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Abstract 

 

This study aims at contributing to the studies of political implementation. The theory of 

implementation claims that local implementation that meets the demands of national policies 

is close to none existing. By examining the implementation of industrial policy in two 

Swedish municipalities that differs in location, prosperity and political believes I am putting 

the theory to the test. If the test were to show that the implementation is rather well executed 

in these two cases, where the risk of failure is great, the questions about whether the theory is 

valid or not will rise. 

 

By interviewing the two local government employees in charge of the work with industrial 

policy, and studying their strategic documents I got my answers. This by looking at their work 

but also their attitudes towards the national policy in terms of understanding the policy, being 

able to work with it, and wanting to work with it. The study shows that the implementation is 

rather well executed in both municipalities. However, it also showed that this was not an 

intentional aim from the municipalities who are mostly interested in working with their own 

agenda and consequently I could not find adequate proof that the theory was incorrect.  
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1. Introduktion 

 

”Sveriges samlade nationella tillväxt är beroende av den tillväxt som skapas lokalt och 

regionalt”
1
 

 

Så skriver Maud Olofsson, Sveriges närings- och energiminister, i inledningen till 

publikationen ”En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och 

sysselsättning 2007–2013”.
2
 

 

Den lokala utvecklingen anses således vara en viktig del av det svenska arbetet för 

entreprenörskap, konkurrenskraft och sysselsättning, något som med andra ord kan 

identifieras som den svenska näringspolitiken. 

 

Efter att regeringen satt upp mål för hur de vill att landets politik ska se ut och hur den bör 

fortskrida ska denna politik nå ut till rikets alla delar. Detta görs genom att den implementeras 

på plats av regionala och lokala instanser som landsting och kommuner. Men när det kommer 

till kommunerna, styrs dessa med ett kommunalt självstyre och en lokal vilja. Och när det 

gäller näringspolitik i kommunerna är detta dessutom ett frivilligt inslag i deras verksamhet.
3
 

 

I denna studie har jag därför för avsikt att undersöka hur regeringen med politiska styrmedel 

kan påverka det svenska näringslivet och hur detta yttrar sig på lokal nivå. Olika politiska 

ideologier för med sig olika tankar om hur man bäst styr samhället, vilka frågor som bör 

prioriteras och hur de bör budgeteras. Då det är dessa olika politiska ideologier som styr de 

olika kommunerna i vårt land, kan det då inte vara svårt för regeringen att genomsyra det 

lokala arbetet och utveckla näringslivet med sin politik? Arbetar verkligen alla mot samma 

mål för att näringspolitiken ska se likadan ut oberoende av var vi befinner oss? 

 

Implementeringsteorin, som behandlar genomförandet av politiska beslut, säger nej. Teorin 

menar att de politiska initiativen i princip aldrig ser likadana ut när de närmar sig 

                                                 
1
  Näringsdepartementet (2007) sidan 5 

2
   Ibid. 

3
   Sveriges kommuner och landsting (2008) 
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genomförande på en nivå närmare folket. Någonting händer på vägen, som gör att besluten 

inte ser likadana ut när de kommer ut på andra sidan av den kedja av människor och instanser 

som besluten skall passera.
4
 Men kan det verkligen vara så, att ett politiskt program inte kan 

hålla sig vid liv och stanna oförändrat genom en sådan förvaltningsprocess? 

 

 

För att undersöka detta kommer jag därför i denna studie att presentera ett kritiskt test av 

denna till synes negativa implementeringsteori. Detta för att se om den på något sätt går att 

rubba.  

 

Det här kan jag göra genom att välja de mest gynnsamma fall för att teorin ska stämma. 

Genom att göra så ger jag teorin chansen att visa att den står sig och skulle den inte göra det 

har den misslyckats med detta i den för teorin enklaste av situationer. Detta kommer göras 

genom att studera resultatet av implementering av näringspolitik i just kommuner. 

Kommuner, där det starka självstyret kan dra politiken åt helt skilda håll. Då 

näringslivsarbetet i kommunerna är frivilligt blir förutsättningarna för misslyckad 

implementering extra gynnsamma. Att det rör sig om implementering av den nationella 

politiken, trots frivilligheten inom området näringspolitik, baseras här på att den nationella 

politiken använder sig av så kallade informativa styrmedel.
5
  Trots att näringspolitiken är 

frivillig går regeringen ut med information och övertalande argument för hur de önskar att 

näringspolitiken såg ut.
 
Detta gör att det handlar om en sorts frivillig men högst önskad 

implementering.
6
 

 

Två specifika och mycket skilda svenska kommuner att studeras, nämligen det starka 

vänsterpartistiska fästet Fagersta och den traditionellt moderata kommunen Täby. Ska vi tro 

på implementeringsteorin finns det i princip ingen chans att en politisk implementering skulle 

falla likadant ut i två kommuner som dessa. 

 

                                                 
4
  Winter (2006) sidan 151 

5
  Informativa styrmedel är ett av den offentliga maktens tre styrmedel, de andra två är regleringar och 

ekonomiska styrmedel.  De informativa styrmedlen är den offentliga maktens försök att påverka genom 

faktaupplysningar och övertygelse, men utan sanktioner. Vedung (1991) sidan 87 
6
  Vedung & van der Doelen (1998) sidan 103 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Implementering 

Som teoretisk bakgrund för denna studie kommer jag att använda mig av 

implementeringsteorin. Under de drygt fyra decennier som implementeringsteorin intagit en 

framträdande plats inom förvaltningspolitiken har omfattande forskning gjorts inom ämnet för 

att klarlägga problematiken i genomförandet av politiska beslut. Utvecklingen inom ämnet 

gör att det nu består av flera generationers forskning som alla bidrar med egna infallsvinklar 

och frågeställningar.
7
 

 

Den forskning som för drygt 40 år sedan lade grunden för den implementeringsforskning vi 

har idag och som blev en inspirationskälla för många nya tankar inom ämnet, gjordes av 

Pressman och Wildavsky. Deras forskning presenterades i boken Implementation – ”How 

great expectations in Washington are dashed in Oakland; or, Why it's amazing that federal 

programs work at all, this being a saga of the Economic Development Administration as told 

by two sympathetic observers who seek to build morals on a foundation of ruined hopes”.
8
 

Forskningen ger en relativt pessimistisk bild av implementeringen och fokuserar på vilka 

problem som kan uppstå vid implementering, vilka hinder som finns och hur misslyckanden 

inom ämnet kan se ut. Detta genom att studera den misslyckade lokala implementeringen av 

ett nationellt utvecklingsprogram för att minska arbetslösheten hos minoritetsgrupper. Genom 

denna fallstudie kommer de två forskarna fram till hur många små komponenter som till 

exempel olika preferenser, tillfälligheter och perspektiv kan göra stor skillnad på 

implementeringen och därmed utfallet av projektet.
9
 

 

Det traditionella perspektivet av implementering innebär att de styrande fattar besluten och de 

som sedan tillämpar besluten fungerar som beslutfattarnas instrument. De förväntas därför 

implementera besluten som dessa beslutsfattare tänkt. Om detta inte görs förväntas 

implementeringen ändras tills dess att den stämmer överens men beslutsfattarnas ursprungliga 

tanke. Detta är ett synsätt som genomförs bäst gällande beslut med tydliga riktlinjer. Det är 

                                                 
7
    Winter (2006) sidan 151 

8
    Ibid. 

9
    Ibid. 
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således svårare att genomföra när riktlinjerna inte är precisa.
10

 

 

2.1.1 Bristande reliabilitet 

När implementeringen inte följer beslutsfattarens styrning har styrningen en så kallad låg 

reliabilitet. Detta problem inom implementeringen kan både härledas till de styrande och till 

de som implementerar. Vid analys av var det brustit hos de som implementerar nämner 

forskare Lennart Lundquist tre villkor att ta hänsyn till. Dessa är att tillämparen ska: 

 

 förstå beslutsfattarens styrning; 

 kunna genomföra beslutfattarens styrning; 

 vilja genomföra beslutsfattarens styrning.
11

 

 

Villkoret förstå blir aktuellt i samband med exempelvis implementeringens så kallade vaga 

beslut och direktiv. Meningarna går isär angående om dessa vaga beslut är att betrakta som 

hinder för implementeringen och därmed är negativa inslag, eller om de snarare är positiva för 

implementeringen. Detta då förhållanden på olika platser där besluten ska implementeras kan 

se mycket olika ut och ett alltför detaljerat beslut inte skulle få bästa möjliga utfall på alla 

platser.
12

 

 

För att kunna genomföra implementeringen i fråga måste rätt förutsättningar finnas till hands. 

Detta kan såväl handla om tid, pengar, personal, teknik eller dylikt men kan likväl handla om 

omgivningens förmåga att stödja denna implementering. Förhindras implementeringen av 

omgivningen blir den svår att genomföra den på det önskade sättet.
13

 

 

Viljan att genomföra ett beslut är något som kan anses vara särskilt aktuellt i denna studie. Då 

den implementerande parten kan ha en annan åsikt än den beslutsfattande parten kan 

meningsskiljaktigheter uppstå. För den implementerande parten, som till exempel en 

kommun, kan problem uppstå när det centralt fattade beslutet strider mot den kommunala 

                                                 
10

 Sannerstedt (2008) sidan 21 
11

 Ibid. sidan 29 
12

 Ibid. sidan 31-32 
13

 Ibid. sidan 29 
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viljan, framröstad av folket i val.
14

 

 

2.2 Kommunalt självstyre 

Att Sveriges kommuner styrs genom kommunalt självstyre står skrivet i Regeringsformens 

första paragraf och är således en av de grundläggande delarna i det svenska statsskicket.
15

 

Självstyret är en viktig del av den svenska demokratin då den ger befolkningen möjlighet att 

genom direkta val påverka vilka som ska fatta de politiska besluten på lokal nivå. Detta anses 

stärka demokratin men också effektiviteten då besluten tas nära medborgarna. Här kan de 

anpassas till lokala förhållanden och dess åtgärder kan snabbt tillämpas på plats i 

kommunerna.
16

 

 

De folkvalda kommunpolitikerna styr därmed respektive kommun på uppdrag av 

medborgarna i dessa kommuner. Beslut om vilken politik man vill bedriva inom kommunen 

fattas genom majoritetsbeslut i kommunfullmäktige.
17

 Kommunerna är av lagen skyldiga att 

bedriva vissa verksamheter som exempelvis skolverksamhet, renhållning och räddningstjänst. 

Det finns även verksamheter som inte anses vara obligatoriska. Detta är bland annat 

fritidsverksamhet, kultur och den för denna studies räkning intressanta; 

näringslivsutvecklingen.
18

 

 

2.3 Svensk näringspolitik 

Regeringens mål med den svenska näringspolitiken uttrycks genom citatet: ”Målet för 

näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för 

fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet. De 

näringspolitiska insatserna ska även bidra till att uppnå målen i EU:s gemensamma strategi 

för tillväxt och sysselsättning”
19

 

                                                 
14

 Ibid. sidan 37 
15

 Sveriges Riksdag (2010) 
16

 Sveriges kommuner och landsting (2009) sidan 3 
17

 Ibid. sidan 5 
18

 Sveriges kommuner och landsting (2008) 
19

 Regeringskansliet (2009) Prop. 2009/10:1 sidan 18-19, definitionerna är näst intill identiska mellan de olika 

budgetpropositionerna (Prop: 2008/09:1, Prop 2007/08:1, Prop 2006/07:1) jag valde den jag ansåg var mest 
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Den nationella näringspolitiken presenteras varje höst i de resonemang och de åtgärder som 

beskrivs i de årliga budgetpropositionerna. I budgetpropositionerna för åren 2007, 2008, 2009 

och 2010 består regeringens näringspolitik av följande områden: 

 utveckling av företag och innovationer 

 främjande av entreprenörskap, konkurrens och turism 

 regelförenkling 

 frågor inom associationsrätt och immaterialrätt.
20

 

 

Dessutom forskas det om och görs undersökningar för näringspolitikens räkning inom ämnen 

som bl.a. rymdverksamhet, elsäkerhetsansvar, metrologi, miljösäkring, geologi och 

mineralhantering.
21

 

 

Regeringen gör inom dessa områden förändringar inom skatter, sociala avgifter och mycket 

mer för att förbättra villkoren för de svenska företagarna och på så sätt utveckla näringslivet. 

Flera saker som kan göras för att förbättra näringslivet sker till stor del på nationell nivå, som 

t.ex. ett omfattande arbete för att förenkla regler för svenska företagare.
22

 

 

2.3.1 Regional tillväxt 

Under Näringsdepartementet och inom den så kallade regionala tillväxtpolitiken finns det en 

nationell strategi upprättad. Denna strategi behandlar entreprenörskap, regional 

konkurrenskraft och sysselsättning under 2007-2013. Den har för avsikt att förbättra 

tillväxten, servicen och den hållbara utvecklingen i Sveriges regioner. Detta med 

grundprincipen att svenska regioner ser mycket olika ut och har olika förutsättningar.
23

 

Eftersom dessa tillväxtfrågor berör utvecklingen av näringslivet runt om i Sverige behandlas 

de här som en del av den näringspolitik regeringen driver fram. 

 

                                                                                                                                                         
representativ för de fyra. 

20
  Regeringskansliet (2009) BP 2009/10:1 Utgiftsområde 24 

21
 Ibid. 

22
 Näringsdepartementet (2010) sidan 3-7 

23
 Näringsdepartementet (2007) sidan 7 
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Prioriteringarna som sätts upp i denna strategi är till för att vara vägledande för det regionala 

tillväxtarbetet i landet, och bör på grund av olika förhållanden i olika delar av landet anpassas 

till regionala och lokala förutsättningar. Regeringens prioriteringar för 

näringslivsutvecklingen lyder som följer: 

 

Innovation och förnyelse 

För att förbättra den regionala konkurrenskraften vill regeringen satsa på entreprenörskap och 

innovativa miljöer. För att satsa på de innovativa miljöerna menar de att det krävs ett samspel 

mellan tillgängliga kunskapsresurser som t.ex. de politiska enheterna, näringslivet och den 

offentliga sektorn. Man vill hjälpa företagen att satsa på specialisering av verksamheten och 

även på IT-baserade företagsnätverk för att små företag skall kunna samverka för att 

konkurrera bättre med större företag. Man vill förbättra företagsklimatet runt om i landet för 

att fler människor ska starta och utveckla sina företag. Detta genom möjligheten att få 

finansiell hjälp eller hjälp att expandera utomlands.
24

 

 

Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud 

För att utveckla näringslivet vill regeringen att det fokuseras ännu mer på kunskapsutveckling. 

Detta både från landets utbildningssystem som universitet och högskolor, där fler bör få en 

utbildning som kan ge arbete. Men också de redan anställda, som genom kontinuerlig 

vidareutbildning ska kunna bidra till en ökad konkurrenskraft bland företagen och gentemot 

företag utomlands.
25

 

 

Tillgänglighet 

Enligt denna strategi menar de att IT användandet bör utvecklas för att hjälpa små och 

medelstora företag att växa på en internationell och nationell marknad. För att göra detta 

måste tekniken vara tillgänglig för alla. De vill sätta in stödjande och utbildande insatser för 

att utveckla företagets kunskaper och användning inom området. För en förbättrad 

tillgänglighet vill de även utveckla landets transportnät. Detta genom förnyade och utökade 

                                                 
24

 Näringsdepartementet (2007) sidan 9-10 
25

 Ibid. sidan 11 
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väg och tågnät såväl som flygtrafik och båttrafik. Mycket behöver göras på en regional nivå, 

men även på lokal nivå tycker de att transporterna kan förbättras genom bättre möjligheter till 

transport inte bara inom kommunen men mellan kommuner. 
26

 

 

Strategiskt gränsöverskridande samarbete 

För att stärka det nationella näringslivet betonar strategin även de gränsöverskridande 

samarbetena. Dessa behöver utökas och bli fler. Detta för att de svenska företagen ska kunna 

expandera och bli mer framgångsrika men också för att de ska kunna lära och utbyta 

information och utveckling inom området de bedriver sin verksamhet i. Det påpekas att en 

god dialog mellan nationell, regional och lokal nivå behövs för att utveckla dessa samarbeten, 

och detta åt ett gemensamt håll.
27

 

 

För att kunna göra en konkret jämförelse mellan regeringens och de två studerade 

kommunernas näringspolitik följer här två stycken tabeller som fylls i efter hand som studiens 

frågeställningar besvaras. Den första tabellen innehåller de uppsatta näringspolitiska målen 

för regeringen och de två studerade kommunerna, för att lätt kunna se dess likheter och 

skillnader. Den andra tabellen visar en sammanställning av de prioriteringar regeringen 

fastställt för näringslivet enligt den nationella strategin som presenterats ovan.
28

 Här 

inkluderas de studerade kommunerna och de verksamheter som även kommunen väljer att 

arbeta med markeras. Detta allt efterhand som frågeställningarna besvaras. 

 

Näringspolitiska målbilder 

Regeringen ”Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa 

förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet. 

De näringspolitiska insatserna ska även bidra till att uppnå målen i EU:s gemensamma strategi 

för tillväxt och sysselsättning” 

Fagersta  

Täby  

                                                 
26

 Ibid. sidan 13-14 
27

  Ibid. 
28

 Prioriteringar som t.ex. tillgänglighet tas inte upp i denna tabell då kommunala transporter i det kommunala 

självstyret inte tillhör näringslivsutveckling utan är ett obligatoriskt kommunalt åtagande. 
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Kommunala verksamhetsområden i förhållande till regeringens näringspolitik 

Regeringens arbetsområden Fagerstas verksamhet Täbys verksamhet 

Främjande av entreprenörskap   

Förbättrat företagsklimat   

Ökad konkurrenskraft   

Ökad sysselsättning   

Mer innovativa miljöer   

Specialisering av verksamhet   

Ökad kompetensförsörjning   

Utvecklad IT-användning   

Fler gränsöverskridande samarbeten   

 

2.4 Hypotes 

Min hypotes grundar sig således på implementeringsforskningens påstående att 

implementering i princip alltid misslyckas. Detta kommer i denna studies fall innebära att den 

näringspolitik som kommunerna implementerar inte överensstämmer med regeringens mål. 

Hypotesen lyder som följer:  

 

De studerade kommunernas implementering av näringspolitiken stämmer inte överens med 

regeringens mål och prioriteringar. 

 

I det fallet att det visar sig att implementeringen inte stämmer överens med regeringens mål 

och prioriteringar, lägger jag även fram dessa fyra underställda, och från varandra fristående, 

hypoteser. Detta då någon av dem kan vara förklaringen till en dåligt överensstämmande 

implementering från kommunernas sida: 

 

 De studerade kommunerna förstår inte regeringens mål och prioriteringar inom 

näringspolitiken 

 De studerade kommunerna kan inte utföra regeringens mål och prioriteringar inom 

näringspolitiken 

 De studerade kommunerna vill inte utföra regeringens mål och prioriteringar inom 

näringspolitiken. 

 De studerade kommunerna utgår inte från regeringens mål och prioriteringar inom 

näringspolitiken. 
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Att kommunerna i sådana fall inte förstår grundar jag på den tidigare forskning nedan som 

behandlar bristen av tydliga riktlinjer och att regeringens näringspolitik ter sig för generell 

och övergripande utan kommunala direktiv. Att de inte kan grundar jag på att kommunerna 

troligen, enligt egna förutfattade meningar, inte har starka resurser och att de inte vill på att de 

svenska kommunerna drivs av olika politiska ideologier med traditionellt olika sätt att se på 

politik och därmed på det ultimativa styret. Att kommunerna inte delar ideologiska 

uppfattningar skulle också kunna resultera i att kommunerna inte utgår från regeringens 

näringspolitik. 

 

Om min huvudsakliga hypotes stämmer styrks därmed implementeringsteorins grundtanke att 

implementeringen misslyckas. Om den empiriska undersökningen istället visar att de 

studerade kommunernas implementering stämmer väl överens med regeringens mål och 

prioriteringar förkastas hypotesen. Om de kompletterande hypoteserna blir aktuella att 

använda kan någon av dem eller eventuellt flera stycken styrkas, om den empiriska 

undersökningen visar att kommunerna inte förstår/kan/vill respektive utgår från regeringens 

näringspolitik. Visar undersökningen däremot att kommunerna faktiskt förstår/kan/vill 

respektive utgår från denna politik måste även någon eller flera av dessa hypoteser förkastas 

och kan inte användas som möjliga förklaringar till en eventuellt misslyckad implementering. 

 

2.5 Syfte 

I denna studie undersöks hur regeringens arbete med att utveckla svenskt företagande yttrar 

sig på lokal nivå, med syfte att testa implementeringsteorins giltighet i en näringslivspolitisk 

kontext. 

 

2.6 Frågeställningar   

 Hur arbetar Fagersta kommun med näringspolitik och hur väl överensstämmer den 

med regeringens mål och prioriteringar? 

 Hur arbetar Täby kommun med näringspolitik och hur väl överensstämmer den med 

regeringens mål och prioriteringar? 

 Går det att utröna betydande skillnader mellan Fagerstas och Täbys näringspolitik? 
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Genom att besvara dessa frågeställningar och fylla i den kommande analysmodellen kommer 

jag skapa en grundläggande kunskap om hur kommunerna ser på sitt näringslivsarbete 

gentemot regeringens mål och prioriteringar och hur pass väl dessa kommuners arbete 

stämmer in på regeringens arbete. Med hjälp av dessa svar kan jag sedan resonera mig fram 

till en slutsats till uppsatsen huvudsakliga fråga. 

2.7 Begränsningar 

När det gäller uppsatsen redogörelse av regeringens näringspolitik har jag begränsat mig till 

att se till den nationella näringspolitiken mellan år 2006 och 2010. Detta eftersom denna 

politik är mest nära i tiden men inte så pass nära att den inte har hunnit implementeras ännu. 

Eftersom det politiska styret ser relativt likadant ut mellan den förra mandatperioden och den 

aktuella kan på så sätt politiken under denna period fortfarande anses vara aktuell.  

 

När definitionen görs huruvida implementeringen av näringspolitiken är misslyckad eller inte, 

ser jag i denna studie inte till hur kommunerna har valt att implementera de olika delarna av 

den nationella politiken utan jag ser till vilka delar av den nationella politiken de har valt att 

arbeta med för att utifrån detta ta ställning till om den nationella och den lokala politiken 

arbetar mot samma mål. Att jag inte går djupare in i implementeringen och ser hur de har gått 

till väga är en fråga om avgränsning och begränsad omfattning av denna studie. Detta kan 

dock ses som en möjlig fortsatt forskning inom området för en ännu utförligare kartläggning 

av lokal näringspolitisk implementering.  

2.8 Analysmodell 

Med tanke på det ovan nämnda självstyret där näringspolitiken är ett frivilligt inslag för 

kommunerna kan jag som utgångspunkt för implementeringen av denna politik inte använda 

mig av politiska beslut om den kommunala näringspolitiken. Besluten som fattas inom 

området avser ett nationellt arbete. Därför kommer den nationella svenska näringspolitiken 

här att fungera som en bas och grundläggande tanke för hur regeringen vill att landets fokus i 

näringspolitiken bör ligga. 

 

Detta analysschema kommer att användas i tolkningen av studiens empiri. Genom en 

kartläggning av var de studerade fallen, kommunerna Fagersta och Täby, placerar sig i 
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analysschemat kommer en bas för analys av varför deras implementering ser ut som den gör, 

att skapas. Valet av fall, och deras olika förutsättningar, behandlas utförligare i metoddelen 

som följer teorin. 

 

För att analysen av implementeringen i kommunerna skall bli fullständig måste avsikten men 

den förda politiken ses över, därav detta analysschema. I analysen av huruvida kommunernas 

implementering följer det traditionella perspektivet avser jag visa på om kommunerna 

avsiktligen gör vad de kan för att implementera näringspolitiken i linje med regeringens mål. 

Detta då det traditionella perspektivet av implementeringen menar på att den lokala instansen, 

i detta fall kommunerna, fungerar som regeringens instrument för att politiken ska utföras så 

som regeringen avser. Om detta perspektiv inte ser ut att följas av kommunerna har vi redan 

här en stor bidragande orsak till den misstänkt ej fungerande implementeringen. 

 

När det gäller variabeln förstå, har jag för avsikt att visa på huruvida kommunen är införstådd 

med vad regeringens önskade satsning innebär. Detta förutsätter dock att kommunerna vet hur 

regeringens politik ser ut. Att de eventuellt inte vet hur näringspolitiken ser ut på 

regeringsnivå kan bero på att de inte försökt sig på att förstå den, men säkerligen kan det 

också vara ett resultat av att de försökt förstå men inte lyckats. Att som näringslivsansvarig 

inte veta hur regeringens politik i frågan ser ut tolkar jag härmed som att de inte förstår den 

samme. 

 

Att kunna genomföra politiken i linje med den nationella handlar om befintliga resurser i 

kommunen. Kommunen kanske har förhoppningar att driva en mer omfattande 

näringslivsagenda än vad de har möjlighet till på grund av exempelvis ekonomiska eller 

personalmässiga resurser. 

 

Genom att titta på kommunens vilja att arbeta med samma frågor som regeringen kan jag 

exempelvis se om kommunen ser ett helt annat behov för näringslivet lokalt än vad som tas 

upp på nationell nivå. Då vill de inte arbeta enligt regeringens mål utan sätta sin egen agenda. 

Detta kan möjligen ha sitt ursprung i kolliderande ideologiska uppfattningar om vad som är en 

ultimativ näringspolitik mellan kommunledningen och regeringen. 
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Dessa resonemang finns sammanställda schematiskt i analysschemat nedan. 

 Täby Fagersta 

Traditionellt perspektiv 

Kommunen utgår från regeringens politik när det gäller 

näringslivsfrågor 

Stämmer Stämmer inte Stämmer Stämmer inte 

Förstå 

Kommunen förstår vad regeringens fokusfrågor för 

landets näringspolitik är 

Stämmer Stämmer inte Stämmer Stämmer inte 

Kunna 

Kommunen har möjlighet att använda samma 

näringspolitiska fokusfrågor som regeringen 

Stämmer Stämmer inte Stämmer Stämmer inte 

Vilja 

Kommunen vill använda sig av samma näringspolitiska 

fokusfrågor som regeringen 

Stämmer Stämmer inte Stämmer Stämmer inte 

 

2.9 Tidigare forskning och kunskapsläge 

Av intresse för denna studie är rapporten ”Lokala innovativa miljöer - en förstudie” som 

gjorts på uppdrag av Tillväxtverket (en statlig myndighet med fokus på företagsutveckling 

och entreprenörskap på en regional nivå.)
29

 Här behandlas begreppet innovativa miljöer, 

vilket kan beskrivas som en omgivning som är gynnsam för nya tankar och innovationer inom 

företagande och tillväxt.
30 

Författarna vill här kartlägga hur kommuner arbetar med att stärka 

dessa innovativa miljöer. Detta är av intresse för min studie eftersom dessa innovativa miljöer 

stärker det lokala näringslivet och därmed är en del av det arbete jag ska titta närmare på hos 

kommunerna. 

 

Rapporten visar att det råder en viss oenighet mellan kommuner över hur stor del det lokala 

näringslivet respektive den lokala kommunen skall spela för dessa innovativa miljöer. Vissa 

av kommunerna menar att de bör sätta upp mål och strategier för att utveckla dessa miljöer 

samtidigt som andra vill att kommunen ska ha en stöttande roll men enbart figurera i 

bakgrunden. I fokus bör istället det lokala näringslivet stå och ta initiativ. Detta för att de bäst 

                                                 
29

  Tillväxtverket (2010) 
30

   Tillväxtverket (2009) sidan 14 
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vet vad som behövs för en vidare teknisk och praktisk utveckling. Detta gör däremot, vilket 

visas i undersökningen, att fokus på de innovativa miljöerna ofta hamnar inom samma område 

som där det redan finns etablerade företag och inte inom nya områden där nya innovativa 

miljöer också behövs.
31

 

 

Av undersökningen som görs definierar författarna två inriktningar inom det kommunala 

arbetet med innovativa miljöer. För det första finns det satsningar på generella förbättringar av 

innovationsklimatet för att idéerna skall flöda. Det handlar om kommunens arbete med att 

förbättra attityder till entreprenörskap, och en allmän satsning på boendemiljö, mångfald, 

öppenhet etc. Sedan behandlas inriktningen som har ett mer konkret fokus för att främja dessa 

innovationer. Detta innebär bland annat upprättande av forskningsparker, tillhandahållande av 

företagsinkubatorer och förbättringar av infrastrukturen.
32

 

 

I rapporten tas upp att flera av kommunerna nämner svårigheten med att sätta upp konkreta 

mål och följa upp dessa då den nationella politiken är för generell och övergripande, och det 

är här min studie tar vid. 

 

I boken Kommunerna, näringslivet och näringspolitiken från 1992 skriver docent Jon Pierre 

om den så kallade statliga industripolitiken och kommunernas roll i näringspolitiken. Detta 

under 1980-talet då internationalisering av företag blir allt vanligare och internationell 

styrning förutsägs få en större plats på bekostnad av den nationella politiken.
33

 Då denna 

statliga industripolitik decentraliserats allt mer under 80-talet, har den kommunala 

näringspolitiken blivit ett alltmer vanligt inslag i de svenska kommunerna. Efter denna 

utveckling tittar Pierre på hur samarbetet ser ut mellan landets kommuner och det lokala 

näringslivet, och hur detta arbete kan påverka andra faktorer och relationer inom det 

kommunala arbetet. Han behandlar också relationen mellan den statliga industripolitiken och 

det kommunala näringslivsarbetet
34

, något som kommer igen i min studie, men trettio år 

senare då utvecklingen gått ytterligare framåt. 

 

                                                 
31

 Ibid. sidan 3 
32

 Ibid. sidan 5 
33

 Pierre, Jon (1992) bokens baksida 
34

 Ibid. sidan 12 



18 

 

I boken behandlas ett ökat kommunalt engagemang i näringspolitiken genom de stora 

strukturella skillnaderna i den statliga industripolitiken som gjordes på 80-talet. 

Industripolitiken gick då från att ha varit relativt defensiv och till stor del bestått av statliga 

stöd direkt till företag i kris, till att blir mer offensiv. Detta genom att satsa på stöd till 

regioner i kris istället för enskilda företag. I och med denna förändring såg kommunerna även 

ett ökat behov till ett näringspolitiskt engagemang då möjliga regionstöd skulle behöva 

förvaltas av lokala instanser och implementeras i lokala nätverk mellan kommunen och 

företagen.
35

 

 

Pierre tar upp tre olika modeller för organisationen av näringspolitiken i kommunen, som vid 

tiden för bokens tillkomst förekom i Sverige. Den första kallar han den förenklade modellen. 

Den innebär att en kommunal tjänsteman arbetar med näringslivsfrågor såväl som andra 

ansvarsområden. Kommunen har således inte skapat en egen enhet för 

näringslivsutvecklingen. Sedan följer sekretariatsmodellen då en speciell funktion inom 

kommunen skapats för näringslivsutvecklingen. Den eller de som jobbar inom denna modell 

är få till antal och de sköter sin verksamhet relativt självständigt gentemot kommunen. Den 

tredje modellen kallas den fristående modellen. Enligt denna modell sköts näringslivsarbetet 

av en organisation som kan vara startad av kommunen men bedriver sin verksamhet i egen 

regi som exempelvis ett eget bolag. Denna organisation kan även vara startad utanför den 

kommunala politiken.
36

 

 

När det gäller implementering och huruvida den kan lyckas eller ej, presenterar de 

amerikanske forskarna John Brehm och Scott Gates intressant forskning i sin bok Working, 

Shirking, and Sabotage. Till skillnad från många implementeringsforskare som undersöker 

misslyckad implementering för att se hur det kunde bli som det blev skriver Brehm och Gates 

om orsaker till lyckad implementering. Detta genom att titta på närbyråkraters, som t.ex. 

poliser och socialarbetares, insatser.
37

 

 

De utgår från en frågeställning om vem som kontrollerar att dessa närbyråkrater gör sitt 

                                                 
35

 Ibid. sidan 41-47 
36

 Ibid. sidan 52-53 
37

  Brehm & Gates (1997) Preface och sidan 192-202 
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arbete, och detta på ett sätt som stämmer in med den nationella politiken som har satt 

reglerna. De kommer genom sin studie fram till att i de fall då denna implementering verkar 

ha lyckats bra, så är det för att den lokala byråkraten varit driven att prestera bra, inte på 

grund av pressen att följa den nationella viljan, utan på grund av sociala och funktionella 

preferenser. Detta kan t.ex. vara påverkan från kollegor och kunder och önskan att prestera 

bra, för att det jobbet man blivit anställd för att utföra, verkligen ska bli gjort. De kommer 

fram till att det moment där staten har som mest möjlighet att kontrollera att 

implementeringen sköts som staten vill, är under själva rekryteringen. Där kan rekryteraren 

aktivt leta efter att anställa en byråkrat som vill sköta sitt jobb i stil med den statliga idén. 
38

 

Studien blir något av en hyllning till den hårt arbetande byråkraten som sköter sitt arbete efter 

absolut bästa förmåga. 
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3. Metod och material 

3.1 Design och val av fall 

För att besvara studiens frågeställningar och uppfylla det teoretiska syftet använder jag mig av 

det strategiska urvalet kritiska fall. Kritiska fall innebär att man utgår från uppsatsens teori 

och väljer fall därefter. Dessa fall kan antingen väljas för att de talar för teorin i fråga eller för 

att de talar mot den. Fallen har så att säga gynnsamma eller ogynnsamma omständigheter.
39 

 

I denna studie behandlas gynnsamma omständigheter för att på så sätt göra det lätt för teorin 

att bevisas sann. Genom valet av de två fallen, i form av två kommuner, har vi flertalet skäl att 

anta att implementeringen skiljer sig åt avsevärt. Ett av skälen till att tro att dessa kommuner 

skiljer sig åt är att det är just i kommuner studien görs. Det kommunala självstyret som redan 

behandlats blir en faktor som kan komma att påverka implementeringen, på ett annat sätt än 

om till exempel länsstyrelsers arbete hade jämförts, då dessa inte har egen bestämmanderätt i 

lika stor utsträckning. 

 

Ett annat starkt skäl till att tro att tro detta är att de två kommunerna som studeras, Täby och 

Fagersta, står på motsatt sida av den politiska skalan. Täby är en kommun som av tradition 

har en mycket stor andel röster på de borgerliga partierna, och då framför allt på Moderata 

samlingspartiet. I kommunvalet år 2006 fick partiet drygt 53 procent av rösterna, vilket var 

näst högst i hela landet.
40

 Högre var siffran enbart i Vellinge. Denna kommun valde jag dock 

bort i min undersökning på grund av att den kommunala näringspolitiken i Vellinge styrs av 

den relativt nya Region Skåne. Jag ville inte blanda in ett styre som fortfarande är under 

utveckling i undersökningen, utan valde därför en kommun som mer kontinuerlig arbetat på 

ett likadant sätt. Täby med dess ca 63 000 invånare är en kommun med en mycket hög 

eftergymnasial utbildningsnivå, låg arbetslöshet och ett mycket högt skatteunderlag vilket 

innebär mycket pengar för kommunen att röra sig med.
41
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 Esaiasson et al. (2007) sidan 183 
40

   Valmyndigheten (2006) 
41

 Täby (2010) (A) 
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Valet av den andra kommunen föll på Fagersta. Detta är en kommun som i sin tur har en 

mycket stark tradition av vänsterstyre, och detta framför allt genom Vänsterpartiet. I 

kommunvalet 2006 fick partiet över 58 procent av rösterna och vann överlägset över de andra 

partierna.
42 

Fagersta har ca 12 000 invånare, en låg eftergymnasial utbildningsnivå och en 

arbetslöshet och ett skatteunderlag som ligger i nivå med det nationella genomsnittet.
43 

 

Att näringspolitiken i sig är en frivillig uppgift i kommunernas verksamhet blir en sista faktor 

som även den kan göra att implementeringen kommer att skilja sig mer än om jag valt att 

jämföra t.ex. kommunernas skolverksamhet som är obligatorisk verksamhet. 

 

Med alla dessa faktorer som mycket troligt kan påverka implementeringen av näringspolitiken 

i kommunerna har jag därmed valt fall som maximerar möjligheten att kunna verifiera att 

teorin om implementeringens ständiga misslyckanden stämmer. Implementeringen har stora 

förutsättningar för att misslyckas vilket i min studies fall skulle resultera i ett bidrag till 

implementeringsforskningen genom ännu ett bevis för teorins giltighet. Visar studiens empiri 

däremot på att näringspolitiken är snarlik i de annars så olika kommunerna, så har vi skäl att 

ifrågasätta implementeringsteorins giltighet. Om det inte ens mellan dessa kommuner är lätt 

att hitta skillnader i implementeringen, så kan man ana att det skiljer sig ännu mindre mellan 

kommuner som har mer gemensamt än de studerade två. Därmed skulle 

implementeringsteorin i en näringspolitisk kontext få sig en rejäl stöt och ett visst 

ifrågasättande av teorin bör vara på sin plats. 

 

3.2 Metod 

För att kunna besvara studiens frågeställningar använder jag mig av samtalsintervjuer. Detta 

för att få förstahandsinformation från de som faktiskt arbetar med näringslivsfrågorna i 

kommunerna och för att kunna få information från de ansvariga om hur de ser på de för 

studien aktuella frågorna. Genom textanalys kan jag få reda på en del av hur arbetet ser ut, 

men då risken finns att verksamheten aktiviteter inte till fullo finns dokumenterade på papper 
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43

 Fagersta (2010) 



22 

 

kan detta inte anses vara en tillräcklig metod. Inte heller frågeundersökningar där ett flertal 

personer svarar på enkäter eller liknande ansågs lämpligt. Detta för att det inte är av intresse 

för undersökningen hur det genomsnittliga arbetet med näringslivsfrågor ser ut i landet. 

Istället ansågs en fåfallstudie av de två nämnda kommunerna mer lämpligt då syftet med 

studien inte är en kartläggning av Sveriges lokala näringspolitik utan en test av 

implementeringsteorin. 

 

Genom att välja samtalsintervjuer istället för enkäter ges möjligheten för de intervjuade 

personerna att utveckla sina svar och på så sätt kan jag få fram även oväntade svar, något som 

inte hade varit möjligt med redan bestämda svarsalternativ.
44

 Då de tre 

implementeringskategorierna vilja, kunna, förstå, skulle analyseras var detta öppna 

resonemang en nödvändighet då min strävan var att få ta del av de intervjuade personernas 

resonemang. Utan att veta resonemanget bakom det näringspolitiska arbetet skulle en analys 

av vilja, kunna, förstå, bli svår. 

 

De personer jag valt att intervjua är de näringslivsansvariga i respektive kommun. Detta efter 

att jag gjort bedömningen att ingen annan inom kommunen bör ha en större kunskap inom 

området än just dessa personer. Det kunde varit bra med kompletterande intervjuer, men givet 

tidsramarna och omfattningen på denna uppsats stod vinsten inte i proportion till 

arbetsinsatsen. Jag har istället prioriterat analysen. 

 

De intervjuade personerna fick tillgång till frågorna jag ställde till dem en dag innan intervjun 

skulle äga rum. Detta för att de skulle ha möjlighet att förbereda sig och reflektera över 

frågorna i förskott. Jag var inte ute efter de intervjuades spontana reaktioner utan välgrundade 

och genomtänkta svar, och tyckte därför att detta var ett lämpligt sätt att gå till väga. Frågorna  

såg i princip likadana ut inför båda intervjuer, med några små justeringar och kompletterande 

frågor med tanke på att de två näringslivsansvariga arbetade i såpass olika organisationer (se 

bilaga för fullständiga frågor). 
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Intervjuerna gjordes via telefon. Jag gjorde här bedömningen att det fanns vissa risker med att 

göra telefonintervjuer istället för ett fysiskt möte. Detta skulle kunna vara det man missar när 

man inte får se personens kroppsspråk och dess möjliga subtila signaler. Dessa risker 

bedömde jag däremot inte var såpass stora att de skulle bli avgörande för studiens resultat.  

 

3.2 Material 

För min empiriska studie har jag använt mig av de svar och resonemang som kom fram under 

mina intervjuer, samt de kommunala dokument jag fått tillgång till som behandlar de 

näringspolitiska frågorna i kommunen. Alla dessa finns redogjorda för i studiens 

källhänvisningar. För Fagerstas del handlar detta om dess näringslivsorganisations visionära 

dokument. För Täbys del består dokumenten av den kommunala översiktsplanen och 

Stockholm Nordost visionära dokument. 

 

Jag har även arbetat med officiella dokument från regeringen i min kartläggning av den 

nationella näringspolitiken. Här har budgetpropositionerna från 2006-2010 spelat en viss roll, 

men även redogörelser från näringsdepartementet angående utförda och kommande 

näringslivsåtgärder och regionala tillväxtåtgärder. Hemsidan för Sveriges kommuner och 

landsting har bidragit med matnyttig information angående det kommunala självstyret och de 

enskilda kommunernas lokala förhållanden. Avsnittet ”tidigare forskning och kunskapsläge” 

bygger på en studie gjord av Tillväxtverket år 2009 och forskning utförd av docent Jon Pierre 

och amerikanarna Brehm och Gates. 

 

Den teoretiska bakgrunden presenteras med hjälp av läroböcker med resonemang från 

implementeringsforskare som Pressman och Wildavsky och svenska Lennart Lundquist. 

Boken Politik som organisation med Anders Sannerstedts presentation av 

implementeringsproblemet och kapitlet om implementeringsforskningens olika faser av Søren 

C. Winter i Handbook of Public Policy har här varit oumbärliga. För att intervjuerna och 

frågorna till dessa skulle bli så bra som möjligt och för att kunna resonera mig fram till 

lämplig metod använde jag mig av Metodpraktikan av Esaiasson et al.  
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4. Resultatredovisning 

Efter att ha utfört samtalsintervjuer med näringslivsansvariga i de två kommunerna i fråga kan 

jag besvara studiens frågeställningar och analysera kommunernas arbete enligt 

analysmodellen och de två översiktstabellerna om näringslivsarbetet. Jag kommer här att 

presentera mina resultat genom att besvara frågeställningarna i tidigare angiven ordning. 

 

4.1 Frågeställning 1 

Hur arbetar Fagersta kommun med näringspolitik och hur väl överensstämmer den med 

regeringens mål och prioriteringar? 

 

Fagersta näringspolitik sköts av en näringslivsorganisation vid namn Tillväxtgruppen med en 

operativ chef som intervjuats inför denna studie. Organisationen är ett samarbete mellan två 

grannliggande kommuner, Fagersta och Norberg. Tillväxtgruppen är en kommunal 

verksamhet men även en ekonomisk förening som arbetar i likhet med ett företag.
45

 Deras 

uppdrag är att verka för att: 

 

 ”Öka sysselsättningen och trygga befintliga arbetstillfällen 

 Öka attraktionskraften och höja livskvalitén i regionen 

 Höja marknadsvärdet på fast egendom 

 Skapa livskraftiga företag genom en bra nyföretagaranda”
46

 

 

Verksamheten är uppdelad i fyra delar; nyföretagarrådgivning, regionutveckling, 

etablering/kluster och utveckling av befintliga företag. Kommunens strategidokument för 

näringslivsutvecklingen åren 2006-2010 kallas Vision 2006-2010 och behandlar dessa 

verksamhetsområden. Varje verksamhetsområde har ett specifikt mål för verksamheten under 

                                                 
45

 Intervju med Anette Eriksson, chef för Tillväxtgruppen Fagersta 
46
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den aktuella perioden.
47

  Dessa visas här i relation till regeringens målbild: 

 

Regeringen ”Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa 

förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet. 

De näringspolitiska insatserna ska även bidra till att uppnå målen i EU:s gemensamma strategi 

för tillväxt och sysselsättning” 

Fagersta -”Verksamhetens syfte är att öka antalet start av nya företag därigenom skapa fler företag och 

arbetstillfällen.” -”Tillväxtgruppen ska syfta till att främja regional utveckling.” -”Verka för att 

fler företag som vill expandera, etablerar sig i kommunen genom att ta vara på de 

förutsättningar som finns.” -”Genom att främja utvecklingen av befintliga företag att expandera 

och utvecklas i regionen, bidrar det till en positiv utveckling av ökad sysselsättning, tillväxt och 

stärkt konkurrenskraft.”
48

 

Täby  

 

Genom detta dokument kan jag även identifiera vilka områden inom den nationella 

näringspolitiken som omnämns för perioden, antingen ordagrant eller med liknande 

formuleringar: 

Regeringens arbetsområden Fagerstas verksamhet
49

 Täbys verksamhet 

Främjande av entreprenörskap x  

Förbättrat företagsklimat x  

Ökad konkurrenskraft x  

Ökad sysselsättning x  

Mer innovativa miljöer x  

Specialisering av verksamhet x  

Ökad kompetensförsörjning x  

Utvecklad IT-användning   

Fler gränsöverskridande samarbeten x  

 

På frågan om Fagersta beaktar den nationella näringspolitiken innan de drar upp riktlinjer för 

sin egen verksamhet svarar den operativa chefen nekande. Hon säger att de i sin verksamhet 

befinner sig ute hos företagen, för att se hur företagen och marknaden fungerar. Politiken är 

ingenting de fokuserar på, men däremot finns den ju med någonstans i bakgrunden och skapar 

verktygen. Länsstyrelsen bearbetar direktiv från departementen och gör dem till 

handlingsplaner som sedan når ut till kommunen. Däremot går de inte från Tillväxtgruppen ut 
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till företagen och säger att det arbete de gör kommer från politiska direktiv.
50

 

 

Kommunen tittar som sagt inte direkt på den nationella politiken utan behandlar den inte 

förrän den har gått från departementen till myndigheter som exempelvis Tillväxtverket och 

sen vidare till länsstyrelsen. Länsstyrelsen arbetar då med den nationella politiken och tar 

ställning till vad regionens mål kommer att vara utifrån denna, och hur de ekonomiska 

resurserna kan komma att fördelas inom regionen. Därför har Tillväxtgruppen själva inte 

mycket kunskap om hur den nationella politiken och dess mål ser ut.
51

 

 

Angående de förutsättningar kommunen har att arbeta med näringslivet med regeringens mått 

mätt anser hon att den nationella politiken ibland bidrar till en snedfördelning i näringslivet. 

Detta då små regioner behöver väldigt mycket stöd för att det inte ska bli ett för stort glapp 

mellan dem och de större regionerna. Hon talar om storstadsfenomen, att arbetet anpassas 

efter storstäder och storföretagen. Något som kan vara svårt att tillämpa i de små kommunerna 

där samhället inte ser likadant ut. En fungerande infrastruktur är exempelvis extra viktig för 

en kommun som Fagersta, då de behöver bra pendlingsmöjligheter. Hon jämför Fagersta med 

kommunerna i Norrland, där man för att utveckla näringslivet även måste arbeta med att 

underlätta för människor att flytta till regionen, genom till exempel finansiella möjligheter för 

att låna pengar till husbygge. Dessa beslut hamnar enligt den operativa chefen ofta hos 

politikerna, som driver frågorna medan tjänstemän som hon själv försöker föra fram sin åsikt 

för hur näringslivet i kommunen bäst skulle gynnas.
52

 

 

För att tolka implementeringen av regeringens näringspolitik i Fagersta tar jag nu hjälp av 

analysschemat från studiens forskningsdesign. Här kan vi nu konstatera att kommunen inte 

utgår från den nationella näringspolitiken när de styr upp sin egen verksamhet. Då 

kommunens näringslivsorganisation inte arbetar utifrån denna vet de inte heller precis hur den 

ser ut och kan därför inte heller anses förstå hur dess fokus ligger. När det gäller vilka frågor 

kommunen kan använda sig av ser vi utifrån sammanställningen ovan att de arbetar med 
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merparten av de frågor som regeringen fokuserar på, och detta visar att det därför är möjligt 

för kommunen att fokusera på i princip samma frågor som dessa. Trots att kommunen inte 

medvetet ser till regeringens politik visar det sig som konstaterat ovan i schemat över 

verksamhetsområden att fokus är såpass lika mellan regeringens och kommunens politik att 

man kan anse att deras vilja att fokusera på vissa saker inom näringspolitiken är snarlika. 

Däremot kan man från Fagerstas sida som diskuterat ovan ibland tycka att regeringens fokus 

inte ligger på rätt saker i rätt utsträckning, då exempelvis de små kommunerna gärna sett en 

större glesbygdsfokus inom näringspolitiken. Därmed kommer viljan att markeras även med 

ett stämmer inte då svaret kan ses något tvetydigt. 

 

 Fagersta
53

 

Traditionellt perspektiv 

Kommunen utgår från regeringens politik när det gäller 

näringslivsfrågor 

Stämmer Stämmer inte 

x 

Förstå 

Kommunen förstår vad regeringens fokusfrågor  för landets 

näringspolitik är 

Stämmer Stämmer inte 

x 

Kunna 

Kommunen har möjlighet att använda sig av samma näringspolitiska 

fokusfrågor som regeringen 

Stämmer 

x 

Stämmer inte 

Vilja 

Kommunen vill använda sig av samma näringspolitiska fokusfrågor som 

regeringen 

Stämmer 

x 

Stämmer inte 

x 

 

Fagerstas näringspolitik och de områden de fokuserar på stämmer därmed relativt väl in på 

vilka områden regeringen har velat se en fokusering kring och implementeringen kan ur detta 

perspektiv se relativt lyckad ut. Empirin stödjer därmed inte teorin i detta fall och 

implementeringen ser inte ut att ha misslyckats helt. Analysen med hjälp av analysmodellen 

som följer efter slutet av resultatredovisningen visar dock på viktiga orsaksfaktorer som bör 

vara med i beräkningen innan några definitiva slutsatser kan dras. 
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4.2 Frågeställning 2 

Hur arbetar Täby kommun med näringspolitik och hur väl överensstämmer den med 

regeringens mål och prioriteringar? 

 

I Täby kommun finns en näringslivschef som ensamt arbetar med näringslivsfrågorna för 

kommunen. Under intervju med denna näringslivschef spekulerar hon i huruvida att arbeta i 

en sådan här liten näringslivsenhet är ett storstadssyndrom då hon sett att man ute i landet ofta 

arbetar inom mycket större enheter. Täby som kommun har däremot ett samarbete, kallat 

Stockholm Nordost, med fem andra kommuner nämligen Danderyd, Norrtälje, Vallentuna, 

Vaxholm och Österåker. I detta samarbete behandlas bland annat regionens förutspådda 

tillväxt, och därmed även vissa av de områden inom näringspolitiken som behandlas här.
54

 

 

I Täby finns det två övergripande principer som fungerar som arbetets ledstjärnor och som allt 

näringslivspolitiskt arbete kan kategoriseras under. De två principerna är att: 

 

 Täby ska ha Sveriges bästa näringslivsklimat 

 och att de ska ha 

 20 000 nya arbetsplatser fram till år 2030
55

 

 

Då många kommuner väljer att ha ett separat näringslivspolitiskt program har Täby genom 

åren valt att inkludera sitt program i den kommunala verksamhetsplanen och den långsiktiga 

översiktsplanen. Efter höstens val har dock önskan om ett eget näringslivspolitiskt program 

framförts, ett program som nu arbetas fram.
56

 På kommunens hemsida kan man finna denna 

övergripande målsättning, som här presenteras i den jämförande tabellen med regeringens och 

Fagerstas målsättningar: 
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Regeringen ”Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa 

förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet. 

De näringspolitiska insatserna ska även bidra till att uppnå målen i EU:s gemensamma strategi 

för tillväxt och sysselsättning” 

Fagersta -”Verksamhetens syfte är att öka antalet start av nya företag därigenom skapa fler företag och 

arbetstillfällen.” -”Tillväxtgruppen ska syfta till att främja regional utveckling.” -”Verka för att 

fler företag som vill expandera, etablerar sig i kommunen genom att ta vara på de 

förutsättningar som finns.” -”Genom att främja utvecklingen av befintliga företag att expandera 

och utvecklas i regionen, bidrar det till en positiv utveckling av ökad sysselsättning, tillväxt och 

stärkt konkurrenskraft.” 

Täby ”Kommunen har två ambitioner för näringslivet i Täby; dels vill vi att skapa de bästa  

förutsättningarna för ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt näringsliv. Samtidigt vill vi att 

fler täbybor ska ha möjlighet att finna ett passande arbete på hemmaplan.”
57 

 

Då Täby inte har några specifika strategiska dokument för näringspolitiken får jag för min 

analys av verksamhetsområden använda mig av det aktuella kommunala dokument som 

omnämner näringslivet, nämligen den ambitiösa Översiktsplanen för 2010-2030. Det tidigare 

nämnda samarbetet Stockholm Nordost har ett strategiskt dokument som behandlar deras 

vision.
58

 Då dokumentet nämner arbetsområden som det skall satsas på inom kommunerna har 

även detta använts för min kartläggning nedan. Som konstaterat ovan följer kommunens 

arbete alltid ledstjärnorna som behandlar företagsklimat och fler arbetstillfällen, och inom 

dessa prioriterade områden kan jag hitta många av de områden som även läggs fram som 

prioriterade av regeringen. Dessa syns nedan i tabellen. 

 

Regeringens arbetsområden Fagerstas verksamhet Täbys verksamhet
59

 
Främjande av entreprenörskap x x 

Förbättrat företagsklimat x x 

Ökad konkurrenskraft x x 

Ökad sysselsättning x x 

Mer innovativa miljöer x  

Specialisering av verksamhet x  
Ökad kompetensförsörjning x x 

Utvecklad IT-användning   
Fler gränsöverskridande samarbeten x n/a

60 
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Näringslivschefen säger att trots att de kommunala politikerna och hennes kollegor kanske 

inte alltid tänker på det, så ser hon hur den nationella näringspolitiken får genomslag även på 

den kommunala nivån. Hon tar som exempel deras arbete med att främja entreprenörskap. 

Detta är något som kommunen arbetar med och vill fortsätta arbeta med för att utveckla 

företagen och få dem mer konkurrenskraftiga. Däremot ser kommunen inte detta arbete som 

en beställning från regeringens sida. Då jag med det traditionella perspektivet syftar på 

medvetna steg för att arbeta med näringspolitiken enligt regeringens mål blir det härmed ett 

kryss i analysmodellen nedan för att kommunens arbete inte stämmer in med detta 

perspektiv.
61

 

 

Att förstå regeringens näringspolitik tycker hon egentligen inte är så svårt. Däremot kan hon 

tycka att näringspolitiken och dess målsättningar är väldigt övergripande, och därför kan de 

vara lite otydliga. Hon menar att vår nuvarande regering fokuserar mycket på små och 

medelstora företag, vilket resulterar att det blir ännu mer svårt att se konkreta mål då detta är 

en ännu mera ”spretig” grupp än storföretagarna. Men hon anser att den övergripande 

politiken i sig fyller en funktion då man på detta sätt kan få politiken att passa alla, oavsett om 

det är enmansföretagaren eller det multinationella företaget. Viktigt i detta sammanhang anser 

hon även vara att det är en nationell styrning i denna fråga som inte konkurrerar ut det lokala 

självstyret. Att definiera vad näringslivet i sig är har hon märkt är en komplicerad fråga vilket 

även försvårar tolkningen av vilka mål som är satta.
62

 Då svaret här är tvetydigt kan jag inte 

göra annat än att markera både svarsalternativen för förstå respektive inte förstå i 

analysmodellen. 

 

I Täby är resurserna stora och näringslivschefen säger sig därför ha stora möjligheter att 

bedrivas det arbete hon och kommunen vill. Detta visar sig även i sammanställningen av 

berörda verksamhetsområden ovan. Däremot har kommunen valt att driva en relativt liten 

organisation för näringslivsfrågor. Mycket berörs men med fler människor i organisationen 

konstaterar hon att fler företag hade kunnat få hjälp inom kommunen. Hon tror sig här se en 

skillnad mellan de högerstyrda och de vänsterstyrda kommunerna, där de blå kommunerna i 

större utsträckning vill låta näringslivsutvecklingen skötas av företagarna själva, medan de 
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röda kommunerna har en större kommunalt näringslivspolitiskt engagemang. Hon är däremot 

noga med att påpeka att detta inte är något som hon inte vet är statistiskt säkerställt, men en 

tendens som hon tycker sig se.
63

 

 

Kommunen visar överlag en tendens att fokusera på relativt liknande frågor som regeringen i 

näringspolitiken, och markeras därmed som att vilja använda samma prioriteringar som 

regeringen. Däremot väljer kommunen att inte arbeta med dessa frågor i lika stor utsträckning 

som de antagligen hade haft möjlighet till med tanke på sin lilla näringslivsenhet men sina 

stora kommunala resurser. Som undantag har vi även det utanförskap, som man i regeringens 

målsättning talar om, och som man i princip inte kan se som ett problem för Täby. Där ligger 

arbetslösheten på ca 2 procent och problemet ligger snarare i att en för liten personalstyrka är 

i rörelse och företagen har svårt att hitta kompetent personal än att för många är utan arbete. 

Men då befolkningen väntas öka satsar man ändock på sysselsättning. Förutsättningarna ser 

bara mycket annorlunda ut jämfört med den genomsnittliga kommunen. Därför markeras även 

stämmer inte med ett kryss i denna fråga. 

 

 Täby
64

 

Traditionellt perspektiv 

Kommunen utgår från regeringens politik när det gäller 

näringslivsfrågor 

Stämmer Stämmer inte 

x 

Förstå 

Kommunen förstår vad regeringens fokusfrågor  för landets 

näringspolitik är 

Stämmer 

x 

Stämmer inte 

x 

Kunna 

Kommunen har möjlighet att använda samma näringspolitiska 

fokusfrågor som regeringen 

Stämmer 

x 

Stämmer inte 

Vilja 

Kommunen vill använda sig av samma näringspolitiska fokusfrågor som 

regeringen 

Stämmer 

x 

Stämmer inte 

x 

 

Även Täbys näringspolitik stämmer därmed relativt väl in med regeringens mål och 

prioriteringar. Däremot kan vi här se att det finns ett fåtal frågor bland de som regeringen lyft 
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fram, som kommunen väljer att inte arbeta med, eller åtminstone inte nämner i sina relativt 

innehållstunna styrdokument. Vi kan härmed konstatera att empirin till viss del stämmer med 

teorin och att implementeringen till en viss del misslyckas här. Även i detta konstaterande 

hänvisar jag vidare till analysen, då detta resonemang behövs för att ge ett fullständigt svar. 

4.3 Frågeställning 3 

Går det att utröna betydande skillnader mellan Fagerstas och Täbys näringspolitik? 

 

De två studerade kommunerna har vissa grundläggande operativa skillnader, vilka kan 

påverka de näringspolitiska frågor kommunerna arbetar med och på vilket sätt. Den mest 

påtagliga skillnaden när man studerar de två kommunerna är de sorters organisationer som 

kommunerna valt att hantera de näringspolitiska frågorna i. Den lilla kommunen Fagersta 

väljer här att samla allt kommunalt arbete med dessa frågor till en organisation med 2,75 

procents fast tjänst och runt ett tiotal projektanställda.
65

 Den påtagligt större och folktätare 

kommunen Täby har däremot valt att sköta sin näringslivsutveckling på en enmansbasis.
66

 

Detta gör att oavsett skillnader och likheter i vilka frågor de väljer att arbeta med, är det stor 

skillnad i vilken utsträckning de kan göra detta. 

 

Fagerstas näringslivsorganisations operativa chef anser att den kommunala 

näringsverksamheten är ett måste. Näringsverksamheten hjälper till att få ett sprudlande 

näringsliv och utan den stannar tillväxten i kommunen upp. Faktum är att hon skulle vilja byta 

bort ordet näringsliv mot samhällsbyggare för att arbetet de utför är så pass brett. De arbetar 

med att företräda näringslivet och dess framtid men även för att göra kommunen till en ännu 

trivsammare miljö att vistas och bo i.
67

 Täbys näringslivschef är något mer restriktiv i sin 

diskussion kring kommunens näringspolitiska varande eller icke varande. Hon talar om 

kommuner som åtminstone förr mer eller mindre kunnat gå ut med att de inte behöver fler 

företag över huvud taget. Nu tycker hon sig se en större önskan till ett utvecklat näringsliv 

även på lokal nivå då människor i exempelvis Stockholmsregionen inte lika gärna pendlar. 

Hon anser att alla kommuner behöver en effektiv kommunal förvaltning som förvaltar 

                                                 
65

 Intervju med Anette Eriksson, chef för Tillväxtgruppen Fagersta 
66

 Intervju med Kristina Eineborg, näringslivschef Täby kommun 
67

 Intervju med Anette Eriksson, chef för Tillväxtgruppen Fagersta 



33 

 

skattebetalarnas pengar på bästa sätt och arbetar med just service och bemötandefrågor.
68

 

Därför ser även hon ett kommunalt behov för näringspolitiken, men ambitionsnivån verkar 

ligga på ett annat plan. 
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5. Avslutande slutsatser 

Med hjälp av uppsatsens empiriska undersökning och de besvarade frågeställningarna kan jag 

nu dra slutsatser angående studiens huvudsakliga problem, nämligen huruvida 

implementeringsteorin stämmer eller inte när det gäller kommunal näringspolitik. 

 

Analysmodellen som efter hand fyllts i och som skall fungera som ett hjälpmedel i denna 

analys visar att ingen av de två studerade kommunerna uppvisar en ambition till att utgå från 

det nationella arbetet som regeringen presenterar. De ser till kommunernas behov snarare än 

till vad regeringen menar. Detta visar direkt att jag inte kommer ha möjlighet att visa på en 

medveten implementering i linje med regeringens arbete. Detta faktum kan jag få hjälp med 

att förstå genom de andra ifyllda delarna av mitt analysschema som visar att de båda 

kommunerna har funnit svårigheter i att förstå den nationella politiken och de har visat på viss 

motvilja att följa en nationell politik.  

 

Efter detta konstaterande följer däremot studiens stora överraskning, en överraskning som 

insinueras i analysschemats spalter kunna och vilja men blir som tydligast i de sammanfattade 

tabeller jag arbetat med för att kartlägga exakt vad kommunernas näringspolitik fokuserar på. 

Vad som visas här är att trots kommunernas avsaknad av ambition att implementera 

näringspolitiken enligt regeringens preferenser så är kommunernas verksamhet faktiskt 

förvånansvärt lik regeringens. Detta gäller inte i avseendet vilket format de väljer att gå till 

väga med i sitt arbete med näringslivet, då de här visar upp mycket olika organisationsformer. 

Fagersta kommun har anammat vad som redan i avsnittet för tidigare forskning benämns som 

den fristående modellen. Täby kommun å andra sidan använder sig av den så kallade 

sekretariatsmodellen. Detta resulterar i en viss skillnad i kapacitet då Fagersta med sin större 

organisation kan ta sig an fler verksamhetsområden än Täby. 

 

När det däremot gäller vilka frågor de faktiskt arbetar med visar studiens empiri att Fagersta 

kommun arbetar med förbättringar av nästintill alla de prioriteringar som regeringen lyfter 

fram. När det gäller Täby kommun är som tidigare nämnt inte näringslivsarbetet lika 

omfattande men de täcker med sin verksamhet ändock ett relativt stort spann av regeringens 
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prioriteringar. Till detta påstående bör dock tilläggas att en viss källkritisk tanke bör skänkas 

de utförda intervjuerna, då det finns en möjlighet att de intervjuade ser ett intresse i att 

framhäva ett så brett och ambitiöst arbete som möjligt.  

 

Angående de tre jämförda målbilderna kan jag konstatera att även dessa verkar sträva åt 

samma håll. Det konkurrenskraftiga och utvecklade näringslivet och den ökade 

sysselsättningen är grundläggande ledord i alla dessa målbilder, som dock skiljer sig lite grann 

i graden av specificering av arbetet och dess mål. Den utmärkande skillnaden mellan 

regeringens målbild och de två kommunernas är att de två kommunerna inte nämner det 

gemensamma EU arbetet. Detta arbete baseras däremot på en ökad kompetensförsörjning och 

ett främjande av entreprenörskap
69

, verksamheter som kommunerna enligt studien konstaterat 

arbetar med. Återigen visar det sig att de saker kommunerna faktiskt arbetar med täcker en 

stor del av det arbete regeringen presenterar. 

 

Studiens huvudsakliga hypotes, att kommunernas implementerande arbete inte stämmer 

överens med regeringens mål och prioriteringar, måste därför delvis förkastas då 

kommunernas mål och prioriteringar faktiskt är relativt lika regeringens mål och 

prioriteringar. Detta måste däremot göras med den stora reservationen att trots att det handlar 

om en sorts frivillig implementering, så handlar det inte om en medveten implementering på 

så sätt att kommunerna inte aktivt utgått från regeringens arbete, men att utfallet visar att 

kommunens och regeringens arbete ändock stämmer relativt väl överens med varandra.  

 

Då den första hypotesen bara delvis kan förkastas måste jag även se till de fyra 

kompletterande hypoteserna som behandlar faktum att ”kommunerna inte förstår”, 

”kommunerna inte vill” och ”kommunerna inte utgår från”. Här kan jag i de intervjuade 

näringslivsansvarigas svar se bevis för att dessa tre hypoteser stämmer relativt väl. Hypotesen 

om att kommunerna inte kan arbeta med liknande näringspolitik som regeringen däremot 

måste förkastas då detta har visat sig vara möjligt för kommunerna i och med att de faktiskt 

arbetar med liknande verksamhetsområden. 

                                                 
69

 EU:s webbportal (2010) 



36 

 

Uppsatsen mål att kunna bevisa eller motbevisa implementeringsteorin och dess påstående att 

implementering alltid misslyckas kan därmed genomföras.  

 

De två studerade, mycket olika kommunerna, visar att genomförandet av politisk styrning 

ibland faktiskt utfaller som det är tänkt, även om det inte alltid görs genom att systematiskt 

följa regeringens ord. Om implementeringsteorin kan motbevisas eller inte blir i detta fall en 

tolkningsfråga då det beror på om kommunernas omedvetna implementering verkligen kan 

ses som lyckad implementering, dvs. lyckat genomförandet av politisk styrning, eller om 

dessa likheter i verksamheterna kanske beror på något helt annat än implementeringen. 

 

Om vi tillåter oss att se detta omedvetna kommunala implementeringsarbete som lyckad 

implementering, trots att kommunerna inte aktivt arbetat för att anpassa sig till regeringens 

preferenser, kan implementeringsteorin till en viss del motbevisas. Då den kommunala 

implementeringen inte skiljer sig så mycket gentemot den nationella politiken i dessa fall där 

implementeringen är som troligast att skilja sig, finns möjligheten att teorin kan klara sig ännu 

sämre (det vill säga att implementeringen faller ännu bättre ut) i kommuner som liknar 

varandra mer.  

 

Ur regeringens perspektiv skulle man kunna ana att de till viss del är nöjda, för oavsett avsikt 

med den kommunala politiken så ser den således relativt mycket ut som den nationella, och 

detta i två kommuner med helt olika politiska ideologier. Trots att detta må vara en intressant 

upptäckt kan jag, på grund av tvivelaktigheten i om denna omedvetenhet i verksamheten 

verkligen rör sig om lyckad implementering, inte avsluta denna studie med att helt säkert 

konstatera att implementeringsproblemet är felaktigt.  

 

Frågan väcks istället, hur dessa verksamheter har kommit att se så pass lika ut, eftersom det 

enligt studien visat sig att det inte är på grund av att kommunerna aktivt baserar sin 

verksamhet på regeringens målbilder? Är det tack vare de ovan nämnda informativa 

styrmedlen, eller finns det kanske en slags allmän konsensus i näringslivsarbetet runt om i 

landet om var fokus bör ligga och vilka områden man bör satsa på för att uppnå ett så levande 
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näringsliv som möjligt? I avsnittet tidigare forskning nämnde jag tidigare Brehm och Gates 

forskning som menade att det lokala arbetet kan lyckas på grund av andra faktorer än känslan 

av krav på att följa det nationella arbetet. Kan det istället kanske varit tack vare sociala och 

funktionella preferenser som arbetet kan anses som lyckat? Om detta eller någonting annat är 

svaret på varför kommunerna arbetar som de gör lämnar jag härmed öppen för framtida 

forskning. 
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6. Bilaga 

Här följer de frågor som låg till grund för de samtalsintervjuer jag utförde med 

näringslivsansvariga för de två kommunerna: 

Kommunens näringspolitik - frågor till de två kommunerna 

 Hur länge har du arbetat som näringslivschef för kommunen/kommunens 

tillväxtgrupp? 

 Hur många är ni som arbetar med näringslivsfrågorna i Täby/Fagersta?  

 Har kommunen/Tillväxtgruppen några strategiska dokument för 

näringslivsutvecklingen? 

- Vem ligger i sådana fall bakom initiativet till dessa dokument? 

- Vem ligger bakom den faktiska utformningen av eventuella dokument?  

 Vill du förklara för mig hur ert näringslivsarbete ser ut i kommunen? 

- vilka frågor arbetar ni med? 

- vilka frågor lägger ni störst fokus på? 

- hur kommer det sig att det är just dessa frågor ni fokuserar på? 

 Kan du berätta för mig hur ni gick tillväga när ni utvecklade ert nuvarande 

näringslivsarbete?  

 Finns det några tydliga samband att se mellan kommunens näringslivsarbete och 

kommunens starka politiska tillhörighet enligt dig?  

 Anser du att ett kommunalt näringslivsarbete är ett måste, trots att det inte är en 

obligatorisk verksamhet för kommunerna? 

Frågor till Täby 

 Är du politisk tillsatt eller är anställd tjänsteman? 

- om tjänsteman, hur ser din roll ut gentemot de politiskt tillsatta i kommunen?  

Vems ansvar/sista ordet/samarbete/politiska åsikter osv. 

Frågor till Fagersta 

 Vill du berätta för mig om hur det gick till när Tillväxtgruppen startades?  

 Hur ser Tillväxtgruppens roll ut gentemot de politiskt tillsatta i kommunen?  

Vems ansvar/sista ordet/samarbete/politiska åsikter osv? 

Kommunen om regeringens näringspolitik 
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 Beaktar ni regeringens näringspolitik innan ni drar upp riktlinjer för er egen 

verksamhet? 

 Finns det någon del eller delar av den nationella näringspolitiken som ni väljer att 

fokusera eller inte fokusera på? I så fall varför? (Se nedan för sammanfattande ord om 

regeringens näringspolitik) 

 Anser du att ni har de förutsättningar inom kommunen som krävs för att kunna bedriva 

ett näringslivsarbete som är i linje med regeringens mål? (tillräckliga resurser, 

ekonomiska medel, personal, tid, näringslivets karaktär, andra praktiska resurser osv.) 

 Anser du att regeringen formulerar målen för näringspolitiken (så som den förväntas 

bedrivas på kommunal nivå) på ett begripligt sätt/på ett sätt som ni förstår? Om 

inte,vad är det som brister? Vad är svårt att förstå?  

 

Regeringens näringspolitik 

 

Regeringens målsättning enligt Budgetpropositionen: 

”Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa 

förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet. 

De näringspolitiska insatserna ska även bidra till att uppnå målen i EU:s gemensamma 

strategi för tillväxt och sysselsättning”  

 

Regeringens näringspolitik verkar inom områdena utveckling av företag och innovationer, 

främjande av entreprenörskap, konkurrens och turism, regelförenkling, frågor inom 

associationsrätt och immaterialrätt. 

 

Prioriteringar  

Regeringens prioriteringar för en regional tillväxt för att främja konkurrenskraft, 

entreprenörskap och sysselsättning: 

 Innovation och förnyelse 

 Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud 

 Tillgänglighet 

 Strategiskt gränsöverskridande samarbete 



40 

 

7. Referenslista 

Litteratur 

 Brehm, John &  Gates, Scott (1997) Working, Shirking, and Sabotage – Bureaucratic 

Response to a Democratic Public. Michigan: The University of Michigan Press 

 Esaiasson, Peter et al. (2007) Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ 

och marknad. 3 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik 

 Pierre, Jon (1992) Kommunerna, näringslivet och näringspolitiken. Stockholm: SNS 

Förlag 

 Sannerstedt, Anders (2008) Implementering - hur politiska beslut genomförs i 

praktiken. I Rothstein, Bo (red.) Politik som organisation. 3. uppl. Stockholm: SNS 

Förlag 

 Vedung, Evert & van der Doelen, Frans C.J (1998) The Sermon: Information 

Programs in the Policy Process. I Bemelmans-Videc, Marie-Louise et al. Carrots, 

Sticks & Sermons. New Brunswick: Transaction Publishers 

 Vedung, Evert (1991) Utvärdering I politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur 

 Winter, Søren C.  (2006) Implementation. I Peters, B.Guy & Pierre, Jon. Handbook of 

Public Policy. London: SAGE Publications Ltd 

 

Intervjuer  

 Anette Eriksson, chef för Tillväxtgruppen Fagersta, telefonsamtal 16 december 2010 

 Kristina Eineborg, näringslivschef Täby kommun, telefonsamtal 7 december 2010 

 

Internet 

 EU:s webbportal (2010) Sysselsättning och socialpolitik.  

 Tillgänglig: http://europa.eu/pol/socio/index_sv.htm (2010-12-21) 

 Fagersta (2010) Fagersta kommunfakta 2010 

Tillgänglig: http://www.h.scb.se/kommunfakta/k_frame.htm (2010-12-08) 



41 

 

 Näringsdepartementet (2007) En nationell strategi för regional konkurrenskraft, 

entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 – en sammanfattning. Tillgänglig: 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/08/06/49/f557d2bc.pdf (2010-11-11) 

 Näringsdepartementet (2010) Växtkraft – 172 insatser och områden som främjar jobb 

och företagsamhet i hela landet.  

Tillgänglig: http://www.sweden.gov.se/sb/d/12567/a/139215 (2010-11-08) 

 Regeringskansliet (2006) Budgetproposition för 2007 - Prop. 2006/07:1  

Tillgänglig: http://regeringen.se/sb/d/6188/a/69626 (2010-11-29) 

 Regeringskansliet (2007) Budgetproposition för 2008 - Prop. 2007/08:1  

Tillgänglig: http://regeringen.se/sb/d/8703/a/88169 (2010-11-29) 

 Regeringskansliet (2008) Budgetproposition för 2009 - Prop. 2008/09:1  

Tillgänglig: http://regeringen.se/sb/d/10169/a/111679 (2010-11-29) 

 Regeringskansliet (2009) Budgetproposition för 2010 - Prop. 2009/10:1  

Tillgänglig: http://regeringen.se/sb/d/11453/a/131716 (2010-11-29) 

 Stockholm Nordost (2005) Stockholm Nordost - en vision  

Tillgänglig: http://www.stockholmnordost.se/upload/Dokument/ 

5.2-Nordostvision-kartor.pdf  (2010-12-20) 

 Sveriges kommuner och landsting (2008) Om kommuner. 

Tillgänglig: http://www.skl.se/web/Om_kommuner.aspx (2010-11-18) 

 Sveriges kommuner och landsting (2009) Varför lokal demokrati – argument för lokal 

självstyrelse.  

Tillgänglig: http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39504_1.pdf (2010-11-26) 

 Sveriges Riksdag (2010) Regeringsformen 

Tillgänglig: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3925 (2010-11-11) 

 Tillväxtgruppen i Norra Västmanland (2006) Vision 2006 - 2010.  

Tillgänglig: http://www.tillvaxtgruppen.com/om_tillvaxtgruppen/documents/ 

vision_2006_2010.pdf (2010-11-22) 



42 

 

 Tillväxtgruppen i Norra Västmanland (2010) Om Tillväxtgruppen  

Tillgänglig: http://www.tillvaxtgruppen.com/om_tillvaxtgruppen 

/om_tillvaxtgruppen.shtml (2010-12-08)  

 Tillväxtverket (2009) Lokala innovativa miljöer – En förstudie. 

Tillgänglig: http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1288&page 

Index=0 (2010-11-29) 

 Tillväxtverket (2010) Tillväxtverket  

Tillgänglig: http://www.tillvaxtverket.se/2.21099e4211fdba8c87b 

800016732.html (2020-11-29) 

 Täby Kommun (2009) Översiktplan 2010-2030.  

Tillgänglig: http://www.taby.se/sv/Stadsbyggnad_trafik/Stadsplanering/ 

Stadsutvecklingsprojekt1/Ny-oversiktsplan-2010/ (2010-11-23) 

 Täby (2010) (A) Täby kommunfakta 2010 

Tillgänglig: http://www.taby.se/PageFiles/9787/0160%20T%c3%a4by%20 

FAKTA%202010.pdf (2010-12-06) 

 Täby (2010) (B) Näringslivet i Täby 

Tillgänglig: http://www.taby.se/sv/Foretagare/Naringslivet-i-Taby/ (2010-12-06) 

 Valmyndigheten (2006) Allmänna val 17 september 2006 

Tillgänglig: http://www.val.se/val/val2006/slutlig/K/rike/delar.html (2010-12-03) 


