevanta och som kan användas 

för att analysera vårt empiriska material. De ger en bra grund för hur frizonerna skulle kunna 

utformas samt hur de svenska förutsättningarna ser ut. Dessa utgörs av sociologiska och lagli-

ga aspekter som är fasta i sin karaktär. Vi inleder teoriavsnittet med att granska sociologiska 

teorier då vi anser att dessa utgör en viktig bas i samhällsekonomiska studier då de sociala 

aspekterna ligger till grund för hur ett samhälle interagerar och vilka åtgärder som kan tänkas 
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styrka utvecklingen. Därefter kommer fyra olika teorier att presenteras som kan fungera som 

verktyg för att utforma strategier för eventuella införanden. Omvärldsanalysens syfte är att 

skapa en helhetsbild över vilka styrkor och svagheter som finns i det valda utsatta området 

och därmed ge förutsättningarna för incitamenten. Därefter bör inträdesbarriärer och trade-

off’s identifieras för att ytterligare vidareutveckla strategin. Även konkurrensfördelarna för 

innerstadsområde kan användas för att bestämma vad varje enskilt område bör satsa på. Slut-

ligen används teorierna kring förändring och vision för att utforma en mer intern strategi om 

hur implementeringen bör gå till.  

 

2.2.1 Den teoretiska referensramen 

Efter att de valda teorierna framställts i teorikapitlet kommer en teoretisk referensram att pre-

senteras. Tanken med denna är att knyta samman de olika teorierna med de fasta förutsätt-

ningarna som finns och därmed skapa ett analysverktyg. Detta kommer senare att användas 

för att åskådliggöra hur strategier för ekonomiska frizoner kan utformas samt införas. Detta 

genom att applicera de olika teorierna på det insamlade empiriska materialet vilket resulterar i 

förslag på aspekter som man måste ta hänsyn till vid ett eventuellt införande av ekonomiska 

frizoner.  

 

När vi har skapat vår teoretiska referensram har vi i vissa fall valt att bortse från modellkom-

ponenter som inte haft någon relevans för de ekonomiska frizonerna. Vi har varit noggranna 

med att se till att dessa avgränsningar inte påverkat modellernas syfte som helhet så att resul-

taten av analyserna inte blir ofullständiga. Samtidigt har en del teorier varit mer företagsinrik-

tade än anpassade till den offentliga sektorn, men då det fortfarande rör sig om organisationer 

med problem är vi övertygade om att teorierna trots allt är relevanta.  

 

2.3 Insamling av empiriskt material 

Vid insamlingen av empiriskt material har vi gått tillväga på tre sätt. Det första är att genom 

intervjuer få information från intresseorganisationer eller insatta personer om deras förhåll-

ningssätt till eventuella ekonomiska frizoner. Det andra har varit att studera tidigare ekono-

miska frizoner, men även vårt exempel om Malmö Stad, utifrån befintlig information från 

vetenskapliga artiklar samt ihopsamlat statistiskt material. När vi valde ut länderna som del 

utav vårt empiriska material ville vi se närmare på länder där samhällsstrukturen övergripande 

liknar den i Sverige, alltså länder som i viss mån är jämförbara med Sverige vad gäller en 

demokratisk samhällsstruktur, en liknande industrialiseringsgrad, öppna ekonomier som kan 

tänkas ha påverkats av globaliseringen i liknade utsträckning samt förekomsten av storstads-

områden där vissa stadsdelar eller förorter präglas av sociala och ekonomiska hållbarhetspro-

blem samt ett utbrett utanförskap.  
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Från de amerikanska frizonerna fanns mycket litteratur tillgängligt i form av flertalet veten-

skapliga artiklar, officiella rapporter samt böcker. Däremot kunde vi inte hitta lika mycket 

kring Storbritannien, Belgien och Frankrike. Dock ger Storbritannien bra råd om hur utform-

ningen kan framställas samt med vilka resultat, medan Belgien ger ett bra exempel på vad 

som ska undvikas. Frankrike är det europeiska land som har de mest aktuella frizonerna, samt 

där det även finns mycket information kring utformningen. Det tredje sättet för empirisk ma-

terialinsamling skedde genom sökningar på Internet för att skapa en bild av den svenska opi-

nionen. Vi valde att dela upp materialet på sådant som var politiskt bundet samt sådant som ej 

var det. Anledningen till detta är att frågan kring ekonomiska frizoner väcker starka känslor 

och partierna vill inte gå ut med för mycket information i dagsläget. Detta är även orsaken till 

att vi inte har gjort intervjuer med olika politiska representanter, då de inte vill uttala sig om 

förslaget som befinner sig i en utredningsfas. Därför innehåller uppsatsen en kortare empirisk 

del om de fåtal uttalanden som gjorts, bara precis för att skapa ett intryck av hur opinionen ser 

ut.  

 

2.3.1 Primär data genom intervjuer 

Då det finns många organisationer och individer som skulle påverkas av införandet av eko-

nomiska frizoner har det varit ytterst intressant att ta del av deras synpunkter. Det empiriska 

underlaget vi därmed har valt att samla in till denna uppsats kommer därför just ifrån inter-

vjuer med personer som antingen har ett intresse och/eller kunskap kring frizoner. Intervjuer-

na har varit semistrukturerade med olika frågeområden som det har diskuterats kring. Anled-

ningen till att vi inte valt att ha specifika frågor har varit att de olika intervjupersonerna varit 

insatta på olika sätt och också haft olika åsikter. För att lättare fånga deras synpunkter ansåg 

vi att friare frågor skulle ge mer nyanserade svar som vi sedan skulle kunna använda till våra 

analyser. 

 

2.3.2 Urval av intervjupersoner 

Vid valet av intervjupersoner ansåg vi att det var viktigt att de kom från organisationer med 

någon sorts inflytande och där någorlunda förkunskaper om ämnet fanns eller också att de 

hade vissa kunskaper kring ämnet som skulle kunna vara till nytta för en vidare analys. Löst 

tyckande och tänkande kan vara bra för att skapa en bild av hur opinionen ser ut, men då vi 

mer valt att inrikta oss på hur ekonomiska frizoner bör se ut och hur de ska utformas behövde 

vi information med lite mer tyngd. Det har varit svårt att få intervjuer med en del av våra 

tänkta kandidater men de personer vi slutligen valt att intervjua har alla tillräckligt med kun-

skaper för att faktiskt veta vilka egenskaper en eventuell zon bör ha, samt om frizoner ens är 

ett alternativ för att förbättra den sociala och ekonomiska situationen i respektive område.  
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Genom Ekonomihögskolan fick vi kontakt med Malmö Stad då dessa ville få in nya tankar 

och synsätt kring stadsutvecklingen i fyra stadsdelar där det råder ett utbrett utanförskap som 

nu omfattas av Områdesprogrammen. Den första intervjun gjorde vi med en områdeskoordi-

nator på Stadskontoret i Malmö som ansvarar för områdesprogrammen som nyligen startades 

upp. Innan denna intervju var vi inte säkra på om ämnesvalet för uppsatsen skulle bli just 

ekonomiska frizoner, men då intervjupersonen tyckte att idén var intressant bestämde vi oss 

för att inrikta oss på just de ekonomiska frizonerna och att ha Malmö Stad som ett återkom-

mande exempel. Under denna intervju fick vi mycket information om just Områdesprogram-

men och Malmö Stad som helhet.  

 

Den andra intervjun genomfördes med en medarbetare på Svenskt Näringsliv. Hon är natio-

nalekonom i botten och arbetar på avdelningen för samhällsekonomi där hon har undersökt 

olika frågeställningar kring ekonomiska frizoner och har även kommit i kontakt med ämnet i 

tidigare yrkesroller. Bland annat har hon arbetat som arbetsmarknadspolitisk handläggare på 

moderata riksdagskansliet och på tankesmedjan Timbro som är en del av Stiftelsen Fritt När-

ingsliv (SNF). Ekonomiska frizoner har alltså varit ett återkommande ämne för henne och hon 

har nyligen släppt en rapport genom Timbro som handlar om hur svenska frizoner skulle kun-

na se ut. Hon valde att svara på våra frågor i egenskap av ekonom men gav oss en viss upp-

fattning av hur Svenskt Näringsliv ser på ämnet. Frågan är dock i vilken utsträckning hon kan 

frigöra sig från sin yrkesroll och ifall hennes svar påverkas av hennes position oavsett. 

 

Ytterligare en intervju gjorde vi med Kommunalrådet för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

i Malmö Stad. Personen i fråga är väl insatt i olika arbetsmarknadsrelaterade frågor och är 

även bekant med regeringens utredning om nystartszoner, en svensk variant av ekonomiska 

frizoner. Vidare så känner han till den komplexa problematiken som råder i vissa stadsdelar 

mer än väl och då vi har valt staden som ett återkommande exempel i uppsatsen anser vi att 

personen är en relevant och värdefull informationskälla. 

 

Den sista intervjun genomfördes med en doktorand i humanekologi med inriktning på eko-

nomisk ekologi. För tillfället jobbar personen på Världsnaturfonden med ett projekt om håll-

bara städer. Även om hennes huvudsakliga ämnesområde mer är inriktat på ekologiska aspek-

ter är hon väl insatt i sociala system och hållbarhetsfrågor. Därför kände vi att en intervju med 

henne kunde ge ett annorlunda perspektiv och ge svar som grundade sig mer i hållbarhets-

aspekterna än i de rent ekonomiska faktorerna.   

 

Vi försökte även att intervjua andra parter, som till exempel Konkurrensverket, Skatteverket, 

Tillväxtkontoret, Näringslivskontoret i Malmö och Företagarna i Malmö. Vi har haft kontakt 

med dessa organisationer via e-post och telefon men lyckades övertyga dem till att medverka. 
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En del ville inte uttala sig i frågan medan andra inte ville delta på grund av att de inte var till-

räckligt insatta i ämnet.  

 

2.3.3 Sekundärdata  

För att utvärdera hur tidigare ekonomiska frizoner varit utformade har vi genom bland annat 

EU-rapporter, vetenskapliga artiklar samt officiella rapporter utfärdade av olika myndigheter 

hittat relevant information kring detta. Vi har valt att inte använda tidningsartiklar och liknan-

de då denna information ofta är vinklad eller på annat sätt vriden för att få fram ett visst resul-

tat eller budskap. Vissa av de vetenskapliga artiklarna har också haft specifika syften vad 

gäller budskap och vi har i dessa fall valt att undgå från författarnas tycken och istället använt 

deras informationskällor så objektivt som möjligt, exempelvis gällande statistik. Lärdomar 

från frizoner bildar dock någon sorts teori kring dessa och vi har använt för – och nackdelar i 

vår analys när vi har tittat på de svenska förutsättningarna. Samtidigt kan de olika frizonslän-

derna ses som exempel eller som väldigt små fallstudier vilket gjort att vi valt att se dessa 

exempel som empiri snarare än teori.  

 

Informationen som har använts till vårt exempel om Malmö Stad har tagits fram av kommu-

nen som i sin tur har vänt sig till statistiska centralbyråns databaser. De har samlat in data 

kring fyra utsatta områdens hållbarhetsproblem och vi har koncentrerat oss på aspekter som 

rör befolkningssammansättningen, utbildningsnivån, näringslivet, inkomstnivån och syssel-

sättningen. Det hade varit tidsmässigt olämpligt för oss att själva samla in denna typ av in-

formation när den finns väl tillgänglig och tillförlitlig sedan tidigare. En del av informationen 

från Malmö Stad är även framtaget av olika personer inom organisationen.  

 

Angående delen om den svenska opinionen så har vi varit beroende av Internet och diverse 

debattartiklar som publicerats. Det rör sig alltså om personliga åsikter från olika håll med syf-

tet att skapa en översiktsbild angående de svenska åsikterna kring ekonomiska frizoner. Vi har 

försökt hålla en övergripande nivå på denna del och inte gått in på detaljer som pågått i debat-

ten. Istället har det viktigaste varit att få fram hur personerna i fråga ställer sig till de ekono-

miska frizonerna och varför, samt eventuellt hur de istället hade valt att lösa de sociala och 

ekonomiska hållbarhetsproblemen.  

  

2.3.4 Analysmetod 

För att analysera vårt material har vi utgått ifrån vår teoretiska referensram som kommer att 

presenteras mer i detalj i slutet av kapitel fyra. Denna ligger till grund för vilka teoriområden 

som använts för att tolka och analysera det empiriska materialet. Syftet med hela uppsatsen är 

som tidigare nämnt att skapa strategiriktlinjer för hur ekonomiska frizoner kan implementeras, 
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i det fall att de nu anses vara en möjlighet överhuvudtaget. Förutsättningar som finns, fram-

förallt de sociologiska samt lagstiftning och regelverk som begränsar offentliga handlingar 

anser vi vara fasta och ligger till grund för analysen. Teorierna används sedan som analysred-

skap för att ta reda på hur förutsättningarna styr riktningen för de ekonomiska frizonerna.  

 

Vi har alltså valt att använda analysen som ett verktyg för att få fram riktlinjer och principer 

som kan användas av respektive kommun vid en strategiutformning ifall att regeringen kom-

mer fram till att nystartszoner ska implementeras. Det hade gått att vända på vårt synsätt och 

se frizonerna direkt ur invånarnas perspektiv, eller från statens. Dock ansåg vi att det är mer 

relevant och se det ur kommunernas perspektiv då det är de som sedan ska administrera zo-

nerna. Övriga aspekter är minst lika intressanta men skulle ge mer tyngd åt de sociologiska 

samt nationalekonomiska inriktningarna.  

 

2.4 Studiens trovärdighet 

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) kan det vara av särskilt intresse att inta ett källkritiskt 

förhållningssätt gentemot det empiriska materialet som används i ens studie. Intervjupersoner 

kan till exempel överdriva sin egen roll i sammanhanget eller driva intervjun i en viss riktning 

för att den ska överensstämma med den egna agendan och övertygelsen. En källkritisk pröv-

ning kan därför vara viktig att genomföra då empiriskt material ofta utgör en betydande del i 

den kvalitativa studien. Tekniken grundar sig i problematiken att information kan förvanskas 

och förvrängas på vägen mellan forskare och ”verklighet”. Nedan kommer vi att diskutera hur 

vi har gått tillväga för att skapa förtroende för uppsatsen genom att självkritiskt granska våra 

informationskällor.  

  

2.4.1 Beroendekritik 

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) kretsar beroendekritik kring hur pass objektivt infor-

mationen som fås av en viss källa verkligen är och hur många led denna information har pas-

serat innan den slutligen når den rapporterande instansen. Med tanke på att mycket av littera-

turen om frizoner baseras på tidigare forskning kan den del som ingår i vårt empiriska materi-

al utsättas för beroendekritiken. Merparten av litteraturen, speciellt den som behandlar frizo-

ner i USA men även vad gäller de andra länderna är inhämtad från vetenskapliga tidskrifter, 

officiella dokument från kommunala myndigheter där frizonerna var belägna samt utvärde-

ringar från regeringsinstanser och återspeglar därför en viss relevans även om informationen 

kan vara något vinklad. Vad gäller informationen som har genererats under intervjuerna är det 

högst sannolikt att den har påverkats av vad respektive person har läst och hört kring ämnet 

samt deras egen tolkning av sakförhållanden. Därmed blir även vår analys något färgad utav 



 17 

dessa aspekter. Detta är vi väl medvetna om då vi utgår ifrån att dessa personer baserar sina 

tolkningar på deras egen sociala verklighet. 

 

2.4.2 Äkthetskritik 

Äkthetskritik behandlar enligt Alvesson och Sköldberg (1994) hur pass äkta forskarens obser-

vationer är och i vilken mån de kan ha förskönats för att passa studiens syfte. Då vår kvalitati-

va studie till stor del baserar på våra egna tolkningar av det empiriska och teoretiska materia-

let är en viss grad av subjektivitet i vår analys och slutsats per definition inbäddad. När vi 

inledde arbetet med studien hade vi i stort sett en positiv syn på själva införandet av ekono-

miska frizoner i Sverige. Vi valde att ha med Malmö Stad som exempel för att undersöka 

möjligheten att införa frizoner i stadsdelar med sociala och ekonomiska hållbarhetsproblem. 

Då vi båda har viss anknytning till staden reflekterade vi i början av studien kring ämnet med 

en positiv inställning. Under studiens gång har vi dock upptäckt att ett sådant förfarande är 

förknippat med många komplexa komponenter och vi började inta en mer neutral hållning 

kring temat för att kunna analysera fenomenet så objektivt som möjligt, även om en viss sub-

jektivitet kvarstår.  

 

2.4.3 Tendenskritik 

Tendenskritik kretsar kring forskarens möjliga bias och ställer sig frågande kring utsträck-

ningen under vilken studiens respondenter har tillrättalagt sina svar för att de ska stödja deras 

mål med själva intervjun, medvetet eller omedvetet. (Alvesson & Sköldberg, 1994) Då en del 

av våra respondenter har valts med utgångspunkt i att de kommer från olika intressentgrupper 

är det sannolikt att de har olika mål och syften när de generar sina svar. Kommunalrådet i 

Malmö kan tänkas se på tematiken ur politiska glasögon medan Svenskt Näringsliv kanske ser 

på ämnet ur ett företagarperspektiv. Detta påverkar självklart även våra tolkningar men vi har 

valt att sammanväga de olika svaren för att få en helhetsbild kring deras åsikter.  

 

2.4.4 Samtidighetskritik 

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) studeras med hjälp av samtidighetskritiken tiden som 

passerat mellan det att en observation har gjorts och dess nedtecknande, samt sammanhanget 

som detta gjordes i. Litteraturen om tidigare och aktuella frizoner utomlands som vi har an-

vänt oss av under studien härstammar från 1990- och framför allt 2000-talet. Därför anser vi 

att materialet är aktuellt i den bemärkelsen att det belyser samtida exempel på ekonomiska 

frizoner i andra länder. Litteraturen har dessutom framställts för att illustrera och utvärdera 

dessa frizoner vilket är högst intressant då det bland annat är dessa aspekter vi vill undersöka.  
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3. Lagstiftning och regelverk 
 

Detta avsnitt kommer att behandla olika lagar och regelverk som kan tänkas på-

verka ett eventuellt införande av ekonomiska frizoner i Sverige. Vi ska undersöka 

dessa aspekter på EU-nivå och på nationell nivå för att få en förståelse för den 

relevanta lagstiftningen. 

 

3.1 Lagstiftning i EU 

Europeiska Unionen reglerar den inre marknaden på flera olika punkter. Den gemensamma 

grundpelaren kretsar kring de fyra centrala friheterna, fri rörlighet av kapital, fri rörlighet av 

personer, fri rörlighet av varor och fri rörlighet av tjänster. När Sverige blev medlem i den EU 

den 1 januari 1995 åtog man sig därmed att följa lagar och regler som beslutas och fastställs 

inom EU. Lagstiftnings- och beslutsorganen inom EU omfattar flera olika instanser så som 

Ministerrådet, Kommissionen och Europaparlamentet. EG-domstolen innehar en tolkande roll 

vars uppgift är att avgöra ifall lagar och regler som fastställs inom Unionen implementeras 

och följs på ett korrekt sätt av medlemsländerna. De olika organen inom Unionen måste ta 

hänsyn till varandras beslut och kan inte fastställa nya lagar och regler som motverkar redan 

fastställda beslut som gjorts av annan instans inom EU. En uppsatt förordning inom Unionen 

blir direkt bindande för samtliga medlemsländer medan ett direktiv måste införlivas i respek-

tive medlemslands befintliga lagstiftning på nationell nivå. (Bernard, 2007) 

 

För att skydda konkurrensförhållanden inom den inre marknaden från snedvridning i form av 

statligt stöd som gynnar viss företagsverksamhet eller produktion, har Europeiska Kommis-

sionen lagstiftat om ett generellt förbud av statligt stöd. Dessa regler återfinns i de konsolide-

rade versionerna av EU- och EUF-fördragen (nedan kallat fördraget) under artiklarna 107 till 

109. Som statsstöd räknas stöd från stat, kommun eller landsting till privat företagsverksam-

het där stödet kan ta form av bidrag, skattelättnader och kommunal försäljning av varor, tjäns-

ter och mark till lägre pris än marknadsvärdet. Det finns dock flera undantag från de generella 

reglerna kring statligt stöd och om ett allmänt stödsystem omfattar samtliga företag inom lan-

det räknas detta inte som statsstöd då företagen i så fall fortfarande konkurrerar på lika vill-

kor. (Konkurrensverket, 2010) 

 

Ingrepp som omfattas av statsstödsreglerna  

Enligt Artikel 107.1 i fördraget kan ett stöd strida mot statsstödsreglerna om det gynnar ett 

visst företag eller en viss produktion, om stödet finansieras direkt eller indirekt genom offent-

liga medel, om stödet snedvrider eller utgör en uppenbar risk att snedvrida konkurrensen samt 

om stödet på något sätt påverkar handeln mellan medlemsländerna. Artikel 108 i fördraget 
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förpliktigar dessutom medlemsländer som vill genomföra någon sorts stödåtgärd att anmäla 

detta till Europeiska Kommission så att de får möjlighet att granska de föreslagna stödåtgär-

derna enligt anmälningsskyldigheten. (Europeiska Unionens Råd, 2008) 

 

Statsstödsreglerna gäller om det sker en finansiell överföring av statliga medel till privata 

näringsidkare, även om stödet betalas ut via en privat eller offentlig instans som då fungerar 

som mellanhand, exempelvis om en privat bank får i uppdrag att förvalta offentliga medel 

som stödordning åt små och medelstora företag. Dessa stödåtgärder kan ha många olika for-

mer och de vanligaste är bidrag, räntesubventioner, lånegarantier, överavskrivningar, kapi-

taltillskott och skattebefrielser. (Europeiska Kommissionen, 2008) 

 

Artikel 107.1 i fördraget talar även om statsstöd som genererar en ekonomisk fördel åt privata 

företagare. Sådana ekonomiska fördelar som vanligtvis inte är förenliga med den inre mark-

naden är till exempel om ett företag köper eller hyr offentligt ägd mark till ett pris som ligger 

under själva marknadspriset, om ett företag säljer mark till staten till ett pris som ligger över 

marknadspriset, om ett företag får rabatt på gällande avgifter för användning av infrastruktur 

eller om ett företag får riskkapital från staten till villkor som är mer förmånliga än vad företa-

get hade kunnat få på den privata marknaden. (Europeiska Kommissionen, 2008) 

 

Selektivitet spelar en avgörande roll när man ska avgöra vad som kan räknas som statligt stöd 

och vad som kan räknas som en allmän åtgärd där till exempel skattelättnader byggs in i 

landsomfattande stödsystem. När statsstöd är selektivt påverkar det själva förhållandet mellan 

företag som gynnas av stödet och resterande konkurrenter på ett sådant sätt att det snedvrider 

konkurrensen. För att räknas som statsstöd måste stödet åtminstone ha en potentiell inverkan 

på konkurrensen och handeln mellan medlemsländer och det räcker med att den parten som 

mottar stödet bedriver en ekonomisk verksamhet. Detta gäller även ideella organisationer ifall 

de bedriver någon sorts ekonomisk verksamhet. Stöd som anses vara av mindre betydelse vad 

gäller potentiell inverkan på handeln mellan medlemsländerna, omfattas inte av statsstödreg-

lerna och man har fastställt ett stödtak på upp till 200 000 euro under en period av tre beskatt-

ningsår. Allt offentligt stöd som betraktas som statsstöd omfattas av stödtaket med undantag 

för exportstöd. (Europeiska Kommissionen, 2008) 

 

Undantag från statsstödsreglerna 

Då artikel 107.1 inte utgör ett totalt förbud mot statligt stöd finns det flera undantag där med-

lemsländerna kan bevilja olika sorters statsstöd under förutsättning att man informerar Euro-

peiska Kommissionen i förväg, enligt Artikel 108, ifall stödet överskrider stödtaket. Detta 

måste ske redan när medlemsstaten har börjat planera någon stödåtgärd och som inte får 

genomföras förrän man har fått ett godkännande. Kommissionen har genom artikeln beviljats 

en befogenhet att kunna besluta ifall en stödåtgärd kan räknas som undantag från statsstöds-
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reglerna eller om respektive medlemsland ska ändra eller dra tillbaka sitt stöd. EU-

kommissionen utövar alltså tillsyn över ifall ett statsstöd är kompatibelt med reglerna i för-

draget. I Sveriges fall måste man därför anmäla stöd till EU-kommissionen och Näringsdepar-

tementet ska se till att svenska statsstödsåtgärder sker i enlighet med gällande regler och ska 

hantera de svenska anmälningarna om stöd till EU-kommissionen. (Europeiska Kommissio-

nen, 2008) 

 

Artikel 107.3a omfattar stödåtgärder som har sitt syfte i att främja den ekonomiska utveck-

lingen i regioner och områden där levnadsstandarden är väldigt låg eller om det föreligger en 

allvarlig brist på sysselsättning. För att en region ska bli berättigad till en sådan stödåtgärd 

finns ett EU-kriterium att rikta sig efter som konstaterar att regionen i fråga måste ha mindre 

än 75 % av genomsnittlig BNP per capita inom EU-25 länderna, mätt i köpkraft. (Europeiska 

Kommissionen, 2008) 

 

Artikel 107.3b omfattar stöd som har sitt syfte i att förbättra utvecklingen av vissa företags-

verksamheter eller regioner, så länge det inte strider mot den inre marknadens gemensamma 

intresse. Artikeln ger medlemsländerna möjligheten att främja den ekonomiska utvecklingen i 

problemområden genom att rikta sig efter ett nationellt genomsnitt istället för EU-kriteriet. 

Vilka regioner som kan räknas in i den berättigade kategorin fastställs av EU-kommissionen, 

men det är medlemsstaterna som lämnar förslag på potentiella regioner då de kan använda 

nationella kriterier för att motivera val av respektive område. (Europeiska Kommissionen, 

2008) 

 

Enligt Artikel 109 får Europeiska Rådet på förslag av Kommissionen och efter att Europapar-

lamentet har godkänt de förordningar som behövs för att kunna säkerställa att artiklarna 107 

och 108 tillämpas i enlighet med statsstödsreglerna. Artikel 108.3 ger befogenheten att be-

stämma vilka sorters stöd som kan vara undantagna från bestämmelserna. 

(Europeiska Kommissionen, 2008) 

 

3.2 Lagstiftning i Sverige 

 

Transparanslagen 

Lag 2005:590 (Transparanslagen) om insyn i vissa finansiella förbindelser ingår som en del i 

EU:s statstödslagstiftning där EU Kommissionens direktiv 2006/111/EG utgör själva grunden. 

Ett EU-direktiv måste införlivas av samtliga EU länder och direktivet i fråga blir därför bin-

dande. (Konkurrensverket, 2010) 
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Syftet med lagen är att öka insynen mellan det allmänna – det vill säga stat, kommun och 

landsting – och företagsverksamhet, så kallad öppen redovisning. Den tillämpas i samtliga fall 

där det sker någon sorts finansiell transaktion mellan offentlig icke företagsverksamhet och 

offentliga företag där det allmännas inflytande kan ske via ägande eller genom finansiell 

medverkan. Det finns även ett krav på separat redovisning som gäller när ett företag, privat 

eller offentligt, bedriver konkurrensskyddad verksamhet samtidigt som det bedriver annan 

konkurrensutsatt verksamhet. Med konkurrensskyddad verksamhet menas ifall ett eller ett 

fåtal företag har fått ensamrätten till att utföra en viss tjänst. För att en organisation ska omfat-

tas av transparanslagen måste det ha haft en omsättning som för vart och ett av de senaste två 

räkenskapsåren överstiger 40 miljoner euro. Vidare så gäller ett samhandelsundantag som i 

praktiken innebär att om en företagsverksamhet inte påverkar samhandeln med andra EES-

länder undantas det från transparanslagen. Ett undantag från transparanslagen gäller även om 

organisationen i fråga redan omfattas av ett liknande EU-beslut som motsvarar lagens krav. 

(Konkurrensverket, 2010) 

 

De företag som omfattas av lagen måste upprätta ett speciellt revisorsintyg över dess finansi-

ella förbindelser med det allmänna och det är konkurrensverket som har fått i uppdrag att kon-

trollera så att lagen efterföljs. EU-kommissionen i sin tur har tillsyn över att samtliga med-

lemsländer inom EU lever upp till stadsstödsreglerna och konkurrensverket fungerar då som 

mellanhand och måste vidarebefordra det efterfrågade redovisningsmaterial till kommissio-

nen. (Konkurrensverket, 2010) 

 

Kommunallagen  

Det är inte bara EU som eftersträvar en öppen redovisning av finansiella förbindelser mellan 

det offentliga och företag för att undvika en snedvriden konkurrens. Svenska kommuner och 

landsting får enligt Kommunallagen SFS 1991:900 inte bevilja särskilt stöd till enskilda före-

tag förutom i vissa speciella undantagsfall. Om kommunfullmäktige eller en kommunal 

nämnd väljer att rikta särskilt stöd till enskilda företag kan ett sådant beslut överklagas till 

förvaltningsrätten av medlemmar inom kommunen. (Konkurrensverket, 2010) 



 22 

4. Teori 

 
I kapitlet kommer vi att redogöra för de grundläggande teorierna som utgör vår 

teoretiska referensram för studiens genomförande. Vi inleder med att beskriva 

sociologiska teorier och följer sedan upp med företagsekonomiska teorier om 

strategi där vi tar upp inträdesbarriärer, trade-off’s, konkurrensfördelar för inner-

stadsområden samt förändring och vision.  

 

4.1 Sociologisk teori 

4.1.1 Social stratifiering 

Den sociala stratifieringsteorin förklarar det system genom vilket ett samhälle kategoriserar 

människor. Dessa samhällshierarkier eller klassindelningar brukar enligt Macionis och Plum-

mer (2008) centreras kring följande fem principer:  

 

1. Ingen kategorisering sker på grund av individen själv, utan av samhället och dess sy-

stem och vem som har tillgång till vilka resurser. Det är alltså aldrig individen som 

skapar stratifiering, utan samhället styr in invånarna i vissa spår.  

2. Social stratifiering består över generationer. Det händer att individer klättrar upp eller 

ner i samhällets hierarki, men överlag stannar de flesta människor kvar där de är.  

3. Skillnader existerar alltid och i alla samhällen, men de varierar i omfattning. Dessut-

om finns det i varje samhälle olika normer på vad som är ojämlikhet eller orättvisa, 

dock kan detta uppfattas olika av invånarna. Detta innebär att det minst jämlika sam-

hälle av befolkningen kan uppfattas som väldigt rättvist och jämlikt.   

4. Ojämlikheter styr människors uppfattning om vad som är rättvist. Exempelvis kan re-

ligion påverka vad som anses vara rätt och fel. Samtidigt är det oftast de människor 

som har tillgång till flest resurser och därmed är högre upp i hierarkin som styrker 

uppfattningen om att nuvarande samhällssystem är bäst, medan de med mindre resur-

ser ofta söker förändring.  

5. De hierarkiska indelningarna blir en del av identiteten och formar ofta kulturen. 

Människor i lika situation söker sig ofta till varandra och att kunna identifiera sig med 

de människor man har runt omkring sig anses viktigt. Dock kan detta uppfattas olika 

och vissa människor väljer istället att kämpa emot befintliga strukturer för att de inte 

anser att strukturerna är korrekta, medan andra väljer att istället förhandla om sin situ-

ation. 
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4.1.2 Organisering av sociala hierarkier 

För att förstå hur hierarkierna i samhällen byggs upp är det viktigt at veta vilka uppdelningar 

som görs. Det finns flertalet klassificeringar som kan spela roll för var i samhällssystemet en 

individ hamnar. (Macionis & Plummer, 2008) Nedan kommer två indelningar att presenteras 

och förklaras.  

 

Social och ekonomisk indelning 

På social och ekonomisk nivå är det framförallt fyra grupper av människor som drabbas hår-

dast vid fattigdom eller tillgång till färre resurser: barn, kvinnor, flyktingar och äldre. Även i 

länder som inte skulle ses som fattiga är det just de här samhällsgrupperna som får stå ut med 

konsekvenserna av de högre skiktens handlingar. Vilka faktorer är det då som skapar dessa 

klyftor? På global nivå har Macionis och Plummer (2008) identifierat ett antal orsaker som 

även kan användas för att förklara hierarkiska strukturer på lokal- eller samhällsnivå. Följande 

faktorer anses viktiga: 

 

1. Teknologi  

I fattiga områden är ren mänsklig arbetskraft den dominerande tillgången, istället för 

specialiserad produktion som kräver humankapital genom utbildning eller teknologisk 

kunskap.  

2. Befolkningsökning 

Ekonomiskt klarar inte fattiga samhällen av att försörja en snabb befolkningsökning. 

Även om läget skulle förbättras över lag finns risken att den snabba ökningen drar ner 

snittet för ekonomisk utveckling och att standarden därmed till och med försämrades.   

3. Kulturella mönster 

Fattiga områden har en tendens att vara väldigt traditionella och stå emot innovationer. 

Kulturen och de sociala strukturerna anses viktigare än utveckling och därför sker inga 

framsteg.  

4. Social stratifiering 

Speciellt i låginkomstområden är det tydligt att en del av befolkningen innehar de fles-

ta tillgångarna. Klyftorna är därmed som störst i dessa samhällen.  

5. Ojämlikheter mellan kön 

Kvinnor har ofta lägre rang än män i sämre ställda områden och deras huvudsakliga 

uppgift blir att föda barn, vilket som tidigare nämnt ökar befolkningstillväxten och 

hämmar den ekonomiska utvecklingen.  

6. Globala maktstrukturer 

De rika områdena har makten och utnyttjar ofta detta. Globalt talas det om kolonialise-

ring och följderna av detta, men även lokalt går det att utläsa maktstrukturer som för-

svårar förbättringar.  
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Indelning efter etnicitet och kultur 

Att hierarkiska indelningar också görs efter etnicitet och kultur är en del av det fördomsfulla 

samhället. Människor tycker om att generalisera och skilja mellan ”vi” och ”dem”. Det börjar 

med att fördomar växer fram som sedan skapar stereotyper som i sin tur är svåra att förändra 

eller påverka. Detta kan sedan urarta till rasism och social dominering. (Macionis & Plummer, 

2008) 

 

Det finns olika teorier om varför fördomar uppkommer och det kan röra sig om allt från fru-

stration och avundsjuka till personlighetsdrag. Likaså anses kultur vara en anledning. Fördo-

marna används för att styrka den egna positionen och trycka ner minoriteten, men behöver 

inte alltid leda till rasism. Även diskriminering kan vara ett sätt att få utlopp för fördomarna. 

Viss diskriminering förekommer i alla samhällen och kan vara av godo, dock ej när det är 

beroende av etnicitet eller kultur. Ett exempel på bra diskriminering kan vara universitet som 

utgår från betyg när de väljer vilka som ska antas. I detta fall är det alltså de som arbetat och 

studerat hårdast som får ta del av fördelarna, vilket kan anses som rättvist. Vad som är rättvist 

och vad som är utgångspunkten förändras med tiden i samband med att samhällen utvecklas. 

(Macionis & Plummer, 2008) 

 

Förhållandet mellan majoriteten och minoriteten, i det här fallet de människorna med annat 

etniskt ursprung och/eller kultur, kan beskrivas med tre mönster. Det finns även ett fjärde 

mönster som dock är extremt radikalt, nämligen folkmord. Detta kommer inte att behandlas 

ytterligare. De övriga tre är följande: 

 

• Pluralism 

I pluralistiska samhällen har minoriteterna kvar sina sociala differenser, men ses ändå 

som en del av samhället och resurser fördelas mer eller mindre jämnt. Alla i befolk-

ningen erbjuds utbildning och andra faciliteter samtidigt som de är lika inför lagen. 

Pluralism kan ses som ett mål för dagens alltmer multikulturella samhällen, dock kan 

det även gå för långt när försök görs att utplåna alla kulturella skillnader, eller om för-

domarna påverkar till den grad att minoriteterna själva tror att dessa stämmer och le-

ver därefter, alltså att deras identitet påverkas av majoritetens åsikter. (Macionis & 

Plummer, 2008) 

 

• Assimilering 

Detta mönster ses ofta som att de olika kulturerna i ett samhälle smälter samman och 

skapar en ny blandad form. Historiskt sett har det dock varit så att minoriteterna an-

passat sig till majoritetens kultur. En annan aspekt med assimileringsmönstret är att 

minoriteterna ofta anses vara problemet och därför bör ändras vilket leder till ännu 

större kulturella dilemman. Samtidigt kan assimilering dock leda till att minoriteterna 
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förändrar sin etnicitet, medan de på samma gång bibehåller sin egen kultur. I längden 

förändras dock kulturen också då generation efter generation blandas med andra kultu-

rer, exempelvis genom giftermål med personer ur andra grupper. (Macionis & Plum-

mer, 2008) 

 

• Segregering 

Segregering innebär att en minoritet både socialt och rent fysiskt avskärmas från majo-

riteten. Detta kan ske frivilligt som exempelvis med Amish-folket i USA, men det kan 

också ske som ett tvång där apartheid i Sydafrika kan ses som exempel. Segregering 

kan också skapas på olika nivåer och det behöver inte direkt röra sig om total avskilj-

ning, utan det kan också ske genom att en viss minoritet bosätter sig i ett område och 

på så vis avskärmas från resten av samhället. Ofta handlar det därmed om att en mino-

ritet sätts på en låg hierarkisk nivå och har ytterst svårt att resa sig därifrån och föränd-

ra sin omgivning och sitt levnadsläge. (Macionis & Plummer, 2008) 

 

4.2 Ekonomisk teori 

4.2.1 Omvärldsanalys 

För att analysera omvärlden och ta reda på en organisations strategiska läge kan en SWOT- 

analys användas. Trots att denna metod egentligen är tänkt att användas inom marknadsföring 

är den ett bra hjälpmedel får att få fram en nulägesanalys. Själva namnet, SWOT, är en för-

kortning för de olika komponenterna som ska analyseras, nämligen Strengths, Weaknesses, 

Opportunities och Threats. De båda första används för att analysera de interna faktorerna me-

dan de två sistnämnda är användbara vid analys av externa faktorer. Styrkorna inkluderar ex-

empelvis resurser, lokalisering och andra interna fördelar som stärker organisationen. Svaghe-

ter kan ses som motsatser till dessa, det vill säga brister som kan påverka organisationens 

handlingar. Möjligheterna är således de externa styrkor som kan identifieras och hoten består 

av de externa eventuella motgångar som kan hittas. (Armstrong & Kotler, 2009) 
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Figur 1. SWOT-analys. Källa: omgjord från Armstrong & Kotler, 2009 

 

Målet med en SWOT-analys är att organisationen ska veta vilken marknad som är bäst läm-

pad samt var organisationen finns i förhållande till denna. Syftet är att koordinera organisatio-

nens styrkor med de möjligheter som finns, samt undvika eller eliminera de hot och svagheter 

som kan påverka och hindra.  

 

4.2.2 Inträdesbarriärer och Trade off’s   

 

Inträdesbarriärer 

De inträdesbarriärer som kan finnas på en marknad drabbar främst nykomlingar. Det rör sig 

alltså om fördelar som redan befintliga organisationer har gentemot nykomlingar. Porter 

(1996) har listat de sju främsta inträdesbarriärerna och dess innebörd. 

 

1. Skalfördelar på utbudet 

 Dessa fördelar framträder när en organisation drar nytta av sin stora produktion för att 

sänka kostnaderna. För en ny aktör kan det vara väldigt svårt att starta upp på samma vo-

lym för att få samma skalfördelar, detta blir alltså en stor barriär för att lyckas. Antingen 

tvingas de in på samma volymnivå, eller så måste de på andra sätt komma runt kostnads-

nackdelarna.  

2. Skalfördelar på efterfrågan 

 Inom vissa branscher kan det vara en stor nackdel för nya aktörer om köparnas köpvilja 

är beroende av hur många andra som valt att handla från just det företaget, den såkallade 
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nätverkseffekten. Är kunderna redan övertygade om en annan organisations produkt kan 

det vara svårt att få dem att byta, speciellt om det sker i kollektiv.  

3. Köparens byteskostnad 

 När organisationer byter leverantörer förändras de fasta kostnaderna. Utöver detta kostar 

det för organisationen att införa nya system, lära upp personal och liknande. Vid nyloka-

lisering kan vissa byten krävas och detta kan självklart vara kostsamt.  

4. Kapitalkrav 

 Med investeringarna som kommer med nyetableringar krävs alltid en viss kapitalbas. 

Hur denna ser ut kan komma att avgöra hur väl en ny aktör lyckas. Inom vissa sektorer är 

dessutom kapitalkravet betydligt högre än i andra, vilket ytterligare försvårar etablering-

en.  

5. Befintliga organisationers fördelar, oavsett storlek 

 Dessa fördelar kan vara allt från kostnader till kvalitet. Det kan till exempel röra sig om 

teknologiska fördelar, eller om lokaliseringsfördelar. Dock är de oberoende av organisa-

tionens storlek.  

6. Olika distributionskanaler 

 Nykomlingar måste säkerställa sin distribution, vilket kan vara svårt om befintliga orga-

nisationer skyddar sina distributörer. Eventuellt måste nykomlingen skapa sina egna dis-

tributionsled.  

7. Restriktiv regeringspolicy  

 Den politiska styrningen kan både hindra eller hjälpa nykomlingar. Ofta finns dock olika 

regler för etablering som försvårar för nya aktörer. (Porter, 2008) 

 

Trade-off’s  

Med trade-off’s menas att en organisation tvingas till en nedskärning på något fält för att ett 

annat ska få utvecklas. Det går alltså inte att låta båda utvecklas utan att det blir ineffektivt. 

De kan vara både positiva och negativa i den bemärkelsen att de kan göra en organisation 

unik, men å andra sidan även kan ge falska trade-off’s, det vill säga organisationen tror att den 

måste välja mellan vissa områden när den i själva verket på ett smart och strategiskt sätt kan 

ta sig runt och vidareutveckla båda. (Porter, 1996) 

 

Det finns tre anledningar till att trade-off’s bildas. Den första går ut på att en organisation är 

inkonsekvent i sin image och sitt anseende, det vill säga väljer att satsa på två olika områden 

som gör att klienterna blir förvirrade, vilket skadar organisationens rykte. I det läget är det 

bättre att satsa på ett område och göra det bra, eller på annat sätt undvika att kunden blir kon-

funderad. Den andra trade-off’en går ut på att organisatoriska aktiviteter kan motverka var-

andra. De olika aktiviteterna måste vara avstämda och anpassade utefter ändamål, annars kan 

organisationen drabbas av ineffektivitet. Den tredje och sista trade-off’en utgår från begränsad 

intern koordination och kontroll. Detta innebär att ledningen ofta valt en strategisk väg för 
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organisationen att gå och därmed ger klara instruktioner och prioriteringar för alla inblandade. 

En organisation som försöker göra allt på en gång blir inte särskilt effektiv och skapar åter-

igen mest förvirring. En bra positioneringsstrategi hjälper långt och ger även organisationen 

klara riktlinjer. (Porter, 1996) 

 

4.2.3 Konkurrensfördelar för innerstadsområden 

Porter (1997) menar att dagens förhållningssätt för att skapa ekonomisk utveckling i inner-

stadsområden med ekonomiska och sociala problem är missvisande. Med innerstadsområde 

syftar han på distrikt som ligger inom en stadsgräns och inte förorter eller kranskommuner.  

Istället för att endast koncentrera sig på att skapa billigare arbetskraft och rent allmänt endast 

koncentrera sig på enstaka faktorer, är det viktigt att se dessa stadsdelar som delar av staden 

och att integrera områdena. För den sakens skull ska kommande förslag inte ses som den 

självklara lösningen, utan vara ett komplement till redan existerande arbetssätt som exempel-

vis inkluderar satsningar på boende och utbildning. Porters strategi för innerstadsutveckling 

grundar sig därför på att ta vara på de fyra olika konkurrensfördelarna som kan identifieras i 

dessa områden. Samtliga kommer att behandlas nedan. (Porter, 1997) 

 

• Strategisk lokalisering 

Innerstadsområdena befinner sig på vad som borde ses som det mest attraktiva läget 

med närhet till alla stadens väsentliga inrättningar, såsom närhet till företagscentrum 

samt bra infrastruktur.  

 

• Integrering med regionala organisationer   

Närheten till andra företag och organisationer skapar styrkor i konkurrens och utveck-

ling. Möjligheterna för kunskapsspridning ökar och hjälper företag att utvecklas eko-

nomiskt. Detta skapar ytterligare möjligheter för olika utvecklingsprogram och organi-

sationsutveckling. Även integrationen mellan den privata och den offentliga sektorn 

kan utnyttjas för att stärka tillväxten.  

 

• Ouppfylld lokal efterfrågan 

Även om invånarna i de problematiska innerstadsområdena har en låg medelinkomst 

ger den höga befolkningstätheten goda affärsmöjligheter. Dessutom tenderar konkur-

rensen att vara låg i dessa områden och med tanke på invånarnas blandade ursprung 

finns möjligheten för extra differentiering och inriktning. Inriktningar som i USA visat 

sig extra lyckade i innerstadsområdena har varit olika franchisekoncept, dagligvaru-

handel, inriktade matvarubutiker samt bank- och finansieringsverksamheter.  
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• Humanresurser  

Även om invånarna i innerstadsområdena över lag ej är särskilt välutbildade har de 

andra egenskaper som kan vara till stor fördel. Framförallt anses de vara lojala arbeta-

re. Det finns en del myter om att dessa människor exempelvis inte vill arbete utan hell-

re går på bidrag och att de inte arbetar hårt. Detta är dock bevisat falskt och ofta är det 

snarare tvärtom, invånarna vill arbeta och gör det väldigt bra. Myterna beror med stor 

sannolikhet på att många företagsledare är fördomsfulla istället för att ge invånarna en 

ärlig chans. Det viktigaste är att hitta arbetstillfällen som passar med invånarnas egen-

skaper och att sedan våga satsa. En annan myt som kan ställa sig i vägen är den att in-

nerstadsinvånarna inte skulle vara entreprenörer. Detta stämmer inte heller, och med 

rätt startmöjligheter skulle många vinstdrivande organisationer kunna bildas som 

dessutom skapar arbetstillfällen.  

 

Den stora frågan som kvarstår är dock varför innerstadsområdena inte lyckats bättre med tan-

ke på alla dessa fördelar. Först och främst är svaret på detta fördomar. Med hjälp av media 

och utomståendes okunskap blir helhetsbilden att det inte är ekonomiskt försvarbart att satsa 

inom dessa områden då framförallt arbetskraften är dålig. En andra stor anledning är att de 

olika fördelarna blivit nedvärderade av tidigare ledare och exempelvis underhållet av område-

na blivit åsidosatt vilket lett till att dragningskraften minskat. Sedan finns problemet med då-

lig kommunikation mellan befintliga organisationer och ledningen av innerstadsområdena. 

Båda känner att den andra parten inte varit tillräckligt behjälplig och på så vis minskar möj-

ligheten med att dra lärdomar och att använda fördelarna för att locka nya investerare. (Porter, 

1997) 

 

För att lösa problemen måste en ekonomisk strategi utifrån konkurrensfördelarna utvecklas. 

Ledningen för innerstadsområdena måste ha som mål att skapa en bra grund för företagsam-

het, genom att exempelvis minska brottsligheten, jobba mot diskriminering, använda positiv 

särbehandling samt skapa entreprenörsprogram. Hjälpmedel för detta kan vara skattelättnader 

på kapitalvinst vid långsiktiga investeringar, arbetsträning och kompetensutveckling, finansie-

ring och kapitaltillgång för uppstartande av företag och direkta investeringar. Viktigt är också 

för myndigheterna att marknadsföra sig själva för att kunna nå ut till potentiella investerare 

och samarbetspartners. Även företagsnätverk kan vara delaktiga i spridningen av information 

för att underlätta nyetableringar. (Porter, 1997) 

 

4.2.4 Förändring, vision och motstånd 

Det finns olika synsätt på hur man kan hantera förändring, om man ens kan påverka föränd-

ringen samt ifall det är möjligt att styra den. En storskalig förändring inom en större organisa-

tion kommer dock påverka många människor och det är en process där flertalet olika intres-
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sentgrupper skulle bli inblandade och berörda av själva förändringen. Var och en kan tänkas 

ha sin egen agenda, sina egna mål och framtidsscenarier vilket påverkar deras inställning, 

attityd och vilja att driva en sådan förändring. (Palmer, Dunford & Akin, 2009) 

 

Förändring som process  

Tidigare hade man uppfattningen att organisationer är statiska, att det råder en objektiv verk-

lighet som alla berörda individer delar och att förändring kan åstadkommas genom ledningens 

initiativ. Lewin (1947) beskrev sin syn på organisationsförändring genom att tina upp organi-

sationen, förändra den och slutligen återfrysa den igen. Det är ett starkt verklighetsförenklan-

de synsätt och nya teorier kring organisationsutveckling har påverkats i hög grad av postmo-

derna tankar och värderingar där sanningar är situationsbetingade och organisationer anses 

vara dynamiska. Dessa teorier lämnar ett visst spelutrymme för gemensam evaluering av olika 

frågeställningar och nya tankesätt. Man tar hänsyn till att individer formar sin subjektiva soci-

ala realitet utifrån den egna specifika situationen som de befinner sig i och är medveten om att 

ett förändringsbehov för en part inte nödvändigtvis uppfattas så av en annan. Förändring anses 

vara en fortlöpande process där det är viktigt att påverka hur människor tänker och reflekterar 

kring ett visst ämne. (Marshak & Grant, 2008) 

 

Visionens betydelse vid förändring 

Tidigare studier har visat att intressenters attityd och engagemang kan påverkas positivt ge-

nom att ha en klar och tydlig vision om varför man behöver genomföra en förändring, speci-

ellt när det gäller storskaliga förändringar som påverkar stora grupper. (Kirkpatrick & Locke, 

1996) Levin (2000) hävdar att det är viktigt och skilja tydligt mellan vision, mål och strategi 

då dessa begrepp och dess implikationer försöker att projicera en bild av framtiden vilket i sig 

redan innebär en viss osäkerhet. Det är alltså viktigt att man från ledningens håll klart och 

tydligt kommunicerar ut till samtliga parter vad målen med den önskade förändringen är, vil-

ken vision man har samt hur strategin ser ut för att åstadkomma den önskade utvecklingen. 

Nanus (1992) framhäver att en vision inte bara målar upp en specifik bild av framtiden utan 

också kan styra en organisation i den riktningen genom att påverka de involverade parterna 

till den grad att de faktiskt försöker åstadkomma den initierade förändringen. Collins och Por-

ras (1996) hävdar att det i vissa fall kan vara just anammandet av en klar och tydlig vision, 

underbyggd av kärnvärderingar och huvudmål, som blir den avgörande faktorn för att organi-

sationen ska ledas i rätt riktning.  

 

Enligt Beer, Eisenstat och Spector (1990) är det viktigt att organisationsledningen inte försö-

ker att styra förändringen uppifrån och ner, utan att man snarare bör skapa en arena för för-

ändring och främjar ledarskapsutvecklingen där de berörda parterna uppmuntras till att aktivt 

ta ställning till varför det behövs förändring, hur den ska hanteras samt hur den ska åstad-

kommas utan att fokusera alltför mycket på diffusa ord såsom deltagande, kultur och innova-
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tion. Man bör koncentrera sig på de aktuella problemen som finns inom organisationen och 

arbetet som krävs för att lösa dessa. Samtidigt som författarna argumenterar för hur man ska 

kunna åstadkomma en lyckad förändring poängterar de att så kallade förändringsprogram 

inom organisationer sällan leder till de önskade utfallen då de vanligtvis styrs från lednings-

håll och nedåt. Människor formar sin egen förståelse för den sociala kontexten de befinner sig 

i och förändring måste därför börja från gräsrotsnivå där de inblandade parterna utvecklar sin 

egen problemlösningsförmåga för att åstadkomma målen med förändringsinitiativet samtidigt 

som denna process sprider sig genom organisationen.  

 

Kommunikation som drivkraft 

Johnson och Heide (2007) menar att kommunikationssättet kan främja själva förändringen om 

man är medveten om att ens budskap inte uppfattas likadant av alla berörda parter. Ensidiga 

kommunikationsstrategier tar inte hänsyn till detta och kan leda till frustration hos deltagarna. 

För att kunna skapa en hållbar bas för förändring kan man försöka driva denna process genom 

dialog, samtal och informationsutbyte. (Ekman Phillips & Huzzard, 2007) Till exempel under 

en större intervention där en öppen arena för kommunikation skapas och berörda parter sam-

las för att diskutera olika teman kring förändringsprocessen. Dessa teman bygger vanligtvis 

på varandra och handlar om vilka visioner man har, vilka utmaningar som finns samt om nya 

idéer och tankesätt för att driva organisationen i önskad riktning.  

 

Tidigare försök har visat att när initiativtagaren redan från början sätter upp en diskussions-

ram samt tillför nya perspektiv och idéer för att styra debatten i en ny riktning, har man kun-

nat fastställa att även deltagarna aktivt reflekterade kring dessa nya tankesätt. (Rough, 1997) 

Enligt Weick (1995) sätter initiativtagaren till förändringsprocessen endast upp sin vision för 

att kunna rama in sina tankar kring ämnet och låter sedan deltagarna forma sin egen förståelse 

utifrån sina uppfattningar.  

 

Förändring och motstånd 

Det är vanligt att olika intressenter i förändringsprocessen motsätter sig denna då de inte anser 

att en förändring behövs och att hela idén med ett gemensamt samtalsutbyte är bortslösad tid. 

Även om de anser att förändring faktiskt behövs så kan de ändå motsätta sig då de inte tycker 

att den bör hanteras på det sättet. Återigen blir det viktigt att samla in motståndarnas synpunk-

ter och involvera dem i förändringsprocessen istället för att ignorera deras röster då ett ur-

sprungligt motstånd kan främja själva förändringsprocessen om det hanteras på ett bra sätt. 

(Palmer et al, 2009) 
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4.3 Teoretisk referensram 

För att förstå kopplingen mellan de valda och presenterade teorierna samt ämnet fann vi det 

viktigt att göra en modell för hur de olika delarna hänger samman. Figur 2 nedan är en modell 

som åskådliggör hur teorierna påverkas av varandra samt vad de kan leda till i frågan om eko-

nomiska frizoner. 

 

Vid ett eventuellt införande av ekonomiska frizoner är det ytterst viktigt att en välarbetad stra-

tegi finns i grunden. Denna ska förhindra misslyckande samt ge bäst möjliga resultat för sam-

hället. Då syftet med denna uppsats är att ge förslag på vilka aspekter som måste tas hänsyn 

till vid ett införande är det också av stor vikt att förstå de grundläggande förutsättningarna.  

Figur 2. Teoretisk referensram 

 

Dessa består av de lagar och regler som styr, samt de sociologiska faktorer som existerar i 

varje utsatt område. Vid utformningen av strategin måste alltså hänsyn tas till dessa fasta för-

utsättningar. I figuren nedan är det just cirklarna som symboliserar förutsättningarna, medan 

pilarna är de analysverktyg som kan användas för att skapa en specifik strategi. Exempelvis 

måste alltså omvärldsanalysen göras utifrån de lagar och regler som finns, men även de socio-

logiska aspekterna som råder. Detsamma gäller för de övriga teorierna; inträdesbarriärer och 

trade-off’s, konkurrensfördelar i innerstadsområden samt förändring och vision. När dessa 

teorier analyseras med det empiriska materialet kvarstår de fasta förutsättningarna som grund.  
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5. Empiri 
 

Under empiriavsnittet kommer vi att undersöka hur andra länder har gått tillväga 

vid införandet av ekonomiska frizoner. Vidare kommer vi att fördjupa oss i möjlig-

heterna kring ett införande av ekonomiska frizoner i Sverige genom att intervjua 

lämpliga parter med hjälp av semistrukturerade intervjuer, samt en sammanställ-

ning av den svenska opinionen.  

 

5.1 Andra länders ekonomiska frizoner 

5.1.1 USA 

Införandet av ekonomiska frizoner i USA tog fart under 1980-talet då företag inom ett av-

gränsat geografiskt område kunde tillgodogöra sig olika sorters skattelättnader och andra för-

måner. Man fokuserade främst på etableringen av små företag med målsättningen att stödja 

den ekonomiska utvecklingen, minska utbetalningen av offentliga bidrag till arbetslösa och en 

generell ökning av skatteintäkter inom zonerna. I vissa delar av landet omfattades hela delsta-

ter av skattelättnader som kunde bestå av slopad moms för byggvaror, halverad bolagsskatt 

eller momsbefrielse för vissa varor och tjänster, oftast inom byggbranschen. Det förekom 

även incitament som inte var kopplade till olika skattelättnader som till exempel en förenkling 

av den byråkratiska och administrativa processen kring företagandet inom frizonerna, lägre 

säkerhetsstandarder och inte lika omfattande miljöföreskrifter. (United Nations, 1991) 

 

Bondonio och Engberg (2000) utförde en utvärdering av frizonernas påverkan på den ekono-

miska aktiviteten i delstaterna Kalifornien, Kentucky, New York, Virginia och Pennsylvania 

och kom fram till att frizonerna enbart hade en marginell påverkan på sysselsättningen i de 

områden där själva frizonen var belägen och att skattelättnadernas storlek inte hade någon 

signifikant inverkan på sysselsättningen. Minskad arbetslöshet inom själva frizonen motver-

kades ofta av en ökning i områden som låg runt omkring. Detta bekräftades även av Ladd 

(1994) som pekar på att direkta skattelättnader inom frizonerna leder till en förflyttning av 

företag från närliggande områden in till respektive frizon.  En annan förklaring kan enligt 

Greenbaum och Engberg (1999) vara att befintliga företag inom frizonerna konkurreras ut av 

nystartade företag och på så vis enbart resulterar i en ökad omsättning av företagsetableringar 

och konkurser som i sin tur leder till en oförändrad sysselsättning inom själva distriktet där 

frizonen ligger.  

 

Metoden med skatteavdrag för nyanställning av frizoninvånare ifrågasätts av Koloko och Ne-

umark (2010) som i sin analys av frizoner i delstaten Kalifornien hävdar att resultaten i högsta 

grad är beroende av frizonernas lokalisering, utformning, dess implementeringssätt och den 
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praktiska administrationen. Samtidigt är det svårt att avgöra exakt hur stor andel av en syssel-

sättningsökning som beror på frizonen och hur stor andel som hade tillkommit på grund av 

andra åtgärder. Sysselsättningen tycks dock stärkas när frizonernas administratörer marknads-

för zonerna mer aggressivt för att kunna nå ut till så många befintliga och potentiella företag 

som möjligt. När författarna analyserade frizoner i delstaten Kalifornien skiljde de mellan 

implementeringssätt som fokuserar på arbetstagare och förfarande som inriktar sig på frizo-

nernas lokalisering. I fallet med Kaliforniens frizoner har skattlättnader för företag som base-

rats på nyanställningar av frizonsinvånare, alltså med fokus på arbetstagare, inte haft någon 

signifikant inverkan på sysselsättningen. De frizoner som i mindre utsträckning fokuserade på 

skatteavdrag för nyanställda hade generellt sett en bättre sysselsättningsutveckling. Detta kan 

dock bero på de specifika omständigheterna kring implementeringen av frizonerna i just del-

staten Kalifornien, dess lokalisering och administration, och behöver inte vara en generell 

slutsats som gäller andra delstater eller andra länder där sådana egenskaper kan skilja sig åt. 

Det kan däremot tolkas som en fingervisning och användas som underlag för mer effektiva 

framtida frizoner vars egenskaper liknar de i Kalifornien. Slutligen påpekar författarna i sin 

studie hur lokaliseringen av frizonerna hade påverkat dess effektivitet. Frizoner som var pla-

cerade i områden där det förekom en relativt låg andel företag inom tillverkningsindustrin 

kunde visa en bättre sysselsättningsutveckling än de som var placerade i distrikt med en rela-

tivt hög andel företag inom tillverkningsindustrin. (Koloko & Neumark, 2010) 

 

Bondonio och Greenbaum (2007) pekar i sin studie av flertalet ekonomiska frizoner i USA på 

att lönenivåerna i nyetablerade företag inom frizonerna hade varit lägre än branschstandarder-

na och att det kunde tolkas som indikator för uppkomsten av lågavlönade arbetsplatser. Frizo-

ner som hade en relativt sett mindre geografisk area tenderade att ha en något bättre ekono-

misk utveckling än de som var relativt sett större.  

 

Bland flertalet frizoner i delstaten Indiana nämns Evansville som ett framgångsrikt exempel 

på hur man kan utforma en kostnadseffektiv ekonomisk frizon som leder till skapandet av nya 

arbetstillfällen. (Evansville Urban Enterprise Association, 2010) Rubin och Wilder (1989) har 

analyserat frizonen i Evansville och kom fram till att det hade skapats cirka 1900 nya arbets-

tillfällen mellan 1983 och 1986 varav 75 % kunde tillskrivas olika sorters skattelättnader och 

andra stödåtgärder som gällde i frizonen. Bland annat fanns det tioåriga skattelättnader vid 

anställningar och kapitalinvesteringar samt sänkt inkomstskatt för arbetarna i området.  Vida-

re hävdar författarna i sin studie att varje ny arbetstillfälle kunde tillskrivas en kostnad av 1 

633 dollar per år. Detta ifrågasätts av Ladd (1994) som menar att den egentliga kostnaden per 

nyskapat arbetstillfälle årligen ligger runt 43 579 dollar då hon kritiserar Rubin och Wilders 

(1989) metod för att räkna fram hur många nya arbetstillfällen som faktiskt hade skapats på 

grund av frizonens lättnader.   
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Hirasuna & Michael (2005) har efter att ha undersökt olika frizoner i USA dragit en del slut-

satser kring vilka faktorer som bör beaktas när beslutsfattare väljer att implementera koncep-

tet ekonomiska frizoner: 

 

• Lättnadernas storlek. I vissa områden kan det krävas extra stora incitament för att des-

sa ska ge någon effekt.  

• Ju färre inträdesbarriärer desto bättre. Om de ekonomiska frizonerna grundas i om-

råden med få inträdesbarriärer är chansen att de ska lyckas mycket större, i annat fall 

kan högre incitament krävas. 

• Tillväxt i arbetstillfällen och ekonomi kan ske på regionens bekostnad. Vissa organisa-

tioner hade egentligen valt att etablera sig precis utanför den ekonomiska frizonen, 

men väljer vid etablerandet istället att lokalisera sig inom ramarna för denna för att få 

ta del av lättnaderna. Detta kan skada regionen som helhet.  

• De ekonomiska frizonerna kan ge kortsiktighet. Anledningen till detta kan vara att or-

ganisationer väljer att kortsiktigt satsa inom områdena och sedan drar sig undan eller 

till andra stater med bättre incitament. Detta främjar inte den hållbara tillväxten.  

• Satsningarna kan påverka den offentliga sektorn negativt. Om resurser tas från den of-

fentliga sektorn för att finansiera de ekonomiska frizonerna blir samhället återigen li-

dande. Samtidigt kan de offentliga intäkterna minska på grund av skattelättnaderna, 

vilket också kan påverka den offentliga sektorn negativt. (Hirasuna & Michael, 2005) 

 

Enligt Hirasuna och Michael (2005) har man trots flera statistiska undersökningar, utförd av 

olika forskare som var oberoende av varandra, inte kunnat hitta ett klart samband mellan skat-

telättnadernas införande och den positiva sysselsättningsutvecklingen som hade uppstått i 

vissa frizoner. Dessa förbättringar var i många fall endast av marginell karaktär och det är 

oklart hur stor del av förbättringen som kan tillskrivas skatteincitamenten.  

 

5.1.2 Storbritannien 

När projekten med de ekonomiska frizonerna i Storbritannien påbörjades i början på 80-talet 

var syftet att minska arbetslösheten och att göra de valda områdena mer attraktiva för indu-

strier. Allt som allt handlade det om att ge en ny image för de nergångna industriområdena. 

Totalt rörde det sig om 25 zoner fördelade över hela landet. De ekonomiska frizonerna gällde 

i tio år från start och gav företagen som etablerade sig inom zonen rätt till undantag från rän-

torna på industriell och kommersiell äganderätt, samt 100 % skattelättnader för investeringar 

på industriella och kommersiella byggnader. Tillvägagångssättet har således också stimulerat 

fastighets- och markförsäljandet. (Commission of the European Communities, 1990) 
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Vid sidan om lättnaderna som var förknippade med frizonerna fanns det i Storbritannien även 

möjligheter att söka andra sorters stöd eller hjälp. Vissa av frizonerna som grundades låg 

inom ramen för andra regionala hjälpaktioner som exempelvis innebar 15 % ersättning för 

investeringar eller en belöning på 3000 pund för varje skapat arbetstillfälle. I september 1987 

när frizonerna precis grundats var redan 4306 företag delaktiga och hade 97300 anställda. 

Medelantalet anställda per företag låg på nästan 23 personer. (Commission of the European 

Communities, 1990) 

 

De ekonomiska frizoner förde en del fördelar med sig och sågs därför som lyckade. Den eko-

nomiska aktiviteten ökade med hjälp av fastighetsincitamenten och ledde till en positiv eko-

nomisk bieffekt. Zonerna infördes i två omgångar, där den första ledde till en 200 % ökning 

av arbetstillfällena och den andra till en 308 % ökning. Även förbättringar i infrastrukturen 

och den fysiska miljön kunde påvisas. Många förslag som på lokal nivå skulle ha tagit cirka 

10 år att få igenom, genomfördes med hjälp av frizonerna mycket snabbare. När infrastruktu-

ren förbättrades så markant angav 26 % av företagen som lokaliserat sig i områdena att för-

bättringen avgjorde valet av företagsplaceringen. Även värdet för mark och fastigheter höjdes 

med hjälp av lättnaderna som ingick i frizonerna vilket gjorde områdena mer attraktiva. 

(Commission of the European Communities, 1990) 

 

Inför införandet av ekonomiska frizoner befarades en snedvriden konkurrens inom Europa. 

Zonerna i Storbritannien ledde dock knappt till påverkan på import och export då det rörde sig 

om småföretag med färre än 50 anställda och många av dem var serviceföretag. De flesta 

vände sig till den lokala eller regionala marknaden och påverkade således inte den internatio-

nella handeln negativt. (Commission of the European Communities, 1990) 

 

Sammantaget går det att utläsa att företagen som lokaliserade sig inom gränsen för de ekono-

miska frizonerna hade marginellt bättre resultat än de som låg utanför. Detta kan ses genom 

att investeringsgraden var högre och omfattade dessutom ofta nyinvesteringar istället för åter-

investeringar eller upprustningar. Vad gäller output upplevde företagen inom zonerna att den-

na ökat med 100 % gentemot företag utanför zonerna. Framtidsutsikterna för områdena i sig 

ser också bra ut, de förväntade ökningarna i output och arbetstillfällen är högre inom område-

na än utanför. (Commission of the European Communities, 1990) 

 

En av de mer framgångsrika frizonerna i Storbritannien är det gamla hamnområdet Docklands 

i London som fick sin status som ekonomisk frizon år 1982. Initiativen tidsbestämdes för att 

pågå under tio år och företagen inom området kunde dra fördelar av bland annat skattelättna-

der, investeringssubventioner och förenklad tillståndshantering. Implementeringen styrdes 

från lokal nivå där de ansvariga hade stora friheter att utforma frizonen så som man trodde att 

det skulle lämpa sig bäst medans man från regeringshåll endast fastställde ramarna som fri-



 37 

zonsansvariga skulle hålla sig till. Satsningen visade sig ge positiva resultat redan efter några 

år och man förlängde lättnadernas tidsram. 15 år efter införandet hade befolkningen fördubb-

lats till över 80 000 personer och antalet arbetstillfällen hade stigit från cirka 21 000 till 

85 000. Under dessa år genomförde myndigheterna stora investeringar vad gäller infrastruktur 

och offentlig service på cirka 6 miljarder euro varav 20 % utgjorde själva skattelättnaderna för 

frizonen. (National Audit Office, 2007) 

 

5.1.3 Frankrike 

Ett annat land där man har infört ekonomiska frizoner (kallade Zones Franches Urbaines) är 

Frankrike. Sedan 1996 existerar zonerna med målet att utveckla den ekonomiska aktiviteten, 

skapa social integration och möjliggöra anställning för invånarna i områdena. (Grand Lyon, 

2007) Totalt finns det för tillfället 44 ekonomiska frizoner utspridda över hela landet. (Les 

Centres d'Affaires [1], 2003) 

 

Frizonerna fastställs med olika kriterier, varav grunden består i att områdena måste ha minst 

10 000 invånare och på något sätt vara missgynnade. Det som sedan avgör om en ekonomisk 

frizon grundas eller ej är andelen ej sysselsatta, andel invånare som gått ut skolan utan god-

kända betyg, andelen unga i området samt den finanspolitiska kapaciteten per capita. (Les 

Centres d'Affaires [2], 2003) 

 

Organisationer som vill dra nytta av frizonernas fördelar ska ha lokaliserat sig inom dessa före 

den 31 december 2011. För att ta del av lättnaderna får företagen maximalt ha 50 anställda. 

Dessutom ska en tredjedel av arbetstagarna vara bosatta i en urban zon som omfattas av de 

ekonomiska frizonerna, undantaget företag som etablerade sig i zonerna innan 1 januari 2002 

som endast behöver ha en femtedel av de anställda från urbana zoner. (Les Centres d'Affaires 

[2], 2003) 

 

De företag som uppfyller kraven och får ta del av fördelarna från de ekonomiska frizonerna 

har följande lättnader att vänta: 

• Ingen inkomstskatt upp till 100.000 € per år plus 5.000 € per tillkommet arbetstillfälle 

• Befrielse från skatt på näringsverksamhet 

• Ingen fastighetsskatt på egendom 

• Undantag från arbetsgivaravgifterna 

• Undantag från föräldraledighetsersättning samt andra sociala avgifter  

(Les Centres d'Affaires [3], 2003) 

 

Dessa lättnader löper på fullnivå under fem år och avtar sedan regressivt. Företag med färre 

än fem anställda har efter de fem åren ytterligare fem år med 60 % lättnader, därefter två år 
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med 40 % och slutligen två år med 20 %. Större företag med fem anställda eller fler har efter 

de första fem åren ytterligare ett år med 60 % lättnader, sedan ett år till med 40 % lättnader 

och det sista året med 20 % lättnader. Detta innebär att små företag sammantaget har 14 år 

med ekonomiska fördelar, medan större endast har åtta år. (Le Journal du Net, 2011) 

 

5.1.4 Belgien 

I Belgien infördes under 80-talet konceptet med ekonomiska frizoner. Dessa gav företag som 

etablerade sig inom zonerna möjligheten att inom tio år från starten kunna bortse från företa-

gens vinstskatt, fastighetsskatt samt skatt på utdelningar och royaltys. Företagen som ville dra 

fördel av lättnaderna var dock tvungna att fokusera sig på antingen produktion eller forskning 

av högteknologiska produkter, exempelvis programvara, automatiseringar, robotar, bioteknik 

eller telekommunikation. (Commission of the European Communities, 1990) 

 

Vid sidan om de ekonomiska frizonerna fanns även andra projekt för att öka den ekonomiska 

aktiviteten och minska arbetslösheten. Dessa projekt med tillhörande incitament riktade sig 

främst mot innovativa företag samt effektiviserings- och koordinationslösningsorienterade 

organisationer. Lättnaderna inom projekten var oberoende av lönsamheten, till skillnad mot 

de ekonomiska frizonernas lättnader som endast kom att gälla när organisationerna gick med 

vinst. (Commission of the European Communities, 1990) 

 

När Europeiska Kommissionen gjorde sin undersökning 1990 visade sig att endast 14 företag 

var verksamma I de belgiska frizonerna.  Många av dessa var dessutom i slutskeden av sina 

livscykler och få hade varit lönsamma. Det visade sig dessutom att de flesta av organisatio-

nerna hade varit verksamma på samma plats oavsett om en frizon hade grundats eller ej. Un-

dersökningen resulterade i ett antal faktorer som förklarade varför projektet med de ekono-

miska frizonerna misslyckats. Först och främst hade man valt ett alldeles för snävt fokus. Att 

endast vända sig till företag som grundade sig på högteknologisk utveckling hade inte direkt 

främjat bildandet av arbetsmöjligheter. En andra faktor som föranledde misslyckandet var det 

faktum att tidsramen var alldeles för kort, speciellt då företagen skulle hinna gå med vinst 

innan några lättnader blev gällande, vilket är del av den tredje faktorn. Organisationer som 

arbetar inom forskning och utveckling av högteknologiska produkter behöver oftast lång tid 

för att kunna komma fram med en produkt färdig för försäljning. Detta gjorde att incitamen-

ten som valts inte var särskilt attraktiva för de organisationer man valde att inrikta sig på. Den 

sista faktorn som försvårade för frizonernas framgång var de ovan nämnda innovationsprojek-

ten som kunde ge finansiella stöd. Dessa konkurrerade ut skattelättnaderna som kunde fås 

genom frizonerna då dessa gällde alla företag inom området, oavsett lönsamhet. (Commission 

of the European Communities, 1990) 
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Då det inte gick bra för organisationerna inom Belgiens ekonomiska frizoner var det svårt att 

dra några slutsatser kring hur de påverkat konkurrensen inom Europa. Dessutom hade företa-

gen maximalt omkring 50 anställda och sågs därför som relativt små, vilket ytterligare försvå-

rar en konkurrensanalys. Det Kommissionen slutligen kom fram till var att så som allt utföll 

var det ingen påverkan på konkurrensen, men skulle de ekonomiska frizonerna ha lyckats 

hade man varit tvungen att hålla dem över striktare uppsikt då de hade kunnat påverka kon-

kurrenssituationen. (Commission of the European Communities, 1990) 

 

5.1.5 Summering av andra länders frizoner 

Följande tabell summerar de olika ländernas strategiska inriktningar angående de ekonomiska 

frizonerna. Ur dessa kan vissa lärdomar dras som kommer vara viktiga senare i analysen.  

 

Land Strategisk inriktning/lärdom av de ekonomiska frizonerna 

Inget tydligt samband mellan skattelättnader och påverkan på syssel-

sättningen  

Bättre resultat när frizonen lokaliserade i områden med låg andel icke-

tillverkande företag 

Frizonerna resulterade i låglönearbeten, men ökat antal arbetstillfällen 

USA 

Ju mer marknadsförings desto bättre resultat av zonerna 

Förbättrat utveckling i frizonen i vissa fall på bekostnad av omkring-

liggande region  

Bra effekt från incitament grundade i handel och ägande av fastigheter 

Gav fler arbetstillfällen och snabbade på investeringar 

Förbättrade infrastrukturen 

Påverkade inte den internationella konkurrensen 

Storbritannien 

Ökad effektiviseringsgrad bland företagen inom zonen 

Lokal utformning och styrning av frizonen  

Tydliga krav på vad som krävs för att få grunda zon 

Längre lättnadsperiod för små företag än större 

Frankrike 

Ännu inte utvärderade, därför svårt att exakt veta effekterna 

Andra projekt vid sidan om missgynnade frizonerna 

Inriktning mot högteknologi. Bransch kategoriseras av långa forsk-

nings- och utvecklingsfaser och trots detta var lättnaderna tidsbegrän-

sade och beroende av vinst vilket gjorde dem outnyttjade 

Belgien 

Många organisationer hade valt att lokalisera sig på plats oavsett frizo-

nernas incitament eller ej.  

Tabell 1. Ländernas strategiska inriktningar 
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5.2 Intervjuer 

5.2.1 Malmö Stad  

Konsult och koordinator på stadskontoret, ansvarig för områdesprogrammen 

 

Allmänt om Malmö  

Enligt koordinatorn på stadskontoret är Malmö Stad framgångsrik på många plan. Man har en 

sund ekonomisk grund att stå på och är i framkanten vad gäller grön stadsutveckling. Men 

vissa stadsdelar har inte hängt med i utvecklingen och har sociala och ekonomiska problem. 

Därför har man initierat ett områdesprogram som ska lyfta 4 utvalda distrikt, nämligen Lind-

ängen, Seved, Herrgården och Holma-Kroksbäck där det råder ett högt bidragsberoende hos 

en stor andel av befolkningen, dåliga skolresultat hos barn och ungdomar samt ett utbrett 

utanförskap. Syftet med områdesprogrammen är att skapa ett socialt hållbart Malmö och man 

vill involvera så många olika aktörer som möjligt. Medborgare, näringsliv, utbildningsinstitu-

tioner och myndigheter ska samverka för att kunna hantera utmaningarna som staden står in-

för och särskilt fokus ligger på att förbättra den sociala situationen för invånarna. Han fram-

häver att man från kommunens sida går in med en öppen attityd och är beredd att testa beprö-

vade och nya modeller för att sedan kunna skala upp de framgångsrika arbetssätten. På så vis 

vill man i Malmö skapa en ur alla aspekter hållbar stad där miljömässig, ekonomisk och social 

hållbarhet utgör basen inför det framtida arbetet.  

 

Förändring som process 

Stadskontorets koordinator för områdesprogrammet säger att det behövs förändring för att 

förbättra samhällsklimatet i de utsatta områden och Malmö som helhet. Det viktiga är att få 

med sig så många intressenter som möjligt för att kunna förankra förändringen hos de olika 

parterna. Det räcker inte med att enbart skissa på en stor plan som ska lösa alla problem utan 

förändringen måste börja mentalt för att kunna omsättas i praktiken. Han talar om en experi-

menterande förändringsprocess där man utgår från olika problemställningar som åtföljs av 

konkreta lösningsförslag. Därefter utformas det modeller som ska kunna användas som verk-

tyg för att hantera problemen för att sedan implementera dessa. I de lyckade fallen kan det 

vara värt att skala upp arbetsmetoderna i större skala till fler platser inom och utanför stads-

gränserna för att på så sätt kunna åstadkomma systematiska förändringar.  

 

Sociala innovationer 

Koordinatorn för områdesprogrammen talar om sociala innovationer som nya arbetssätt för att 

förbättra den sociala miljön i Malmö. Enligt honom finns det många exempel på sociala inno-

vationer som har uppstått genom tiderna som till exempel brandkårar, bibliotek och socialför-

säkringssystem. Han påpekar att det har hänt mycket i Malmö på den fronten och nämner 

MKB:s renovering av det då nedgångna bostadskvarteret Landsfiskalen i stadsdelen Rosen-
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gård som genomfördes i samarbete med hyresgästerna men även skateboardanläggningen 

Stapelbäddsparken som har utvecklats tillsammans med brukarna. Genom sociala innovatio-

ner kan man utarbeta och pröva nya arbetssätt för att nå sociala mål. Han nämner flera städer 

som har anammat konceptet och bildat olika kunskapscentra som ska lösa komplexa sociala 

hållbarhetsproblem, till exempel Copenhagen Social Innovation Lab, Helsinki Innovation Lab 

och Social Innovation Park Bilbao.  

 

Om att skapa delaktig tillväxt 

För att Malmö ska kunna bli en social hållbar stad krävs tillväxt och nya jobb, speciellt i de 

områden där fattigdom, arbetslöshet och trångboddhet är som störst. Han är medveten om att 

detta inte är någon nyhet men han vill att man blir bättre på att utnyttja tillgängliga resurser 

för att skapa tillväxt, fler arbetstillfällen och ett överlag bättre samhällsklimat. Koordinatorn 

på stadskontoret påpekar att det finns unika möjligheter i Sverige för att skapa delaktig till-

växt i Sverige och hänvisar till renoveringsbehovet i miljonprogramsområden. Dessa bostads-

kvarter byggdes under en tioårsperiod och man uppskattar beståndet till cirka 600 000 lägen-

heter och 400 000 småhus. Många utav dessa fastigheter idag har ett starkt renoveringsbehov 

och inom de kommande åren ökar dessa behov ännu mer. Med delaktig tillväxt menar han att 

man bör involvera invånarna i dessa områden i själva renoveringsarbetet. Lokala företag som 

utför renoveringar och invånare som rekryteras av byggfirmor för att renovera fastigheterna 

leder till att befolkningen i dessa distrikt kan ta ett större ansvar för sina bostadskvarter samti-

digt som man skapar delaktig tillväxt.  

 

Nya lösningar för att lyfta staden 

Koordinatorn på stadskontoret säger att det krävs nya modeller och arbetssätt för att kunna 

förbättra situationen i områden som kantas av sociala och ekonomiska problem. Det krävs nya 

innovativa lösningar för att skapa fler arbetstillfällen samtidigt som man kan åstadkomma en 

mångfacetterad stadsförnyelse. Utomlands använder man sig till exempel av ekonomiska fri-

zoner för att lyfta utsatta stadsdelar med sociala och ekonomiska hållbarhetsproblem. Han 

tycker att det skulle vara intressant att testa konceptet med ekonomiska frizoner, anpassade till 

svenska förutsättningar, i Malmö i liten skala för att eventuellt skala upp positiva arbetssätt 

till större områden. Men att enbart fokusera på skattelättnader av olika slag räcker inte enligt 

honom. Det behövs många olika sorters insatser för att lyfta de utsatta stadsdelarna så att 

Malmö som helhet kan utvecklas i positiv riktning.  
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5.2.2 Svenskt Näringsliv 

Medarbetare på avdelningen för samhällsekonomi 

 

Allmänt om ekonomiska frizoner 

Generellt tycker medarbetaren på Svenskt Näringsliv att man borde införa allmänna sänk-

ningar av till exempel arbetsgivaravgifter och andra skatter för att främja företagandet i hela 

landet, inte bara särskilt avgränsade områden. Dock poängterar hon att det är bra att man vill 

främja den ekonomiska aktiviteten i dessa utsatta områden med bland annat hög arbetslöshet 

hos den utlandsfödda befolkningen som ofta utgör en majoritet bland totalbefolkningen i des-

sa distrikt. Det behövs insatser för att lyfta dessa områden. Hon tycker att det skulle vara ett 

intressant försök för att vända den negativa utvecklingen och om det visar sig att det ger posi-

tiva effekter i försöksområden kan man eventuellt skala upp metoderna på nationell nivå. Vik-

tiga aspekter att ta hänsyn till är bland annat hur frizonerna ska utformas samt hur stora skat-

tesänkningar som bör införas och hur regleringsbördan kommer att se ut för de inblandade 

parterna. Bara för att man inför ekonomiska frizoner i områden med ekonomiska och sociala 

hållbarhetsproblem innebär inte det per automatik att detta kommer generera positiva sam-

hällseffekter. Enligt henne räcker det inte att enbart fokusera på skattelättnader utan det krävs 

en mängd olika stödåtgärder för att lyfta dessa zoner.  

 

Om att utforma framgångsrika frizoner 

En potentiell frizon bör omfatta ett område som täcker tillräckligt många människor för att det 

ska få önskad effekt. Befolkningen som då kan ta del av olika sorters skattesänkningar måste 

vara tillräckligt stor för att kunna utgöra en kritisk massa så att frizonerna kan generera posi-

tiva och dynamiska effekter i respektive område genom att underlätta för företag att anställa 

och växa. Nackdelen med temporära skattelättnader är enligt henne att de positiva sysselsätt-

ningseffekter som eventuellt uppstår återigen försvinner när stödet dras tillbaka, vilket har 

varit ett återkommande problem i frizoner utomlands. Det blir alltså svårt att skapa en lång-

siktig hållbarhetsgrund om lättnaderna inte sträcker sig över en tillräckligt lång tidsperiod. 

Hon pekar även på svårighetsgraden kring olika regelverk samt hur den kan påverka småföre-

tagares benägenhet att ansöka om lättnader. I Kaliforniens exempel så fanns det många små-

företagare som inte ens ansökte om skattelättnader och annat tillgängligt stöd då de ansåg att 

systemet var för komplicerad och tidskrävande. En förenklad administration kring olika lagar 

och regelverk inom en frizon kan alltså leda till att fler företagare faktiskt väljer att ta del utav 

tillgängliga lättnader och stödåtgärder. Hon poängterar att det är lätt hänt att det blir för 

mycket social ingenjörskonst, detaljer och krångliga regler när politiker utformar en ekono-

misk frizon. Därför är det viktigt att försöka se helheten ur ett företagsekonomiskt perspektiv 

och inte enbart fokusera på olika sorters skattelättnader.  
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Konkurrensaspekter 

En viktig aspekt enligt henne är konkurrensförhållanden i en eventuell zon samt mellan zonen 

och dess omgivning. Det är ingen mening att implementera frizoner om nystartade företag 

konkurrerar ut befintlig företagsverksamhet. Vidare så är det inte önskvärt att företag som 

befinner sig i regionen runt omkring frizonen flyttar sin verksamhet innanför frizonens grän-

ser då sysselsättningens nettoeffekt för regionen som helhet skulle förbli oförändrad. Det är 

alltså viktigt att ta hänsyn till det befintliga näringslivet i en potentiell frizon samt regionen 

utanför den för att kunna undvika en snedvriden konkurrensbild. Hon hänvisar till införandet 

av ekonomiska frizoner i Kalifornien och pekar på att det i de flesta fallen gick dåligt för zo-

nerna då sänkningarna där var väldigt begränsade. Till exempel genom skattelättnader som 

enbart gällde för nyanställningar och då företagen var tvungna att anställa enbart invånare ur 

själva frizonen. Enligt henne kan det räcka med att en del av de anställda ska bo inom distrik-

tet och att skattelättnader inte bara ska gälla för nyanställningar. Hon tror inte att en kraftig 

reglering av frizoner kommer att leda till en större positiv effekt för dessa områden. I Belgien 

försökte man att gynna högteknologiska och innovativa företag genom att rikta lättnader en-

bart gentemot dessa branscher men försöket misslyckades och hon tror heller inte att detta är 

en hållbar strategi för Sverige då hon menar att det blir problematiskt när man vill bestämma 

ovan ifrån vilken sorts verksamhet som ska bedrivas i dessa områden.  

 

Sociala aspekter  

Hon pekar på att det finns stora sociala problem inom dessa områden och det påverkar både 

sysselsättnings- och stadsutvecklingen. Områden som diskuteras idag som eventuella frizoner 

måste därför få nya verktyg för att kunna hantera dessa problem. Hon nämner att 20 % av 

Malmös barn lever i familjer som är beroende av försörjningsstöd och att det påverkar deras 

egna framtidsutsikter på arbetsmarknaden. Tryggheten i dessa områden spelar enligt henne en 

viktig roll när det gäller företagsetableringar. Ett distrikt där det förekommer hög brottslighet 

har till exempel betydligt större inträdesbarriärer för potentiella företagsetableringar då även 

bevakningskostnaderna är högre än i andra områden. Hon menar att det är sju gånger högre 

risk att drabbas av butiksrån i Rinkeby än vad det är i centrala Stockholm trots att det finns 

betydligt fler butiker i city. Även bostadsinbrotten och skadegörelsen är enligt henne vanliga-

re i sådana utsatta områden och högre brottslighet leder till att företag väljer att etablera sig på 

andra platser.  

 

En låg utbildningsnivå hos befolkningen i dessa områden är en annan aspekt som måste vägas 

in då det leder till att de får det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför kan upp-

komsten av enklare arbetstillfällen inom frizoner leda till att dessa människor kan fångas upp 

betydligt bättre än vad som är fallet idag. Ett högt skattetryck och höga ingångslöner har lett 

till att det inte är lönsamt för företag att anställa människor via enkla arbetstillfällen. Hon me-
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nar även att just den typen av arbete som inte kräver högre utbildning försvinner från arbets-

marknaden i allt snabbare takt.  

 

En stor andel av befolkningen i dessa områden är i dagsläget beroende av försörjningsstöd 

och hon tycker att kraven på de arbetslösa måste öka vad gäller deras sökande av arbete. Det 

räcker inte enbart med skattelättnader utan det är viktigt att aktivera de boende så att de fak-

tiskt försöker att bli självförsörjande i högre utsträckning än vad som är fallet idag. Man mås-

te alltså anamma ett helhetsperspektiv för att vända samhällsutvecklingen i positiv riktning 

och att enbart fokusera på ekonomiska incitament lär inte räcka, de sociala aspekterna måste 

också tas hänsyn till.  

 

Lagliga aspekter 

Inom politiken kan det ofta dröja flera år tills man fattar ett slutgiltigt beslut och det måste 

man ha förståelse för, men den sociala och ekonomiska situationen är väldigt akut och det 

behövs förändring för att få ett bättre samhällsklimat inom de utsatta områdena. Det finns en 

del EU-regleringar som måste tas hänsyn till innan man kan implementera frizoner i Sverige. 

Även om man vill se snabba förändringar leder dessa lagliga aspekter till att en utredning kan 

bli tidskrävande då det är viktigt att man fattar väl underbyggda beslut.  

 

En förenklad administration kring olika lagar och regelverk inom en frizon är viktiga aspekter 

för att främja företagandet. Som exempel nämner hon enklare och mer effektiv hantering av 

bygglov, olika sorters tillstånd samt hur många myndigheter ett företag måste kontakta i olika 

ärenden. Dessa regelverk bör bland annat ses över när det gäller utformningen av potentiella 

frizoner i Sverige.  

 

Avslutningsvis om ekonomiska frizoner 

Intervjupersonen tycker att en framgångsrik implementering av ekonomiska frizoner i Sverige 

ska leda till att man skapar förutsättningar för att fler människor ska kunna lönearbeta och bli 

självförsörjande samtidigt som utanförskapet minskar och en alltmer positiv samhällsutveck-

ling blir synbar. Det gäller enligt henne att skapa det bästa företagsklimatet för att få en bättre 

sysselsättning. Man kan även se frizonsmetoden som en försöksverksamhet där man kan skala 

upp metoderna på regional och nationell nivå ifall att de har varit lyckade med efterföljande 

positiva effekter på både det ekonomiska och sociala planet. Hon tycker att regeringens för-

slag kring nystartszoner i Sverige har stort potential men det är viktigt att ta ställning till vad 

regeringen kommer fram till i sin utredning. Utformningen av frizonerna har stor betydelse 

och därför är det viktigt att angripa problematiken i dessa områden ur ett helhetsgrepp. Om 

frizonerna enbart leder till att företag flyttar runt sina verksamheter inom en viss region och 

inte leder till skapandet av nya jobb så tror hon inte att det leder till en förbättrad integration i 
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dessa områden då det en social förbättring hänger ihop med ekonomiska avancemang för re-

gionen som helhet samt dess invånare. 

 

5.2.3 Kommunalråd Malmö Stad 

Arbetsmarknad och vuxenutbildning 

 

Allmänt om förslaget kring nystartszoner 

Rent allmänt tycker Kommunalrådet att regeringens förslag om nystartszoner i särskild av-

gränsade stadsdelar med sociala och ekonomiska hållbarhetsproblem är dåligt då man från 

Malmö Stads sida hellre vill se åtgärder och förbättringar som kommer alla malmöbor till 

gagn. Som exempel tar han upp att han ser positivt på nystartsjobb, då dessa är individuella 

insatser och att han är emot nystartszoner, då dessa är insatser av mer generell karaktär. Han 

betonar att han hellre vill se individuella insatser oavsett geografiskt område, istället för att 

enbart tillämpa generella insatser i vissa stadsdelar, till exempel att en lågutbildat invånare i 

både Rosengård och i Limhamn får möjlighet till kompetensutveckling. Vidare menar han att 

den sortens generellt stöd som endast riktar sig till ett särskild avgränsad geografiskt område 

med ovan nämnda problem riskerar att leda till en växande segregation, alltså att segregerade 

stadsdelar blir ännu mer segregerade. Han utvecklar resonemanget genom att se det avgränsa-

de området med en mur runt omkring sig där det råder andra lagar och regler än i det övriga 

samhället, vilket i sig skapar ett visst utanförskap. Enligt honom räcker det inte att ensidigt 

fokusera på skattesänkningar eller utbildningsinsatser för att lösa de bakomliggande problem 

utan det krävs en hel flora av stödåtgärder för att kunna vända på problematiken i dessa områ-

den.  

 

Att ha ett diversifierat näringsliv 

Kommunalrådet betonar vikten av att ha ett mångfacetterat och blandat näringsliv som är väl 

rustat inför framtiden. Med det menar han att ett diversifierat näringsliv är bättre förberett 

inför kommande låg- och högkonjunkturer. För att exemplifiera sina tankar nämner han 

Malmös stadsdel Västra Hamnen, där det för ett antal år sedan endast fanns en arbetsgivare 

som sysselsatte som mest cirka sju till åtta tusen personer. Idag finns det i samma stadsdel 

cirka 300 arbetsgivare som sysselsätter lika många människor. Sannolikheten att samtliga 

skulle gå i konkurs vid en lågkonjunktur är ytterst små menar han och att det snarare skulle 

vara vissa som försvinner och vissa som tillkommer.  

 

Konkurrensaspekter 

Dessa företag som då inte skulle räknas in i nystartszoner skulle få helt andra konkurrensvill-

kor jämfört med företag som befinner sig inom en zon och som gynnas av lägre skatter, andra 

anställningsvillkor och ett överlag mer gynnsamt företagsklimat. Detta är ingen långsiktig 
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lösning enligt honom och kan snarare leda till negativa konsekvenser på grund av de sned-

vridna konkurrensförhållandena. Drömmen är att hela Malmö ska ha ett lika mångfacetterad 

näringsliv och att invånare i till exempel Lindängen och Rosengård ska arbetspendla till om-

råden som Västra Hamnen genom att förse dessa människor med rätt utbildning och kompe-

tensutveckling för att öka deras attraktivitet på arbetsmarknaden. Visionen går ut på att ha ett 

inkluderat samhälle istället för att dela upp det ännu mer än vad det redan är. Han tror inte 

heller att organisationer som till exempel Svenskt Näringsliv och Företagarna är intresserade 

av en snedvriden konkurrens och att de därför kommer att uttrycka dessa åsikter gentemot 

regeringen som förmodligen tar till sig detta. Han har svårt och se hur Svenskt Näringsliv ska 

kunna företräda sina medlemmar samtidigt som man skulle förespråka en snedvriden konkur-

rens som missgynnar de företagen som ligger utanför nystartszonerna. 

 

Långsiktiga insatser 

Han hänvisar till ett tidigare försök i Sverige som liknar det aktuella med nystartszoner då 

man sänkte arbetsgivaravgifterna i Norrbotten men att det inte ledde till några förbättringar på 

arbetsmarknaden. Ett annat exempel som enligt honom inte heller har varit lyckat är storstads-

satsningen som har gjorts av den tidigare regeringen ledd av Göran Persson. Man gick in med 

flera miljoner under en viss period och drog sedan in stödet igen efter fyra till fem år. Proble-

met med sådana temporära insatser är att befolkningen inom dessa utsatta områden där insat-

serna görs bytts ut efterhand när insatserna dras tillbaka igen. Lika viktigt är det enligt honom 

att dessa människor stannar kvar inom sina bostadsområden, att utanförskapsstämpeln tvättas 

bort, att de tar ansvar för sina kvarter och att de får redskapen för att kunna lönearbeta i betyd-

ligt större utsträckning än vad som är fallet idag. Till exempel genom att förse invånarna med 

rätt utbildning och göra det lättare att starta upp nya företag. Istället för kortvariga helikopter-

insatser, som han beskriver det, behövs det alltså långsiktiga ansträngningar för att kunna 

skapa en förändring i positiv riktning, något som enligt honom inte kan avhjälpas enbart ge-

nom att sätta upp temporära skatteavdrag i dessa områden.  

 

Arbetsmarknaden 

Han pekar på att det förekommer en dålig matchning på Malmös arbetsmarknad. Det finns 

cirka 17000 arbetslösa i staden samtidigt som det råder rekord på nya arbetsplatser utannonse-

rade hos arbetsförmedlingen. En förklaring till detta som han tar upp är kompetensnivån hos 

de arbetslösa och att de saknar den efterfrågade utbildningsnivån. Tillfälliga skattesänkningar 

av olika slag löser inte dessa problem utan det behövs insatser som kan stärka deras ställning 

på arbetsmarknad, till exempel genom särskilt stöd till yrkes- och vuxenutbildning. Kommu-

nalrådet menar även att sådana skattesubventioner ofta leder till uppkomsten av lågavlönade 

arbetstillfällen, vilket inte heller är långsiktigt hållbart i längden. Han tar upp generella an-

ställningsstöd och skattesubventioner som finns idag för att motverka ungdomsarbetslösheten. 

Trots att antalet nya arbetstillfällen registrerade hos arbetsförmedlingen har ökat markant den 
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senaste tiden ligger ungdomsarbetslösheten kvar på samma höga nivå och han menar att dessa 

stödsystem snarare är kontraproduktiva. 

 

Att driva förändring 

Kommunalrådet säger att man från Malmö Stads sida inte gör några ekonomiska satsningar i 

dagsläget för att förändra situationen i utsatta områden. Det viktiga enligt honom är att ha en 

tydlig vision för att åstadkomma en mental förändring bland tjänstemännen inom kommunen 

och de redan etablerade företagen för att man ska kunna ta tillvara individerna inom dessa 

områden som värdefulla resurser. Inom kommunen vill man komma bort från tänket att man 

uppifrån bestämmer vad som är bäst för invånarna genom att satsa på toppstyrda stödåtgärder 

och vill hellre låta förändringen drivas på underifrån på gräsrotsnivå. Som exempel tar han 

upp Peabs byggskola som ska öppna i Rosengård för att byggföretaget ska kunna tillgodose 

sitt behov av framtida arbetskraft. En bra satsning, tycker han, som kommer underifrån där 

Peab tillsammans med invånarna i Rosengård öppnar en byggskola för att kunna utnyttja det 

humankapital som finns i området genom att utbilda eleverna och erbjuda anställning efter 

avslutad utbildning. Ett annat lyckat exempel som han tar upp är bokalerna i Malmö där lä-

genheter på bottenplan i flerbostadshus byggs om till lokaler i bland annat Rosengård för att 

de boende ska kunna driva företag i direkt anslutning till sina bostäder. På så sätt underlättar 

man alltså företagandet utan att direkt bestämma vilket sorts företagande det ska vara samti-

digt som ser till att människorna stannar i sina bostadsområden och tar ansvar för dessa.  

 

Sociala aspekter 

Skolresultaten i vissa utsatta stadsdelar har hamnat på en väldigt låg nivå vilket enligt honom 

delvis beror på att alla föräldrar som har möjlighet till att lämna dessa områden tyvärr gör så. 

Detta innebär att endast de minst bemedlade eleverna blir kvar, som ofta har de sämsta skolre-

sultaten. Därför är det viktigt att medborgarna stannar kvar i sina stadsdelar och tar ansvar för 

dessa för att kunna vända den negativa utvecklingen. Problemet späds på ytterligare av att 

även de bästa lärarna slutar och flyttar över till skolor i andra stadsdelar. Han hänvisar till 

forskning inom området som visar att skolor där det finns en bra balans mellan elever med bra 

och dåliga resultat, får bäst medelbetyg då de bästa eleverna hjälper sina kamrater som är 

sämre. Därför menar han att förslaget om ekonomiska frizoner handlar mer om ideologi än att 

lösa de bakomliggande problemen som finns i dessa stadsdelar. Det är alltså viktigt att man 

satsar på kunskap och kompetens istället för att enbart fokusera på skatterabatter. Ideologin 

bakom förslaget kring nystartszoner menar han går ut på att regeringen vill se att människor 

kommer i arbete till vilket pris som helst. Detta sätter han sig emot och menar att man inte 

kommer att lösa de komplexa problemen som finns inom dessa områden ifall nystartszoner 

leder till uppkomsten av lågavlönade arbetsplatser. Om fattigdomen orsakas av att människor 

lever på försörjningsstöd eller lågavlönat arbete så finns de medföljande problemen fortva-

rande kvar. 
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Avslutningsvis om förslaget kring nystartszoner 

Under ett möte på Rosenbad som handlade om lokala utvecklingsavtal, en förlängning av den 

förra regeringens storstadssatsning, fick Kommunalrådet för första gången höra om Allian-

sens förslag kring nystartszoner. Ifall regeringen kommer fram till att man vill införa nystarts-

zoner tror han att de kommer att höra av sig till kommunerna för att skriva under nya lokala 

utvecklingsavtal där det ingår att införa nystartszoner. Han har svårt att se sig själv skriva 

under ett sådant avtal med tanke på att utredningen pekar på ett alldeles för stort fokus kring 

olika skattesubventioner och han tror inte att Malmö Stad skulle ingå ett sådant kontrakt. Vi-

dare ser han inte hur regeringen skulle kunna köra över den kommunala självstyrelsen men 

tycker att det skulle vara spännande att se hur ett sådant införande ter sig i borgerliga kommu-

ner där man förmodligen kommer att följa regeringens linje ifall att man kommer fram till att 

nystartszoner bör implementeras i utsatta områden. Han tror dock och hoppas på att regering-

en självmant kommer till insikten att förslaget kring nystartszoner så som det är utformat idag 

inte är hållbart och att förslaget därför kommer at läggas ner.  

 

5.2.4 Doktorand i humanekologi 

Inriktning ekologisk ekonomi, anställd av Världsnaturfonden 

 

Första tankar om konceptet 

Det som intervjupersonen framförallt uppskattade med ekonomiska frizoner är idén att an-

vända mer traditionella ekonomiska verktyg för att skapa hållbarhet, speciellt då detta oftast 

inte är huvudsyftet med ekonomiska metoder. Samtidigt konstaterades ganska fort att syftet 

med ett införande inte heller skulle vara ekonomisk lönsamhet, utan en förbättring av de soci-

ala aspekterna som i längden kan leda till positiva samhällsekonomiska effekter.  

 

Annorlunda perspektiv 

Då intervjupersonen mer är intresserad av hållbarhetsaspekter och sociala faktorer blev per-

spektivet under intervjun något annorlunda mot tidigare intervjuer. Här handlade diskussio-

nerna mer kring individuella perspektiv och hur samhället som helhet skulle påverkas och 

mindre fokus las vid konkurrensaspekterna då hon ansåg att detta var något som behövde un-

dersökas mer för att veta de verkliga effekterna. I samband med detta nämndes att det vore 

bra att införa pilotprojekt i Stockholm, Göteborg och Malmö för att kunna utvärdera vad de 

faktiska effekterna skulle kunna bli, istället för att bara kritisera och anta följderna. Samtidigt 

hade då andra effekter kunnat utläsas, exempelvis de samhällsekonomiska och framförallt de 

sociala som faktiskt är det bakomliggande syftet. Dessutom ger förslaget invånarna själva 

möjligheten att välja vad ett bra liv för dem bör innehålla. De kan få större möjlighet att välja 
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arbeten och även hur de väljer att konsumera sina pengar. På så sätt undviker man att uppifrån 

bestämma vad ett ”bra liv” ska innehålla och hur ett liv ska utformas.  

 

Utformning av frizonerna  

Rent praktiskt, förutom att införa pilotprojekt, ansåg doktoranden i humanekologi att ekono-

miska frizoner måste kombineras med andra projekt. Att endast använda de ekonomiska verk-

tygen räcker inte, men att kombinera dessa med andra metoder kan ge ett positivt resultat. 

Exempel på detta kan vara att utbilda lärlingar i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, 

eller fungera som alternativ. En diskussion fördes också kring huruvida det kanske vore bättre 

att inrikta sig på mindre företag och nyföretagande med hjälp av exempelvis lämpliga starta 

eget bidrag och coachning, alltså utöver nuvarande program för detta. Förutom dessa förslag 

tyckte hon att mer resurser måste läggas på bostäder, förskolor och infrastruktur då detta är 

förutsättningar för att förändring ska kunna ske.  

 

På en mer allmän nivå ansåg intervjupersonen att det viktigaste var att frizonerna utformades 

så att de lyfter ett område utan att sänka ett annat. Målet bör dessutom bli att frizonerna ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv bör profitera, dock är det inte lika relevant att på företagsnivå 

förvänta sig stora vinster. Och frågan är ju om det verkligen är så viktigt att enstaka företag 

går med vinst, istället för samhället som helhet gör det. Syftet med frizonerna bör ju trotsallt 

vara att skapa social hållbarhet. Samtidigt bör inte frizonerna ses som något permanent. Hon 

föreslog istället att de bör vara temporära och kanske endast vara i 5-10 år.  

 

Förändring inifrån 

Då intervjupersonen talade för att förändringar måste komma nerifrån och inte tryckas på be-

folkningen var det viktigt att de ekonomiska frizonerna grundades frivilligt på kommunnivå, 

alltså inte som tvång från regeringen. Problemet här blir att komma förbi fördomar och ego-

ism, både inom och utom den politiska sfären, för att faktiskt kunna åstadkomma lyckade zo-

ner. Hon ansåg vidare att det antagligen skulle hjälpa en hel del att sprida information och 

presentera förslaget grundligt för att skapa en vidare förståelse. I samband med detta är det 

viktigt att förklara att konceptet inte kommer att kosta befolkningen som bor utanför område-

na mer än tidigare. Detta då incitamentens kostnad borde vägas upp av de minskade bidrags-

utbetalningarna. Det blir alltså rent praktiskt inte så att utomstående kommer att lida för att 

pengarna läggs annorledes. Möjligtvis kan det återigen vara egoismen som gör att vissa indi-

vider har en tendens att inte vilja se andra lyckas.  

 

Malmö Stad 

Då intervjupersonen är relativt insatt i Malmö Stads verksamhet användes Malmö Stad som 

flitigt exempel. Deras områdesprogram och framåtanda vad gäller projekt för en hållbar stad 

gör Malmö till en utmärkt försökskanin. Med hjälp av områdesprogrammen och kanske den 



 50 

nystartade Kommissionen för social utveckling skulle de ekonomiska frizonerna på ett bra sätt 

kunna kombineras med andra projekt. Samtidigt är man dock från Malmö Stads sida rädd för 

att återigen ge sig in i vissa av områdena och försöka konstruera välmående då detta miss-

lyckats så många gånger tidigare. Nästa gång hoppas man ska vara sista försöket i och med att 

misstroendet och spänningarna ökat för varje misslyckande. Å andra sidan har kanske Malmö 

vid det här laget genom alla försök införskaffat sig tillräckligt med kunskap för att faktiskt ro 

ett projekt i hamn. Hon poängterar även att Malmö har ett starkt nätverk som kan hjälpa till 

vid utformningen och ge bra råd inför ett införande. Malmö Stad kan även ses som exempel 

på hur avgörandet angående vilka områden som ska få bli frizoner kan bestämmas. Då man i 

sin Välfärdsrapport varje år tar fram ett välfärdsindex som rangordnar områden efter sina so-

ciala egenskaper är det enkelt att utläsa vilka områden som är i störst behöv och är lämpliga 

för att bli frizoner. Liknande index hade med största sannolikhet kunnat användas i andra stä-

der och ligga till grund för valet av områden.  

 

5.3 Den svenska opinionen  

Sedan förslaget om ekonomiska frizoner under namnet nystartszoner lades fram av Alliansen 

till Regeringen har det skrivits en hel del om ämnet. Följande stycken kommer att sammanfat-

ta en del åsikter tagna från olika källor för att ge en kort översikt över den svenska opinionen 

kring ämnet nystartszoner. Först och främst kan dock konstateras att politik har en viktig roll i 

ämnet. Partierna bundna till Alliansen är självfallet positiva till förslaget och debatterar flitigt 

för ett införande, samtidigt som de blir kritiserade från andra håll.   

 

5.3.1 Partipolitiska åsikter  

Vid diverse sökningar på Internet visar det sig snabbt att partiet med flest anhängare som mer 

än gärna ger sina åsikter är Sverigedemokraterna. På de flesta forum (exempelvis Flashback 

vid en sökning på ”nystartszoner”) är det tydligt att debattörerna tillhör detta parti och att den 

allmänna meningen är att nystartszoner endast är ett utnyttjande av resurser i den meningen 

att svenskarna får betala för invandrarna. Dessa åsikter står även partiet självt för och syftar 

på att invandrarna redan fått tillräckligt med möjligheter och fördelar med Alliansens tidigare 

sysselsättningsfrämjande lösningar. (Debatt i Riksdagen, 2011) Vidare menar Sverigedemo-

kraternas partiledare, Jimmie Åkesson, att nystartszonerna skulle vara diskriminerade för in-

födda svenskar då det är de invandrartäta områdena som skulle få ta del av lättnaderna, samt 

att det skulle snedvrida konkurrensen. Dessutom hävdar han att utvärderingar av tidigare eko-

nomiska frizoner, exempelvis i Frankrike, har visat att nystartszoner inte fungerar eller ger 

resultat. (Åkesson, 2011) Trots att det är Sverigedemokraterna som syns mest på Internet 

måste dock poängteras att de vid den senaste mätningen i väljarbarometern endast hade 5,9 % 
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av väljarna bakom sig och därför inte är särskilt inflytelserika politiskt sett. (Svenska Dagbla-

det, 2011) 

 

Samtidigt som Alliansen har varit tydliga med sina motiv och syften har det motsatta blocket 

snarare legat lågt. Inte mycket har blivit sagt kring förslaget, kanske på grund av sista tidens 

stormiga läge kring valet av ny partiledare inom Socialdemokraterna. Ett svar från Vänster-

partiet på en debattartikel kombinerat med det röda blockets tidigare inställning om att alla 

ska behandlas lika signalerar dock att nystartszoner inte ligger i linje med blockets politik. En 

viss rädsla finns för att dagens lagar kring arbetsförhållande kommer att försämras och resul-

tatet liknas vid sämre kinesiska arbetsförhållanden. (Livh & Ragsjö, 2011) 

 

5.3.2 Partipolitiskt obundna åsikter 

TCO är en centralorganisation för 16 svenska fackförbund och fungerar även som utredare i 

en del frågor. De som arbetar med utredningsfrågorna inom organisationen har grundat en 

blogg under namnet Utredarna där de delger sina åsikter i diverse frågor. I frågan om ny-

startszoner har Utredarna valt att titta på effekterna av tidigare sänkningar av regionala ar-

betsgivaravgifter. De ger tre exempel på sänkningar som inte gav några effekter på sysselsätt-

ningsgraden och menar därför att även förslaget om nystartszoner är dåligt. Detta då de anser 

att det endast kommer att slösas skattepengar samtidigt som konkurrensen för företag mellan 

kommuner och stadsdelar blir snedvriden. Istället tycker Utredarna att resurserna ska läggas 

på förbättring av skolor, skapa attraktiva bostadsområden, erbjuda bättre utbildning till fler 

samt bygga ut infrastrukturen. (Mörtvik, 2011) 

 

Även Småföretagarnas Riksförbund ställer sig tveksamma till nystartszoner. De anser, precis 

som de flesta andra motståndare, att risken för snedvriden konkurrens är överhängande. Trots 

detta tycker de att syftet med att underlätta för etableringar inte är fel, men att de förslagna 

skattelättnaderna endast leder till en konkurrenssituation som riskerar att företag endast flyttar 

sina verksamheter och att inte fler arbetstillfällen tillkommer. Småföretagarnas Riksförbund 

hävdar istället att generella åtgärder för underlättandet av etableringar hade gett bättre effekt. 

Mer byråkrati och pappersarbete, som frizonerna skulle innebära, gör ingen nytta. (Svensson, 

2011) 

 

Yves Zenou, professor i nationalekonomi vid Stockholms Universitet har skrivit en debattar-

tikel där han förespråkar nystartszoner. Han anser att zonerna kan vara ett sätt att öka integra-

tionen och därmed minska segregeringen som till stor del beror på bostädernas utformning. 

Genom att invandrarna som ofta bor i de socialt segregerade områdena får ett arbete och möj-

ligheten att skapa sig ett socialt nätverk anser Zenou att segregeringen bostadsområden emel-

lan bör minska. Han anser vidare att nystartszoner är ett bra sätt att få drivna personer i de 
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utsatta områdena att skapa sig en framtid och att stanna kvar och hjälpa till med utvecklingen 

av sitt område. Enligt honom har även forskningsresultaten kring de franska ekonomiska fri-

zonerna uppvisat positiva effekter. (Zenou, 2011) 

 

5.4 Malmö Stad som exempel  

5.4.1 Bakgrund 

Staden har genomgått stora förändringar sedan avindustrialiseringen till följd av att globalise-

ringsprocessen tog fart under 1970-talet där ekonomisk och ekologisk hållbarhet har präglat 

utvecklingen i allt större utsträckning de senaste 15 åren. Vissa stadsdelar har dock inte hängt 

med i den nya riktningen och brottas med stora sociala utmaningar där det på många platser 

visar sig att den övergripande framgången inte slagit igenom i alla stadsdelar. På det sociala 

planet pratar man om en 80-20 stad, där ca 20 % av stadens invånare är statistiskt sett fattiga. 

Dessa sociala och ekonomiska problem tenderar att överskugga stadens grundläggande om-

vandling och ger intrycket av att Malmö inte har hittat sin roll i den regionala och globala 

ekonomin trots framgångarna som har uppnåtts på ett övergripande sätt. (Malmö Stad - Stads-

kontoret, 2010) 

 

Malmö Stad har som mål att bygga och utveckla ett hållbart samhälle där man framhäver tre 

hållbarhetsbegrepp, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Man är bland de främsta i 

landet vad gäller ekonomisk och ekologisk hållbarhet men den sociala dimensionen har ham-

nat på efterkälken där vissa stadsdelar utmärker sig markant. Därför har man startat ett pro-

gram för fyra utvalda områden i Malmö: Herrgården, Holma-Kroksbäck, Lindängen och 

Seved, där kraftsamlingar från hela staden skall göras för att skapa förutsättningar för dessa 

områden att utvecklas. Ett socialt hållbart Malmö kräver nya jobb och tillväxt, speciellt i de 

socialt underutvecklade områden där arbetslöshet, fattigdom och trångboddhet är som störst. 

(Malmö Stad, 2010) 

 

Då Malmö Stad själva identifierat dessa områden som sociala och ekonomiska problemområ-

den utgår vi från att dessa är de mest aktuella för att bilda någon form av ekonomiska frizo-

ner. Därför är det förutsättningarna i dessa områden som kommer att behandlas och senare 

analyseras.  

 

5.4.2 Förutsättningar 

Rent geografiskt är områdena som valts ut att delta i områdesprogrammen belägna relativt 

centralt i staden. I bilaga 1 – Stadskarta Malmö Stad är de fyra områdena markerade på kartan 

Lindängen är beläget längst söderut och är det minst centrala av de fyra områdena, dock utan 

att ligga isolerat eller för den delen utanför stadens gränser. Förutom att stadsdelarna geogra-
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fiskt sett ligger förhållandevis centralt och integrerat i staden, finns det många andra faktorer 

som är de samma. Först och främst räknar man i alla områden med en befolkningsökning de 

närmaste åren. Gjorda prognoser visar på tydliga ökningar även i de områden som tidigare 

legat på någorlunda konstanta befolkningsmängder. En anledning till att invånarantalet hitin-

tills varit relativt konstant kan bero på avsaknaden av satsningar på nya bostäder. Med tanke 

på stadens expansion som helhet har antalet nyproducerade bostäder i just dessa områden se-

dan mitten på 80-talet varit ytterst låg och det rör sig endast om cirka 50 nya bostäder sedan 

dess. Exempelvis har det i området Herrgården inte byggts några nya bostäder alls sedan 

1975. (Frelén, 2010) 

 

Medelåldern i Malmö Stad för år 2010 låg som helhet på 39 år (SCB, 2010 [1]) till skillnad 

från Sveriges medelålder som samma år hamnade på knappt 43 år (SCB, 2010 [2]) I stadsde-

larna som blivit aktuella för områdesprogrammen är dock medelåldern ännu lägre. Vad gäller 

befolkningsandel med utländsk bakgrund har Malmö som helhet cirka 30 % invånare som är 

födda i utlandet och 10 % som är födda i Sverige, men med utländska föräldrar. I de valda 

områdena är dessa siffror betydligt högre. (Frelén, 2010) 

 

Område Födda i utlandet Födda i Sverige med 

föräldrar födda i utlandet 

Seved 46 % 15 % 

Herrgården 66 % 30 % 

Lindängen 48 % 16 % 

Holma-Kroksbäck 53 % 21 % 

Tabell 2. Andel Malmöbor med utländsk bakgrund. Källa: Frelén, 2010 

 

De vanligaste länderna som människor flyttat till Malmö ifrån, både gällande utlandsfödda 

och bland de som är födda i Sverige men med utländska föräldrar, är Irak, forna Jugoslavien, 

Polen, Libanon och Danmark. I de ovan nämnda områdena tillkommer Somalia och Afghani-

stan som vanliga ursprungsländer. Sammantaget för alla områdena är dock att befolknings-

mängden stadigt ökar och trots en stagnation under mitten av 00-talet så beräknas en fortsatt 

ökning efter 2010. (Frelén, 2010) 

 

Även bland barnen i de utvalda områdena är andelen med utländsk bakgrund hög. Följande 

tabell visar andelen barn i olika åldergrupper med utländsk bakgrund, alltså både barn som är 

födda i utlandet och barn vars föräldrar är födda i utlandet. Dock måste poängteras att de fles-

ta barn i områdena tillhör den senare klassificeringen där det är föräldrarna som är utlands-

födda.  

 

 



 54 

Område/Barn i åldern: 1-5 år 6-15 år 

Seved 64 % 80 % 

Herrgården 88 % 97 % 

Lindängen 73 % 71 % 

Holma-Kroksbäck 81 % 83 % 

Totalt i Malmö 44 % 48 % 

Tabell 3. Andel barn i åldersgrupperna med utländsk bakgrund. Källa: Frelén, 2010 

 

När det gäller utbildning på grundskolenivå uppfattas skolan i en attitydundersökning som 

bättre i de utvalda områdena i förhållande till resten av Malmö. Dock är siffrorna på hur stor 

andel av eleverna som uppnått nivån för behörighet till gymnasiet mycket dystrare. Malmö 

som helhet hade en andel på 76,4 % av eleverna som klarat högstadiet, medan områdena låg 

på betydligt sämre nivåer. I Herrgården var det exempelvis endast 28 % av eleverna som hade 

behörighet för gymnasiet, medan Seved och Holma-Kroksbäck låg på knappt 60 %. Bäst kla-

rade sig eleverna i Lindängen med 66,7 % i andel behöriga, dock fortfarande en bit under snit-

tet. Ser vi på resultaten från de nationella proven i årskurs nio är det endast eleverna i Lind-

ängen som klarat Malmös medelsnitt på 84 % i svenska och 69,1 % andel godkända elever i 

matematik. Sämst resultat hade även här Herrgården. I de lägre årskurserna är det dock Se-

veds femteklassare som utmärker sig med att lugga långt under Malmös snitt medan Herr-

gårdseleverna uppvisar något bättre resultat, dock fortfarande under snittet. (Frelén, 2010) 

 

Resultatet kring undersökningar angående områdesinvånarnas utbildningsnivå ger något skif-

tande resultat. Andelen invånare som endast har förgymnasial utbildning är högre i förhållan-

de till hela Malmö, men andelen med gymnasieutbildning är faktiskt högre i två av områdena 

om vi jämför med Malmö. Dessa områden är Lindängen och Holma-Kroksbäck, dock kan 

detta bero på att andelen invånare med eftergymnasial utbildning är betydligt lägre än i resten 

av Malmö. En viktig faktor att beakta är oavsett resultat att den positiva trenden med en ökad 

andel högutbildade i Malmö även följts i de utvalda områdena. Ett problem kvarstår dock, och 

det är att uppgifter om utbildningsnivå i många fall saknas med upp till 15 %, vilket gör pro-

centsatserna i de olika utbildningskategorierna verkligheten kan vara några helt andra. (Fre-

lén, 2010) 

 

Arbetstillfällena i de utvalda områdena är ytterst få i förhållande till resten av staden. Totalt 

sett räknade man år 2009 fram 862 arbetstillfällen i förhållande till hela Malmös 28 914. 

Dessutom fanns det endast tre arbetsgivare inom områdena med fler än 100 anställda. (Frelén, 

2010) Tabellen nedan visar antalet arbetstillfällen per valt område och indelat efter hur pass 

många anställda de olika arbetsgivarna har. Viktigt att poängtera är att tabellen ej visar det 

absoluta antalet arbetstillfällen, utan hur många arbetsgivare som tillhandahåller arbetstillfäl-

len för olika antal anställda.  
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Område/Arbetsgivare 

med antal anställda: 

Inga  

anställda 

1-9  

anställda 

10-99  

anställda 

Fler än 100 

anställda 

Seved 239 69 19 1 

Herrgården 33 12 11 1 

Lindängen 127 36 21 1 

Holma-Kroksbäck 209 67 16 0 

Totalt i Malmö 18288 7952 2455 219 

Tabell 4. Arbetsgivares arbetstillfällen i delområdena, 2009. Källa: Frelén, 2010 

 

Även sysselsättningsgraden är lägre än i Malmö som helhet och framförallt är de disponibla 

inkomster betydligt lägre. Detta kan bero på att bidragstagarna är avsevärt fler i alla fyra om-

rådena och tyvärr verkar denna utveckling inte släppa. I början på 2000-talet minskade antalet 

bidragstagare, men tyvärr har dessa återigen ökat de senaste åren. (Frelén, 2010) Följande 

tabell åskådliggör den disponibla inkomsten i åldergruppen 20-64 år i de olika områdena samt 

hur stor andel av denna befolkningsgrupp som var sysselsatta. Då siffrorna varit relativt kon-

stanta mellan år 2006 och 2008 redovisas endast värdena för 2008.  

 

Område Andel sysselsatta Disponibel inkomst (kr) 

Seved 47 % 128 404 

Herrgården 19 % 100 601 

Lindängen 50 % 136 112 

Holma-Kroksbäck 44 % 126 440 

Totalt i Malmö 64 % 180 800 

Tabell 5. Andel sysselsatta och deras disponibla inkomst 2008. Källa: Frelén, 2010 

 

Vad gäller andelen kvinnor respektive män som har en sysselsättning är det främst i stadsde-

len Rosengård som större skillnader finns. Där var det år 2008 endast 33 % av kvinnorna som 

var sysselsatta gentemot 44 % av männen. (Malmö Stad, 2011) 

 

Som en sammanfattning på hur läget faktiskt ser ut i Malmö Stad och hur förutsättningarna 

skiljer sig åt för stadsdelarna kommer nedan ett välfärdsindex att presenteras. Detta tas varje 

är fram av Malmö Stad i Välfärdsrapporten och grundas på en rangordning av 40 olika nyck-

eltal eller indikatorer. De tio stadsdelarna rangordnas alltså efter sina resultat och erhåller po-

äng mellan ett och tio som motsvarar rangordningen där 1 är bäst och 10 sämst. Då inte 

mycket förändrats de senaste åren kommer endast resultaten för år 2010 att presenteras. 

(Malmö Stad, 2011) 
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Stadsdel Indexvärde  Rang  

Västra Innerstaden 7,6 1 

Limhamn-Bunkeflo 7,1 2 

Husie 6,9 3 

Centrum 6,0 4 

Oxie 5,9 5 

Hyllie 5,5 6 

Kirseberg 4,8 7 

Södra Innerstaden 4,5 8 

Rosengård 3,4 9 

Fosie 3,3 10 

Tabell 6. Välfärsindex 2010. Källa: Malmö Stad, 2011 

 

Tidigare har vi pratat om fyra specifika områden som valt ut av Malmö Stad som de mest 

behövande. Seved var ett av dessa och ligger i Södra Innerstaden, Holma-Krocksbäck i Hyl-

lie, Herrgården i Rosengård och Lindängen i Fosie. Så även om dessa områden är extra utsatta 

kan vi i välfärdindexet se att även stadsdelarna som helhet ligger i underkant.  

 

Några av de indikatorer och nyckeltal som används för att få fram ovanstående index berör 

ämnen som utbildning, arbete, sjukdom, konsumtionsvanor, boende, trygghet, valdeltagande, 

sexuella vanor, fysisk aktivitet samt hälsa. Ur materialet kan vi även utläsa att det är kvinnor-

na i Malmö som påverkats mest av de sociala problem, även om det i den senaste välfärsredo-

visningen visade sig att läget förbättrats. För barnen ser det också något dystrare ut. Andelen 

fattiga barn är betydligt högre i Malmö än i andra svenska storstäder och framförallt i de ut-

valda områdena är läget som värst. År 2008 kategoriserades hela 61,5 % av barnen i stadsde-

len Rosengård som fattiga. Även hemlöshet bland barn existerar och detta framförallt i de 

valda områdena. (Malmö Stad, 2011) 
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6. Analys 
 

I detta kapitel kommer vi att analysera studiens empiri med hjälp av den teoretis-

ka referensramen som vi presenterat under teoriavsnittet. Löpande kommer vi att 

dra slutsatser kring vårt exempel om Malmö Stad. Analysen bygger på den teore-

tiska referensramen och följer dess struktur för att lättast åskådliggöra samman-

hangen mellan det teoretiska och det empiriska materialet.  

 

6.1 De svenska förutsättningarna  

6.1.1 Lagstiftningen och regelverkens påverkan 

Konceptet med eventuella ekonomiska frizoner omgärdas av ett antal lagar och regelverk som 

beskrevs i kapitel 3. På nationell nivå är det kommunal- och transparanslagen och inom EU är 

det de fyra centrala friheterna, artikel 107 till 109 i fördraget samt direktiv 2006/111/EG som 

måste beaktas. I Sverige så väl som Unionen värnar man om en sund konkurrens på markna-

den och därför är det viktigt att dessa aspekter tas hänsyn till. Det förekommer flera undantag, 

som till exempel artikel 107.3a i fördraget där statsstöd godkänns ifall att det syftar till att 

lyfta utsatta områden där det råder hög arbetslöshet och en allmänt låg levnadsstandard bland 

invånarna. Statsstöd är förenligt med EU-lagstiftningen så länge den inte påverkar samhan-

deln mellan medlemsländerna och även den svenska lagstiftningen som reglerar statligt stöd 

utgör inget totalt förbud.  

 

Dessa undantag frigör ett spelutrymme för svenska myndigheter att införa lämpliga modeller 

av ekonomiska frizoner i områden där man anser att dessa behövs. Områden kan enligt för-

draget väljas baserat på antingen EU-kriteriet som vi beskrev under avsnitt 3.1. eller enligt ett 

nationellt kriterium som svenska myndigheter kan fastställa. Malmö Stad kan till exempel 

använda sitt välfärdsindex för att motivera val av regioner där man vill testa att införa något 

eller några attribut som kan tillskrivas en ekonomisk frizon. Om det blir aktuellt med ny-

startszoner måste EU-kommissionen meddelas i förväg innan man implementerar åtgärder 

som omfattas av lagstiftningen så att det sker i enlighet med anmälningsskyldigheten. Rätten 

att bedriva företagsverksamhet inom lagens ramar i respektive zon måste även gälla närings-

idkare som kommer från andra EU-länder då man annars skulle bryta mot EU:s grundprinci-

per. Det får till exempel inte ske någon diskriminering gentemot dessa företag om de vill eta-

blera sig inom en nystartszon för att sälja sina produkter eller tjänster. 

 

Frågan är dock hur Malmö Stad och andra kommuner ser på förslaget kring ekonomiska fri-

zoner i områden med sociala och ekonomiska hållbarhetsproblem. Som kommunalrådet i 

Malmö klart och tydligt betonade kan han inte se att man från kommunens sida kommer att gå 
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med på att införa frizoner av sådan karaktär som regeringens utredningsförslag pekar åt och 

hänvisar till det kommunala självstyret som råder i Sverige. Han menar att det är för mycket 

fokus på olika sorters skattelättnader och att det i sig inte löser de komplexa sociala och eko-

nomiska problem som finns i dessa områden utan det behövs en mängd insatser av varierande 

slag.  

 

Samtliga våra intervjupersoner varnar för en snedvriden konkurrens vid införandet av ekono-

miska frizoner när man har för stort fokus på skattelättnader och i Malmös fall blir det enligt 

kommunalrådet väldigt problematiskt då vissa områden som kan komma ifråga för eventuella 

nystartszoner ligger relativt centralt inom staden. Dessa farhågor har debatterats flitigt den 

senaste tiden sedan regeringen gick ut med sitt utredningsförslag kring nystartzoner och Sve-

rigedemokraterna är till exempel starkt negativa till konceptet. Medarbetaren på Svenskt När-

ingsliv påpekar att man ifall av ett införande måste ta hänsyn till det befintliga näringslivet i 

regionen. Om företag flyttar sina verksamheter från ett område strax utanför frizonen innanför 

gränserna kommer detta inte generera positiva samhällseffekter för regionen som helhet. Hon 

anser också att myndighetskontakter och regelverk för företagare inom en potentiell frizon bör 

vara så enkla som möjligt för att kunna skapa ett bra företagsklimat. Fackförbundet TCO är 

inne på samma linje och påpekar precis som kommunalrådet att man i Sverige vid tidigare 

nedsättningar av exempelvis arbetsgivaravgifter inte kunnat konstatera några positiva effekter 

på sysselsättningsutvecklingen, vilket också har varit fallet i flertalet frizoner i USA.  

 

Det finns risk för en snedvriden konkurrenssituation på den svenska marknaden i respektive 

region där nystartszoner kan tänkas införas då företag utanför zonen får försämrade villkor. 

Vad gäller konkurrensen mellan dessa regioner och andra EU-länder så beror det på vilka 

sorters företag som får ta del av frizonsförmånerna. Om det enbart gäller små och medelstora 

företag som bedriver handel främst inom respektive region lär risken för en negativ påverkan 

på handeln mellan medlemsländerna minska. Så var även fallet i Storbritannien där import 

och export enbart hade påverkats marginellt. Samtidigt kan det vara problematiskt att lagstifta 

om specifika skattesänkningar och andra stödåtgärder från regeringsnivå då man inom respek-

tive kommun har bättre översikt över den aktuella situationen. Det vore bättre att ge kommu-

nerna mandat till att införa vissa metoder inom en viss ram och att kommunerna själva bör 

bestämma i vilken utsträckning de ska användas. I dagsläget pågår det mångfacetterade försök 

att lyfta utsatta stadsdelar i Malmö med hjälp av bland annat områdesprogrammen och andra 

sociala innovationer som områdeskoordinatorn på stadskontoret påpekade. Det hade varit in-

tressant och kombinera dessa satsningar med en rad andra åtgärder som förenklar företagens 

administrationsbörda och skapar incitament för långsiktiga investeringar.  
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6.1.2 Sociologiska förutsättningar 

En av grunderna för att sociologiskt sett rättfärdiga ett försök med ekonomiska frizoner är att 

någon form av social stratifiering sker och att denna anses som orättvis. Även om detta feno-

men alltid förekommer kan vi konstatera att det sker i olika grad och med olika resultat. Pre-

cis som teorin i avsnitt 4.1 kring social stratifiering säger, så förekommer det i Sverige sam-

hällsbestämda uppdelningar av invånare och en klassindelning har skett. I de mer socialt ut-

satta områdena befinner sig ofta generationer av människor som har svårt att ta sig ut ur sin 

situation och som i många fall till och med accepterat den och identifierar sig med den befint-

liga strukturen. Genom intervjuer och den allmänna opinionen går det att utläsa att de flesta 

anser att dessa människor behöver få en chans att utvecklas och förbättras. De behöver få till-

gång till de samhällsresurser som finns och få möjligheten att göra någonting av sina liv. Pre-

cis som doktoranden i humanekologi konstaterade vid intervjun så vore ekonomiska frizoner 

en möjlighet att skapa en grund för dessa människor att kunna förändra sina liv, utan att ut-

omstående förmanar om vad som är rätt och fel i den valda livsstilen.  

 

För att exemplifiera och förtydliga teorin kring organiseringen av sociala hierarkier som be-

skrevs i avsnitt 4.1.2 kommer Malmö Stad att användas som exempel. De båda väsentliga 

uppdelningarna, efter sociala och ekonomiska förhållanden samt etnicitet och kultur, har stor 

betydelse för varför den sociala stratifieringen blivit så kännbar. De faktorer som listades i 

teorikapitlet som viktiga berörde först och främst den teknologiska utformningen av arbets-

kraft. Då det knappt finns några arbetstillfällen i de valda områdena i Malmö Stad förstår vi 

fort att teknologi och resurser är bristvara. Det som finns är arbetskraft som ofta inte har nå-

gon högre utbildning. Vad gäller befolkningsökning är detta kanske inte det största problemet 

då ökningen inte är så markant. Å andra sidan växer de barn som faktiskt föds i de utsatta 

områdena in i de befintliga strukturerna och formas därefter. Detta är på inget sätt bra för om-

rådenas utveckling och främjar inte heller för kulturella förändringar som kan komma att krä-

vas. Att hålla sig till sina kulturer är inte problematiskt, men att vara rädd för förändring, både 

om det är medvetet eller om det är av ren hopplöshet, är inte av fördel för ett område det går 

dåligt för. Klyftorna som har bildats i Malmö och som tydligt kan ses i Tabell 5 i kapitel 5.4 

där den disponibla inkomsten åskådliggörs gör att maktstrukturerna i Malmö som helhet har 

förskjutits. I ett samhälle där pengar styr är det inte förvånande att de invånarna med en lägre 

inkomst inte har lika mycket att säga till om, speciellt om inkomsten kommer från bidrag. Det 

hela blir inte bättre av att områdena också präglas av ojämlikheter och att kvinnorna drabbas 

hårdare. Barnen drabbas värst och detta syns framförallt på deras betyg som verkligen ligger i 

underkant, samtidigt som de dock anser att deras skolor är bra.  

 

Ska vi dessutom se på de etniska och kulturella uppdelningar som är ett faktum i Malmö Stad 

blir bilden av staden ännu mörkare. Under våra intervjuer har segregering, fördomar och 

diskriminering varit välomtalade ämnen. Att åtminstone Malmö Stads utsatta områden har 
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höga invandrarandelar kan vara en anledning till att segregeringen blivit så pass omfattande 

och att fördomarna fått frodas.  

 

De tre samhällsmönstren som beskrevs i teoriavsnittet om sociologiska teorier var pluralism, 

assimilering och segregering. Om målet med de ekonomiska frizonerna är ett pluralistiskt 

samhälle där de kulturella skillnaderna får kvarstå och detta lyckas, kan en tolkning vara att 

problemet med socialt utsatta områden är löst. Dock visar statistiken om Malmö Stad som 

tidigare presenterats att segregeringen idag är stor och att avskärmningar existerar, vilket kan 

ifrågasätta ekonomiska frizoner som den enda lösningen på dessa komplexa problem. Precis 

som intervjupersonerna påpekar kan det istället komma att krävas flera kombinerade insatser. 

 

För det existerar trots allt en fysisk avskärmning när de socialt utsatt bor i samma område och 

inte har någon möjlighet att bryta sig ur detta på grund av existerande resursfördelning. Mel-

lanläget mellan pluralism och segregering, alltså assimilering, kan vara en lösning. Dock har 

det som tidigare nämnt ofta varit minoriteternas kultur som förändrats mest, vilket är på både 

gott och ont. Vissa skulle här hävda att det är självklart att minoriteten ska anpassa sig till 

majoriteten. Om vi exemplifierar med invandrarna som en minoritet och de svenskfödda som 

majoritet hävdar många svenskar, exempelvis Sverigedemokrater, att invandrarna ska anpassa 

sig till den svenska kulturen då de ju faktiskt ska vara glada att få komma hit. Genom inter-

vjuerna har dock uppfattningen skapats att respekt för kulturella skillnader och insikten i de 

orättvisa samhällshierarkierna kan leda långt. Detta gör även att assimilering kan ses som ett 

mindre bra alternativ.   

 

Vid ett eventuellt införande av ekonomiska frizoner behöver det sättas upp gränser i förutsätt-

ningarna som avgör vilka områden som skulle bli aktuella för att få bilda en zon. I andra län-

der har man oftast valt att mäta arbetslöshet, olika inkomstberäkningar och företagsamhet. Att 

mäta dessa mer ekonomiskt grundade förutsättningar kan vara en bra start, men då målet i de 

svenska zonerna mer kretsar kring social hållbarhet med ekonomisk hållbarhet som tilläggs-

mål, vore det antagligen bättre att kombinera de ekonomiska måtten med sociala. Dock kan 

det vara problematiskt att mäta sociala aspekter, som till exempel välmående. Doktoranden i 

humanekologi tipsade om ett välfärdsindex som används i Malmö Stad för att skapa en över-

blick av de sociala förhållandena. Vid en närmare titt på detta index under exemplet om 

Malmö Stad framstår värdena som en bra utgångspunkt. Då indexet bygger på hela 40 variab-

ler är risken mindre att enstaka felvärderingar får stor tyngd. Detta kan även vara en fördel om 

andra städer skulle försöka sig på liknande mätningar.  
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6.2 Strategisk analys 

6.2.1 Lärdomar från existerande ekonomiska frizoner 

Flera undersökningar av frizoner i andra länder som vi tog upp i kapitel 5.1.1 visar att det inte 

finns något tydligt samband mellan skattesänkningar och uppkomsten av nya arbetstillfällen. 

Det förekom många företagskonkurser samtidigt som nya verksamheter etablerades vilket inte 

ledde till en positiv nettoeffekt av nyskapade arbetstillfällen. En annan aspekt som beskrevs 

var att arbetarlönerna låg under respektive branschstandard vilket tyder på att en del av de nya 

tjänsterna som hade uppstått låg inom lågavlönade yrken. Detta är enligt kommunalrådet i 

Malmö något som han inte villa att det ska inträffa i Sverige. Många sådana yrken skulle en-

ligt honom inte överleva när man väl drar stödet in igen. Det är alltså inte långsiktigt hållbart 

utan det krävs nya arbetstillfällen som finns kvar när stödet dras in igen. Resonemanget stöds 

även av Porter (1996) som menar att sådana skatteincitament utgör en konstgjord andning för 

företag som inte klarar sig i längden utan hjälpinsatser. I Belgien valde man att främja hög-

teknologiska branscher genom att rikta olika stödåtgärder gentemot dessa. Försöket misslyck-

ades och detta kan vara en viktig aspekt att ta hänsyn till vid utformningen av svenska frizo-

ner. Om man från Malmö Stads sida väljer att fokusera på specifika branscher är det inte sä-

kert att befolkningen inom dessa områden kan leva upp till de ställda kraven. Flera av våra 

intervjupersoner stödjer argumentet för lättnader som anpassas efter respektive områdets för-

utsättningar. Det råder exempelvis ett stort renoveringsbehov vad gäller fastighetsbeståndet i 

flera distrikt som kan tänkas bli frizoner. Genom att subventionera långsiktiga investeringar 

kan incitament skapas för fastighetsägarna samtidigt som boendemiljön för invånare i ned-

gångna distrikt förbättras, vilket kombinerar sociala och ekonomiska aspekter.  

 

6.2.2 Omvärldsanalys 

Tanken med omvärldsanalysen är att se var utvalda områden befinner sig i förhållande till 

omvärlden, men även vilka interna faktorer som kan verka hindrande eller uppmuntrande. Om 

ekonomiska frizoner införs bör själva utformningen inom fastställda ramar vara upp till de 

enskilda kommunerna. Detta är i alla fall en förhoppning med tanke på att omvärlden och den 

interna situationen ser olika ut i varje utsatt område vilket gör att lika incitament inte kommer 

att ge lika resultat överallt. Detta har de tidigare ekonomiska frizonerna i andra länder visat. 

Skulle kommunerna själva få vara delaktiga i utformningen kan detta helt klart ses som en 

intern styrka då utformningen bäst kommer att anpassas efter förutsättningarna. Centrala inci-

tament som styrs från regeringsnivå tenderar att bli för generaliserade och kan ge motsatta 

effekter om de inte anpassats rätt, ett bra exempel på detta är Belgiens misslyckade försök 

med frizoner inriktade mot teknologi. Incitamenten där var inte anpassade efter de lokala för-

utsättningarna och projektet nådde ingen framgång.  
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Tar vi Malmö Stad som exempel kan en av deras stora styrkor vara deras nätverk och innova-

tionsinriktning. De har kontakter och kunskap kring nya förslag och har därför bra möjligheter 

att skapa ekonomiska frizoner som är välanpassade till de utsatta områdenas behov. Detta 

leder oss dock även till de interna svagheter som måste klargöras. För Malmö Stad finns de 

tidigare misslyckandena i bakhuvudet och risken finns att ju fler projekt som misslyckats, 

desto mer motvilliga blir invånarna och andra intressenter i de utsatta områdena. En viss tvek-

samhet finns alltså inom kommunen för att våga gå in och försöka styra upp något igen med 

tanke på konsekvenserna ett misslyckande kan ge. Generella svagheter för alla eventuella in-

föranden av frizoner är samtidigt just det sociala läget samt hur man ska lyckas vända den 

negativa utvecklingen. Frizoner kan leda till positiva samhällseffekter men det finns ingen 

garanti. En annan generell svaghet kan vara kommunernas finansiella läge. De flesta kommu-

ner har strama budgetar och ekonomiska frizoner med specifika skatteincitament kräver en del 

administration kring verkställandet som i sin tur är förknippat med ökade kostnader.  

 

Angående de externa aspekterna så kan dessa ibland vara ganska svåra att identifiera. Internt 

sett har alla potentiella frizoner problem med social utsatthet, men faktorerna runt omkring 

kan vara väldigt olika. De flesta möjligheter som kan ses är beroende av att zonerna lyckas. 

Ifall det går bra för en kommun kan en hel region lyftas och bli mer attraktiv. Detta är verkli-

gen aktuellt för Malmö Stad som i dagsläget riskerar att få sämre rykte på grund av de sociala 

problemen. Skulle frizonerna avhjälpa detta kommer inte bara Malmö Stad att dra nytta av 

detta, utan även intilliggande kommuner som då kan dra fördel av den förhoppningsvis ökan-

de ekonomiska aktiviteten. Dessutom kommer fler slutsatser kring utformningen av lyckade 

svenska frizoner kunna dras vilket hjälper andra kommuner som står och väger angående ett 

försök. För ju fler zoner, desto mer välkänt blir konceptet och desto fler kan lyckas. Dessutom 

har andra länder kunnat konstatera vissa skalfördelar vid flera zoner, även om för många zo-

ner kan ge motsatt effekt. När vi kommer till hoten kan även dessa variera en hel del mellan 

områden och kommuner. Dock finns det en del generella hot som kan ses i de flesta område-

na, till exempel intressenter. Om inte kommunen har bra koll på de inblandade kan ett infö-

rande av frizoner ge stora problem. Även den allmänna opinionen spelar stor roll då majorite-

ten av stadsinvånarna faktiskt måste vara positiva till ett införande för att projektet ska kunna 

bli lyckat. Ett annat generellt hot mot alla ekonomiska frizoner är för tillfället lagstiftnings-

processen. Dels finns risken att förslaget inte ens går igenom eller att man inte har opinionen 

bakom sig, men framförallt finns hotet om hur själva lagstiftningen skulle kunna utformas då 

man måste ta hänsyn till olika konkurrensaspekter. Det empiriska materialet som tidigare re-

dovisats från frizoner i bland annat Kalifornien och Belgien tyder på att generella incitament 

inte ger lika bra resultat som specifika, ifall att det ens går att påvisa några positiva effekter.  

 

Det vi kan konstatera är att många av aspekterna ur ovanstående analys kan vara aktuella för 

de flesta zoner. Trots detta kan aspekterna vara olika i sin karaktär beroende på valt område. 
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Exempelvis den opinion eller de konkurrensfördelar som råder inom Malmös Stads områden 

behöver inte vara aktuella i Göteborgs socialt utsatta områden.  

 

6.2.2 Inträdesbarriärer och Trade-off’s 

När vi nu kommer att analysera de olika inträdesbarriärerna och olika trade-off’s som eventu-

ellt behöver göras, kan det vara bra att poängtera att vi nu utgår ifrån de ekonomiska frizoner-

na som ett projekt där kommunerna ses som organisationer. De inträdesbarriärer som diskute-

ras kan alltså främst ses som inträdesbarriärer för nyetableringar inom ramen för projektet 

som berör ekonomiska frizoner.  

 

Inträdesbarriärer 

Skalfördelar kan i det här fallet ses som mindre barriärer då de utsatta områdena där frizoner 

blir aktuella med största sannolikhet präglas av liten företagsamhet. Vi räknar därmed med att 

det inte finns särskilt många stora företag som faktiskt lyckats arbeta upp några skalfördelar. 

Istället kan en mycket större barriär att som nyetablerad ta sig över vara nätverkseffekten. 

Speciellt med tanke på att invånarna i områdena enligt den sociala hierarkiska modellen kan 

ses som ganska traditionella och emot förändring. I sådana fall skulle köparna hellre gå till sin 

vanliga butik där de alltid handlat, än till en ny de inte känner till. En möjlighet här som även 

kan kopplas ihop med ett incitament vore att priserna är lägre så att kunderna lockas av den 

anledningen, speciellt med tanke på att köpkraften och de disponibla inkomsterna är relativt 

låga, vilket vi kan se i exemplet om Malmö Stad. Skulle dock incitament i frizoner sättas så 

att nyetablerade företag kan sätta lägre priser vore det inte heller optimalt ur konkurrenssyn-

punkt då målet inte är att gamla företag ska konkurreras bort. Istället borde de gamla företa-

gen också få ta del av dessa incitament då de är lokaliserade inom zonen, men då vore förde-

len för nyetableringar borta och incitamentet onödigt. En annan väg vore att uppmuntra till 

användandet av andra distributionskanaler. Istället för butiker vore internethandel en möjlig-

het som skulle kunna minimera den lokala konkurrensen. De byteskostnader som kan vara en 

inträdesbarriär hade således kunnat minimeras och kostnader i samband med leverantörsrela-

tioner skulle kunna minskas i förhållande till andra lokala företag. Samtidigt skulle företagen 

med nya distributionskanaler få konkurrera på en annan marknad, kanske till och med natio-

nellt, men att då ge incitament skulle inte göra skada lokalt. 

 

En av de största barriärerna för nyetableringar är kapitalkraven. Det är svårt för entreprenörer 

i de utsatta områdena att få tillgång till kapital när de kanske till och med varit arbetslösa i 

flera år. Detta är ett område där ekonomiska frizoner verkligen hade haft en möjlighet att göra 

skillnad genom incitament för investeringar och lån. Kommunerna kan själva genom olika 

medel förenkla möjligheten att få lån, exempelvis genom samarbete med banker eller direkta 

lån genom kommunen. En annan möjlighet är att man inför skattelättnader på kapitalvinst vid 
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långsiktiga investeringar. Kommunen kan satsa lika mycket till som entreprenören, eller sub-

ventionera för alla investeringar upp till ett visst belopp. Valet av incitament är återigen bero-

ende av de lokala omständigheterna. Framförallt måste dock kommuner och lagstiftare undvi-

ka att försvåra nyetableringar, utan istället satsa på att förenkla i allra största möjliga grad. 

Speciellt inom de ekonomiska frizonerna hade kanske speciella nystartarmöjligheter behövts 

rent administrativt för att underlätta för entreprenörerna. Lokal coachning och stöd, hjälp med 

blanketter och att ha informationen tillgänglig på flera språk är andra viktiga aspekter för att 

främja företagandet. Dessa förslag dök upp vid intervjuerna och kan vara lösningar på hur 

nyföretagandet kan göras mindre komplicerat och mer lättillgängligt.  

 

En stor fördel som finns på den offentliga kommunala nivån gentemot den privata marknaden 

är att förändringar i förutsättningarna faktiskt kan göras. Kommunerna har möjlighet att ge-

nom olika åtgärder förbättra de sociala inträdesbarriärer som kan finnas, exempelvis låg ut-

bildningsnivå bland invånarna. Således hade bättre utbildning lett till att sociala inträdesbarri-

ärer för nya företag minskat. Detsamma gäller för brottslighet eller otrygghet, hade dessa fak-

torer förbättrats hade inträdesbarriärerna sjunkit. För frågan är om inte brottsligheten och den 

låga utbildningsnivån är en större barriär än kapital eller lokalisering. I slutändan krävs det 

just en stabil miljö och kunskap kring företagande för att entreprenörer faktiskt ska våga starta 

eget. Utan kunskap är risken stor att det hela går fel, även om viljan och drivet finns. De eko-

nomiska frizonerna måste alltså syfta till att ge förutsättningar och möjligheter för drivna per-

soner att våga ta klivet att göra något av sina liv. Idéer är guld värda i de här sammanhangen 

och kommunerna måste ta vara på dessa för att faktiskt kunna förbättra den sociala situatio-

nen.  

 

Trade-off’s 

Den viktigaste lärdomen vi kan dra både från tidigare frizoner, framförallt Belgien, och teori 

kring trade-off’s är att de olika incitamenten som införs i varje ekonomisk frizon måste vara 

kompatibla med varandra. Det fungerar inte med ett incitament som vill främja ekonomisk 

aktivitet och ett som vill främja ekologisk hållbarhet separat. Ska dessa fungera ihop måste de 

dela syfte och även kommuniceras ut gemensamt. Ekonomiska frizoner kan därför ses som en 

möjlighet att under syftet social hållbarhet, ena flera incitament och få dem att fungera enhet-

ligt. På så vis kan det bli möjligt att satsa bland annat på minskad arbetslöshet genom fler 

jobb, bättre och fler bostäder samt att möjliggöra utbildning utan att de motsäger varandra. 

Det kräver även en enad administrativ enhet och ett samarbete inom kommunen för att skapa 

en intern koordination där motsättningar kan hanteras i tid och frizonerna bli så effektiva som 

möjligt. Viktigt att tänka på dock, är att i slutändan ska man sträva efter att ett plus ett blir tre, 

men även vara vaksam över att detta kan vara omöjligt. Beroende på specifika förutsättningar 

kan vissa kommuner bli tvungna att begränsa sig något, men samtidigt ska man inte vara rädd 

för att bilda en strategi och att tro på denna. Falska trade-off’s kan förekomma i de fall kom-
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munerna inte tror att de klarar av att genomföra alla incitament samtidigt, men med en smart 

strategi kan det trots allt vara möjligt. Man måste dock vara beredd på att det är en komplex 

uppgift och att det kräver administrativa åtgärder. Från intervjuerna framkom det ganska tyd-

ligt att det är den snedvridna konkurrensen samt det stora administrativa besväret som skapar 

problem. Administrationsfrågan kvarstår, men den snedvridna konkurrensen behöver inte vara 

ett resultat av frizoner. En tolkning kan bli att med rätt incitamentskombinationer och väl val-

da trade-off’s kan den negativa konkurrenssituationen undvikas.  

 

6.2.3 Konkurrensfördelar för innerstadsområden 

För att områden med sociala och ekonomiska hållbarhetsproblem ska kunna utvecklas i posi-

tiv riktning krävs det olika insatser av varierande slag. Det räcker inte att enbart fokusera på 

skattelättnader eller andra enstaka initiativ. Det behövs en mängd åtgärder av varierande ka-

raktär samtidigt som man tar tillvara på varje områdes unika fördelar för att kunna skapa en 

långsiktigt hållbar strategi som integrerar ekonomiska och sociala aspekter. Om vi tar Malmö 

stad som exempel kan vi konstatera att de områden som kan komma i fråga som nystartszoner 

ligger centralt belägna i staden. Det finns alltså en omedelbar närhet till viktiga inrättningar 

samtidigt som man befinner sig mitt i Öresundsregionen där man kan bygga handlingskraftiga 

nätverk för att förbättra samhällsutvecklingen i dessa områden och lyfta regionen som helhet. 

Inom Öresundsregion finns det flertalet högskolor, universitet, kunskapscentra, företagsnät-

verk och andra viktiga samhällsinstanser där ett samarbete kan skapa konkurrensfördelar för 

innerstadsområden.  

 

Det gäller att ta tillvara på de outnyttjade humanresurser som finns i dessa stadsdelar betydligt 

bättre än vad det görs idag. Som kommunalrådet påpekade råder det en låg utbildningsnivå 

bland invånarna, men andelen invånare med högre utbildning befinner sig i en positiv trend. 

Vidare så har dessa människor andra fördelar som man måste ta tillvara på samtidigt som det 

ofta råder en ouppfylld lokal efterfrågan i dessa distrikt. Man behöver inte uppfinna hjulet på 

nytt, utan ibland räcker det med att bygga på befintliga arbetssätt och metoder som kan skapa 

positiva samhällseffekter som flera av våra intervjupersoner påpekade. Det finns många förut-

fattade meningar och myter kring befolkningen i utsatta områden och det är i första hand des-

sa som måste motarbetas. Genom satsningar på kunskapshöjning och bättre matchning mellan 

invånarnas kompetens och arbetstillfällen kan man förbättra utvecklingen men då måste man 

undvika fördomar och ge invånarna en chans. En möjlighet som koordinatorn på stadskonto-

ret i Malmö nämnde är att inrätta kunskapscentra som har syftet att utveckla sociala innova-

tioner där många olika aktörer samverkar för att kunna lyfta socialt utsatta områden på ett 

ekonomiskt försvarbart sätt, som till exempel byggskolan och bokalerna i Malmö. En lyckad 

strategi kan förena sociala och ekonomiska aspekter men då krävs det att man analyserar varje 
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område för sig för att kunna lyfta dessa områden genom att ta tillvara deras konkurrensförde-

lar och bygga vidare på dessa samtidigt som man motverkar de negativa aspekterna. 

 

6.2.4 Förändring och vision 

Att införa ekonomiska frizoner i Sverige är en process som innebär stora förändringar där 

olika intressentgrupper skulle bli inblandade och rådande lagar justeras eller sätts ur spel för 

att förbättra den sociala och ekonomiska situationen i utsatta områden. Problem uppstår dock 

när inblandade känner att det är en påtvingad förändring och därför motsätter sig denna. 

Kommunalrådet i Malmö och doktoranden i humanekologi påpekar att förändring bör ske 

underifrån för att den ska kunna förankras väl bland de inblandade parterna. Frizonen Dock-

lands i London är ett framgångsrikt exempel och där intog regeringen en passiv ställning och 

lät områdesansvariga sköta utformningen samt den operationella driften. Organisationsteori-

erna om förändring som vi tog upp i kapitel 4.2.4. styrker dessa argument. Det framhävs att en 

bra utgångspunkt vid en storskalig förändring är att den drivs underifrån samtidigt som det 

råder ett gemensamt samförstånd kring varför den behövs och hur den ska åstadkommas. Alla 

parter behöver inte vara överens kring samtliga punkter men viss konsensus krävs för att kun-

na driva förändringen i önskad riktning. 

 

Frågan är då vad exakt man vill åstadkomma. Att ha en klar och tydlig vision kring projektet 

är en viktig aspekt och man bör fokusera på konkreta mål och arbetsinsatser samt undvika 

diffusa begrepp som skapar ännu mer osäkerhet än vad som redan är inbyggd i processen. 

Integrationsdebatten är ett bra exempel och här kan man undra vad som egentligen menas 

med integration. Frågar man olika personer får man olika svar. Var och en har sin egen upp-

fattning kring innebörden och chanserna för en positiv förändring lär öka ju tydligare man 

kommunicerar ut förändringsbehovet, visionen och strategin. Genom diskurs kan de involve-

rade parterna skapa en gemensam utgångspunkt där ömsesidig kommunikation är den centrala 

aspekten. Samtidigt är det viktigt att även involvera motståndarna i debatten kring föränd-

ringsbehovet för att få en mer nyanserad bild av situationen och försöka vända motståndet till 

något positivt. Sverigedemokraterna som är starkt kritiska kring förslaget om nystartszoner är 

en sådan motståndargrupp. Men även det röda blocket, olika fackförbund och intresseorgani-

sationer ser många fallgropar med införandet och en evaluering av dessa ståndpunkter kan 

vara en viktig faktor för att kunna bygga en hållbar strategi med ökade chanser för en positiv 

samhällsutveckling i respektive område. 
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7. Avslut 
 

Under detta avslutande kapitel kommer vi att dra mer generella slutsatser kring 

vår studie samt koppla dessa till uppsatsen problematisering och dess syfte. Vi 

ger även förslag på vidare forskning inom ämnet.  

 

7.1 Slutsats 

Med tanke på att förutsättningarna för varje potentiell ekonomisk frizon är olika och därmed 

behöver individuella strategier, kan det tolkas som att det inte finns en generell självklar lös-

ning på hur en frizon ska se ut. Den måste arbetas fram ur områdenas egna specifika egenska-

per och strategiskt omarbetas så att den kan ge bäst möjliga resultat, men även då är det osä-

kert om en frizon skulle hjälpa eller stjälpa. De fördelar som har kunnat konstateras är helt 

beroende av utformningen, samtidigt som risker och nackdelar ständigt är en fara. Speciellt 

med tanke på att ekonomiska frizoner inte tidigare har testats i Sverige är det desto mer riska-

belt att göra ett försök och skulle generella incitament användas likadant i alla frizonerna ris-

kerar man en ännu högre riskfaktor. Att använda sig av social ingenjörskonst är överhuvudta-

get ganska riskabelt och man bör vara försiktig med att förändra för mycket. Det bästa vore 

att införa ett pilotprojekt med ett lämpligt område och se vad som sker. Strategin och incita-

menten bör utformas specifikt efter det områdets förutsättningar och anpassas efter vilka ex-

akta aspekter det är som behöver lyftas. Samtidigt finns dock föraningar om att enbart eko-

nomiska frizoner inte kommer att kunna lösa alla problem. Precis som mycket av det empiris-

ka materialet visar på så behöver ett sådant koncept kombineras med andra insatser för att 

kunna vända ett helt område.  

 

Den stora frågan är då fortfarande om det är praktiskt möjligt och försvarbart att införa eko-

nomiska frizoner. Som tidigare konstaterats måste de anpassas efter varje specifikt område 

och detta kräver stora administrativa resurser. Att kombinera så många incitament och projekt 

är oerhört komplext och hur stor är egentligen chansen att lyckas? Å andra sidan har många 

försök hitintills misslyckats samtidigt som en förändring måste till. Ekonomiska frizoner i 

kombination med andra projekt kan vara den sista lösningen. För i slutändan har konceptet 

stor potential om det tillämpas rätt och tillförs rätt resurser och kunskaper. På så vis kan de 

negativa aspekterna, såsom exempelvis snedvriden konkurrens, förminskas och om visionen 

kommuniceras ut klart och tydligt kan opinionen vända. Om inte den allmänna opinionen 

stödjer frizonerna har konceptet en liten chans att lyckas. Det krävs som tidigare påpekat 

nämligen att alla intressenter och påverkade står bakom och stödjer den strategiska väg som 

valts. De enskilda zonerna måste ha tydliga strategiska syften och mål som alla inblandade 
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kan förstå och ta till sig, samtidigt som de måste vara tillräckligt specifikt utformade för att 

alla möjligheter, styrkor och konkurrensfördelar utnyttjas maximalt.  

 

Allt material har pekat på att det bästa vore om kommunerna själva får utforma de ekonomis-

ka frizonerna för sina utsatta områden. Detta då de bäst känner till förutsättningarna och där-

med kan utveckla den bästa strategin för just detta. De aspekter som bör beaktas vid strategi-

utformningen är framförallt resultaten från de analysverktyg som tidigare presenterats och 

förts samman i den teoretiska referensramen. Från omvärldsanalysen kan slutsatser dras kring 

vilka grundläggande för- och nackdelar som finns att vänta som hur incitament bäst kan ut-

formas för att antingen ta del av möjligheterna, eller undvika de hot som finns. Detta är en 

viktig del av grunden för strategin. En annan grund är de inträdesbarriärer som kan identifie-

ras samt hur incitamenten väljs utifrån de trade-off’s som med största sannolikhet måste gö-

ras. Likaså analysen av de konkurrensfördelar som kommunerna kan dra nytta av för att ytter-

ligare anpassa strategin efter förutsättningarna. Dessa analyser måste göras utifrån de fasta 

förutsättningar som finns, alltså de lagar och regler som styr samt de sociologiska aspekterna 

som existerar i varje utsatt område och kommun som helhet. Slutligen vid utformandet av 

strategin måste hänsyn tas till hur konceptet ska kommuniceras genom hela kommunen på 

bästa sätt samt hur förändringarna ska kunna ske med minsta möjliga motstånd.  

 

Med en välutvecklad strategi och en kombination med andra projekt skulle ekonomiska frizo-

ner kunna vara en möjlighet. Dock måste många faktorer beaktas och vidare forskning göras 

innan en slutgiltig rekommendation med specifika incitamentsförslag kan göras.  

 

7.2 Förslag på vidare forskning 

Då syftet med denna uppsats varit att komma med förslag på vilka aspekter som måste tas 

hänsyn vid när strategier för ekonomiska frizoner utformas, har den inte resulterat i specifika 

strategier. Detta beror framförallt på slutsatsen att alla ekonomiska frizoner måste utformas 

efter det utsatta områdets utmärkande aspekter och inte kan generaliseras. Vid ett eventuellt 

införande måste alltså varje område utvärderas för sig och alla analysaspekter noggrant tas 

hänsyn till. Det som på en generell nivå hade behövts utvärderas mer ingående för at skapa 

faktiska strategiska riktlinjer är de finansiella aspekterna av ekonomiska frizoner. Vilka be-

sparingar skulle konceptet ge gentemot de kostnader som skulle bildas, både administrativt 

och på grund av direkta incitament. Detta skulle kunna beräknas på ett antal utpekade utsatta 

områden för att resultera i relativa kostnader som kommunerna hade fått räkna med. Vidare 

hade de sociologiska aspekterna behövt utredas mer. Då fokus i denna uppsats hållits vid eko-

nomiska aspekter men med inslag av sociologisk teori hade en omvänt undersökning kunnat 

ge en mer nyanserad bild av de sociala effekterna av eventuella ekonomiska frizoner.   
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Bilaga 2 - Artikel 

 
Nystartszoner i Sverige – Hot eller möjlighet? 
 

Nystartszoner, eller ekonomiska frizoner som de även kallas, är för Sverige ett nytt kon-

cept. Skulle dessa införas leder det sannolikt till kostsamma administrativa åtgärder 

samtidigt som risken för ett misslyckande är närvarande. Å andra sidan krävs det radi-

kala förändringar för att vända samhällsutvecklingen i utsatta stadsdelar. 

 

I mars beslutade regeringen att utreda huruvida ett system med nystartszoner skulle kunna 

införas i Sverige. Konceptet med nystartszoner är internationellt sett inget nytt, men det vore 

första gången i Sverige. I andra länder har systemet prövats under namnet ekonomiska frizo-

ner med varierande resultat.  

 

Frizonernas innebörd 

Syftet med ekonomiska frizoner är att lyfta områden som lider av såväl ekonomiska som soci-

ala problem. Meningen är att genom olika lättnader, såsom sänkta arbetsgivaravgifter eller 

subventioner på investeringar, öka den ekonomiska aktiviteten. Det ska leda till nya arbetstill-

fällen och underlätta för nyetableringar vilket ska resultera i ett minskat utanförskap och en 

positiv samhällsutveckling.  

 

Lärdomar från tidigare zoner 

Flertalet försök med ekonomiska frizoner i utomlands har varit mindre framgångsrika men det 

finns även positiva exempel. De lärdomar som kan dras ur dessa kan vara värdefulla att rikta 

sig efter. Först och främst är det viktigt att frizonerna stöds av såväl privat som offentlig sek-

tor och att projektets syfte samt budskap kommuniceras ut klart och tydligt till alla berörda 

parter. De inblandade måste ha en gemensam vision i sikte och konkreta mål att sträva efter. 

En annan viktig del är att marknadsföra konceptet. Syns det inte, finns det inte. Incitamenten 

måste vara enkla och lättförståliga så att alla som har möjlighet att ta del av dem också gör 

det. Den viktigaste lärdomen återstår dock. Frizonerna måste utformas individuellt av respek-

tive områdesansvariga efter de specifika förutsättningarna som råder. Generella incitament 

styrt från regeringsnivå har inte gett positiva effekter utomlands. Framförallt måste de styrkor 

och svagheter som området innehar identifieras så att zonen bygger på att stärka de bra egen-

skaperna och motverka de negativa. Dessutom är det av stor vikt att incitamenten styrker var-

andra och inte motarbetar respektive syfte.  

 

Administrativ utmaning 

Om förslaget med nystartszoner godkänns och kommuner väljer att införa frizoner måste ut-

satta områden identifieras och godkännas för att få bilda en frizon. Därefter måste områdets 



 

 
77 

specifika förutsättningar identifieras och utvärderas innan en strategisk plan kan utformas. 

Allt detta kräver administrativa resurser från kommunernas sida, men å andra sidan finns även 

långsiktiga besparingar att göra. Generellt sett är bidragstagarandelen i de utsatta områdena 

hög. Istället för att betala ut försörjningsstöd skulle en del pengar gå till att finansiera lättna-

der, men å andra sidan skulle områdenas köpkraft öka och delaktigheten styrkas om satsning-

en ger effekt.  

 

En möjlighet med begränsningar 

Trots att införandet av frizoner är en komplex process har det potential. Med rätt strategi och 

utformning kan de i kombination med andra sociala projekt förbättra förutsättningarna i utsat-

ta områden. Med tanke på dagens läge är varje potentiell lösning värt ett försök. Utanförska-

pet späder på fördomarna som i sin tur försvårar förändring. Det börjar bli dags att ta tag situ-

ationen och försöka vända den. Frizonerna kan vara en lösning på detta, men inte genom ge-

nerella incitament utan genom anpassning till varje områdets specifika utgångspunkt.  

 

Av: Annica Borr Sehovic & Bernd K. Zamanpur 

 

 

 

 

 

 


