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De tre hetaste regionerna i Sverige. De 
mest expansiva kommunerna. Mellan 
åren 1994 och 2002 är det ingen som 
slår Mölndals tillväxtsiffror, enligt 
Nordeas undersökning. 

När Nordea i november förra året redovisade 
en undersökning om Mälardalens, Skånes 
och Västsveriges bruttoregionalproduktsut-
veckling (BRP-utveckling) 1994-2002 var 
Mölndal i topp bland kommunerna med en 
genomsnittlig årlig ökning av BRP, nedbruten 
till lokal nivå, på 9,1 procent.

Stora företag med framgång
Nordeas Regionala utsikters beräkningsun-
derlag bygger vidare på ett omfattande sta-
tistikuttag från SCB:s regionalekonomiska 
databas. 

Varför har Mölndal så hög real BRP, Lars 
Ekberg, näringslivschef?

– Ja säg det och det trots att perioden i stor 
utsträckning täcker IT-branschens explosion 
som framför allt gynnade Stockholmsregio-
nen. Det fi nns naturligtvis fl era förklaringar 
men en avgörande faktor är Mölndals över-
representation av stora företag som vuxit 
kraftigt under perioden.

I Mölndal fi nns fl era framstående aktörer 
som verkar på den internationella marknaden, 

Mölndals näringsliv domi-
neras av utvecklings- och 
tjänsteföretag. Den traditio-
nella produktion som fi nns 
håller mycket hög föräd-
lingsgrad.

Mölndal klart lysande stjärna på tillväxthimlen

Åter bäst i klassen

de fl esta med utvecklingsverksamhet och 
tjänsteproduktion (SCA, Astra Zeneca, ABB, 
Ericsson Microwave Systems m.fl .). Den tra-
ditionella produktion som fi nns håller högt 
förädlingsvärde som exempelvis hos Astra 
Tech eller Santa Maria.

Ett nytt företag om dagen
Bengt Odlöw, kommunstyrelsens ordförande, 
betonar även de små företagens värde:

– Undersökningen bekräftar den bild 
vi hade även om den var dramatiskt stor. 
Astra Zeneca har haft en enorm utveckling 

de senaste tio åren samtidigt som vi haft en 
stor tillväxt på små och medelstora företag. 
I genomsnitt startar ett nytt mindre företag 
varje dag i Mölndal, 300-500 om året. Den 
kombinationen genererar höga tillväxttal för 
Mölndal.

Gott rykte bland företagen
Har då inte Mölndals stads ledning och 
näringslivsenheten haft inverkan på utveck-
lingen?

Lars Ekberg tonar gärna ned sin egen en-
hets betydelse.

– Det är klart att vi arbetar för att hålla 
en rak dialog med våra företag i kommunen 
och för att erbjuda en hög servicenivå. Bland 
annat har vi infört rutiner där berörda parter 
i stadshuset; kommunledning, stadsbyggnads-
kontoret och näringslivsenheten tillsammans 
sitter ned vid nyetableringsärenden för att 
påskynda processer och göra det enklare för 
företagen i sin kontakt med oss. 

Bengt Odlöw vill inte förringa stadens 
arbete:

– Jag tror att vi har rätt gott rykte om oss 
bland företagen. Bland branschnätverk går 
snacket att vi inte är ute och raggar nya före-
tag hela tiden utan tar väl hand om dem som 
redan fi nns etablerade i Mölndal och stöttar 
dem så gott som möjligt. 
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Vem tycker du ska uppmärksam-
mas för sitt företagande? Det är hög 
tid att anmäla sig själv eller någon 
annan till Årets Företagare 2004 i 
Mölndal. 

Sista datum 20 april.

Utmärkelsen Årets Företagare har delats ut 
sedan 1985 av organisationen Företagarna. 
Nomineringen sker i samarbete mellan 
Företagarna och landets kommuner. Sam-
arbetet har vuxit sig allt starkare genom 
åren, då ett gott företagande är grunden 
till samhällsutvecklingen. Därför är också 
omkring 225 av landets kommuner delak-
tiga i arbetet kring utmärkelsen. I Mölndal 
har Företagarna och Mölndals stad delat ut 
utmärkelsen sedan 1993.

Till människan bakom
Syftet med utmärkelsen är att synlig-
göra människan bakom företaget och de 
företagare som genom sitt engagemang och 
entreprenörskap jobbar hårt för att göra allt 
bättre affärer. Bättre affärer leder till ökad 
tillväxt som ger välstånd. 

Årets företagare delas ut till en företa-
gare som under året utfört en prestation 
inom Mölndals Stad och som genom sitt 
sätt att vara fungerar som en förebild för 
andra företagare.

Vem kan bli Årets Företagare? 
För att komma ifråga för och kunna bli no-
minerad till utmärkelsen Årets Företagare 
ska följande kriterier uppfyllas. Den nomi-
nerade ska äga och driva ett eget företag, 
uppvisa god lönsamhet, vara en god före-
bild och sakna betalningsanmärkningar.

Anmälan
Anmälan skickas senast 20 april till Anita 
Alriksson ordförande i Företagarna Möln-
dal (lokalföreningen av Företagarnas Riks-
organisation). E-postadress: 
foretagarna.molndal@swipnet.se eller faxa 
till:  031-795 32 55. 
Du kan anmäla dig själv eller någon annan 
som du tycker förtjänar utmärkelsen. 

”Det kändes väldigt positivt. Utmärkelsen 
har en positiv klang, det är inget du kan 
köpa för pengar.” 
Erik Vilhelmsson, Lindome Flyttningsbyrå 
AB, Årets Företagare 2000.

Dags att nominera 
Årets Företagare 2004 

Årets Företagare 2003: Leif Brattschiöld, 
Peter Bolin och John Reed, Regin AB i 
Kållered.


