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Sammanfattning  

Denna undersökning handlar om att belysa vilka policyer som implementerats för de 

uppnådda resultaten näringslivspolitiken i Katrineholms kommun. Det kommer undersökas 

enbart de bidragande faktorer ur kommunens politiska perspektiv. För att genomföra detta, 

har man applicerat en kvalitativ studie med fyra inblandade aktörer i näringslivspolitiken i 

Katrineholms kommun. Dessutom har man analyserat kommunens policydokument kring 

näringslivspolitiken för att stärka materialet. Studiens teoretiska utgångspunkter vilar på både 

implementering- och governance teorier för att kunna förklara bättre näringslivspolitiken i 

Katrineholms kommun. Både teorierna har fungerat och bidragit med att åstadkomma besvara 

syftet och frågeställningen. Undersökning avgränsas från 2010 till 2017.       

 

Resultat visar utifrån intervjupersonernas perspektiv att man har genomfört vissa beslut som 

påverkade det positiva näringslivet i Katrineholms kommun, detta har även förekommit bland 

de dokument som analyserats för att granska ytterligare vad som förekommit i intervjuerna. 

Både intervjuerna och dokument påvisas ett antal faktorer som bidrog denna utveckling. 

Bland annat innebär goda relationer mellan aktörerna och den politiska stabiliteten, S och M 

gjorde möjligt för att förbättra näringslivspolitiken i Katrineholms kommun. Den samlade 

informationen har granskats och bearbetats utifrån teorier till ett slutresultat. Eftersom studien 

behandlar en kommun och fyra aktörers perspektiv inom en kommun kan inte ge hög extern 

validitet. Däremot skulle det vara intressant att forska vidare ämnet, exempelvis genom att 

jämföra två kommuner som har likande utveckling. Det skulle även vara intressant att andra 

forskare studerar djupt ämnet, genom att undersöka vidare om andra faktorerna som kan ha 

bidragit till att en kommuns näringsliv utvecklats positivt, exempelvis sådana faktorer som 

inte är direkt kopplat till politiska faktorer såsom entreprenörerna eller företagarna. 

Nyckelbegrepp: Näringslivspolitik, inblandade aktörer, implementering av policy, 

governance, företagsklimat, Katrineholms bästa  
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1. Inledning 

1.1 Kommunerna har ett ansvar att lösa sitt problem i ett 

förvaltningsperspektiv 

I maktutredning nämns tre olika principer för maktens organisering. De tre principerna 

handlar om att förstå förändringarna i kommunerna som ägt rum under det senaste 

decenniet, dessa tre principer indelas på detta sätt:  

Den funktionella principen som innebär att myndighetsutövning utföras eller styrs av 

speciella funktioner såsom lagstiftning och rättskipning. 

Den andra funktionella principen går ut på det politiska sakinnehållet och handlar om att 

det sker en uppdelning mellan sakområden, nämligen typ av bostäder, miljö osv. Med 

andra ord betyder det att samhällets funktioner organiseras eller drivs av i form av 

specialisering och arbetsdelning.  

Den sist funktionella principen bygger på eller grundar sig på geografisk indelning, vilket 

innebär att funktioner och områden samordnas för att ta ansvar för ett geografiskt 

avgränsat område, exempelvis län eller kommun. Denna princip har blivit alltmer 

dominerande i den offentliga förvaltningens funktioner (Lindqvist & Pierre, 1995, ss.41-

45). Eftersom den sista principen handlar om att kommunerna arbetar starkt för att lösa 

problem i sitt område, finns det ett stort intresse att studera hur en kommun har utvecklat 

sitt näringslivspolitiska program positivt, genom att implementera policys och hur 

inblandade aktörerna arbetat för att åstadkomma framgång gällande näringslivet.  

 

1.2 En kort beskrivning till varför kommunen behövde implementera policys i 

fallet näringslivet i Katrineholms kommun   

Katrineholms kommun stod i början av 2000-talet inför en rad svåra omställningar. Tillväxten 

i ekonomin riskerade att inte utvecklas, eftersom Scania, som var ett av de största företagen i 

Katrineholm under 2001 valde lägga ner sin verksamhet och mer än 1600 jobb försvann. 

(aftonbladet, 2001). Det handlade inte bara om de förlorade jobben och företagen i 

Katrineholm, det var oroväckande att allt fler valde att flytta till andra orter, kommenterar 

Göran Dahlström, kommunalråd i Katrineholms kommun (svenskt näringsliv, 2013). Den 

största krisen skedde i samband med att Scania valde att lägga ner sin verksamhet i 

Katrineholm och flyttade till Södertälje, vilket ledde till att Katrineholm förlorade 1500 

arbetstillfällen (Sveriges radio, 2005). Det var inte bara Scania som fick flytta sin verksamhet, 
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utan att det var också flera telekomföretag som flyttade sin verksamhet såsom 

Elektronikföretagen (FCI) och Flextronic. Dessa två företag valde lägga ner sin verksamhet, 

och det resulterade i att ytterligare 828 jobb gick förlorade i Katrineholm (aftonbladet, 2001). 

Detta uppmärksammades även av regeringen som beslutade att lokalisera inspektion för 

arbetslöshetsförsäkringen (IAF) till Katrineholm kommun. Regeringen ville hjälpa 

Katrineholm, genom att visa sitt stöd för Katrineholm, det var under regeringen med Göran 

Persson som statsminister (SVT nyheter, 2015). När Ericsson beslutade att lägga ner hela sin 

verksamhet i början av 2015 miste 400 anställda sitt arbete (Expressen, 2015). Kommunen 

drabbades även hårt av det under den tiden. 

 

1.3 Lokala politiker agerar för Katrineholms bästa 

Efter att många företag flyttade och flera tusen jobb försvann, påverkade detta också i sin tur 

kommunens skatteintäkter. Bland annat rankades kommunens företagsklimat till plats 285 av 

290 kommuner för tio år sedan (Katrineholms Kuriren, 2017). I kommunal förvaltningspolitik 

som helhet är det vanligt att de senaste årens ekonomiska nedgång utan tvivel leder till att 

man tvingats ompröva sin verksamhet och anpassa den till samhällsekonomiska 

förutsättningar (Lindqvist & Pierre, 1995, s.93). Katrineholms kommun var då i en situation, 

som krävde åtgärder för att skapa arbetstillfällen till kommunen, vilket har resulterat i att 

Socialdemokrater och Moderater samarbetar för att lösa näringslivsproblem i kommunen. 

Samarbetet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna startades 2010, för att gemensamt 

hitta lösningar till de rådande problemen som var näringslivsfrågor. Det var en stor utmaning 

för de ansvariga politikerna i Katrineholms kommun, när det gäller att förbättra 

näringslivsfrågor. Efter detta har samarbetet fortsatt fungerat mellan S och M. Kommunalråd 

Göran och Vice ordförande kommunalråd Lars Härnsröm, säger att aldrig tidigare har 

företagarna i Katrineholms kommun varit så nöjda med det lokala företagsklimat som nu, se 

detta pressmeddelande om Katrineholms företagsklimat i toppform” (Katrineholms kommun, 

2017). Katrineholms kommuns rankade på plats 59 år 2017, vilket betyder att kommunen har 

klättrat bäst av landets alla kommuner när det gäller kommunens företagsklimat 

(Katrineholms kuriren, 2017). Hur Katrineholms kommun klättrade år efter år se figur 1.3.1 

nedan.  
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Figur 1.3.1 

 

Rankingutveckling för Katrineholms företagsklimat de senaste 12 åren, rankingen bygger på en sammanställning 

för kommunes utveckling om företagsklimat. I ovanstående figur kan man se hur kommunens företagsklimat 

blev placerat av svenskt näringslivs från 2006 till 2017, där Katrineholm klättrade genom positiva utvecklingar 

beträffande kommunens företagsklimat. 

 

Att utveckla näringslivet förutsätter att politikerna kan fatta och genomföra beslut, vilket i 

detta fall var avgörande för näringslivet, det vill säga att stabilitet i kommunens politik kan 

leda till ett fungerande näringsliv, därmed skapa förståelse mellan politikerna, näringslivet 

och företagen. I detta avseende kan kommunernas beslut ha avgörande betydelse för ett visst 

område i det beslut som implementeras eller verkställs. 

 

1.4 Det viktigaste som har hänt i kommunen efter en tuff period 

Katrineholm har utvecklats på många områden gällande näringslivspolitiken. Framförallt 

handlar det om under de här två mandatperioderna. Man investerade i ett logistikcentrum och 

Lövåsen, där flera företag har etablerats på område. En av de som kommer att etablera sig i 

Katrineholms kommun, är ett internationellt företag såsom Amazon web service. Det här är 

ett kvitto som innebär att Katrineholm även kan erbjuda för stora internationella företag som 

”Amazon web service” Detta framgår kommunstyrelsens beslut den 30 augusti 2017 

(Katrineholms kommun 2017). När det gäller småföretagare ligger Katrineholm bäst i länet 
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med ökad sysselsättning, omsättning och lönsamhet, vilket ökade nyföretagande 7.5% och 

ungdomars företagande ökade med 10 %. Sammantaget innebär att småföretagare utgör 

94,6% enligt vad som framgår Katrineholms kommuns statistik om företag, i rapporten räknas 

som småföretag om företaget har färre än 50 anställda och som större företag om företag har 

50 anställda eller mer. (www.företagen.se) Kommunen har också skrivit på en del avtal som 

har betydande för kommunens ekonomi och skapat fler arbetstillfällen. De företagen som 

kommer att etablera sig under 2018 i Katrineholms kommun är:  

Amazon, Kjell & Company och Dollarstore. Det förväntas även att tjänstesektorn och handeln 

inverkas positivt då grunden för inköp ökar, ytterligare detaljplanerad mark för etablering, ca 

700 000 m är beslutad vid Lövåsen/Logistikcentrum (svenskt näringsliv, 2018).  

När det gäller statlig myndighet kommer strålskyddsmyndighet att etablera sig i Katrineholms 

kommun.  

 

Av de ovanstående skäl är det oerhört viktigt att analysera vilka policys som implementerats 

som låg till grund för att utveckla näringslivet i Katrineholms kommun. Med ett annat ord är 

det oerhört intressant att studera vad Katrineholms kommun har gjort för att åstadkomma 

bättre företagsklimat under de senaste årtiondena, genom att upprätthålla en snabbare 

handläggning och bättre bemötande för att förbättra företagsklimat. Därmed kan kommunen 

skapa goda kontaktar mellan kommunen och företagen. Kommunen eftertraktar ofta att ha en 

så fördelaktig uppgörelse som möjligt. På så sätt kan kommunen vara med och skapa fler 

företag och därmed alstra arbetstillfällen, vilket resulterar i ökade skatteintäkter för 

kommunen (Bolin & Nyhlén & Olausson, 2015, s. 64). För att förklara policys som 

implementerats som har lett till denna utveckling, vill jag använda mig av teorier såsom 

Policyimplementering och governance. Dessa teorier bidrar med att förklara bättre kring 

frågan som studeras, när det gäller att utnyttja implementerings teori innebär det att frågan 

som jag intresserade av är implementeringen av policy, vilket betyder att man begriper bättre 

implementering av det politiska beslutet. Teori om governance är också intressanta, eftersom 

näringslivets område är ofrånkomligt att använda teori governance, vilket är detta ett försök, 

genom att förstå utifrån nätverk och styrning, där olika aktörer har inflytande i 

policyprocessen både privata och offentliga aktörer, rättare sagt innebär det att governance 

teori används för att belysa de inblandade aktörernas betydande för näringslivspolitik för 

Katrineholms kommun. På så sätt kompletterar teorierna varandra.   

 

http://www.företagen.se/
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1.5 Att studera näringslivspolitik och dess utveckling ur ett statsvetenskapligt 

perspektiv  

Inom statsvetenskap är det oerhört viktigt att diskutera om ämnet för uppsatsen är 

statsvetenskapligt relevant, nämligen att diskutera kring aspekten om varför det är intressant 

att skriva om ämnet. Det gäller framför allt att motivera val av ämnet. I mitt fall kan jag 

resonera att det är lämpligt att undersöka vad som har gjorts eller implementerats och hur 

dessa inblandade aktörer har arbetat för att förbättra näringslivspolitik i Katrineholms 

kommun, eftersom näringslivspolitiskt program styrs och regleras av politikerna. Detta kan 

även tolkas utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv för att näringslivspolitik och dess 

utveckling i en kommun, handlar om kontakten mellan kommunen, näringslivet och 

företagen. Sammantaget handlar det om att förstå att det är oerhört intressant att studera 

näringslivspolitik och dess utveckling i Katrineholms kommun, genom att diskutera fram 

policys som genomförts som skapade den positiva utvecklingen i näringslivet i Katrineholms 

kommun.  

 

1.6 Problemformulering  

Som det framgår ovan har Katrineholms kommun genomfört satsning för att åtgärda 

näringslivspolitiskt problem i form av satsningen att locka fler småföretagare. I Katrineholm 

utgör småföretagen en stor majoritet av alla företag i kommunen och att 27 % av 

skatteintäkterna kommer från småföretag och deras anställda, viket detta kan jämföras med 

350 miljoner koronor per år (www.foretagarna.se). Katrineholms kommun har dessutom har 

förbättrat företagsklimatet i sitt område, genom att sätta upp konkreta mål i fråga om att 

åstadkomma bättre företagsverksamhet. I detta avseende landade Katrineholms kommun 

positiva rankingar från 2009 till 2017 bland 290 kommuner i Sverige. En ranking som 

grundas på svenskt näringslivs årliga företagsenkät. Göran Dahlström, Kommunalstyrelsens 

ordförande påstår även att ingen annan kommun i Sörmland har en sådan förbättring som 

Katrineholms kommun lyckades göra, vidare resonerar han att handel föder handel och 

företag föder företag (svenskt näringsliv, 2013). Det som fångade mitt intresse var de 

bakomliggande orsakerna till att kommunens företagsklimat utvecklats under period från att 

vara placerad 280 plats till 59 plats. Sammanfattningsvis är det oerhört viktigt att analysera 

policys som implementerats, på så sätt försöker jag förklara Katrineholms utveckling 

beträffande näringslivspolitik. 

 

http://www.foretagarna.se)/
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1.7 Syfte 

Sett till problembilden är syftet med studien att förklara de policys som implementerats, vilka 

ligger bakom näringslivets utveckling för Katrineholms kommun under period från 2010 till 

2017. Detta kommer genomföras med en kvalitativ metod innehållande respondentintervjuer, 

där inblandade aktörer såsom politiker och tjänstemän kommer att intervjuas. Utanför detta 

kommer jag även att anlysera ett antal dokument från kommunens webbsidor som är relevant 

i forskningsfrågan. 

 

1.8 Forskningsfråga    

Vilka policys som implementerats kan förklara näringslivets utveckling för Katrineholms 

kommun?  

Det är ovanstående frågeställningen som styr hur man samlar in tidigare forskning, teori och 

material för att förklara det som ska undersökas.  

 

1.9 Avgränsning  

Uppsatsen skrivs på C-nivå, vilket medför vissa begränsningar som jag här vill tydliggöra. Jag 

kommer enbart att studera de faktorer som har bidragit till att Katrineholms kommun näringslivet 

utvecklades ur kommenens politiska perspektiv, vilket innebär att det kan finnas andra faktorer 

som också bidragit till att näringslivet utvecklades, exempelvis att studera entreprenörers 

perspektiv. Dock finns det inte möjlighet att genomföra en sådan undersökning som skrivs på C-

nivå.  När det gäller urvalet kommer studien endast att baseras på begränsad undersökning, vilket 

betyder att det kommer avgränsas till att undersöka kommunens policyimplementering under 

2010 till 2017. Avgränsningen av studien är baserad på dessa tre punkter. För det första 

handlar det om att tydliggöra att det har skett ett unikt samarbete mellan Socialdemokraterna 

och moderaterna i Katrineholms kommun, där samverkan mellan de två partierna har lett till 

positiva inställningar bland företagen i Katrineholm. För det andra innebär att näringslivets 

positiva utveckling startades från 2010.  För det tredje innebär att avgränsa 2017, vilket 

betyder att Katrineholms kommun har klättrat bäst resultatmässigt gällande företagsklimatet. 

Av detta skäl kommer undersökning avgränsas från 2010 till 2017.  
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2. Tidigare forskningar och Teorier  

Nedan presenteras tidigare forskningar och de centrala termerna eller begreppen som kommer 

att tas upp i undersökningen. Implementering och governance-teorier ska tas upp för att 

förklara fallet som studeras. Först presenteras implementerings forskningar, därefter redogörs 

governance-teorier. Sedan kommer redogörelsen av hur jag tänkte koppla dessa teorier till 

min egen undersökning. Därefter kommer det en motivering av användning av olika teorier i 

studien. Anledningen till att jag använder mig av dessa olika teorier, är att teorierna 

kompletterar varandra, det innebär att kunna diskutera olika typer av teorier och begrepp för 

att besvara syftet och frågeställningen. Syftet med denna undersökning är att förklara policys 

som implementerats som ligger till grund för näringslivets positiva utveckling i Katrineholms 

kommun, vilket innebär att endast politiska faktorer kommer belysas utifrån kommunens 

politiska program beträffande vad som förbättrat näringslivet för Katrineholms kommun. Det 

kommer inte studeras andra faktorer såsom företagarna eller entreprenörerna, eftersom man i 

en C-uppsats har vissa begränsningar som gör att det inte går att undersöka alla aspekter som 

kan ha påverkat de positiva utvecklingarna för Katrineholms näringsliv. Det är även värt att 

notera studier av implementering av policys gällande att utveckla näringslivspolitik, vilket 

innebär att olika aktörer medverkar inom detta område, därför behöver jag använda mig av 

både implementering- och governance-teorier. Teori om governance kommer fungera för att 

belysa involverade aktörers betydelse gällande näringslivspolitiskt utveckling för 

Katrineholms kommun. Mer detaljerat om hur det kommer att användas både implementering 

och governance-teorier, kommer framgå i resultatet under punkterna 4.5 och 4.7. 

 

2.1 implementerings forskning  

Forskningen kring implementering uppstod slutet av 1970-talet, där det studerades 

implementering av det politiskt beslutet, alltså klyftan som uppstår mellan beslutsfattandet 

och det faktiska utfallet. Implementering och dess problematik hade diskurats av Jeffery 

Pressman och Aaron Wildavsky. Bland annat handlade deras diskussioner om att analysera 

hur implementering av ett federalt stadsutvecklingsprogram i USA, där syftet var att förbättra 

de ekonomiska situationerna bland fattiga människor, istället ledde till ett misslyckande trots 

tillräckliga resurser (Michel Hill & Peter Hupe, 2014, s. 44).  

 

Många top-down forskare som Pressman och Wildavsky, hade som utgångspunkt det politiska 

fattade beslutet eller policys som valts i organisationens topp.  Efter uppdraget blir det 
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därefter dags att framställa och klargöra själva genomförandet. Aspekten är rationell och 

består av en tydlig distinktion på fastställande och implementering, ifall fastställandet inte 

fullföljs på ett förväntat sätt, så indikerar top-down perspektivet på svårighet i själva 

målsättningen av organisationen och att implementering normalt består av mål som vill 

utvecklas för att frambringa resultat av de uppsatta målen (Hill & Hupe, 2014: 44–47).  

 

Van Meter och Van Horn påstår också att beslutsfattarna och deras riktlinjer utgör ett 

teoretiskt ramverk för implementeringsstudier. De menar att implementering är effektiv när 

den följs efter beslutfattarnas riktlinjer och att den omfattar ett gemensamt mål kring av det 

som implementeras. Deras teoretiska ramverk belyser ett antal faktorer som tolkas att den 

omfattar de viktiga aspekterna för implementeringens framgång såsom konkreta mål, 

tillgängliga resurser, goda relationer inom organisationen och även reaktionen för själva 

implementeringen hos de som i slutänden ska verkställa den. Grunden är också här att beslutet 

i så hög grad som möjligt ska genomföras efter beslutsfattarnas riktlinjer, vilket betyder att 

implementering har ett tydligt top-down perspektiv (Meter & Horn, 1975).   

 

2.1.1 Implementering som begrepp  

Att implementeringsforskning fastställs som ett litet forskningsområde, går vidare att särskilja 

eftersom det inte finns någon distinkt referensram till illustrativt relevanta begrepp. 

Begreppsförklaringen av ordet implementering enligt Nationalencyklopedin åsyftar till att 

genomföra något (Nationalencyklopedin 2018).  

 

Vitala faktorer för en lyckad implementering  

Implementeringsteorin (Top-down och Bottom-up perspektivet) kommer att utnyttjas för att 

studera forskningsfrågan, eftersom dessa teorier kan belysa de viktigaste aspekterna som 

ligger till grund för en lyckad policyimplementering. De faktorer som nämns i top-down och 

bottom-up perspektivet är att implementering ska kunna innehålla konkreta mål, tillgängliga 

resurser, goda relationer inom organisationer och att man har ett gemensamt mål för att 

frambringa resultat (Hill & Hupe, 2014: 44–48; Meter & Horn, 1975).  

 

2.1.2 Summering av aspekter om hur implementering används i studien 
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Som nämns ovan förutsätter implementering att omfatta dessa faktorer för att nå framgång i 

det som implementeras. Dessutom är det lika viktigt att det inte uppstår klyftor mellan 

beslutsfattarna och de som genomför beslutet. I fallet med näringslivet i Katrineholms 

kommun gällande implementering av policys för att utveckla detta, hade både politiker och 

tjänstemän redan kortat avståndet, vilket kan bidra till att lyckas med 

implementeringsprocesser. Med hjälp av det kan man förstå hur det hänger ihop mellan det 

som beslutas och resultat man vill nå av det. Förhoppningsvis kommer jag belysa de 

viktigaste besluten som har frambringat resultat i näringslivets utveckling för Katrineholms 

kommun, rättare sagt betyder det att exemplifiera de faktorer som har betydande roll i 

näringslivspolitiken i Katrineholms kommun, likväl kan förklaras som att implementering har 

lyckats i fallet i näringslivet i Katrineholms kommun. 

 

2.2 Governance  

Pierre och Peters fastställer begreppet governance som användbart för att skildra olika teorier 

och modeller. Ett annat sätt att använda begreppet governance går ut på att förstå utifrån 

nätverk och styrning där olika aktörer har inflytande i policyprocessen (Pierre & Peters, 2000, 

ss. 37–38). En central åtskillnad mellan guvernement och governance är att det förstnämnda 

begreppet inbegriper hur samhällets frågor drivs målmedvetet genom politiska beslut. 

Governance däremot handlar om att flera aktörer är inblandade i samhällsutvecklingen, vilket 

kan beskrivas med att olika aktörer som medverkar för att åstadkomma utveckling inom ett 

område. 

 

Inom governance är relationen mellan aktörer som är involverade i governance essentiell 

(Pierre & Peters, 2000, s. 23). Pierre och Peters diskuterar vidare att inom governance 

styrning utmärks av strävan efter att uppnå det kollektiva intresset (Pierre & Peters, 2000, s. 

23). 

 

I ” public administration theory” som är skriven av Fredricsson illustrerar governance att 

förstå hur offentliga processer skapas, implementeras och styrs. Det förklarande målet med 

governance är att identifiera aktörernas roll i processen och att åskådliggöra hur deras 

beteende och samverkan gestaltar den offentliga politiken i praktiken (Fredricsson et al. 2012, 

s.23).  
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2.2.1 Governance som begrepp 

För att åstadkomma och nå en förståelse för vad begreppet governance går ut på, bör man utgå 

från governing som är det engelska uttrycket för politisk styrning. Governing och governance kan 

språkligt följa spåret tillbaka till det grekiska verbet kubernân som användes av Platon för att 

framställa hur ett riktigt styre kan utformas. Governing och governance tolkas som ”att styra”. 

Begreppet innebär en övergång från government till governance, vilket betyder att det handlar om 

en annan sorts styrning än den traditionella hierarkiska regelstyrningen. Att urskilja mellan 

government och governance blev intressant i början av 1980- talet, då den tiden presenterade 

begrepp och teorier kring implementeringsstruktur, kan därmed ses som en företrädare till 

governanceforskningen. Forskaren inom området påpekade vikten att beskriva vad som händer 

eller sker i den politiska organiseringen vid ett visst policyproblem, för att kunna förstå processen 

som råder i de politiska besluten. Det som kan studeras vid kartläggande av politiska processer är 

att flera olika aktörer kan vara delaktiga i de beslut som fattas, däremot blir det en empirisk fråga 

från fall till fall vilka aktörer som styr. Det är viktigt att belysa den interaktiva samhällsstyrningen 

för att förstå hur den politiska processen utformas när den ”traditionella” regelstyrningen utmanas 

och holkas ur både uppifrån, nedifrån och utifrån (Montin et.al, 2009:12). Governanceperspektivet 

innebär sammantaget att staten inte längre är den enda funktionen som enhälligt styr samhället 

(Montin et.al 2009:13). 

 

Governance i en kommun och inblandade aktörernas inflytande i kommunala 

förvaltningens politik  

Governance teorier är också intressanta i denna uppsats, eftersom att studera näringslivet och 

dess utveckling går ut på att förstå också utifrån nätverk och styrning där olika aktörer har 

inflytande i policyprocessen både privata och offentliga aktörer (Pierre & Peters, 2000, ss. 

37–38). I fallet näringslivet i Katrineholms kommun innebär att många olika aktörer har ingått 

för att utveckla näringslivsfrågor, vilket kan förklaras med att dessa aktörer medverkade på ett 

medvetet sätt för att åstadkomma positiva utvecklingar inom detta område. 

Näringslivspolitiken i en kommun kan därför utvecklas med utgångspunkt genom samverkan 

mellan kommun och näringsliv och även genom samverkan med företagen, vilket innebär att 

förhållandet mellan aktörerna fungerar som olika parter i ett teamwork och aktörerna är mer 

beroende av varandras resurser. Inom governance kännetecknas strävan efter att uppnå det 

kollektiva intresset och relationen mellan aktörerna är nödvändig. (Pierre & Peters, 2000, s. 

23). Därför är viktigt att uppmärksamma både relationen mellan aktörerna och det kollektiva 

intresset gällande näringslivspolitiken i Katrineholms kommun. 
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2.2.2 Summering av aspekter om hur governance används i studien  

Som det framgår ovan resulterar governance och interaktiv samhällsstyrning, som innefattar i allt 

större komplexitet kring processer i politiska beslut, att inom governance sker en process 

innehållande ett antal aktörer är inkopplade i policyprocessen.Vikten av att identifiera processer 

framgår även som betydande för att kunna särskilja vilka aktörer som är inblandade och för att 

förstå utvecklingen som ett specifikt policyområde antagit. Governance används i min studie för 

att belysa hur olika aktörer samarbetar för att åstadkomma utveckling inom ett område. I mitt 

fall gällande näringslivspolitiken är ett område där det förekommer politiker, tjänstemän och 

företag. Därför är det viktigt att lyfta upp teori om governance i min studie också. 

 

Näringslivet i Katrineholms kommun var det ett antal faktorer som bidrog till näringslivet 

utvecklades. Bland annat bildades ett näringslivsråd och det så kallade 7 punktsprogrammet 

eller samverkansprogrammet, men blev istället 8 punktsprogram i år 2018, se 

samverkansprogram för Katrineholms näringslivsråd ( www.katrineholm.se). I 

näringslivsrådet sitter en politiker ensam och samverkar med andra tjänstemän och man har 

då fastställt ett antal faktorer som har lett till ”Win-Win” situation för kommunen, näringslivet 

och företagen.  

 

2.3 Varför använder jag mig av olika teorier för att förklara ett fall  

Jag har ovan redovisat olika teorier. Anledningen till att jag har valt att applicera dessa olika 

teorier, är att båda teorierna bidrar med till studien för att förklara fallet bättre, det innebär att 

studera implementering av policys, vilket betyder att det är lämpligt att ha en teori om 

implementering som utgångspunkt. Att använda sig av governanace teori i denna uppsats, 

innebär det att tydliggöra och belysa hur de olika iblandade aktörerna medverkat för att 

utveckla näringslivspolitiken för Katrineholms kommun, därför är det viktigt att utnyttja både 

teorierna för att förklara fallet. Återigen handlar det om att nämna att de två teorierna 

kompletterar varandra, eftersom att utveckla och implementera policy i näringslivspolitik 

förutsätter att man har ställt mål, planer, riktlinjer och idéer som ska förverkligas och att olika 

aktörer samarbetar i ett nätverk emot ett kollektivt intresse (Björk,M.fl., 2003, s.97; 

Fredericksson et al. 2012, s.23). Jag kommer utnyttja teorierna för att granska det som 

kommer fram från intervjumaterialet, eftersom intervjupersonerna inte kan vara subjektiva, då 

tanken är att anlysera även ett antal dokument för att åstadkomma objektivitet i studien. 

Däremot innebär det att materialet är beroende på teoretiska ansatser. Sammantaget är det 

oerhört viktigt att benämna att materialet kommer granskas och resultaten tolkas teoretiskt. 

http://www.katrineholm.se)/
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3. Metod  

Diskussionen om skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa metoder har vuxit fram som 

motsats och kontrast till varandra den senaste tiden.  I kvalitativa studier försöker man dra 

slutsatser om det generella genom att studera specifika fall. Till exempel hur, vilka och varför, 

till skillnad från kvantitativa studier där man studerar det specifika fallet genom det generella 

för att undersöka om frågor exempelvis hur många och vad. En viktig diskussion är att 

framställa distinktionen mellan att utgå från deduktion respektive induktion, den senare 

innebär att forskning kommer före teorin. Med andra ord innebär det att undersöka genom att 

börja samla information eller något fenomen som man intresserad av och sedan relatera dessa 

fenomen till varandra, vilket betyder att man strävar efter att nå fram teorier. På detta sätt har 

man frambringat en relation mellan teori och data (May, Tim, 2013, s. 44).  Av detta skäl bör 

man urskilja mellan två olika metodiska angreppsätt, kvantitativa- respektive kvalitativa 

ansatser, beroende på den information som vi samlar väljer vi metod som är lämplig för att 

genomföra undersökningen. Metodvalet ska därför göras utifrån sådan kunskap och med 

utgångspunkt i den frågeställningen ska undersökas. ((Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt 

Krohn, 1997, s.12). 

 

3.1 Val av metod  

Studien kommer genomföras med hjälp av semi-strukturerade respondentintervjuer samt 

kompletteras med att analysera ett antal dokument i form av beslut, ett kvalitativt 

tillvägagångssätt har fokus på ord snarare än kvantifierad data vid insamling och analys. I en 

kvalitativ intervju kan man identifiera den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 

fenomen (Petel & Davidsson, 2011, s. 82). En semistrukturerad intervju gör det möjligt för en 

att ställa följdfrågor som ger bättre en förståelse av hur respondenter frambringar och 

använder innebörder i det sociala livet (May, 2013, s. 162). Denna studie är tänkt att 

undersöka vilka policys som implementerats som har frambringat resultat i näringslivet för 

Katrineholms kommun. För att få involverade aktörers perspektiv kring frågan om 

näringslivet i Katrineholm är det lämpligare att utföra en respondentundersökning med 

samtalsintervjuer, för att kunna få ut djupare förståelse av det som studeras och på så sätt 

besvara forskningsfrågan, än till exempel en enkätundersökning, vilket betyder att den 

utmärks av korta intervjufrågor som leder till långa intervjusvar.  I en samtalsintervju försöker 

forskaren att få berättelser av den intervjuades livsvärld. Målet med detta är att fina spontana 
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beskrivningar som är baserade på intervjupersonernas erfarenheter och reflektioner (Esaiasson 

m.fl., 2017, s.260). 

 

Inför intervjuerna har jag utformat en intervjuguide med särskilda teman för områdena som 

ska behandlas i studien (se bilaga 1 och 2). Eftersom jag använt mig av semistrukturerade 

intervjuer, behöver inte guiden följas i ordning. Snarare handlar det om att låta respondenten 

guida, följdfrågor utan styrning och icke standardiserade svarsalternativ, alltså att frågorna 

ska vara öppet formulerade och huvudvikten innebär också att ligga på att intervjupersonerna 

ska hela tiden känna sig motiverade att berätta mer (Esaiasson m.fl., 2017, s.274). 

 

I intervjuguidens design har jag fokuserat på att fånga olika uppfattningar och tankekategorier 

kring frågan som studeras eller det aktuella forskningsområdet. Guiden har fungerat som 

föredragningslista där de väsentliga delarna för uppsatsens syfte ska finnas. Det är oerhört 

viktigt att skrivning av frågorna inte ska skrivas ut så exakt, då det kan hända att det inte 

kommer fram alternativa uppfattningar och synpunkter, som annars respondenter skulle välja 

uttrycka. Att göra så, är ett grundläggande krav som forskare bör förhålla sig till för att 

undvika att påbörja undersökningen med förutbestämda uppfattningar. Det finns allmänna råd 

som Byrman (2011) belyser gällande ordning av de olika teman, för att skapa struktur för 

frågor som studien behandlar. Därefter gäller att formulera teman så att de underlättar 

frågeställningen, att man anpassar språket och undvika att ställa ledande frågor (Byrman, 

2011, ss. 415–419).  

 

Jag vill även understryka att valda dokument kommer fungera för att kontrollera det som 

framkommer intervjun. Dessa dokument lyfts upp för att kunna stärka materialet. Valet med dessa 

dokument berör på att intervjupersoner är subjektiva och säger bara vad de tror, av detta skäl har 

jag valt att studera även policy dokument som framgår av vissa beslut eller implementering, på så 

sätt kunna nå hög trovärdighet av det som undersökas. För att avstå från att uppsatsens resultat 

mynnar ut i till ett oteoretisk fall är det oerhört viktigt att diskutera för vad studien är ett fall av 

(Esaiasson et.al, 2007:33). Studien ämnar till att studera ett specifikt fall i en medelstor stad 

(Katrineholm) Fallet bör därför inte skilja sig systematiskt från andra liknande insatser i 

medelstora städer. Av det skälet borde fallet placeras inom ramen för ett så kallat typiskt fall, trots 

att resultaten av studien liknar andra satsningar i medelstora kommuner, dock kommer det inte 

generaliseras, eftersom studien grundar sig på undersökning av en komplex process i en 

utmärkande kontext där de centrala personerna som intervjuas väntas ha en kännedom om vad 
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studien åsyftar till. I och med det kan ”rätt svar” vilja ges, vilket kan resultera i begränsade 

möjligheter att konstatera allmängiltiga slutsatser. Eftersom studien är vidare empirisk 

samhällsvetenskaplig med att belysa de viktigaste faktorerna som har bidragit till att kommunens 

näringsliv utvecklats, ämnar jag studera verkligheten genom att försöka förstå hur Katrineholms 

kommun har förbättrat och utvecklat näringslivspolitiskt program. (Esaiasson et.al, 2007:21). 

 

3.2 Material och urval av datainsamling  

Nedan följer en mer specifik information av det empiriska materialet. 

 

3.2.1 Datamaterial i form av intervjuer  

Datamaterialet har samlats med hjälp av kvalitativa samtalsintervjuer, vilket var nästa steg att 

välja ut intervjupersonerna till intervjuarna. I en kvalitativ studie som grundar sig på 

intervjuer, rekommenderas ett avsiktligt urval. Det tillvägagångsättet möjliggör för forskaren 

att välja ut intervjupersoner som anses vara relevanta och dessutom har goda erfarenheter och 

betydelsefulla informationer som besvarar syftet och frågeställningen som uppsatsen vill 

åstadkomma (Esaiasson m.fl., 2017, s. 269). En samhällsvetenskaplig sakfråga handlar ofta 

om att undersöka förhållanden som har med organisationer av olika slag att göra. Exempel på 

organisationerna kan vara företag, politiska partier eller idrottsföreningar (Ahrne & Svensson, 

2011, s. 42). Ahrne och Svensson menar att i en undersökning gör man ofta först ett urval av 

organisationer, vilket betyder att det underlättar att välja ut enskilda personer. I detta avseende 

betyder det att man har vissa uppfattningar om vilka som är viktigaste personerna, men det 

förutsätter att urvalet behöver kompletteras. I denna uppsats har jag valt Katrineholms 

kommun och därefter valde jag vidare aktörer som är kopplat till näringslivspolitiken, det vill 

säga att intervjua inblandade aktörer gällande näringslivsutveckling. Med andra ord kan det 

tolkas, när problemet har diskuterats klart genom teoretiska utgångspunkter, kan man välja att 

göra urval av intervjupersonerna samt kunna genomföra intervjun. När det gäller intervjuerna 

har jag använt mig av en så kallat snöbollsurvalsteknik, som innebär att försöka få ta på en 

informant inom vald enhet som pekar vidare till nästa informant (Esaiasson m.fl., 2017, s. 

267). Utöver detta finns ett antal råd som jag måste luta mig mot i samband med utövande 

intervjuer, det innebär att välja främlingar, ett litet antal och sådana som inte är ”subjektiva” 

experter (Ibid, s. 268). Jag har övervägt att intervjua med de bästa lämpliga personer som kan 

ge mig att få en god bild av det som är intressant i studien, vilket i mitt fall betyder att 

intervjua olika aktörer, såsom vissa politiker i kommunen som kopplade till näringslivsfrågor 

och tjänstemän som jobbar på näringslivet, på så sätt skaffa sig en helhet bild och kunna 
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besvara forskningsfrågan (Ahrne & Svensson, 2011, ss. 42–44). Urvalet av 

undersökningspersoner blir en avgörande del av uppsatsen, vilket innebär att om jag får fel 

personer i mitt urval leder till att hela undersökningen blir meningslös i förhållande till 

uppsatsens syfte och problemformuleringen (Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, 

1997, s. 101). Detta har jag hanterat genom att fråga varje informant i slutet av intervjun, att 

tipsa mig vidare till nästa lämpliga person som kan intervjuas, på så sätt har jag lyckats 

genomföra intervjuerna med respondenterna från två politiker och två tjänstemän. När det 

gäller antalet intervjuer med respondentkaraktär går det i förhand att bestämma ett fixerat 

antal personer för att intervjuas. Dock finns krav på den som arbetar med en 

respondentundersökning, som innebär att fortsätta göra intervjuer tills det inte uppstår nya 

aspekter (Esaiasson m.fl., 2017, s. 268). På detta sätt anser jag att arbetet har fångat in det 

mest relevanta för studiens syfte och frågeställningen, med andra ord betyder att man har 

tillförsäkrat att informationen är färdig i förhållande till teoretiska utgångspunkter som ställts i 

undersökning (Ibid, s. 284).  

 

3.2.2 Policydokument och websidor 

Eftersom intervjupersonerna inte kan vara objektiva, kommer det även att inkludera 

policydokument, material på kommunens webbsidor i form kommunplan och uppföljning av 

kommunplan för perioden 2015-2018. Där har jag tänkt analysera enbart med hjälp av beslut 

eller implementering som är relevanta för kommunens egen näringslivspolitiskt utveckling. 

Dessa dokument kommer fungera som hjälp för att granska det som sägs av 

intervjupersonerna gällande implementering av näringslivspolitiken för Katrineholms 

kommun, rättare sagt handlar det om att analysera dessa dokument för att kunna granska vad 

politiker respektive tjänstemän har gjorts för att utveckla egna näringslivet. Urvalet av typ av 

dokument kommer därför vara beroende på detta syfte. Eftersom denna studie avgränsat från 

2010 till 2017, har jag valt att analysera lämpliga mandatperioderna av det dokument som 

studeras. För att utreda dessa dokument ger mig möjligheten att kontrolera vad som 

förekommer intervjumaterialet, på så sätt kan jag förstärka materialet genom att presentera 

vissa beslut som är relevant, dessutom kan också förklara de policys som implementerats som 

har gett resultat Katrineholms näringsliv. När det gäller val av dokument som analyseras, har 

jag valt att utgå från kommunplan 2011-2014 för att under denna period har kommunen 

beslutat både logistikcentrum och området Lövåsen. Kommunplan för 2015-2018 undersökas 

för att se de resultatmål kommunen fästställt som är relevanta för näringslivspolitisk 
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utveckling. Utöver detta kommer också analyseras uppföljning av kommunplan 2015-2018, 

för att granska ytterligare om dessa resultatmål har genomförts enligt vad som framgår 

kommunplan 2015- 2018.  En anledning till att kontrollera ytterligare vad gäller uppföljning 

kommunplan 2015-2018, är att uppföljning av kommunplan markeras tydligt med det som har 

genomförts och det som återstår kvar att slutföra, i uppföljning av kommunplan granskats 

eller kontrollerats av tjänstemän, vilket detta är ett bra val att använda sig av, eftersom en 

tjänstemäns arbete är oberoende i förhållande till politiska värderingar. Se Kommunplan 

2011-2014, 2015-2018 samt uppföljning av kommunplan 2015-2018 (Katrineholms 

kommun). 

 

3.3 Validitet och reliabilitet  

En undersökning bör sträva efter att vara både reliabel, så att man får fram samma resultat 

genom samma mättningar vid olika tidpunkter och giltig, så att den mäter vad den är tänkt att 

mäta (May, 2013, s. 121). För att jag ska uppnå hög reliabilitet, är det viktigt att jag ska 

bearbeta materialet utifrån teoretiska utgångspunkter. Det handlar om att klargöra och kunna 

förklara intervjumaterialet utifrån teorierna. Detta kommer att diskuteras i slutsatsen, där jag 

försöker att granska, bearbeta och analysera för att sedan kunna sammanställa ett slutresultat 

med utgångspunkt i teorier. 

 

Däremot är det oerhört viktigt att återigen nämna att valet med intervjupersonerna, rättar sagt 

att göra intervjuer med lämpliga personer som kan ge svar på studiens syfte och 

frågeställningen. I det här fallet har jag intervjuade både tjänstemän och politiker, där de alla 

intervjupersonerna hade inflytande i näringslivspolitiken i Katrineholm. Förutom intervjuerna 

har jag även tillvägt att granska dokument för att ytterligare kontrollera det som förekommer i 

intervjuerna. Syftet med den här studien är att förklara vilka policys som implementerats och 

som låg grund till att näringslivet utvecklades. En annan sak som är mycket viktig är att jag 

har följt från punkt till punkt för de kvalitetskriterier som krävs för intervju (Kvale, Stenar, 

1997, ss 134–138).  

 

För att åstadkomma hög reliabilitet i uppsatsen, krävs det att vara ordentlig förberedd genom 

att utforma frågor och upprätta en redogörelse med respondenterna. Det gäller även att ha 

klara begrepp om hur man skriver upp sina anteckningar och rimligt kunna bestämma 

intervjun mot de väsentliga frågor som undersökningen intresserar sig för, vilket kopplar till 

frågor om validitet (Kvale & Brinkmann, 2014, ss 187–188). Den här studien vilar på fyra 
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personers perspektiv och urval av dokument i syfte med att förstärka materialet, dock innebär 

det att studien har vissa begränsningar, vilket innebär att jag har intervjuat ett få antal 

personer och att dessa personer säger vad de tror. Se även detta i kommande avsnitt 4.6 om 

kritisering av metodval.    

 

3.4 Etiska perspektiv  

Forsknings etiska överväganden innebär att studien som handlar om människor, ska inte 

skaffas information utan att den blev godkänd från etikprövningsnämnden, men studenteter 

har ett undantag som skriver ett examensarbete eller liknande. Däremot förväntas från 

studenten att ha goda omdömesförmågan gällande de etiska reglerna om det blir aktuellt 

(Esaiasson m.fl., 2017, s. 354)    

 

Att hantera etiska problem som förekommer under forskningsprocessen är oerhört viktigt 

framför andra aspekter. Enligt May (2013) innebär etikens förmåga att skydda deltagarnas 

och undersöknings integritet, vilket betyder att under forskningsprocessen bör respondenterna 

som kommer bli intervjuade respekteras och hänsyn till intervjusituationen tas genom att 

handskas med intervjupersonernas integritet med god omtänksamhet.  

 

Innan jag börjar med en intervju är det viktigt att presentera till respondenterna vad intervjuns 

syfte är och vad man ska använda intervjun till. Det handlar framför allt om att skapa 

motivation hos deltagarna, samt kunna ge information om de etiska reglerna som ställer krav 

på mig att upplysa deltagarna tydligt om både informationskravet och vad gäller samtycket 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107). När det gäller anonymitet finns det principer som man 

bör förhålla sig till, det vill säga äntligen lovar man fullständigt anonymitet för dem som 

intervjuas, men om detta inte kan garanteras, ska man ge detaljerad information till dessa 

personer att deras namn oundvikligen kommer att bli identifierad av något skäl. Mitt fall 

handlade om att intervjua högsta uppsatta politiker såsom kommunalråd, vice ordförande 

kommunalråd och tjänstemän, vilket innebär att jag inte kunde lova anonymitet. Med tanke på 

att studien behandlar en kommun och det inte skulle bli svårt för läsaren att identifiera dessa 

intervjuade personer, dock har jag ett krav som forskare att komma överens med 

forskningspersonerna om identifierbarheten och användning av namn i 

forskningspublikationer. Detta är framtaget ur vad som gäller 3.3 om integritetsskyddet i 

forskningspublikationer (http://www.tenk.fi/sv/etikprovning-inom-humanvetenskaperna). 

http://www.tenk.fi/sv/etikprovning-inom-humanvetenskaperna)
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Intervjupersonerna har också fått kännedom sådana vägledningar gällande om insamlade 

uppgifter kommer det enbart användas för forskningsändamål. Vidare har jag även meddelat 

dessa intervjupersoner att deras delaktighet är frivilligt och att de har rätt till att avbryta deras 

medverkan när som helst under arbetets gång och de etiska problemen förekommer under hela 

processen (Kvale & Brinkmann, 2014, s.s.99). 

 

Sammantaget kan man säga att forskarens slutgiltiga roll är viktig för den vetenskapliga 

kunskapens kvalitet och beständigheten i de etiska beslut som övervägs under undersöknings 

gång (Ibid, s.111). Det betyder att man som forskare har skyldighet att ta hänsyn till de etiska 

principerna i samband med att samla material till att publicera den.  

 

3.5 Kritisering av metodval  

Några vanliga anmärkningar för intervjuer är att de inte kan vara objektiva, utan snarare är de 

subjektiva, vilket innebär att det saknar vetenskapliga avsikter och speglar enbart sunt förnuft. 

Dock kan detta inte vara något problem. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det medvetna 

bruket av ett subjektivt perspektiv inte behöver innebära något negativt. Vidare finner man att 

det är svårt att komma fram en slutresultat, då resultaten bygger på en annan människas 

påståenden, på så vis kan det ske en misstolkning. Däremot blir det här en fråga om 

forskarens eller uppsatsförfattarens förmåga att oupphörligt granska, ifrågasätta och teoretiskt 

tolka resultaten (Ibid, ss. 210–213). Därför har jag som forskare inte tänkt nöja mig med det 

som sägs av intervjupersonerna, utan var jag minst lika intresserad av det som hade beslutats 

och kan förklara näringslivspolitisk utveckling för Katrineholms kommun. Av denna 

anledning har jag valt att analysera policydokument som är relevant för studien. De insamlade 

materialet analyseras och tolkas med utgångspunkt av teorierna som ställts i undersökning.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) lyfter en viktig diskussion, där det handlar om resultatet av att 

intervjustudien är rimligt tillförlitligt graderad. I sådana fall återstår en fråga, om de är främst 

av platsbundet intresse eller om de kan överföras till andra undersökningspersoner, kontexter 

och situationer (Ibid, s, 310). Arbetet är därför begränsat och har inte vad som krävs för att 

generalisera. När det gäller att generalisera eller att producera generaliserbar kunskap innebär 

det att undersökningen ska kunna gälla även för alla platser och tider, vilket inte kommer 

göras i denna studie (Ibid, s. 310). Att intervjua få valda politiker och tjänstemän inom en 

kommun och att göra analys av ett få antal dokument kan inte ge hög extern validitet, 

nämligen att resultat av detta arbete inte gäller i andra kommuner. Men däremot kommer 
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arbetet att försöka fånga det som avgjorde kommunens utveckling gällande näringslivet i 

Katrineholm. 

  

3.6 Analysmetod  

Efter genomförande av intervjuerna och materialet är insamlade, både materialet från 

intervjuer respektive dokument kommunplan (2011-2018) var nästa steg att analysera 

materialet. Ahrne och Svensson (2011) påpekar tre punkter som är oerhört viktiga att hänsyn 

till vid initiering av analys av insamlade materialet. Ahrne och Svensson anmärker att 

sortering, reducering och diskussion av insamlade materialet är viktiga för följande skäl:  

Att en sortering sker är viktigt för att kunna undvika ogenomskådlig komplexitet, vilket 

handlar om allomfattande dålig ordning och förvirring. Materialets sortering är något som är 

beroende av teoretiska ansatser som appliceras i undersökning. I det här fallet blir det viktigt i 

uppsatsen att datamaterialet man tillhandhåller kan diskuteras utifrån teorierna, nämligen att 

jag bearbetade intervjumaterialet och dokument för att få fram det som är relevant för studien. 

Uppsatsen intresserar sig att fånga både implementerad policy och faktorer som har lett till 

näringslivets utveckling i Katrineholms kommun. För att kunna inleda bearbetning och analys 

av materialet, förutsätter det att intervjuerna har blivit inspelade på band och transkriberade 

(Dalen, Monica, 2008, s.65).  

 

Jag har spelat in intervjuerna så att jag kan lyssna flera gånger under bearbetning. Inspelning 

har jag kodat informant 1, 2, 3 och 4 för att göra lätt för mig. Genom att använde det 

tillvägagångssättet, går det lätt att skilja mellan olika material. Informant 1 och 2 är politiker. 

Medan informant 3 och 4 är tjänstemän. Det finns förmåner med att använda sig av inspelare 

vid intervjun för att man har sparat materialet, vilket innebär att man har möjligheterna för att 

lyssna flera gångar. Nackdelen är att det krävs resurser och tid, vilket betyder att inspelning är 

tidskrävande och besvärligt (Trost, 2010, s.149).  

 

Förutom intervjumaterialet har jag också granskat både kommunplan och uppföljning av 

kommunplan under mandatperiod 2011- 2018, för att se vad som har implementerats under de 

här mandatperioderna. Genom använd metod kommer jag ha möjlighet att granska 

intervjumaterialet. Materialet från dessa dokument har jag enbart valt att belysa de viktigaste 

besluten som är relevanta till det som är intressent för forskningsfrågan.   
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Sammanställningsmetod har jag valt att bearbeta och analysera med hjälp 

meningskoncentrering, Det innebär att koncentrera både materialet från intervjuens respektive 

dokuments centrala meningsbärande enheter, på så sätt blir materialet representativt, 

överblickbart och jämförbart. Att använda sig av meningskoncentrering innebär att man 

förkortar de riktiga meningsbärande enheterna till olika teman (Kvale & Brinkmann, 2014, ss. 

246–247). På grund av detta kan man korta ned texten dock behålla innehållet. Sedan valde 

jag att förenkla materialet genom att välja ut de som är relevanta för forskningsfrågan och 

studiens syfte, vilket gjorde möjlig att inte påvisa allt material som fanns (Ahrne & Svensson, 

2011, s.194). 

I följande punkter kommer det framgå av analysmetoden som består av 5 steg: 

1. Det första som man startar med är att studera hela intervjun och dokument för att få 

kännedom av helheten  

2. Efter detta inriktas det på att plocka ut de meningar som är de mest centrala från varje 

intervjuutskrift och dokument som introducerar svar på forskningsfrågorna. Det är 

oerhört viktigt att särskilja och klargöra om vilken informant och dokument som 

förknippas med vilken text i det materialet man har skrivit ut. 

3. Utforma det tema som är den mest betydande i texten.  

4. Fastställande av meningsenheterna ska kunna leda till frågor som ska knytas till syftet 

med undersökning.  

5. I den sista fasen knyts hela materialet ihop för att förtydliga de mest centrala 

infallsvinklarna för att bedöma de överflödiga aspekterna (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s. 247).  

I min analys lyfter jag upp dessa fem faser samt ger beskrivningar av hur jag har arbetat 

utifrån dessa fem faser. Denna redogörelse gör jag för att ge läsaren möjlighet att bedöma 

trovärdigheten av denna undersökning. Jag startade med att läsa hela materialet noga för att 

skapa helheten. I den andra fasen tog jag ut de meningsenheterna som kom till uttryck i 

materialet. I den tredje fasen har jag fastställt meningsenheterna, bildade jag olika tema 

utifrån materialet, jag kortade alltså ner de naturliga meningsenheterna till centrala teman så 

som jag förstått dessa påståenden. Utifrån detta använde jag mig av att koppla mitt syfte för 

denna underökning. För att se hur dessa meningsenheter förhåller sig i förhållande till mitt 

syfte. Det är viktigt att notera i fråga 2 att jag har för avsikt att analysera både från dokument 

respektive intervjuerna, eftersom denna fråga i princip handlar om att presentera det som har 
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beslutats för att förbättra eller utveckla Katrineholms näringsliv. Dessa teman som jag arbetat 

fram tar sin form i olika frågor, dessa frågor som man har tagit fram med hjälp av analysen är:  

1. Hur definierats näringsliv i Katrineholms kommun?  

2. Vad har politiker respektive tjänstemän i Katrineholms kommun gjort för att förbättra 

näringslivet?  

3. Vilka faktorer som är viktiga att identifiera gällande näringslivspolitiken i 

Katrineholms kommun? 
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4. Empiri och analys  

Nedan presenteras resultat av intervjupersoner och kompletteras detta med dokument i form 

av policydokument från kommunens webbsidor, där syftet med dessa dokument är att granska 

ytterligare det som framkommer intervjumaterialet, med ett annat ord vad som beslutas eller 

implementerats. Resultat av intervjupersonerna introduceras i ordning, det kommer jag 

redovisa i form av frågor, där frågorna har kopplat syftet med undersökning. Syftet är att 

förklara vilka policys som implementerats som låg grund till näringslivets utveckling i 

Katrineholms kommun. Jag kommer även att i resultatet presentera ett antal dokument från 

kommunens webbsidor för att stärka materialet. Därefter sker en sammanfattning av 

intervjuerna för att materialet blir jämförbart med varandra.  

 

4.1 En kort beskrivning av intervjupersonerna och KH näringslivet  

Intervjupersonerna består av fyra informanter, två politiker och två tjänstemän, där 

intervjuade politiker respektive tjänstemän är inblandat näringslivsfrågor i Katrineholm. 

Informant 1 är politiker och har en sammanhållande roll i Kommunen, även politiskt ansvarig 

för all verksamhet i Katrineholms kommun i drygt tolv år. Informant 2 är heltidspolitiker och 

näringslivets ordförande, vilket innebär att den intervjupersonen är den enda politiker som 

sitter i näringslivsrådet och jobbar tillsammans med andra tjänstemän samt representanter från 

företagen.  Informant 3 är tjänsteman och har jobbat med näringslivsfrågor sedan 2004. 

Medan informant 4 enbart har arbetat sedan augusti förra året 2017.  

 

Katrineholms näringsliv har tidigare varit utsatt för tunga perioder, vilket innebär att flera 

stora industrier flyttade från Katrineholm, dock har det blivit bättre, eftersom nutiden i 

Katrineholms näringsliv utmärks av att inte vara beroende enbart av de stora industrierna, 

utan snarare handlar om att Kommunens näringsliv har en annan struktur, vilket betyder att en 

stor del av den växande företagen är Småföretag. De fyra intervjupersonerna ger 

beskrivningar gällande näringslivets utveckling och hur Katrineholms näringsliv ser ut idag. 

När jag har frågat om hur de skulle definiera näringslivet i Katrineholms kommun, berättar de 

och säger att;  

 

   ”Katrineholm har varit en kommun som haft väldigt tungt i näringslivet, tunga stora industrier, nu 

håller på den förändras så att vi får mer blandad struktur med industriföretag och tjänsteföretag. Det 
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kommer flytta in nya företag till kommunen och de befintliga växer” informant 1 politiker (27 april 

2018). 

 

En annan informant politiker berättar att: 

   ”Det som har skett nu under de här åtta åren som vi har jobbat tillsammans, det är ju att vi har fått 

ett näringsliv som är betydligt mer nöjd med kontakter mot kommun” informant 2 politiker (27 april 

2018). 

 

Informanten 3 beskriver näringslivet i Katrineholm så här:  

   ”Det har gjorts en resa från att vara en ganska traditionell bruksort till att idag bli mer modern med 

olika branscher. Sedan 2001 Scania flyttade härifrån och drog med sig massa andra också. Men vi 

har inte lidit av på något sätt så har vi bevakat vårt näringsliv” informant 3 tjänstemän (14 maj 

2018).   

 

Informant 4 berättar och säger så här:  

  ”Näringslivet för mig är alla företag som verkar på inom Katrineholm kommun. Det är både i staden 

och på landsbygden, att alla på något sätt som säljer någon form av tjänster eller driver företag” 

informant 4 tjänstemän (9 maj 2018). 

 

4.2 Kartlägga om hur man definierat Katrineholms näringsliv   

Även informant 4 uttrycker eller svarar annorlunda an de andra informanterna med tanke på 

att informant 4 endast har jobbat i näringslivet i Katrineholm i ett år. Dock definieras inte de 

andra tre informanterna på samma sätt. De anser att det har hänt saker i Katrineholms 

näringsliv under de senaste åren. Näringslivet idag är annorlunda än det varit tidigare, vilket 

innebär att företagerna är mycket nöjda över hur kommunen hanterat näringslivsfrågor. Det 

handlar om att förstå att kommunen är en ekonomisk och administrativ organisation, som 

levererar omfattande offentlig service (Lindqvist & Pierre, 19995, s.97). Det innebär att 

kommunen har arbetat fram för att ge god service till företagerna, vilket i sin tur resulterar i 

att företagerna blir nöjda. Det varierar från fall till fall vad gäller kommunens politiker och 

deras inflytande i kommunala förvaltingens perspektiv, nämligen att inom kommunalla 

förvaltningens perspektiv finns det område som politikerna har ett begränsat inflytande, 

exempelvis på skolans område där det finns läroplaner och andra normsystem som kommunen 

bör följa. Dock är näringslivet ett område som bedöms av de flesta kommunala beslutsfattare 

som strategiskt viktiga och många kommuner arbetat med under senare år en aktiv lokal 

näringslivspolitik. Vid samma tillfälle har kommunerna en roll som utförare i den statliga 



 

 

24 

 

näringslivspolitiken. Kommunerna har inget tydligt formellt uppdrag eller ansvar när det 

gäller hanteringen av de statliga företagsstöden, dock fungerar ofta kommunens 

näringslivsenhet som det första organet när företag tar reda på möjligheten att få stöd och det 

är vanligt med stadigvarande samverkan med länsstyrelsens regionalekonomiska enhet. 

 

4.3 Vad har från politiker respektive tjänstemän i Katrineholms kommun gjort 

för att förbättra näringslivet? 

De alla fyra informanter utrycker att det har gjorts en del saker som har förbättrat näringslivet 

i Katrineholms Kommun. Informant 1 politiker tycker att det har bestämts från kommunen att 

och beskriver så här: 

 

”Det berör på att vi kommunen har arbetat tillsammans med näringslivet. Vi har gått ihop och 

bestämt oss för att nu ska vi utveckla Katrineholms näringsliv och vi har jobbat tillsammans mot 

ett gemensamt mål när vi gör anslag med näringslivet så är det som gäller” informant 1 politiker 

(27 april 2018). 

 

Förutom att det har bestämts från politikerna i kommunen att näringslivet ska utvecklas, så 

har man också gjort en del strukturella förbättringar på hur myndigheten i sig jobbar mot 

förtagen. Nämligen att företag inte behöver kontakta olika myndigheter såsom bygglov eller 

miljösida, istället handlar det om att företagen endast behöver kontakta en enhet, vilket 

innebär att kontakten sker i form av en väg in oavsett vilket ärende skulle gälla, informant 2 

politiker berättar:    

 

 

   ”Vi skapade samhällsbyggnadsförvaltningen, där vi slog ihop de mindre enheter till en, när det 

gäller miljösida, bygglov och näringsliv som inte var så nära varandra” informant 2 politiker (27 

april 2018). 

 

Från näringslivet har man jobbat målinriktat och att man har skapat samverksforum för att 

förbättra näringslivet i Katrineholm informant 3 tjänstemän beskriver att:   

 

   ”Vi har gjort väldigt målinriktade insatser sedan 2004, när vi startades näringslivskontor med 

mera resurser så har vi jobbat med inriktning mot företagen och gett dem det stöd som de behöver 

och vi har skapat olika samverkans forum. Informant 3 tjänstemän (9 maj 2018).  
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Informant 4 uppger samma information som informant 3. Det innebär att man har skapat 

forum för att fånga upp företagsintresse.  

 

   ”Vi har jobbat framförallt kontakten med företagen, vi hade strukturerat plan för att vara ute och 

träffa företag, och att vi inom både politiker och tjänstemän tillsammans skapat forum, där vi kan 

jobba mot företagna och fånga upp deras önskemål” informant 4 tjänsteman (14 maj 2018). 

 

Det viktigaste är man har bildat ett näringslivsråd som består av en politiker, tjänstemän och 

representant från företag, där man har tagit fram 7-punktsprogrammet, informant 1 politiker 

resonerar så här:  

   ”I näringslivsrådet har vi en person från majoritet, där vi har utsett den personen till att vara 

ordförande i näringslivsrådet och att vi har satt upp en lista på en rad punkter tillsammans med 

näringslivet som vi ska göra” informant 1 politiker (27 april 2018). Se också 

samverkansprogrammet för näringslivsrådet (Katrineholms kommun). 

 

Informant 2 politiker tycker att det handlade om ett ”VI” känsla för Katrineholm. Det har 

bidragit till att det fungerat. Informanten 2 politiker berättar att: 

”Jag hade redan mycket näringslivskontakter sedan tidigare. Både han och jag är kända i stan 

sedan lång tid tillbaka och vi känner många i stan sedan lång tid tillbaka, vilket är också viktigt. 

Alltså skulle man vara helt okänd, då är det ju mycket svårare” informant 2 politiker (27 april 

2018). 

 

Den positiva utvecklingen i näringslivet i Katrineholms kommun. Det krävdes både att 

investera och att göra en långsiktig strategi. Detta uppger informant 3 och säger så här: 

   ”Det var inte bara de tre senaste åren som var mest avgörande, utan det är en långsiktig planering 

som vi tillsammans har gjort för att uppnå den här framgången. Informant 3 tjänstemän (9 maj 2018) 

 

Informant 3 berättar vidare att:  

”Vi har utvecklat så mycket i Katrineholm. Sedan 2006 utvecklade vi det stora handelsområdet 

”Lövåsen” och 2008 startade vi logistikcentrum, där det kom in en del stora aktörer” informant 3 

tjänstemän (9 maj 2018). 

 

För näringslivet i Katrineholm gällde det att jobba på ett proaktivt sätt mot företagen för att 

skapa bättre förutsättningar för småföretagen. Informant 4 tjänsteman påstår att: 
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   ”Eftersom mindre företag är viktiga, då gäller det att skapa förutsättningar, genom att samarbeta 

med både centrala fastighetsägare och att vi själva som kommun kan erbjuda möjligheter till nya 

byggnader, så att företagen känner sig välkomna” informant 4 tjänstemän (14 maj 2018). 

 

Kommunen har tagit sitt ansvar för de punkter som gäller. Exempelvis att ta snabba beslut om 

situationen kräver det. Informant 1 politiker beskriver att: 

”Vi ska vara snabba med bygglov, snabba med hantering och allt som näringslivet vill att vi ska ta på 

oss. Dessutom har vi bra diskussion mellan varandra” informant 1 politiker (27 april 2018). 

 

Ansvaret gällde inte bara de ovan nämnda punkterna utan också att kollektivtrafiken är viktig. 

Informant 2 yttrar att: 

”Om man har problem med att tågen inte går tillräckligt ofta, sitter vi med där för att påverka 

kollektivtrafik myndigheter” informant 2 politiker (27 april 2018).  

 

 

Det är viktigt att jobba mot ett gemensamt mål och att man har förståelse för varandra, det vill 

säga kontakten mellan politiker och tjänstemän. Informant 3 tycker att:  

   ”Det är viktigt att få förståelse för varandra och driva detta mot ett gemensamt mål” informant 3 

tjänsteman.  (9 maj 2018). 

 

Informant 4 uppger likartad upplevelse och anser att komma ut och träffa företagare i deras 

vardag, ger en positiv bild. Informanten utrycker att: 

   ”Vi har hundra företagsbesök om året, två gånger per år bjuder vi in en mängd företagare, där vi 

har gemensam träff för både politiker, tjänstemän och företagare” informant 4 tjänsteman (14 maj 

2018).   

 

4.4 Kartlägga policydokument om vad som har implementerat eller beslutats  

Kommunplan 2011-2014 som fastställdes av kommunfullmäktige 2011-04-18, framgår att det 

har beslutats att bygga logistikcentrum i Katrineholms. Utveckling för lager- och 

logistiklokalisering på båda sidor om österleden. Det framgår även att en del utredningsarbete 

gällande Lövåsen för att öka handel i området skulle bidra till fler företagsetableringar där. I 

kommunplan 2015-2018 som majoritet S och M hade föreslagit bestod av 10 punkter som 

resultatmål. 6 av de 10 punkterna var relevanta och innehöll tänkbara förslag som skulle ge en 

stark och utvecklad näringslivspolitik för Katrineholms kommun. De 6 resultatmålen består 

av dessa punkter: 
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 Invånarantalet ska öka till minst 34000 personer vid mandatperiodens slut. 

 Ytterligare förbättrat företagsklimat. 

 Ökad branschbredd i det lokala näringslivet. 

 Växande handel och besöksnäring. 

 Fler nystartade företag. 

 Fler ungdomar ska starta UF-företag (Ungdoms företag) se (kommunplan för 

Katrineholms kommun 2015-2018). 

 

Det är oerhört viktigt att benämna att dessa förutnämnda punkter innehåller vitala faktorer 

som har stort betydelse för Katrineholms näringslivspolitik. Projektet logistikcentrum 

beslutades 2008 och avslutades i november 2014 se kommunstyrelsens handling nr 17/2015 

(Katrineholms kommun). Bland företagen som lyckades är ”Amazon Web Service”, vilket är 

en etablering Katrineholms kommun har jobbat för under en lång tid. Se kommunstyrelsens 

beslut/ 2017: 417. (Katrineholms kommun 2017).  

 

Uppföljning av kommunplan 2015- 2018 

Uppföljning markeras tydligt med grön för det som man genomfört, gul för pågående uppdrag 

och röd för de som återstår eller kvarstår. Om man bara observerar resultatmål som är relevant 

för näringslivsområde, var 6 punkter och alla dessa 6 punkterna markerats med grönt, vilket 

innebär att dessa 6 punkter har genomförts enligt uppföljning av kommunplan 2015-2018. Se 

detaljerat om vad gäller dessa punkter i förgående avsnitt. 

 

4.5  Genomföra beslut efter beslutfattarnas riktlinjer  

Inom teoritypen implementering blir det tydligt att det är oerhört viktigt att genomföra 

beslutet efter beslutfattarnas riktlinjer, detta resulterar i att nå framgång det beslut som 

implementeras. Dessutom är det lika viktigt att det finns gemensamt mål, att den innehåller 

konkreta mål, såsom tillgängliga resurser och att det finns goda relationer mellan 

organisationer. Att beslutet kan genomföras efter beslutfattarnas riktlinjer kan frambringa att 

nå resultat i implementeringsprocessen. Utifrån intervjumaterial och dokument som 

analyserats framgick att det har gjorts en del saker för att förbättra näringslivspolitiskt 

program för Katrineholms kommun och att beslutet som fattades av majoritet S och M har 

genomförts efter deras riktlinjer, vilket har bidragit till att utveckla näringslivet för 

Katrineholms kommun på ett positivt sätt.  
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4.6 Vilka faktorer som är viktiga att identifiera gällande näringslivspolitiken i 

Katrineholms kommun? 

Faktorer som har haft stor betydelse gällande näringslivspolitiken i Katrineholms kommun. 

Enligt informant 1 handlar om att företagen har förtroende för politikerna i Katrineholms 

kommun. Informant 1 tycker att: 

   ”Vi har fått ett stort förtroende. Det handlar om att vi har förtroende för företagen och företagen 

ska ha förtroende för oss som politiska företrädare” informant 1 politiker (27 april 2018). 

Informant 2 har liknande uppfattningar som innebär att man har skapat goda relationer när det 

gäller relationen mellan politiker och tjänstemän, informanten 2 anser att:  

   ”Du ska ju prata med näringslivsrepresentanter också och höra vad de tycker, men framför allt 

handlar om goda relationer som vi har skapat under de här två mandatperioderna” informant 2 (27 

april 2018). 

Informant 3 tycker att den bra relationen man har med politikerna är oerhört viktigt, 

informanten säger att: 

   ”Det är klart att relationen är så viktigt, jag tror att många känner ju dem i politiken, många från 

oss har enkelt att föra samtal med politikern” informant 3 tjänsteman (9 maj 2018.) 

Informant 4 har en sådan uppfattning när det gäller goda relationer mellan politiker och 

tjänstemän, informanten resonerar att: 

   ”Det är ju klart att det finns en bra upparbetad relation mellan de ansvariga politikerna och oss 

tjänstemän” informant 4 tjänsteman (14 maj 2018). 

Att samarbetet mellan Socialdemokrater och moderater har inneburit att näringslivet i 

Katrineholms kommun ställer sig positiv till detta samarbete, informant 1 politiker påstår att: 

   ”Näringslivet tycker att det är väldigt bra med socialdemokrater och moderater tillsammans, det är 

väldigt stabil” informant 1 politiker (27 april 2018).  

informant 2 lyfter upp dialog som skedde mellan honom och en stor företagare på X, där en 

stor företagare X anser att det är bra att majoritet S och M försätter även nästa mandat. 

Informant 2 säger att: 
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   ”Jag vet inte vad han röstar politiskt, men han sa ju att det är bra om Majoritet S och M försätter 

även nästa mandatperiod, men det är väljarna som bestämmer vilka som ska sitta” informant 2 

politiker (27 april 2018).  

Informant 3 poängterar att: 

   ”Det är något viktigt att man har påvisat den viljan som man har både från S och M, samverkan och 

man vill jobba med näringslivsfrågor. Det har varit viktigt” informant 3 tjänsteman (9 maj 2018). 

Informant 4 anser att samarbetet mellan S och M har skapat en trygghet i näringslivsområde 

och dess arbete. Informant 4 uttrycker att: 

   ”Det blir en trygghet både för oss som tjänstemän men också för företagen i Katrineholm, där man 

känner att man har en politik som kan genomföras” informant 4 tjänstemän (14 maj 2018). 

Informant 1 berättar om betydelsen av den politiska stabiliteten i kommunen, bland annat hur 

detta har haft stor betydelse när det gäller både att fatta och genomföra beslutet, informant1 

beskriver att: 

”Det har gett stor betydelse, vi kan vara stabila, att vi kan lova genomföra det vi säger” informant 1 

politiker (27 april 2018). 

Informant 2 uppger också samma som informant 1 och säger att: 

”Grunden till att det fungerar bra är vi gör en kommunplan på hela fyra år, och att vi för varje fråga 

som dyker upp under mandatperiod ska behöva sitta och har en politisk debatt” informant 2 politiker 

(27 april 2018). 

Vidare redogör informant 2 att det går driva en kommun med minoritet, men det gäller hela 

tiden att hoppas få stöd i fullmäktige och kommunalstyrelsen när varje fråga ska lösas. Bland 

annat att informanten exemplifierar detta med en jämförelse, nämligen att det som sker i 

riksdagen, där vänsterpartiet ställer krav på regeringen S och MP i fråga om att stöjda 

regeringens budget. Men S och MP tycker inte samma sak som vänsterpartiet, vilket 

informanten resonerar som odemokratiskt. Vidare beskriver Informanten att: 

”Det du ser litegrann i riksdagen med vänsterpartiet som ställer krav på regeringen för att rösta med 

dem, men S och MP inte tycker så, men de får inte majoritet på något annat sätt. Det tycker jag inte är 

demokrati” informant 2 politiker (27 april 2018). 

Det som har varit viktigt för samarbetet mellan S och M, är att S Större än M, det vill säga att 

S har 23, medan M har 6 mandat. Dock har båda ingått ett samarbete med lika inflytande. 
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Informant 2 bekräftar att det inte handlade om partipolitisk bundenhet, utan är ett samarbete 

som byggde på att utveckla och driva näringspolitiska frågor för Katrineholms bäst, 

informanten exemplifierar att: 

   ”Trots att S är ett större parti än vad vi är så jobbar vi i stort sett på en 50/50 med lika mycket 

inflytande” informant 2 politiker (27 april 2018). 

Informanten hävdar vidare att det handlar om att förstå att relationen mellan politiker 1 och 2, 

är något som de haft från barndomen, vilket resulterar i att man har ett bra samarbete och lika 

mycket inflytande i politiken, trots att det ena partiet är större än det andra. Informanten 

berättar att:   

”Både jag och han kände i stan och känner många varandra sedan lång tid tillbaka, vilket är också 

viktigt. Skulle man vara helt okända för varandra, blir det ju mycket svårare” informant 2 politiker 

(27 april 2018).  

I kommunplan för 2011 till 2014 har man valt som rubrik ”Katrineholms bästa”, vilken har 

tagits fram gemensamt av socialdemokraterna och moderaterna. Även detta gäller fördelning 

av nämnder i det politiska uppdraget, se också nämnd fördelningen i Katrineholms kommun 

(Katrineholms kommun). 

Det politisk stabilitet har bidragit till att lösa problemet på ett smidigare sätt, informanten 

säger att: 

   ”Det är klart at stabiliteten bidrog till att problemlösning blir mycket lättare” informant 3 

tjänstemän (9 maj 2018). 

Informanten 4 har samma uppfattning om frågan, vilket innebär att stabiliteten som har gjort 

möjligt för att både kunna fatta och genomföra ett långsiktigt beslut, ett exempel på detta är 

att bygga Katrineholms logistikcentrum, informanten säger att:  

   ”Om man har den stabiliteten och fattar bra långsiktigt beslut, vilket är Katrineholms 

logistikcentrum ett exempel på” informant 4 tjänstemän (14 maj 2018). 
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4.7 Relationen mellan inblandade aktörer och dess betydelse i utfallet av 

politiska beslut 

Inom teoritypen governance framgår relationen mellan aktörer som är inblandade i 

governance essentiell, eftersom inom governance utmärks av att många olika aktörer ingår 

och samarbetar för att fatta och genomföra ett beslut eller process. Mot bakgrund av det blir 

det intressanta att identifiera relationen mellan inblandade aktörer och hur dessa olika aktörer 

medverkar för att åstadkomma utveckling inom ett område. Utifrån intervjupersonerna visade 

det sig att aktörerna hade goda relationer med varandra. Alla de fyra intervjuade personerna 

anser att relation mellan dem var viktig och avgörande för processen, vilket betyder att de 

goda relationer mellan dessa inblandade aktörerna är en av de viktigaste faktorerna som kan 

förklara att det har fungerat att lösa ett politiskt problem såsom näringslivsfrågor. Dessutom 

har dessa goda relationer bidragit till att förbättra Katrineholms näringsliv, genom att de 

involverade aktörerna arbetat mot ett gemensamt mål, som innebär det att aktörerna har 

medverkat för att nå det kollektiva intresset för att lösa näringslivsfrågor. Vidare innebär det 

att de goda relationerna mellan iblandade aktörer har gett trygghet både att fatta och 

genomföra besluten som kan gälla mer än en mandatperiod och att dessa aktörer har arbetat 

för att åstadkomma positiva utvecklingar, vilket också var viktigt för näringslivspolitisk 

utveckling för Katrineholms kommun.  

4.8 Sammanfattning  

Det centrala som förekommer i mitt resultat, är att både politiker och tjänstemän är överens att 

det har hänt positiva saker för näringslivet i Katrineholm. Både politiker och tjänstemän anser 

att det som har förbättrat förtagsklimatet, är att man har jobbat tillsammans mot ett 

gemensamt mål, haft tillgängliga resurser, goda relationer mellan politiker, tjänstemän och 

företagen. Dessutom har man skapat näringslivsråd där politiker, tjänstemän och 

representanter från företag medverkar och styr i form av nätverk. Bland annat har samarbetet 

mellan S och M och den politiska viljan hos S och M, gjort det möjligt att nå den positiva 

utvecklingen för näringslivet i Katrineholms kommun. Bland dokument som studerats visar 

det sig att det har tagits vissa viktiga beslut som har gett resultat eller förbättrat näringslivet i 

Katrineholms kommun. 
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5.  Diskussion  

5.1 Aktörernas förhållningssätt till Katrineholms bästa  

Den besvarade frågeställningen har gett uttryck till de policys som implementerats som låg 

grund till att förbättra näringslivspolitiken i Katrineholms kommun. För att implementera 

policy som kan ge resultat, krävs det att det finns goda relationer mellan aktörerna. Enligt 

både teorierna om implementering respektive governance, illustrerar dessa teorier detta på ett 

tydligt sätt (Pierre & Peters, 2000, s. 23; Hill & Hupe, 2014, ss.44–48). I fallet 

näringslivspolitiken i Katrineholms kommun, är det värt att benämna att politikerna och 

tjänstemän hade goda relationer med varandra, vilket bekräftats av samtliga intervjupersoner. 

Detta har varit viktigt, men man ska också komma ihåg betydelsen av de politiska 

majoriteterna S och M, också gjorde möjligt att genomföra det långsiktiga beslutet, 

exempelvis Katrineholms logistikcentrum. S och M visade en vilja, vilket innebär att man 

kunde samarbeta över partigränserna. Samarbetet mellan S och M här i Katrineholms fall 

bygger inte på någon form av utpressningssamarbete, det vill säga att socialdemokraterna är 

större än moderaterna. Med andra ord innebär att S har 24 mandat och M 6 mandat. I detta 

avseende ska det lyftas upp igen citat av informant 2 från politiker, citatet uttrycks av 

informanten så här:  

”Jag hade redan mycket näringslivskontakter sedan tidigare. Både han och jag är kända i stan 

sedan lång tid tillbaka och vi känner många i stan sedan lång tid tillbaka, vilket är också viktigt. 

Alltså skulle man vara helt okänd, då är det ju mycket svårare” informant 2 politiker (27 april 

2018). 

 

I ovanstående citatet kan man förstå att samarbetet mellan S och M, bygger på ett samarbete 

med stor öppenhet från både sidor och att båda känner varandra väl. På så vis har de 

prioriterat sakfrågorna högre än att vara anhängare av blockpolitik på kommunal nivå. 
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6. Sammanfattande slutsats  

Jag kommer i detta avsnitt att diskutera det resultat som kommit fram i min undersökning. 

Detta kommer jag förklara med hjälp av tidigare forskning och teorier. Jag har tidigare nämnt 

att materialet kommer att diskuteras, granskas och tolkas utifrån teorierna. Därför ska jag i 

detta avsnitt svara på frågeställningen och syftet, genom att diskutera materialet med 

utgångspunkt av teorier implementering och governance, där jag tänkt analysera policys som 

genomförts som låg grund till näringslivets utveckling i Katrineholms kommun.  

6.1 Genomförandet av näringslivspolitik i Katrineholms kommun    

De tidigare forskningar och teorier har påvisat att för att implementering ska lyckas, 

förutsätter det att den genomförs efter beslutfattarnas riktlinjer och att den ska innehålla 

konkreta mål, tillgängliga resurser och att man jobbar mot ett gemensamt mål, likaså att det 

finns goda relationer mellan organisationer ((Hill & Hupe, 2014: 44–48; Meter & Horn, 

1975). Dessa viktiga komponenter ska finnas på plats för att lyckas implementering av policy. 

Det som framkommit i intervjumaterialet, där alla fyra informanter har beskrivit sin egen syn, 

är att man har jobbat mot ett gemensamt mål genom att man har bildat ett näringslivsråd, där 

man har jobbat med 7-punktsprogrammet, som är stoftet. Det visar tydligt på vad aktörerna 

jobbar fram för att förbättra näringslivspolitiken. Dessa sjupunktsprogram innehåller:  

Nätverka, Information och dialog, goda förebilder, Katrineholmsanda (utgå från Vi-känslan), 

Kompetensförsörjning, Förenklad handläggning och Proaktivitet, se Samverkansprogrammet 

för näringslivsrådet (Katrineholms kommun).  Alla delar av målen var viktiga för processen, 

men framförallt handlade om goda samarbetet mellan politiker och tjänstemän, vilket alla 

ville ett mål, där målet var att förbättra och utveckla näringslivet i Katrineholms kommun. 

Förutom dessa mål har det varit oerhört viktigt också att bygga ett logistikcentrum och 

handelområde Låvösen. Bland annat handlade om att kommunen har en så kallad snabbare 

handläggning, där det gäller att underlätta för näringslivet och tillgodose allt de behöver. På så 

sätt kommer det inte finnas hinder i arbetet gällande att utveckla näringslivet i Katrineholms 

kommun. När det gäller goda relationer är en viktig förutsättning för att implementering av 

policy ska kunna lyckas, för att det är oerhört viktigt att det finns förståelse mellan aktörerna. 

Informanterna framhåller just betydelsen av att ha goda relationer mellan varandra. Detta har 

varit oerhört viktigt oavsett från politiker respektive tjänstemän. Det framgår även tydligt de 

övergripande politiska målen i kommunplan 2011-2014 samt 2015-2018 där det politiska 

majoritets ambitioner är fler jobb, utveckling av näringslivet, befolkningstillväxt i 
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Katrineholms och att kommunen jobbar på att öka att allt fler ska kunna ha möjlighet att starta 

företag i kommunen. Bland annat handlar det om att kommunen har anpassat sig efter 

småföretagens behov (Katrineholms kommun). 

 

6.2 Att samarbeta med olika aktörer för att utveckla näringslivspolitiken i 

Katrineholms kommun  

Inom governance handlar det om att olika aktörer har inflytande i policyprocessen både 

privata och offentliga aktörer (Pierre & Peters, 2000, ss. 37–38). Arbetet att utveckla 

näringslivet i Katrineholms kommun innebär att samarbeta med andra aktörer, vilket betyder 

att det är nödvändigt att samarbete sker mellan politiker, tjänstemän och företagare. Därför 

består inte näringslivsrådet av enbart av politiker och tjänstemän, utan också medverkan av ett 

antal representanter från företagarna, till exempel Katrineholms handel och fler andra företag 

som representerar företagen. I och med att dessa olika aktörer samverkar, har arbetet 

tillsammans för att nå positiv utveckling för näringslivspolitiken i Katrineholms kommun. Det 

gällde framför allt att arbeta för att nå det kollektiva intresset och att det finns goda relationer 

mellan aktörer (Björk, M.fl., 2003, s.97; Fredericksson et al. 2012, s.23). Dessutom har den 

politiska viljan både från S och M bidragit till att utveckla näringslivspolitiken i Katrineholms 

kommun, vilket detta innebär att aktörerna inom politikern har dämpat ned frågor som 

tidigare visade sig i hjärtat av den politiska konflikten. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning  

Eftersom denna studie vilar enbart på intervjuer med fyra aktörer i en kommun och ett fåtal 

valda policydokument både från Kommunplan 2011-2014 samt 2015-2018, där det 

analyserats vad som framkommit både från intervjumaterialet samt policydokument, skulle 

det vara intressant att genomföra en jämförelsestudie mellan en kommun som haft bra 

utveckling och en annan som inte haft det. För ytterligare fortsatt forskning vore det intressant 

att undersöka två kommuner som har liknande utveckling gällande näringslivspolitik, på så 

sätt kan man få fram hur olika kommuner har arbetat för att förbättra den egna 

näringslivspolitiken.   
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https://www.katrineholm.se/Global/Styrdokument/%c3%96vergripande%20inriktningsdokument/Inriktningsdokument%20som%20st%c3%b6djer%20%c3%b6vergripande%20planering/Kommunplan%202015-2018.pdf
https://www.katrineholm.se/Global/Styrdokument/%c3%96vergripande%20inriktningsdokument/Inriktningsdokument%20som%20st%c3%b6djer%20%c3%b6vergripande%20planering/Kommunplan%202015-2018.pdf
https://www.katrineholm.se/Global/Styrdokument/%c3%96vergripande%20inriktningsdokument/Inriktningsdokument%20som%20st%c3%b6djer%20%c3%b6vergripande%20planering/Kommunplan%202015-2018.pdf
https://www.katrineholm.se/PageFiles/108327/Uppf%C3%B6ljning%20av%20%20Kommunplan%202015-2018%20v%C3%A5ren%202018%20presentationsmaterial.pdf
https://www.katrineholm.se/PageFiles/108327/Uppf%C3%B6ljning%20av%20%20Kommunplan%202015-2018%20v%C3%A5ren%202018%20presentationsmaterial.pdf
https://www.katrineholm.se/Politik-/Beslut-i-korthet1/Beslut-i-korthet-2017/Kommunstyrelsens-beslut-den-30-augusti-2017/
https://www.katrineholm.se/Politik-/Beslut-i-korthet1/Beslut-i-korthet-2017/Kommunstyrelsens-beslut-den-30-augusti-2017/
https://www.katrineholm.se/Global/Kallelser%20Protokoll/KS/Protokollsbilagor/2015/17-15%20Avslutsrapport%20-%20utvecklingsprojektet%20Katrineholms%20Logistikcentrum,%20KLC.pdf
https://www.katrineholm.se/Global/Kallelser%20Protokoll/KS/Protokollsbilagor/2015/17-15%20Avslutsrapport%20-%20utvecklingsprojektet%20Katrineholms%20Logistikcentrum,%20KLC.pdf
https://www.katrineholm.se/Global/Kallelser%20Protokoll/KS/Protokollsbilagor/2015/17-15%20Avslutsrapport%20-%20utvecklingsprojektet%20Katrineholms%20Logistikcentrum,%20KLC.pdf
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/implementering
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https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/sodermanland/katrineholm-starker-sin-attraktionskraft-

som-etableringsort_695114.html 

(Hämtad 2018-05-31) 

Etikprövning inom humanvetenskaperna  

(http://www.tenk.fi/sv/etikprovning-inom-humanvetenskaperna) 

(Hämtad 2018-04-29) 

Så hamnade IAF i Katrineholm 2015  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/sa-hamnade-iaf-i-katrineholm 

(Hämtad 2018-04-20) 

Katrineholms kuriren 2017. 

https://www.kkuriren.se/katrineholm/katrineholm-klattrar-bast-i-landet/ 

(Hämtad 2018-04-27) 

Katrineholm drabbas hårt om nedläggningar 2005  

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=570996 

(Hämtad 2018-04-27) 

Om försvinnande jobbet aftonbladet  

https://www.aftonbladet.se/nyheter/article10234544.ab 

(Hämtad 2018-02-17) 

Expressen om nedläggningen Eriksson. 

https://www.expressen.se/nyheter/de-drabbas-av-varslet-upprord-stamning/ 

(Hämtad 2018-04-17) 

Företagandet i Katrineholm  

https://www.foretagarna.se/globalassets/media/nya-sajten/rapporter/foretagare-i-kommun/2018-

pdfer/katrineholm.pdf 

(Hämtad 2018-04-29) 

svenskt näringsliv 2013 om Katrineholm  

https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/ostergotland/krisen-i-katrineholm-har-vants-till-

framtidstro_572453.html 

(Hämtad 2018-02-17 

Samverkansprogram för näringslivsråd 

https://www.katrineholm.se/Arbete-och-naringsliv/Nyheter/Naringslivsnytt-nr-4-2018-/ 

(Hämtad 2018-04-29) 

Katrineholms företagsklimat i toppform, 2017. 

https://www.katrineholm.se/Om-kommunen/Press-och-nyheter/Pressmeddelanden/Pressmeddelande-

2017/Katrineholms-foretagsklimat-i-toppform/ 

(Hämtad 2018-04-27) 

 

https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/sodermanland/katrineholm-starker-sin-attraktionskraft-som-etableringsort_695114.html
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/sodermanland/katrineholm-starker-sin-attraktionskraft-som-etableringsort_695114.html
http://www.tenk.fi/sv/etikprovning-inom-humanvetenskaperna)
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/sa-hamnade-iaf-i-katrineholm
https://www.kkuriren.se/katrineholm/katrineholm-klattrar-bast-i-landet/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=570996
https://www.aftonbladet.se/nyheter/article10234544.ab
https://www.expressen.se/nyheter/de-drabbas-av-varslet-upprord-stamning/
https://www.foretagarna.se/globalassets/media/nya-sajten/rapporter/foretagare-i-kommun/2018-pdfer/katrineholm.pdf
https://www.foretagarna.se/globalassets/media/nya-sajten/rapporter/foretagare-i-kommun/2018-pdfer/katrineholm.pdf
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/ostergotland/krisen-i-katrineholm-har-vants-till-framtidstro_572453.html
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/ostergotland/krisen-i-katrineholm-har-vants-till-framtidstro_572453.html
https://www.katrineholm.se/Arbete-och-naringsliv/Nyheter/Naringslivsnytt-nr-4-2018-/
https://www.katrineholm.se/Om-kommunen/Press-och-nyheter/Pressmeddelanden/Pressmeddelande-2017/Katrineholms-foretagsklimat-i-toppform/
https://www.katrineholm.se/Om-kommunen/Press-och-nyheter/Pressmeddelanden/Pressmeddelande-2017/Katrineholms-foretagsklimat-i-toppform/
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8. Bilagor  

Bilaga 1 Intervjuguide  

Mitt namn är Ahmed Gàal, som studerar på Statsvetenskap. Jag håller på att skriva min C-

uppsats. Jag har valt att skriva om näringslivets utveckling i Katrineholms kommun. För 

några år sedan hade kommunen haft problem med att behålla företagen. Detta var i början av 

2001, där fler företag valde att flytta från orten och att jobben försvann i samband med att 

dessa företag flyttade. I detta sammanhang har jag övervägt ett beslut som att skriva i min C-

uppsats om de policyer som implementerats som låg grund till att näringslivet utvecklades 

under period, där Katrineholms kommun landade positiva från 2010 till 2017. I detta 

sammanhang bedömer jag att det är oerhört viktigt att intervjua inblandade aktörer både 

politiker och tjänstemän gällande näringslivsutveckling i Katrineholms kommun. Syftet med 

denna intervju kommer beröra om dessa frågeområden. Jag använder mig av en metod som 

innebär snöbollsurval, vilket betyder att jag efter intervjun kommer begära dig att du hänvisar 

mig till nästa intervjuperson. Jag kommer genomföra samtalsintervjuer med ett antal individer 

tills jag bedömer att jag har nått teoretisk mättnad utifrån det som är intressant i studien. 

 

Jag vill informera min intervjuguide innan jag börjar med att genomföra intervjun, så att du 

som respondent vet vad det handlar om. Studien är grundad på de fyra grundläggande regler 

för forskningsverksamhet, vilket innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär att du som respondent innan beslut 

om medverkan ska informeras om följande: Studiens syfte, metod och utformning. Att din 

delaktighet är frivillig och du har rätt till att avbryta din medverkan när som helst under 

processens gång. Jag vill också ha din tillåtelse av användning av namn i 

forskningspublikationer om detta blir aktuellt, eftersom det kommer blir svårt för mig att 

avidentifiera materialet, med tanke på att studien behandlar en medelstor kommun. Det 

insamlade materialet kommer att lagras på ett sådant sätt att inga obehöriga personer ska 

kunna ta del av det. Det insamlade materialet kommer endast att användas till denna studies 

ändamål, vilket innebär att jag kommer använda mig av det tills uppsatsen blir klar.   
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Bilaga 2 Intervjufrågor  

Inledning 

Kan du börja berätta lite om dig själv och vilka arbetsuppgifter har du? 

Kan du berätta lite allmänt om hur du skulle definiera näringslivet i Katrineholm? 

Berätta kort om vad kommunen gjorde annorlunda för att skapa förändring i företagsklimat? 

Konkreta frågor 

Vilken roll har du beträffande näringslivet I Katrineholm? 

Finns det policy, mål, strategier och insatser som kommunen har beslutat för att förbättra 

näringslivet? 

Vilka mål har ställts för att nå den positiva utvecklingen i näringslivet? 

Hur arbetar ni i så fall med dessa mål? 

Vilka insatser har gjorts från näringslivet respektive kommunen gällande uppnådde resultat i 

näringslivet? 

Avslutningsfrågor 

Vilken roll anser du att den politiska stabiliteten i form av samarbetet mellan S och M har 

spelat, för att uppnå resultat vad gäller näringslivspolitiken?  

Vilken betydelse har politisk stabilitet i kommunen för dess problemlösningsförmåga?  

Finns det tänkta policy som ni kanske kommer göra för att locka fler företag i framtiden? 

Har du något mer att tilläga? 

 

 

 

 

 

 


