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Abstract

This study aimed to explore the perceived role and mandate of  civil servants employed in municipalities 

in  Kronoberg  county.  The  study  aimed to  answer  the  question  whether  civil  servants  engaged  in  

municipal economics have different perspectives on their mandate and role based on how said civil  

servants implement and manage policy tools available in Swedish municipalities. The study aimed to 

through policy tools theory explain how civil servants through four categories view the policy tools  

employed in the municipality. The study is based on the reasoning that policy tools influences exercise  

of  authority that in turn influences view on policy tools. In order to study civil servants perspective on 

perceived mandate and role interviews were conducted with a sample of  civil servants from each of  the 

eight  municipalities  in  Kronoberg  county.  The results  shows that  out  of  eight  civil  servants,  each 

representing one municipality six civil servants see their perceived mandate as free and their role as to 

create conditions for local economic development. Two out of  eight civil servants perceive their role 

and mandate as limited in creating conditions for local economic development.  

Keywords: Policy tools, municipal economics, implementation, management, Swedish municipalities 
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1. Inledning

”Idag finns det en väldigt hög medvetenhet om att tillväxtfrågor påverkar välfärd. Den offentliga sektorn jobbar inte  

enskilt i samma utsträckning som tidigare utan i samverkan med privata aktörer, sida vid sida.”1

Näringslivsutveckling  har  utvecklats  till  en  allt  mer  central  del  av  kommunal  verksamhet,  även  då 

näringslivsfrågor inte  ingår i  obligatorisk  kommunal  kärnverksamhet  upptar uppdraget  att  attrahera 

företag, skapa arbetstillfällen och således i förlängningen säkerställa kommunal välfärd allt mer av det 

kommunala uppdraget.2

Svensk  kommunal  näringslivspolitik  karaktäriserades  från  1960-  till  tidigt  1990-tal  av  statliga 

målinriktade  satsningar  inom  ramen  för  en  storskalig  näringslivspolitik,  ofta  genom  storskaliga  

industrisatsningar.3 Den storskaliga nationella näringslivspolitiken kom dock att trappas ner redan under 

1980-talet till fördel för en generell näringslivspolitik syftande till decentralisering av näringslivspolitik 

till  landets kommuner. Denna utveckling i  kombination med den ekonomiska omstrukturering som 

genomfördes under tidigt 1990-tal i spåren av den ekonomiska krisen utgör grunden för nuvarande 

samverkan mellan kommun och näringsliv. Kommuner samarbetar sedan dess i större utsträckning med 

lokalt  näringsliv  i  syfte att  befrämja  lokal  näringslivsutveckling,  ett  samarbete som under  senare år 

vidareutvecklats till regional nivå.4 En majoritet av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillfrågade 

kommuner  anser  sig  utgå  från  en  utarbetad  strategi  för  näringslivsutveckling,  vilken  ca  70  % av  

medverkande kommuner såg som central för arbetet. Kommunal näringslivsutvecklings ökade betydelse 

är  således  mätbar  genom  att  antalet  kommuner  som  inkluderat  näringslivsutveckling  som 

kärnverksamhet  ökat,  samtidigt  som  det  kommunala  uppdraget  vilket  ofta  benämns  som 

näringslivsansvarig kommit att innefatta en allt mer omfattande uppdragsbeskrivning.5 

De verktyg kommuner har att tillgå är grundläggande för framgångsrik kommunal näringslivsutveckling. 

SKL uppger i rapporten  Räkna, räkna, ranka – en rapport om att mäta företagsklimatet i kommunerna  att 

företag  tenderar  att  etablera  sig  i  kommuner  där  kommunal  aktivitet  är  attraktiv  för  företagande. 

Verktyg  som  antas  påverka  förutsättningar  för  kommunal  näringslivsutveckling  inkluderar 

myndighetsutövning, service, lokal kompetens, samarbete med lokalt näringsliv samt internt samarbete 

inom kommunal förvaltning.6 Guy Peters menar att dessa verktyg myndigheter, i denna undersökning 

svenska kommuner har att tillgå skall ses som policyverktyg, vilket inbegriper de verktyg en myndighet  

har  att  tillgå  för  att  skapa  ändamålsmässig  policy.7 Peters  argumenterar  för  att  policyverktyg  inte 
1 Telefonintervju, Thomas Karlsson, näringslivsansvarig, Växjö kommun. 
2 Nya rum i samverkan, SKL, 2009, s-3 
3 lokal och regional näringslivspolitik – konkurrens, samarbete, utveckling, LIU, 2010, s-27
4 Moderna Kommuner, Montin, 2007, s-56
5 Den strategiske mångsysslaren, SKL, 2008, s-7
6 Räkna, räkna ranka – En rapport om att mäta företagsklimatet i kommunerna, SKL, 2010, s-9,12
7  Policy Instruments and Public Management: Bridging the Gaps, Peters, 2000, s- 1
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implementeras  automatiskt  utan  att  implementering  och  management8 inverkar på  utfall  av 

policyverktyg.9 I  denna undersökning undersöks  näringslivsansvarigas mandat10 och roll11 som antas 

påverkas  av  implementering  &  management  av  de  policyverktyg  som  finns  tillgängliga  i  svenska 

kommuner.  Svenska  kommuner  är  inte  tillåtna  att  genom  t.ex.  skatteincitament  befrämja 

näringslivsutveckling  då  kommunallagen  inskränker  kommuners  möjligheter.12 Således  utgörs  de 

policyverktyg en kommun har att tillgå av myndighetsutövning, service, lokal kompetens, samverkan 

med lokalt näringsliv och internt samarbete. 

Beträffande Småland, specifikt Kronoberg, ses i länets kommuner satsningar syftande specifikt till att  

befrämja lokal näringslivsutveckling, Kommunerna kan dock inte sägas ha samma förutsättningar för 

näringslivsutveckling.  Vad  som  dock  är  gemensamt  och  centralt  för  kommunernas  satsningar  på 

näringslivsutveckling är de näringslivsansvariga13 som i kommunerna ansvarar för näringslivsfrågor och 

således  för  implementering  &  management  av  policyverktyg  som  används  för  att  befrämja  lokal  

näringslivsutveckling. 

Skiftande  användning  av  policyverktyg  inom  kommunerna  kan  rimligtvis  antas  påverka 

näringslivsansvarigas mandat och roll.  Detta antagande baseras på tidigare forskning där Jon Pierre 

framhåller att operativt ansvar för lokal näringslivsutveckling främst finns hos tjänstemän som arbetar 

förhållandevis fritt från kommuners politiska del.14 Vidare utgör Guy Peters teoretiska resonemang om 

att implementering & management av policyverktyg påverkas av tjänstemän ett skäl till att undersöka 

näringslivsansvarigas  uppfattade  roll  och  mandat.15 I  syfte  att  undersöka  kopplingen  mellan 

policyverktyg  och implementering  & management  genomförs  i  denna  undersökning intervjuer.  De 

policyverktyg som undersöks och antas ligga till grund för intervjupersonernas mandat och roll har i 

tidigare forskning påvisats inverka på näringslivsutveckling i svenska kommuner.16

8 Management & implementering avser i denna undersökning administrering av policyverktyg utfört av tjänstemän i 
syfte att uppnå ett specifikt utfall - Policy Instruments and Public Management: Bridging the Gaps, Peters, 2000, s - 
41, 45

9 Policy Instruments and Public Management: Bridging the Gaps, Peters, 2000, s- 35
10 Mandat avser i denna undersökning ”Åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen” - Göteborgs Stad, 

statskansliet, Utbildning för utskottsledamöter Kommunallagen. 
11 Roll avses i denna undersökning ”att tolka och förstå sin omvärld och handla därefter” -  Den strategiska 

mångsysslaren, SKL, 2008, s- 1
12 Kommunallagen (1991:900) Kap 2- Kommunernas och landstingens befogenheter, Allmäna befogenheter 8 § 
13 Den strategiska mångsysslaren, SKL, 2008, s- 4
14 Framgångsrika kommuner – mot en ny näringslivspolitisk modell?,Pierre, svenska kommunförbundet, 1996, sid-7-8
15 Policy Instruments and Public Management:  Bridging the Gaps, Peters, 2000, s - 35
16 Företagsklimatet – kommunen gör skillnad, SKL, 2009, s – 16, 26
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1.1 Problematisering 
Mot bakgrunden att näringslivsutveckling utvecklats till en central del av kommunal verksamhet, att de 

policyverktyg  kommuner  har  att  tillgå  inverkar  på  näringslivsansvarigas  roll  och  mandat  ter  sig  en 

undersökning  över  näringslivsansvarigas  i  Kronobergs  läns  roll  och  mandat  vara  av  intresse  att 

genomföra.  Vetenskapligt  har  administration,  management  &  implementering  som  ämnesområde 

dominerats  av  statsvetenskaplig  forskning  medan  policyverktyg  som  ämnesområde  dominerats  av 

ekonomisk forskning, vilket medfört att kopplingen mellan ämnesområdena ofta utelämnas. 17 Peters 

menar att även tidigare forskning ofta bortsett från kopplingen mellan policyverktyg, implementering & 

management. Att åskådliggöra kopplingen mellan policyverktyg och implementering & management 

möjliggör  en  sammanföring  av  ämnesområdena.  Peters  menar  att  kopplingen  mellan  val  av 

policyverktyg,  implementering,  management  och  den  roll  tjänstemän  har  i  management  & 

implementering  av  policyverktyg  påvisar  en  kopplingen  mellan  ämnesområdena  som  sinsemellan 

påverkande.

Länets näringslivsansvariga kan antas utvecklat olika mandat och roller beroende på vilka policyverktyg 

som används inom kommunen,  vilka  inverkar  på hur dessa uppfattar  sin  roll  och sitt  mandat.  En 

undersökning över detta ter sig således intressant då implementering & management av policyverktyg 

sannolikt  påverkar  utfallet  av  kommuners  näringslivssatsningar.  Tidigare  undersökningar  kring 

kommunal  näringslivsutveckling  har  främst  baserats  på  informant-undersökningar  vilka  utelämnat 

kopplingen som Peters anser saknas. Peters föreslår en kategorisering där fyra synsätt – instrumentalt,  

produceralistiskt,  contingentist  och  konstruktivistiskt  påvisar hur  tjänstemän  förhåller  sig  till 

management  och  implementering  av  policyverktyg18. Då  Peters  kategorier  inbegriper  synsätt  bland 

tjänstemän ter sig en intervjuundersökning lämplig att genomföra.     

1.2 Syfte
Undersökningen  syftar  till  att  åskådliggöra  hur  näringslivsansvariga  i  Kronobergs  läns  kommuner 

uppfattar sitt mandat och sin roll samt åskådliggöra skillnader och likheter i uppfattat mandat och roll 

bland näringslivsansvariga i länets kommuner.  

1.3 Frågeställningar

• Hur uppfattar näringslivsansvariga i Kronobergs läns kommuner sitt mandat och sin roll?

Ovan fråga undersöks genom att de näringslivsansvarigas uppfattningar kategoriseras i fyra perspektiv. 

• Vilka likheter respektive skillnader finns i uppfattad roll och mandat bland näringslivsansvariga i 

länets kommuner?

Ovan fråga undersöks genom att de kategoriserade svar som framkommer i undersökningens första frågeställning jämförs  

kommunerna sinsemellan.

17  Policy Instruments and Public Management: Bridging the Gaps, Political Research Quarterly, Peters, 2000, s-36
18 Ibid, s - 45
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2. Tidigare forskning
Nedan  presenteras  en  översikt  över  både  tidigare  forskning  samt  rapporter  främst  från  SKL om 

kommunalt näringsliv, samverkan mellan kommun och näringsliv, näringslivsansvarigas roll i kommunal 

verksamhet och policyverktyg tillgängliga för svenska kommuner. Tidigare forskning om kommun och 

näringsliv  har  endast  i  begränsad  utsträckning  behandlat  näringslivsansvarigas  mandat,  roll  och 

policyverktyg,  vad  tidigare  svensk  forskning  främst  behandlat  är  relationen  mellan  kommun  och 

näringsliv samt relationen stat och kommun. Nedan sammanställning åskådliggör främst de policyverktyg 

som  påverkat  näringslivsutveckling  i  svenska  kommuner.  De  policyverktyg  som  tidigare  forskning 

påvisar inverkar på näringslivsutveckling undersöks i undersökningens intervjuguide.  

Näringslivsansvarigas roll utreds i sammanställningen den strategiske mångsysslaren av SKL i vilken 70 % av 

tillfrågade  näringslivsansvariga  ansåg  att  rollen  breddas  samt  antas  breddas  ytterligare  under  

nästkommande år. Sammanställningen påvisar att tjänsten främst ses som en länk i samarbetet mellan 

kommun och näringsliv, kommun och region. De för näringslivscheferna viktigaste samarbetspartnerna 

anses  vara  näringslivet,  regionala  organisationer,  universitet,  intresseorganisationer  samt  angränsade 

kommuner. Näringslivscheferna ser sig själva i undersökningen ha olika funktioner i kommunen, vissa 

ser sig som samhällsutvecklare och samhällsplanerare medan andra ser sig som näringslivsutvecklare 

och  näringslivschefer.  Utöver  detta  framkommer  i  undersökningen  att  strategier  och 

sektorsöverskridande samarbete blivit en allt mer central del av arbetet.19 

Ovan resonemang om yrkestitlar är något som kan relateras till undersökningens teoretiska ramverk där 

Guy  Peters  resonerar  kring  den  inverkan  utbildning  har  på  implementering  &  management  av 

policyverktyg. Peters resonemang utgår från att benägenheten att använda specifika policyverktyg kan 

grundas på formell utbildning.20  Även resonemanget om strategiers ökade betydelse kan relateras till 

undersökningens teoretiska ramverk då Lingwen Zheng och Mildred Warner i sin undersökning kom 

fram till  att  lokala  myndigheter i  USA i  större utsträckning kommit att  förlita  sig  på övergripande  

strategier i lokal näringslivsutveckling21  

Undersökningen  Lokal  och  regional  näringslivspolitik  –  konkurrens,  samarbete,  utveckling från Lindköpings 

universitet utreder lokal och regional tillväxtpolitik samt hur regional utveckling påverkat kommunal 

näringslivsutveckling. I undersökningen framkommer att kommunal näringslivspolitik ökat i betydelse 

från 1990-talet  p.g.a.  omställningen till  en i  större utsträckning till  decentraliserad näringslivspolitik.  

Vidare framkommer i  undersökningen att  tjänstemän som handhar näringslivsutveckling,  främst de 

19 Den strategiska mångsysslaren, SKL, 2008, s-6
20 Policy Instruments and Public Management: Bridging the Gaps, Political Research Quarterly, Peters, 2000, s- 38
21 Business Incentive Use Among Local Governments, Zheng & Warner, Economic Development Quarterly, 2010, s-326
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näringslivsansvariga ser kommunala satsningar som ett policyområde där kommuner helst arbetar utan 

inblandning  från  stat  och  myndigheter.  Samtidigt  betonas  i  undersökningen  samarbete  kommuner 

sinsemellan som viktigt men svårt att i realiteten implementera då t.ex. kommunstorlek påverkar i vilken 

utsträckning enskilda kommuner samtidigt fungerar som regionala aktörer. Utöver detta framkommer i 

undersökningen  att  rollen  som  näringslivsansvarig  blivit  allt  bredare  samt  att  strategier och 

utvecklingsfrågor  utgör  en  större  del  av  rollen,  vilket  kopplas  till  ökad  regionalisering  av 

näringslivsfrågor.22     

Näringsutveckling klassificeras i samma undersökning i tre kategorier; strukturrelaterade, kunskaps & 

teknologirelaterade samt företagsrelaterade åtgärder. Strukturrelaterade syftande till att direkt förändra 

näringslivsstrukturen i kommunen, genom företagsetableringar och uppmuntran av företagande inom 

nya sektorer.  Kunskaps  och teknologirelaterade syftande till  att  höja  kunskapsnivå  inom näringsliv, 

exempelvis  genom  utbildning.  Företagsrelaterade  åtgärder  som  exempelvis  underlättande  av 

ärendehantering genom att företag ”lotsas” genom byråkrati och lokal upphandling. Artikelförfattarna 

ser vidare att kommunala näringslivssatsningar förändrats över tid till att innefatta allt bredare strategier. 

Kommunala näringslivssatsningar karaktäriserades under 1990-talet av satsningar riktade mot regionala 

tillväxtcentrum  så  som  exempelvis  högskolor  och  teknikcentrum  och  infrastruktursatsningar  samt 

skapande  av  lokal  näringslivsbolag,  marknadsföring  och  upprättande  av  kommunvisioner  och 

strategier.23 Artikelförfattarna menar att dessa strategier  förändrats under 2000-talet till  att  i  mindre 

utsträckning  fokusera  på  strukturomvandlingar  för  att  i  större  utsträckning  fokusera  på  långsiktig 

näringslivsutveckling  där  entreprenörskap och  marknadsföring ses  som  primära  strategier i  lokal 

näringslivsutveckling.24  

Vidare  framkommer  i  undersökningen  att  ekonomiska  och  politiska  faktorer  är  underordnade 

institutionella och kulturella faktorer. Lokala förutsättningar genom handlingskraftiga lokala tjänstemän, 

gynnsam syn på industri, marknadsmodeller samt erfarenhet från näringsliv eller fack ses som centralt.  

Handlingskraft karaktäriseras av drivande individer, ofta kommunstyrelsens ordförande och tjänstemän 

som driver  näringslivsfrågor.  Detta  resonemang  kan direkt  relateras  till  undersökningens  teoretiska 

ramverk där Peters ser tjänstemän, i svenska kommuner rimligtvis den näringslivsansvarige som viktig i 

implementering  &  management  av  policyverktyg,  exempelvis  strategier  en  kommun  har  att  tillgå. 

Relaterat  till  detta  anses  horisontella  nätverk  utgöra  en  viktig  del  i  tjänstemäns  samarbete  med 

tjänstemän  i  andra  kommuner,  inom  sektorer  där  samarbete  ses  som  behövligt,  exempelvis 

infrastrukturfrågor.  Vidare  karaktäriseras  kommunal  näringslivsutveckling  av  konkurrens  mellan 

22 Lokal och regional näringslivspolitik – konkurrens, samarbete, utveckling, LiU, 2010, s-10
23 Ibid, s-29
24 Ibid
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kommuner främst beträffande företagsetableringar samt skillnader mellan små och stora kommuner där 

mindre kommuner ofta utarbetat strategier för skapande av nya småföretag och bejakande av redan 

etablerade företag medan stora kommuner fokuserat på nyetablering.25 

Ovan sammanställning identifierar både olika stadier och policyverktyg en kommun har att använda 

samt den inverkan tjänstemän har på implementering & management av policyverktyg. Relaterat till 

denna undersökning ses i sammanställningen samma utveckling av policyverktygskategorier som både 

Blairs ser. Vidare kan kategoriseringen relateras till Blair som ser policyverktyg tillhör olika kategorier  

vars implementering & management inverkar på utfall, samt resonemanget att myndigheter använder 

policyverktyg ändamålsmässigt.26

Rapporten Nya  rum  i  samverkan  av  SKL  utreder  samverkan  mellan  kommun  och  näringsliv, 

undersökningen framhåller att  samverkan mellan kommun och näringsliv ökat i stor utsträckning allt 

eftersom  synen  på  vad  som  utgör  offentlig  och  privat  verksamhet  under  senare  år  förändrats. 

Ekonomisk omställning har i ett flertal kommuner lett till att kommun och lokalt näringsliv i större  

utsträckning samverkar i syfte att utarbeta samverkansstrategier. SKL poängterar att näringslivsstrategier 

bör  vara  långsiktiga  i  sin  utformning.27 Vidare  framkommer  att  samverkan  mellan  kommun  och 

näringsliv ofta är oberoende av ideologisk uppfattning och präglas av pragmatism. Samverkan mellan 

kommun och näringsliv genomförs även p.g.a. skiftande kompetenser aktörerna sinsemellan. Utöver 

detta ses framgångsrik samverkan som en följd av att samtliga berörda parter inkluderas i utformande 

av långsiktiga näringslivsstrategier samt att kommunen tillvaratar lokala förutsättningar.28 Vidare betonas 

att  samverkan mellan kommun och näringsliv  inte  skall  ses  som ett  samarbete där kompetens och 

ansvar  är  tydligt  uppdelat  då  samarbete  utförs  både  formellt  och  informellt.  Även  i  ovan 

sammanställning poängteras den ökade betydelsen strategier och långsiktighet. 

Rapporten Förenkla - helt enkelt av SKL behandlar kommunens roll i att skapa förutsättningar för lokalt 

näringsliv och samverkan mellan kommun och näringsliv. Undersökningen framhåller att  samverkan 

mellan  kommun och näringsliv  inte  karaktäriseras  av  klara  gränser  beträffande  lösningar  på  lokala 

frågor, vilket är en genomgående synpunkt i rapporter av SKL. Sektor-överskridande samarbete anses 

ligga  till  grund  för  framgångsrik  lokal  näringslivspolitik.29 Även  policyverktyg  som  effektiv 

myndighetsutövning gentemot näringsliv beträffande tillstånd och ärendehandläggning anses vara en 

förutsättning  för  framgångsrik  lokalt  näringslivsutveckling  och  samarbete  mellan  kommun  och 

näringsliv.  Undersökningen framhåller vidare att konsekvent och effektiv handläggning efterlyses av 

25 Ibid, s-30
26 Ibid
27 Nya rum i samverkan, SKL, 2009, s-6
28 Ibid
29 Förenkla - helt enkelt, SKL, 2010, s- 5
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företag,  såväl  som klara  rutiner  i  handläggning  och myndighetsutövning  samt  att  tydliga  krav  och 

riktlinjer  från  kommun kan  jämkas  med  näringslivets  behov.  Vidare  anses  tjänstemannakompetens 

utgöra en betydande del i myndighetsutövning gentemot näringsliv. Kommunallagen och EU-direktiv 

inskränker ofta enskilda tjänstemäns möjlighet till  myndighetsutövning samtidigt som tillämpning av 

lagstiftning ofta skiljer sig p.g.a. tolkning kommuner sinsemellan. Utöver detta framkommer i rapporten 

att samarbete mellan kommun och näringsliv i form av nätverk möjliggör samarbete mellan både olika 

delar av kommunal förvaltning och lokalt näringsliv.30 

Även ovan sammanställning påvisar vilka policyverktyg näringslivsansvariga i svenska kommuner har att 

tillgå samt den roll tjänstemän har i implementering och management av policyverktyg.

Rapporten  Företagsklimatet  –  kommunen  gör  skillnad  av  SKL  behandlar  näringslivsklimat  i  svenska 

kommuner samt hur kommuner effektivt kan förbättra lokalt företagsklimat. Undersökningen baseras 

på  enkätintervjuer  med  kommunchefer  om  lokal  näringslivspolitik  och  belyser  bl.a.  den  inverkan 

näringslivsstrategier har på lokalt näringsliv. I undersökningen framkommer att 70 % av medverkande 

kommuner  har  en  utvecklad  näringslivsstrategi samt  att  11  % av  kommunerna  ämnar  utveckla  en 

näringslivsstrategi samt att strategier i allt större utsträckning inverkar på generell kommunal utveckling.  

Undersökningen behandlar  även  myndighetsutövning och kommunens  roll  i  effektivt  handläggning 

samt arbete med näringslivsfrämjande i kommuner, vilket enligt undersökningen inte kan begränsas till  

endast  en  specifik  del  av  kommunal  verksamhet  genom  näringslivsansvariga  utan  bör  ingå  i 

sektorsöverskridande satsningar.31 

Rapporten utreder även huruvida arbetet inom kommunerna med näringslivsfrågor ökat eller minskat, i 

undersökningen  framkommer  att  arbete  med  näringslivsfrågor  i  en  majoritet  kommuner  antingen 

kommit att öka eller vara oförändrat. 55 % av kommunerna ansåg arbetet vara oförändrat medan 43 % 

av kommunerna ansåg att lokalt företagsklimat fått större prioritet. I undersökningen rankas även olika  

delar  i  näringslivsutveckling  samt  vilka  policyverktyg  som  i  störst  utsträckning  påverkar  lokal  

näringslivsutveckling. Attitydarbete, handläggning, företagsbesök, samordning inom kommunen, service 

samt  tillgänglighet utgör  de  policyverktyg  som  i  störst  utsträckning  påverkar  kommunal 

näringslivsutveckling.  Attitydarbete  vilket  inkluderar  att  skapa  goda  relationer  mellan  kommun och 

näringsliv  genom  serviceinriktad  förvaltning sågs  av  ca  75  %  tillfrågade  kommuner  vara  den 

huvudsakliga påverkade-faktorn.32 

Ovan sammanställning påvisar att de policyverktyg som främst används i svenska kommuner inbegriper 

attitydarbete, handläggning företagsbesök och samordning, dessa faktorer kan rimligtvis antas inverka 

30 Ibid, s- 7
31 Företagsklimatet - kommunen gör skillnad, SKL, 2009, s-7
32 Ibid, s-14-15
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på näringslivsansvarigas mandat och roll.   

    

Jon  Pierre  diskuterar  i  undersökningen  framgångsrika  kommuner  mot  en  ny  näringspolitisk  modell? 

näringslivspolitikens  innehåll,  metoder  och  effekter  samt  förutsättningar  för  framgångsrik 

näringslivspolitik i  10 svenska kommuner.  Undersökningen utgår från ett effektperspektiv  där olika 

mönster för faktorer som antas påverka utformning av näringslivspolitik diskuteras. I undersökningen 

framställs  strategier,  mål,  organisation,  förankringsarbete och  politisk  ledning  som  avgörande  för 

utvecklingen av näringspolitiska modeller. Pierre kommer fram till att de policyverktyg som inverkat på 

kommunal näringslivsutveckling är samverkan, både direkt och indirekt samt näringspolitiska strategier, 

vilka  Pierre  ser  blivit  mindre  riktade  och  mer  övergripande.  Vidare  framhålls  förhållandet  mellan 

tjänstemän och politiker  där  Pierre ser  att  ansvaret  för lokal  näringslivsutveckling främst finns hos 

tjänstemän som arbetar förhållandevis fritt från kommunal verksamhets politiska del.33 Vidare ser Pierre 

att  organisationsform  inverkar  på  näringslivsutveckling  genom  att  ändamålsmässig  organisation 

underlättar  både  implementering  &  management  och  kontakt  med  näringsliv,  även  målanpassning  

inverkar på lokal näringslivsutveckling i den meningen att mål utgör en allt mindre del av verksamheten. 

Vidare inverkar  arbetssätt och  arbetsinriktning på näringslivspolitik genom att engagemang och roll 

kommunen har i näringslivsutveckling inverkar på ändamålsmässighet och effektivitet.34 

Pierre ser vidare att näringslivspolitik under senare år karaktäriseras av en övergång från traditionell till  

modern näringslivspolitik. Pierre menar att övergången inneburit att kommuners  strategier utvecklats 

till  att  innefatta  kontextuellt  arbete,  vilket  innebär  mindre  detaljrika  strategier  som  utgår  från 

situationsanpassning där dagligt arbete utförs genom aktiv samverkan. Relaterat till detta ser Pierre att  

kommuners  strategier  och mål  karaktäriseras  av visioner  där  tidigare synsättet  inom kommuner  på  

näringslivspolitik,  vilket  Pierre  beskriver  som  ett  statiskt  synsätt  som  successivt  förändrats  till  att  

innefatta  mer  offensiva  mål  i  både  kommunernas  förhållningssätt  till  dagliga  frågor  såväl  som  i 

förhållningssätt till  långsiktiga mål.  Vidare ser Pierre att kommuners direkta arbete med näringslivet  

utvecklats  från  att  primärt  innefatta  stöd  till  företag  och  jobbevarande  till  att  i  ökad  utsträckning  

innefatta befrämjande av nätverk som huvudsaklig metod i näringslivsutveckling.35 Slutligen ser Pierre 

att politiska faktorer inte skall ses som relevanta i lokal näringslivsutveckling då kommunala satsningar 

snarare karaktäriseras av ändamålsmässighet. 

Ovan sammanställning ter sig sammanfalla  väl  med undersökningens teoretiska ramverk då tidigare 

forskning  påvisar  att  kommuner  aktivt  använder  de  policyverktyg  som  finns  tillgängliga  i  både 

attitydarbete såväl som i arbete med strategier och utveckling av samarbete med näringsliv.  

33 Framgångsrika kommuner – mot en ny näringslivspolitisk modell?, Pierre, svenska kommunförbundet, 1996, s-7-8
34 Ibid, s-6,7
35 Ibid, s-8,9
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3. Metod & material

3.1 Design
Undersökningen baseras på samtalsintervjuer med näringslivsansvariga i Kronobergs läns 8 kommuner,  

Alvesta,  Lessebo,  Ljungby,  Markaryd,  Tingsryd,  Uppvidinge,  Växjö  och  Älmhult.  Undersökningen 

syftar  till  att  genom  begreppen  policyverktyg  och  implementering  &  management  åskådliggöra 

skillnader  i  uppfattat  mandat  och  roll  mellan  näringslivsansvariga  i  Kronobergs  läns  kommuner. 

Intervjuerna utförs som semi-strukturerade intervjuer av respondent-karaktär då vad som eftersöks är 

intervjupersonernas uppfattningar.36 

3.2 Avgränsning
Undersökningens avgränsning till länets näringslivsansvariga innebär att företrädare för näringsliv och 

politiska  företrädare  för  kommuner  utesluts.  Att  inkludera  kommunpolitiker  i  varje  kommun  och 

näringslivsrepresentanter från lokala företagarföreningar skulle potentiellt ge en mer komplett bild av 

näringslivsansvarigas roll och mandat, utifrån hur dessa aktörer uppfattar de näringslivsansvarigas roll  

och mandat. Detta skulle potentiellt kontrastera den bild som framkommer i denna undersökning. Att 

undersökningen avgränsas  till  att  endast  inkludera  näringslivsansvariga  baseras  på  undersökningens 

tidsrymd och omfattning.37 Undersökningens omfattning omöjliggör effektivt insamlande och tolkning 

av material från både näringslivsansvariga, kommunpolitiker och näringsliv. Vidare tar undersökningen 

utgångspunkt från tidigare forskning och teoribildning som avgränsats till att främst omfatta endast  

intervjupersoner  i  informant-syfte  utan  att  undersöka  den  inverkan  på  implementering  och 

management av policyverk näringslivsansvariga har genom mandat och roll. 

3.3. Urval
Undersökningens urval består av två delar; val av län och val av intervjupersoner. 

3.3.1 Urval - län

Valet av Kronobergs län motiveras genom att det i länet finns stora skillnader kommunerna sinsemellan 

beträffande  i  vilken  utsträckning  kommunernas  befolkning  är  företagsamma,  vilket  kan  indikera 

skillnader i lokal näringslivsutveckling samt vilka policyverktyg som används.38 Svenskt näringsliv ser 

skillnaderna i företagsamhet som en följd av skilda näringslivsstrukturer kommunerna sinsemellan.39 I 

undersökningen presenteras statistik över företagsamhet i länet, där framkommer att det i länet både 

finns kommuner som presterar över såväl som under nationellt genomsnitt. Företagsamheten i länet  

överlag är i linje med det nationella genomsnittet 11,7 %, avvikelser från det nationella genomsnittet  

36 Metodpraktikan, Esaiasson m.fl., Norstedts, 2007, s-285
37 Ibid, s-294
38 Business Incentive Use Among Local Governments, Zheng & Warner, Economic Development Quarterly, 2010, s-334
39 Företagsamheten 2011 Kronobergs län, svenskt näringsliv, 2011, s-5
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finns dock i alla kommuner.40 Denna skillnad kan relateras till undersökningen genom att en potentiell 

förklaringsfaktor utöver näringslivsstruktur kan vara det teoretiska resonemang Lingwen Zheng och 

Mildred  Warner  framför  om  betydelsen  av  policyverktyg  för  lokal  näringslivsutveckling  d.v.s.  att  

skillnader i företagsamhet kan bero på nyttjande av olika policyverktyg.41

Skillnaden mellan de olika kommunerna i Kronobergs län kan eventuellt bero på olika strategier för 

lokalt näringsliv och således kan en studie över hur de näringslivsansvariga i kommunen upplever sin 

roll och sitt mandat vara intressant. Kronoberg ses även i undersökningar av svenskt näringsliv som ett  

län där företagsamhet alltid ökat i  en utsträckning som överskrider tillgången på arbetskraft,42 Även 

detta  kan  ses  som en  intressant  utgångspunkt  i  undersökningen då  starkt  näringslivsklimat  i  länet  

överlag kan vara en följd av användande av specifika policyverktyg i lokal näringslivsutveckling. 

          

3.3.2 Urval - intervjupersoner 

Undersökningens urval av intervjupersoner utgörs av näringslivsansvariga inom Kronobergs län, vilka  

valts p.g.a. rimligheten att intervjua nyckelpersoner.43 Det finns i kommunerna olika organisationer för 

näringslivsbefrämjande som innefattar olika antal anställda, vilka utgör den totala populationen inom 

Kronobergs län. Det finns i länet en stor urvalsram från vilken potentiella intervjupersoner kan väljas, i  

en del kommuner finns ett flertal anställda som näringslivsansvariga medan andra kommuner har ett  

mindre  antal  personer  anställda,  ibland  endast  en  person.  I  denna  undersökning  väljs  

intervjupersonerna efter position, kunskap och erfarenhet av verksamheten i fråga. 44 Således krävs att 

ett strategiskt urval görs, intervjupersonerna har valts utifrån den ställning dessa har som ansvariga för  

näringslivsfrågor i vardera kommun. 

Att  välja  intervjupersoner  utifrån  position,  kunskap  och  erfarenhet  inom  kommunal  verksamhet 

grundar sig på att intervjupersonerna i större utsträckning skall vara jämförbara sinsemellan.45 Vidare 

inbegriper  undersökningens  frågeställningar  frågor  som  relateras  till  intervjupersonerna  egna 

uppfattningar,  urvalet  kan  således  rimligtvis  avgränsas  till  länets  näringslivsansvariga  då  dessas 

uppfattningar eftersöks.46 Att välja intervjupersoner som alla har övergripande ansvar för verksamheten 

ter sig rimligt. Urvalet utgör således inte ett totalurval av näringslivsansvariga i Kronobergs län utan ett 

strategiskt urval av intervjupersoner som sinsemellan i större utsträckning kan jämföras. Detta stärker 

40 Företagsamheten 2011 Kronobergs län, svenskt näringsliv, 2011, s-6
41 Business Incentive Use Among Local Governments, Zheng & Warner, Economic Development Quarterly, 2010, s -334
42 Ibid. s- 4 
43 Den kvalitativa forskningsintervjun, Kvale, Studentlitteratur, 2009 , s- 121
44 Ibid. s-122,123
45 Ibid. s-282
46 Metodpraktikan, Esaiasson m.fl., Norstedts, 2007, s- 285, Den kvalitativa forskningsintervjun, Kvale, Studentlitteratur, 

2009 , s- 133
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resultatsvaliditet d.v.s. säkerställer att undersökningen mäter det som avses i undersökningen 47, i denna 

undersökning  att  utreda  hur  näringslivsansvariga  uppfattar  mandat  och  roll  utifrån  synsätt  på 

implementering  &  management  av  policyverktyg.  Bland  kommunerna  i  Kronobergs  län  ser  dock 

organisationerna i kommunerna olika ut, vilket ligger till grund för ett strategiskt urval görs. 

Som ovan konstaterats finns inom kommunerna olika organisationer för näringslivsutveckling, vilket 

även är skälet till att ett strategiskt urval genomförs. Länets största kommun, Växjö, har en organisation  

för  näringslivsfrågor  via  kommunens  näringslivsservice  inom  vilken  fyra  näringslivsansvariga  är 

anställda.  Näringslivsorganisationerna  i  länets  övriga  kommuner  utgörs  med  undantag  av  Ljungby 

kommun överlag av mindre organisationer. Alvesta och Tingsryd kommun anställer tre personer som 

huvudsakligen  ansvarar  för  näringslivsfrågor.  Ljungby  kommun  anställer  i  likhet  med  Växjö  fyra 

personer  vilka  ansvar  för  näringsliv,  turism,  marknad,  landsbyggd  samt  företagslotsning.  Älmhult, 

Lessebo  och  Markaryd  kommuner  anställer  en  person  vardera  som  ansvarig  för  näringslivsfrågor. 

Uppvidinge kommun anställer en person som ansvarig för näringslivsfrågor, tjänsten är för nuvarande 

vakant och handhas tillsvidare av kommunchefen. Genom ovan sammanställning ses att organisationer 

för näringslivsansvariga skiljer sig kommunerna sinsemellan. Undersökningen begränsas till att genom 

ett intensivt strategiskt urval inkludera personer som i varje kommun är ansvariga för det övergripande 

näringslivsarbetet.48 Detta  val  av  intervjupersoner  baseras  på  intensitetsprincipen  vilket  i  större 

utsträckning  möjliggör  jämförelse  av  uppfattad  roll  och  mandat  intervjupersonerna  sinsemellan.49 

Undersökningens  urval  och metod innebär  att  generaliseringar  endast  kan dras  om det  urval  som 

undersöks, urvalet omöjliggör generaliseringar till en större population av näringslivsansvariga som inte  

inkluderas  i  undersökningen,  eftersom  vad  som  undersöks  är  de  näringslivsansvarigas  egna 

perceptioner. Vidare skiljer undersökningen sig från generaliserade studier i det avseendet att vad som 

undersöks är uppfattningar, vilket inte är möjligt att generalisera utom urvalsramen.50 Det urval som 

används  i  undersökningen  kan  anses  uppfylla  relevanta  kriterier  för  teoretisk  mättnad  i  vad  som 

undersöks i förhållande till det urval som undersöks d.v.s. näringslivsansvariga som i länets kommuner 

har ett övergripande ansvar för kommunala näringslivsfrågor. 51 

47 Ibid, s- 63
48 Metodpraktikan, Esaiasson m.fl., Norstedts, 2007, s- 290-294
49 Ibid, s-293
50 Ibid, s-189
51 Ibid, s-190
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3.4  Respondent - intervjuer
I syfte att besvara undersökningens frågeställningar d.v.s. hur de näringslivsansvariga uppfattar roll och 

mandat  utifrån  synsätt  på  implementering  &  management  av  policyverktyg  genomförs  både 

samtalsintervjuer och frågeundersökningar. De frågor som ställs i undersökningen utformas som öppna 

frågor  utan  svarsalternativ  då  frågorna  behandlar  intervjupersonernas  uppfattningar  och 

bedömningar.52  

Intervjuguiden  har  inslag  av  både  samtals  och  frågeinriktade  intervjufrågor.53 Samtalsintervjuer 

genomfördes  med  ett  flertal  av  de  medverkande  intervjupersoner,  i  den  utsträckning 

insamlingsmetoden var möjlig  att genomföra. Samtalsintervjuer föredras i denna undersökning som 

undersökningsmetod  då  vad  som  eftersöks  är  intervjupersonernas  uppfattningar54.  I  de  fall 

samtalsintervjuer inte kunde användas genomfördes intervjuer via mail eller telefon. 

3.4.1 Genomförande
Intervjuerna genomfördes genom personintervjuer, telefonintervjuer och intervjuer via mail, skillnaden 

i  insamlingsmetod  överväger  nackdelarna  som  uppkommer  i  att  utesluta  intervjupersoner  p.g.a. 

insamlingsmetod. På grund av uppsatsens begränsade antal intervjupersoner bedömdes nackdelen med 

ett bortfall överväga fördelarna med att utföra intervjuerna genom samma insamlingsmetod.55 

Intervjuguidens  frågor,  som ställs  till  samtliga  intervjufrågor,  baserar  sig  på  tidigare  forskning  om 

kommunal  näringslivsutveckling.  Vidare  är  alla  medverkande  i  undersökningen  via  intervjuguiden 

informerade  om  undersökningens  specifika  syfte,  frågeställning  samt  varför  undersökningen 

genomförs.  Undersökningen  presenterades  för  intervjupersonerna  med  ovan  information  innan 

intervjuerna  vid  ett  sammanträde  vid  regionförbundet  södra  Småland  där  näringslivsansvariga  i 

Kronobergs  län  medverkade.  Detta  gjordes  i  syfte  att  åstadkomma  informerat  samtycke  då 

intervjupersonerna  på  förhand  är  informerade  om  vad  deltagande  i  undersökningen  innebär. 56 

Ytterligare  ett  skäl  till  att  intervjupersonerna  redan  innan  intervjuerna  informerades  om 

undersökningens frågor är att intervjupersonerna redan innan intervjun haft tillfälle att reflektera över 

undersökningen.57 Potentiella intervjuareffekter som kan inverka på intervjupersonernas svar beror på 

frågornas  känslighet  och  tydlighet.  I  denna  undersökning  är  dock  intervjupersonerna  på  förhand 

informerade om undersökningen samt vad som avser undersökas, av både mig och undersökningens 

uppdragsgivare, således ska eventuella intervjueffekter inte ses som en påtaglig risk.   
52 Ibid, s-298
53 Ibid. s-301
54 Den kvalitativa forskningsintervjun, Kvale, Studentlitteratur,2009 , s- 121
55 Metodpraktikan, Esaiasson m.fl., Norstedts, 2007, s-262
56 Den kvalitativa forskningsintervjun, Kvale, studentlitteratur, 2009, s- 87
57 Ibid. sid-84
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3.4.2 Intervjufrågor - utformning
Då undersökningen syftar till att undersöka uppfattat mandat och roll inom kommunerna behandlar  

intervjufrågorna  i  stor  utsträckning  policyverktyg  som antas  inverka  på  roll  och  mandat.  Frågorna 

utformades som förhållandevis korta och koncisa i syfte att intervjupersonerna lättfattligt skall förstå  

frågornas innebörd.58 Samtliga intervjupersoner intervjuas utifrån samma intervjuguide.  Detta utgör 

inte ett problem då standardiserade frågor tolkas olika p.g.a. intervjupersonernas subjektiva åsikter.59 

Frågorna baseras på tidigare forskning av bl.a.  Sveriges kommuner och landsting och centrum för 

kommunstrategiska  studier  vid  Lindköpings  Universitet  samt  undersökningens  teoretiska  ramverk. 

Tidigare genomförda undersökningar fastställer att näringslivsansvarigas roll och mandat påverkas av 

ett antal faktorer som kan härledas till undersökningens teoretiska ramverk. Undersökningens teoretiska 

ramverk gör gällande att de policyverktyg en myndighet - kommuner i Kronobergs län har att tillgå  

inverkar på lokal  näringslivsutveckling,  och således på uppfattad roll  och mandat.  Detta utgår från 

Peters  resonemang  om  förekomsten  av  olika  perspektiv  på  implementering  &  management  och 

policyverktyg bland tjänstemän. 

Lingwen  Zheng  och  Mildred  Warner  undersöker  i  artikeln  Business  Incentive  Use  Among  U.S.  Local  

Goverments  vilka policyverktyg som används av lokala myndigheter i  USA samt i vilken utsträckning 

dessa policyverktyg förändrats över tid. Zheng och Warner kommer fram till att lokala myndigheter i  

USA i större utsträckning använder policyverktyg där företag i mindre utsträckning stöds direkt samt att  

lokala näringslivsstrategier övergått till bredare strategier för näringslivsutveckling där samarbete mellan 

offentlig  och  privat  sektor,  lokalt  entreprenörskap,  industrikluster  och  strategier  för  att  attrahera 

kvalificerad arbetskraft i större utsträckning används av lokala myndigheter.60  De policyverktyg som i 

enlighet  med  tidigare  forskning  kring  svenska  kommuner  i  större  utsträckning  används  inkluderar 

professionell  bakgrund,  arbetsuppgifter  och  arbetsmetoder,  organisation,  strategier  för  lokal 

näringslivsutveckling samt attitydarbete inom kommunal verksamhet.61

3.4.3 Påverkande-faktorer
Således  undersöks  implementering  &  management  av  policyverktyg  som  i  enlighet  med  tidigare 

forskning  inverkar  på  näringslivsansvarigas  roll  och  mandat.  Att  använda  tidigare  undersökta 

policyverktyg  baseras  på  antagandet  att  policyverktyg  som  tidigare  undersökts  kan  anses  vara 

vedertagna påverkade-faktorer,  vilket  ökar  undersökningens validitet.62 Vidare bidrar användande av 

etablerade  aspekter  till  kumulativitet.  Undersökningar  som  mäter  liknande  frågor  replikerar  inte 

58 Metodpraktikan, Esaiasson m.fl., Norstedts, 2007, s-298
59 Den kvalitativa forskningsintervjun, Kvale, studentlitteratur, 2009, s- 150
60 Business Incentive Use Among Local Governments, Zheng & Warner, Economic Development Quarterly, 2010, s- 325
61 Företagsklimatet - kommunen gör skillnad, SKL, 2009, s-7, 14-15
62 Metodpraktikan, Esaiasson m.fl., Norstedts, 2007, s-272
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nödvändigtvis  tidigare  framkomna  resultat  då  tolkning  av  intervjufrågor  skiljer  sig  mellan 

intervjupersoner samt då empiri och användande av  påverkade-faktorer kan skilja sig undersökningar 

emellan.63 

Professionell bakgrund har i tidigare forskning visat sig vara skiftande bland näringslivsansvariga och kan 

således  rimligtvis  påverka  hur  näringslivsansvariga  uppfattar  mandat  och  roll.  I  tidigare  studier 

framkommer  att  en  majoritet  av  näringslivsansvariga  i  Sveriges  kommuner  är  högutbildade  samt 

titulerar  sig  via  en  rad  olika  titlar  som  exempelvis  samhällsutvecklare,  tillväxtansvarig  och 

utvecklingsstrateg.64 Resonemanget  att  utbildning  influerar  de  policyverktyg  som används  av  lokala 

myndigheter återfinns även i Guy Peters teoretiska ramverk där professionell bakgrund antas inverka på 

de policyverktyg som föredras inom myndigheter.65 

Arbetsuppgifter (implementering och management av policyverktyg)  antas inverka på uppfattat mandat och roll, 

tidigare  forskning  påvisar  skillnader  i  hur  näringslivsansvariga  uppfattar  sin  roll  beroende  på 

arbetsuppgifter.66 Implementering & management av policyverktyg påverkas enligt Peters av tjänstemän, 

i  denna  undersökning  de  näringslivsansvariga,  vilka  kan  inverka  antingen positivt  eller  negativt  på  

implementering och management av policyverktyg. 67   

Utöver detta anses  strategier (policyverktyg)  för näringslivsutveckling inverka på arbetet, en majoritet av 

näringslivsansvariga  medverkande  i  tidigare  undersökningar  anser  att  lokala  och  regionala 

näringslivsstrategier som styr arbetet inneburit en förändring av rollen. Zheng och Warner ser i  sin 

undersökning  att  övergripande  strategier  blivit  ett  allt  mer  centralt  policyverktyg  i  lokal 

näringslivsutveckling.68

 

Vidare  antas  organisation inom  kommunen  inverka  på  roll  och  mandat,  detta  då  kontakter  med 

kommunalpolitiker  inom  exempelvis  kommunstyrelse,  arbetsutskott  eller  näringslivsråd  rimligtvis 

inverkar  på  roll  och  mandat.  Detta  resonemang  förs  även  av  Peters  som  ser  organisation  som 

inverkande på implementering och management av policyverktyg.69 

63 Den kvalitativa forskningsintervjun, Kvale, Brinkman, studentlitteratur, 2009, s-150
64 Den strategiska Mångsysslare, SKL, 2008, s-3-4
65 Policy Instruments and Public Management: Bridging the Gaps, Political Research Quarterly, Peters, 2000,  s-38
66 Den strategiska Mångsysslare, SKL, 2008, s-4
67 Policy Instruments and Public Management: Bridging the Gaps, Political Research Quarterly, Peters, 2000, s-40-41
68 Business Incentive Use Among Local Governments, Zheng & Warner, Economic Development Quarterly, 2010, s325
69 Policy Instruments and Public Management: Bridging the Gaps, Political Research Quarterly, Peters, 2000, s-38
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Utöver detta antas de aktörer näringslivsansvariga främst arbetar mot inverka på både mandat och roll, 

detta  då  den  bransch  som  främst  finns  inom  kommunen  rimligen  inverkar  på  arbetsbörda  och 

arbetsinriktning, detta antagande grundar sig på SKL:s resonemang om att olika branscher tillskrivs  

skilda behov.70    

Vidare  antas  i  enlighet  med  tidigare  forskning  attitydarbete som policyverktyg  användas  då  tidigare 

forskning  påvisar  att  attitydarbete  vilket  inkluderar  att  skapa  goda  relationer  mellan  kommun och 

näringsliv genom en serviceinriktad förvaltning ses vara en påverkade-faktor.71 

Intervjuguiden behandlar även myndighetsutövning och kommunens roll i att effektivt handlägga ärenden 

som ett policyverktyg, vilket tidigare forskning påvisar inverkar på näringslivsutveckling .72 

Slutligen undersöks vad intervjupersonerna anser vara sin huvudsakliga roll i myndighetsutövning, detta 

då  uppfattning  om  myndighetsutövning  sammanfaller  med  både  arbetsuppgifter  och  strategier  i  

interaktion mellan kommunal verksamhet och näringsliv.73 

Utifrån  vad som framkommit  i  tidigare  forskning  undersöks  således  genom intervjuguiden genom 

frågor till intervjupersonerna vilka policyverktyg som används inom kommunerna, vilka antas inverka 

på hur näringslivsansvariga uppfattar roll och mandat. 

70 Den strategiske mångsysslaren,2008, SKL, s-12
71 Ibid, s-14-15
72 Företagsklimatet-kommunen gör skillnad, SKL, 2009, s-7
73 Den strategiske mångsysslaren,2008, SKL, s- 8
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4.Teori
Lokala  myndigheter  står  som tidigare nämnts inför utmaningen att  behålla  företag,  befrämja  lokalt  

näringsliv, säkerställa arbetstillfällen och befrämja lokal ekonomi.74 Då Guy Peters argumenterar för att 

tjänstemän  inverkar  på  management  &  implementering  av  policyverktyg75 undersöks  hur 

näringslivsansvariga i Kronobergs län uppfattar mandat och roll. I syfte att åstadkomma detta krävs ett 

teoretiskt  ramverk  som  ser  till  både  de  verktyg  kommuner  har  att  tillgå,  den  utveckling  lokal 

näringslivsutveckling genomgått samt ekonomiska och administrativa faktorer som påverkar uppfattad 

roll och mandat. 

4.1 Policyverktygsteori -bakgrund
Robert  Blair  undersöker  i  artikeln  Policy  Tools  Theory  and  Implementation  Networks:  Understanding  State  

Enterprise Zone Partnerships hur implementering & management av policyverktyg utvecklats sedan 1970-

talet. Blair ser en utveckling som inbegriper ökad komplexitet i hur lokala myndigheter går tillväga samt  

gör gällande att man tidigare såg implementering av policys som automatiskt, idag är det fastställt att  

implementering  & management  varierar  beroende på  bl.a.  typ av  myndighet  och policy.76 Blair  ser 

ekonomisk utveckling på lokal nivå som ett utfall av samarbete, planering och drift mellan myndigheter,  

organisationer och privat näringsliv, vilket ofta resulterat i strategier och program för lokal ekonomisk 

utveckling.77 Blair ser strategier och program som de policyverktyg lokala myndigheter och tjänstemän 

har att tillgå för att åstadkomma ekonomisk utveckling. Detta genom att policyverktyg kan appliceras på 

en  specifik  situation  och  utgöra  en  ritning  över  hur  policyproblem  skall  lösas,  vilket  inverkar  på 

implementering.78 

Blair  ser  att  myndigheters  val  av  policyverktyg  och  verktygets  karaktär  inverkar  på  tjänstemäns 

arbetsuppgifter och hur effektivt policyverktyg kan implementeras. Vidare ser Blair att implementering 

&  management  av  policyverktyg  påverkas  av  hur  policyverktyget  antas  verka,  och  mest  effektivt 

implementeras. Policyverktyg kan implementeras genom att tjänstemän tillhandahåller tjänster antingen 

direkt eller indirekt. Tjänstemän kan använda olika strategier för implementering & management av de 

målsättningar myndigheter har i användandet av policyverktyg.79 Blairs samlade resonemang bygger på 

det teoretiska ramverk Guy Peters utvecklat om policyverktyg.    

74  Managing Urban Growth, Can the Policy Tools Approach Improve Effectiveness, Blair, 2001, s - 102
75 Policy Instruments and Public Management:  Bridging the Gaps, Peters, 2000, s - 35
76 Policy Tools Theory and Implementation Networks, Blair, Journal of  Public Administration Research & Theory, s- 161
77 Ibid
78 Ibid, s- 166
79 Ibid, s-169
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Peters anser att de verktyg en myndighet, i detta fall svenska kommuner har att tillgå skall ses som 

policyverktyg en myndighet har att tillgå i att skapa en ändamålsmässig policy. 80 Peters argumenterar för 

att policyverktyg inte implementeras automatiskt utan snarare att implementering & management i stor  

utsträckning  inverkar  på  utfall  av  policyverktyg.81 I  denna  undersökningen  undersöks  de  olika 

policyverktyg  en  kommun har  att  tillgå  i  syfte  att  befrämja  lokal  näringslivsutveckling,  vilka  antas  

inverka på hur kommunernas näringslivsansvariga uppfattar roll och mandat.

Policyverktygsteori  har  valts  då  implementering  &  management  av  de  policyverktyg  kommuner 

använder rimligtvis inverkar på näringslivsansvarigas roll och mandat. Det fokus kommuner har i sin 

målsättning för näringslivsutveckling formar sannolikt näringslivsansvarigas roll och mandat.82 

Kommun och näringsliv har som tidigare forskning påvisar utökat samarbete sinsemellan allt sedan den 

centraliserade näringslivspolitiken trappats ner och statens roll i kommunal näringslivspolitik minskat.  

Att formulera framgångsrik kommunal näringslivsutveckling utgör således i allt större utsträckning en 

central del i kommunal verksamhet, något som även framkommit i tidigare forskning. Dock skiljer sig 

näringslivsutveckling ofta  mellan olika kommuner,  beroende på lokala  förutsättningar.  Dock ses de 

policyverktyg som kommuner har att använda som gällande för samtliga kommuner då kommunerna 

lyder under kommunallagen och således har samma policyverktyg att tillgå.

I syfte att undersöka vilka policyverktyg som används i de kommuner som utgör undersökningens urval  

samt  hur  dessa  inverkar  på  näringslivsansvarigas  uppfattade  roll  och  mandat  ställs  frågor  till  

undersökningens intervjupersoner om både roll,  mandat och tillgängliga policyverktyg, vilka tidigare  

forskning påvisar  inverkar  på  lokal  näringslivsutveckling,  samt som enligt  Peters  resonemang antas 

påverka roll och mandat. 

Vidare är implementering & management av policyverktyg inte en automatisk process utan snarare en  

process  som administreras  och  utförs  för  att  säkerställa  effektivitet  och  ändamålsmässighet.  Vilka  

policyverktyg  och  management  som  är  tillämpbara  samt  kopplingen  mellan  policyverktyg  och 

implementering & management är centralt  i  att formulera framgångsrika83 strategier.  Den teoretiska 

bakgrunden  i  undersökning  utgår  från  resonemanget  att  implementering  och  management  av 

policyverktyg påverkas av tjänstemän84 vilka i denna undersökning utgörs av de näringslivsansvariga i 

Kronobergs läns kommuner. 

80  Policy Instruments and Public Management: Bridging the Gaps, Political Research Quarterly, Peters, 2000,  s-35
81  Ibid
82 Ibid, s-41
83  Ibid, s - 37
84  Ibid, s - 42

20



De policyverktyg  som finns  att  tillgå  och  används  i  undersökningen  påvisas  av  tidigare  forskning  

påverka kommunal näringslivsutveckling i Sverige.85 Den analysmodell undersökningen utgår från är 

anpassad för  svenska  kommuner.  Bland de modeller  som finns  att  tillgå  i  syfte  att  analysera lokal  

näringslivsutveckling ses en rad analysmodeller vilka många fokuserar på antingen ekonomiska aspekter  

i  form  av  strategier  och  policyverktyg  eller  implementering  &  management.  Vetenskapligt  har 

administration och utförande dominerats  av främst statsvetenskapliga  forskare medan policyverktyg 

som ämnesområde dominerats av ekonomisk forskning, vilket kommit att innebära att länken mellan 

ämnesområdena ofta utelämnas.86 Guy Peters menar att tidigare forskning i ämnet ofta bortsett från 

kopplingen mellan policyverktyg och implementering & management och att åskådliggöra kopplingen 

möjliggör  en  sammanföring  av  ämnesområdena.  Peters  menar  att  kopplingen  mellan  val  av 

policyverktyg, hantering och administration påvisar kopplingen mellan de separata ämnesområdena.87 

Beträffande implementering & management av kommuners satsningar undersöks vilka policyverktyg 

som implementeras inom kommunerna. Sammantaget undersöks två separata aspekter - policyverktyg 

och  implementering  &  management.  Peters  argumenterar  för  att  nuvarande  forskning  kring 

policyverktyg som skall ses som ett relativt outforskat område samt att analysmodeller och metoder för 

att åskådliggöra kopplingen mellan ovan aspekter bör utvecklas vidare. Peters föreslår en kartläggning 

kring hur aspekterna kan kopplas och förklaras.88 

I syfte att undersöka kopplingen mellan policyverktyg och implementering & management genomförs i  

denna undersökning som tidigare nämnts intervjuer. De policyverktyg som undersöks och antas ligga 

till  grund  för  intervjupersonernas  mandat  och  roll  har  i  tidigare  studier  påvisats  inverka  på  lokal 

näringslivsutveckling i svenska kommuner.89 Den policyfråga som undersöks är hur, genom exempelvis 

strategier  kommunerna  arbetar  med  befrämjande  av  lokal  näringslivsutveckling.  Implementering  & 

management undersöks genom att näringslivsansvariga i undersökningens valda kommuner intervjuas, i 

syfte att utröna hur dessa arbetar, samt med vilka policyverktyg. Detta resonemang baseras på Peters 

resonemang  där  implementering  &  management  av  policyverktyg  genom  tjänstemän,  i  denna 

undersökning de näringslivsansvariga inverkar på implementering & management av policyverktyg.90   

85 Företagsklimatet - kommunen gör skillnad, SKL, 2009, s-7, 14-15
86 Policy Instruments and Public Management: Bridging the Gaps, Political Research Quarterly, Peters, 2000,  s-35
87 Ibid.
88 Ibid., s-38
89 Företagsklimatet – kommunen gör skillnad, SKL, 2009, s– 16, 26
90 Policy Instruments and Public Management: Bridging the Gaps, Political Research Quarterly, Peters, 2000,  s-41

21



4.2 Policyverktyg som resonemang
Policyverktygsteori utgår från resonemanget att tillgängliga policyverktyg utvecklats över tid från att till 

en  början  främst  innefatta  stöd  till  specifika  företag  till  att  under  senare  år  innefatta  en  större  

uppsättning  policyverktyg.  Resonemanget  utvecklas  av  Guy  Peters  som  ser  att  ämnesområdet  

dominerats av en uppdelning mellan statsvetenskap och ekonomi där kopplingen mellan policyverktyg 

och implementering & management förbisetts.91 I denna undersökning utgör således den teoretiska 

utmaningen  att  koppla  implementering  och  management  av  policyverktyg  med  den  ekonomiska 

aspekten av lokal näringslivsutveckling.

Policyverktyg  tillhör  olika  kategorier  som  används  i  syfte  att  befrämja  lokal  näringslivsutveckling.  

Kategorier  som  inverkar  på  svensk  näringslivsutveckling  inkluderar  så  som  åskådliggörs  i  tidigare 

forskning  tillgänglighet  och  service -  attitydarbete,  handläggningstider,  företagsbesök,  administrativt 

samarbete  inom  förvaltning,  servicegrad  och  tillgänglighet.  Detta  undersöks  genom  att  de 

intervjupersoner som medverkar i undersökningen intervjuas om attityd till näringslivsfrämjande samt 

om kommunens huvudsakliga  roll  i  myndighetsutövning.  Ytterligare  en kategori  policyverktyg  som 

tidigare forskning påvisar inverkar på utformade av lokal näringslivsutveckling är dialog med lokala företag , 

vilket  inkluderar  företagsbesök,  dialog  och  möten  med  företag  och  informationssatsningar92 vilket 

undersöks genom intervjuguiden. Detta upplägg skiljer sig från tidigare undersökningar som utrönt 

vilka policyverktyg som varit effektiva. 

Peters argumenterar för att policyverktyg inte nödvändigtvis implementeras i det avseende som avsetts 

då implementering & management av policyverktyg skiljer sig mellan olika myndigheter, beroende på 

bl.a. de tjänstemän som implementerar policyverktyget.93 Vidare tas beslut kring vilka policyverktyg som 

skall  användas  ofta  i  form  av  utarbetade  strategier  och  policyprogram  medan  implementering  & 

management  av  policyverktyg  tenderar  innefatta  personal,  utförande  och  budgetfrågor.94 I  denna 

undersökning  undersöks  tjänstemannaaspekten  i  implementering  &  management,  genom  att  den 

ansvarige för policyverktygens implementering & management intervjuas om roll och mandat.

91 Ibid 
92 Företagsklimatet – kommunen gör skillnad, SKL, 2009, si– 16, 26
93 Policy Instruments and Public Management: Bridging the Gaps, Political Research Quarterly, Peters, 2000, s-36
94  Ibid
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4.3 Policyverktyg – utvecklingsfaser 
Den ekonomiska  aspekten av kommunal  näringslivsutveckling  skall  ses  som en följd  av s.k.  policy 

learning  vilket  innebär  att  kommuner  genomgått  en  utveckling  där  användande  av  policyverktyg 

förändrats över tid. Hur kommunal näringslivsutveckling och de policyverktyg som används utvecklats 

undersöks  av  Lingwen Zheng och Mildred  Warner  i  artikeln  Business  Incentive  Use  among  U.S.  Local  

Goverments;  A Story  of  Accountability  and Policy  Learning.  Artikeln undersöker vilka policyverktyg som 

används bland lokala  myndigheter i  USA. I undersökningen framkommer att de policyverktyg som 

används över tid utvecklats från att innefatta främst innefatta incitament riktade till specifika branscher  

till  att  övergå  till  användande  av  en  bredare  uppsättning  policyverktyg.95 Relaterat  till  svenska 

förhållanden ses i  den undersökning som genomfördes av Pierre att näringslivsutveckling i svenska 

kommuner karaktäriserats av en utveckling som frångått traditionell näringslivsutveckling till ett synsätt 

där kommuner i större utsträckning använder modern näringslivspolitik. Pierre menar att övergången 

inneburit att kommuners strategier utvecklats till att innefatta kontextuellt arbete, vilket innebär vagare  

och mindre detaljrika strategier som utgår från situationsanpassat arbete där dagligt arbete utförs genom 

aktiv samverkan.96

 

Vidare ser Zheng och Warner att lokala myndigheter begränsas av lagar och lokala förutsättningar.97 

Svenska  kommuner  har  kommunlagstiftning  och  EU-lagstiftning  att  efterleva  som  begränsar 

kommuners handlingsutrymme. Den lagstiftning svenska kommuner har att följa omöjliggör att de för 

USA centrala att skatteincitamenten används i samma utsträckning i Sverige, således undersöks inte 

skatteincitament som policyverktyg. Dock kan Zheng och Warners resonemang om att policyverktyg 

som  används  i  lokal  näringslivsutveckling  karaktäriseras  av  tre  stadier  appliceras  på  svenska 

förhållanden. Detta i synnerhet då utvecklingen av modeller för lokal näringslivsutveckling i Sverige kan 

beskrivas som ett ”ungt” policyområde jämfört USA där delstater och lokala myndigheter sedan 1970-

talet i större utsträckning bedrivit fristående lokal näringslivsutveckling. 

Zheng  och  Warner  identifierar  i  artikeln  tre  faser  i  hur  policyverktyg  används  i  lokala  

näringslivsstrategier.  Branschattraktion,  branschbevarande  och  bredare  lokalbaserade 

utvecklingsstrategier  identifieras  som  tre  övergripande  faser  i  lokal  näringslivsutveckling  och 

användande av policyverktyg.98

95 Business Incentive Use Among Local Governments, Zheng & Warner, Economic Development Quarterly, 2010, s 325
96 Framgångsrika kommuner – mot en ny näringslivspolitisk modell?, Pierre, svenska kommunförbundet, 1996, s-7-9
97 Business Incentive Use Among Local Governments, Zheng & Warner, Economic Development Quarterly, 2010, s 326
98 Ibid
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 Fas 1 - branschattraktion, innefattar strategier som stöd till specifika branscher för omlokalisering eller 

lokal ekonomisk expansion, typisk branschattraktion inkluderar incitament som lån, skattelättnader och 

direkta kommunala finansiella satsningar. 99

Fas  II  - branschbevarande,  inkluderar  indirekta  åtgärder  syftande  till  att  befrämja  lokal 

näringslivsutveckling.  Indirekt  stöd  som  marknadsföring,  lånefonder  och  tekniska  satsningar  på 

infrastruktur i  syfte att  behålla  företag  och utöka konkurrenskraften inom lokala  företag  tillhör  de  

policyverktyg som utförs som branschbevarande strategier. Vidare befrämjas inom branschbevarande 

strategier  entreprenörskap,  industrikluster,  samarbete  mellan  myndigheter  och  företag. Zheng  och 

Warner argumenterar att denna typ av strategier inbegriper ökat fokus på privat sektor.100 

Fas III - breda lokalbaserade utvecklingsstrategier inkluderar bredare ekonomiska strategier syftande 

till  att  höja  livskvalitet  och  främja  ekonomisk  utveckling.  Vidare  befrämjas  inom den  tredje  fasen 

tidigare outvecklade sektorer och utbyggnad av lokala servicesektorer i syfte att stärka dess potential för 

ekonomisk tillväxt.101  

Zheng och Warner argumenterar i sin undersökning för att lokal myndigheter utvecklats till att i större 

utsträckning basera implementering & management av policyverktyg på en kombination av ovan tre 

stadier och samtidigt minska fokus på direkta incitament. I studien framkom att en kombination av fas  

två  och  tre  i  större  utsträckning  används.102 Vidare  argumenterar  Zheng  och  Warner  för  vilka 

policyverktyg som skall inkluderas i de tre olika faserna. Dessa policyverktyg inkluderar en stor mängd 

incitament som rimligtvis kan antas påverka förutsättningar för lokal näringslivsutveckling. Zheng och 

Warner påvisar 18 kategorier av policyverktyg som antas påverka inriktning och utformning av lokal  

näringslivsutveckling. I denna undersökning används inte de kategorier Zheng och Warner undersökt då 

de policyverktyg svenska kommer kan använda skiljer sig från policyverktyg som används av lokala 

myndigheter i USA. 

Begreppet  Policy  learning  som framförs  av  både  Blair,  Zheng  och  Warner  innefattar  förändringar  i 

användning av policyverktyg över tid genom att lokala myndigheter över tid förändrat de policyverktyg 

som används i syfte att befrämja lokal näringslivsutveckling. Begreppet innebär att policyverktyg har 

ändrats till  att innefatta mindre satsningar på direkta incitament, en högre andel inblandade aktörer  

samt ett större fokus på effektivitet inom de satsningar som görs. 103Zheng och Warner ser genom sin 

99 Ibid
100 Ibid
101 Ibid
102 Ibid, s- 333-334
103 Ibid. s -327
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undersökning  att  policy  leraning  inverkar  i  allt  större  utsträckning  på  lokal  näringslivsutveckling. 104 

Relaterat till svenska förhållanden och denna undersökning antas policy learning innefatta utveckling av  

rollen som näringslivsansvarig samt förändrade strategier i enlighet med vad som framkommit i tidigare  

forskning  av  främst  Pierre.  Specifikt  kan  policy  learning  relateras  till  den  bredare  roll 

näringslivsansvariga  utvecklat  under  senare  år  samt  användande  av  bredare  strategier. 105 Detta 

undersöks genom frågeställningar till intervjupersonerna om huruvida de ser en förändring av rollen i 

likhet med vad tidigare forskning påvisar - att rollen blivit mer omfattande samtidigt som strategier för 

näringslivsutveckling blivit allt bredare. 

Tabell 4.3. Utvecklingsfas & policyverktyg

Utvecklingsfas Typ av stöd Policyverktyg
Fas 3 Mixat stöd Livskvalitet 

Samhällsutveckling
Offentliga investeringar

Fas 2 Indirekt stöd Teknisk utvecklingen
Marknadsföring
Konkurrenskraft
Entreprenörskap 

Fas 1 Specifikt stöd Skattelättnader
Riktade bidrag 
lån

4.4 Policyverktyg  - myndighetsutövning
Robert  Blair  argumenterar  i  artikeln  Managing  Urban  Growth:  Can  the  Policy  Tools  Approach  Improve  

Effectiveness för en vidareutveckling av Peters koppling mellan policyverktyg och management. Blair ser 

att teoretiska ramverk kring policyverktyg och offentlig administration bör appliceras på frågan hur 

administratörer (tjänstemän) drar nytta av policyverktyg, policyfråga och management. Policyverktyg ses 

av Blair som de verktyg myndigheter har att tillgå, vilka skiljs från förvaltning och management. Det 

antas  finnas  ett  begränsat  antal  policyverktyg  att  tillgå  samtidigt  som stort  antal  management  och 

förvaltningsstrategier finns att tillgå. Policyverktyg ses av Blair som de reella verktyg en myndighet har 

att tillgå medan management ses som applikation av policyverktyg.106 

Vidare antas policyprogram och policyverktyg karaktäriseras och kategoriseras utifrån implementering, 

policyverktyg  tillhör  olika  kategorier  vars  implementering  och  management  inverkar  på  utfallet  av 

specifika  satsningar.  Blairs  resonemang  bygger  på  resonemanget  att  myndigheter  använder 

policyverktyg ändamålsmässigt.107

104 Ibid. s- 333
105 Den strategiske mångsysslaren, SKL, 2008, s-7
106 Managing Urban Growth, Public Works Management & Policy, Blair, 2001, s-106
107 Ibid
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Blair  ser  en  distinktion  mellan  policyverktyg  som verkar  direkt  och  indirekt  beroende  på  grad  av 

implementering & management. Ett policyverktyg definieras utifrån om verktyget avses inverka indirekt 

genom incitament eller genom direkta åtgärder. Detta kan relateras till grad av myndighetsinblandning i  

policyverktygets implementering d.v.s. graden av obligatorisk och direkt management som krävs för att 

ett policyverktyg effektivt ska kunna implementeras.108 

Låg grad av direkt management inbegriper tre kategorier av policyverktyg som kan användas i syfte att 

ändamålsmässigt  uppnå  policymål.  Normer,  organisationer,  i  denna  undersökning  lokala 

företagarföreningar  och  marknadsmetoder  ses  som  policyverktyg  som  kräver  en  låg  grad 

myndighetsutövning.  

Hög  grad av  direkt  myndighetsutövning  krävs  i  användande  av  policyverktyg  som  lagstiftning, 

offentliga företag och tillhandahållande av service av tjänstemän. 

Mixade policyverktyg innefattar en måttlig grad av myndighetsutövning så som informationsarbete, 

subventioner,  lån  och  tillhandahållande  av  tjänster  samt  policyverktyg  som  kräver  en  låg  grad  av 

management  som  skatteincitament.  Modellen  skiljer  på  policyverktyg  och  den  implementering  & 

management som krävs för att använda ett policyverktyg ändamålsmässigt.109

Tabell 4.4 – policyverktyg & grad av myndighetsutövning

Typ av Policyverktyg Policyverktyg Myndighetsutövning
Obligatoriska Lagstiftning

Offentliga företag
Tillhandahållande  av  tjänster  av 
tjänstemän

Hög

Mixade Information 
Subventioner
Upphandling

Måttlig

Frivilliga Entreprenörskap
Marknadslösningar

Låg 

Relaterat  till  denna  undersökning  utgår  ovan  resonemang  från  att  de  policyverktyg  myndigheter 

använder inledningsvis fokuserar på riktade satsningar mot specifika företag för att sedan övergå till  

bredare strategier vilket inverkar på grad av myndighetsutövning. 

108 Ibid
109 Ibid, s - 107
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4.5 Perspektiv på policyverktyg
Guy Peters argumenterar i artikeln Policy Instuments and Public Management: Bridging the Gaps att kopplingen 

mellan policyverktyg och implementering ofta förbisetts då ämnesområdena ofta behandlas separat. 

Peters argumenterar för att analys av implementering & management av policyverktyg ska användas i 

syfte  att  förstå  hur  de  policyverktyg  som används  av  myndigheter  påverkas  av  implementering  & 

management. Ytterligare ett skäl att analysera dessa faktorer som sinsemellan påverkande är rimligheten 

i att studera den inverkan olika policyverktyg har på ekonomiska satsningar och den omställning av 

administration och myndighetsutövande som sedan 1990-talet blivit allt mer omfattande.110 I Sverige 

kom denna omställning i uttryck genom förändringen av centraliserad statlig näringslivspolitiken till 

decentraliserad  kommunal  näringslivsutveckling.  Peters  ser  implementering  &  management  av 

policyverktyg ses som samverkande då implementering & management av policyverktyg ofta skiljer sig 

mellan myndigheter på grund av bl.a. management i en myndighet och lokala förutsättningar. 

De policyverktyg som används medför enligt Peters konsekvenser i implementering & management då 

myndigheter  anses  benägna  att  använda  välkända  och  allmängiltiga  policyverktyg  för  att  åtgärda 

policyfrågor inom ett policyområde. Detta antas av Peters i sin tur bero på ett antal faktorer, däribland 

den  ansvariges  för  policyfrågornas  utbildning  som  ofta  bidrar  till  att  forma  implementering  & 

management av policyverktyg. Även organisationstyp inverkar på typ av policyverktyg som föredras av 

myndigheter.111 

Vidare ser Peter att analys av policyverktyg bör se till både effektivitet i implementering av policyverktyg 

samt  hur  management  i  offentlig  administration  fungerar  effektivt.  Tjänstemäns  synsätt  på  

implementering  & management  av  policyverktyg  ses  av Peters  som tillhörande fyra  kategorier.  Ett 

instrumentalt  perspektiv  där  tjänstemän  ser  till  ett  specifikt  policyverktyg  oberoende  av  vilket 

policyproblem som åtgärdas används, baserat på antingen ideologiska eller professionella åtaganden. 112 

Vidare  ser  Peters  ett  produceralistiskt perspektiv  där  tjänstemän  ser  managementprocessen  av 

policyverktyg ses som central.113 Ett tredje perspektiv Peters tar upp benämns som contingentist där 

tjänstemän ser till kopplingen mellan policyproblem och policyverktyg, ofta utifrån nominala kategorier  

där  en  grupp  policyproblem löses  med  policyverktyg  anpassade  för  policyproblemet.114 Det  fjärde 

perspektivet Peters tar upp i sin sammanställning är ett  konstruktivistiskt perspektiv där policyfråga 

och policyverktyg definieras genom interaktion. Både policyverktyg och policyfråga ses som ett resultat 

av en politisk process där politiker och tjänstemän interagerar med intressen som rörs av en policyfråga 

110Policy Instruments and Public Management: Bridging the Gaps, Political Research Quarterly, Peters, 2000, s-35
111 Policy Instruments and Public Management: Bridging the Gaps, Political Research Quarterly, Peters, 2000, s-44
112 Ibid, s-45
113 Ibid
114 Ibid

27



i  syfte  att  komma  fram  till  en  bild  av  policyfrågan  samt  länkar  frågan  till  en  lösning  d.v.s.  ett  

policyverktyg.115 Nedan  modell  kategoriserar  de  fyra  perspektiv  Peters  ser  som  de  huvudsakliga 

utgångspunkterna i politikers och tjänstemäns sätt att se på policyverktyg.

Tabell 4.5. - perspektiv & implementering & management av policyverktyg

Perspektiv Implementering  &  management  av  
policyverktyg

Instrumentalt Synsätt  som  inbegripande  anammande  av  ett 
specifikt policyverktyg oberoende av policyfråga.

Produceralistiskt Synsätt  inbegripande  processbundet  val  av 
policyverktyg där managementprocessen är central

Contingentist Relationsbundet  synsätt  där  länken  mellan 
policyfråga och policyverktyg baseras på nominala 
kategorier  där  en  grupp  av  policyproblem  löses 
med policyverktyg anpassade för problemet

Konstruktivistiskt Synsätt där policyfråga och policyverktyg definieras 
genom interaktion mellan politiker, tjänstemän och 
intressen som rörs av en specifik policyfråga.

4.6 Analysmodell 
Sammantaget  påvisar  ovan  teoretiska  sammanställningar  ett  antal  faktorer  som  inverkar  på 

implementering  &  management  av  policyverktyg.  En  sammanställning  av  både  policyverktyg  och 

implementering  & management-faktorer  behövs  således  för  att  undersöka  vilka  policyverktyg  som 

används och vilken inverkan dessa har på näringslivsansvarigas roll och mandat. 

Peters  ser  att  vad  som bör  undersökas  är  kopplingen mellan  policyverktyg  och implementering  & 

management samt att en undersökning bör belysa både policyverktyg, policyfråga och implementering 

& management. Blairs resonemang utgår från att ett begränsat antal policyverktyg kan implementeras  

genom en stor mängd utförande och förvaltningsstrategier och att man i undersökningar bör ta till fasta 

på att policyverktyg kan verka både direkt eller indirekt genom myndighetsutövning. Zheng och Warner 

kommer fram till att policyverktyg används i olika faser samt att utvecklingen av policyverktyg innebär  

en förskjutning till att policyverktyg i större utsträckning används indirekt. 

En analysmodell över policyverktyg och implementering & management bör därför således innefatta 

kopplingen  mellan  policyverktyg  och  implementering  &  management,  vilken  fas  av 

näringslivsutveckling ett policyverktyg kan relateras till, grad av myndighetsutövning samt tjänstemäns 

perspektiv på policyverktyg. Policy learning antas inverka på ovan faktorer genom att användande av ett 

ökat antal ”mixade” policyverktyg innebär att rollen breddats. 

115 Ibid, s-46
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Tabell 4.6 - Analysmodell 

Typ av 
Policyverktyg

Utvecklingsfas Myndighets-
utövning

Implementering 
& management av 
policyverktyg

Obligatoriska Lagstiftning.
Offentliga företag.
Tillhandahållande 
av tjänster.

Fas 1 Hög Instrumentalt

Mixade Information.
Upphandling.
Kommunbaserade 
strategier

Fas 3 Måttlig Konstruktivistisk

Frivilliga Entreprenörskap
Marknadslösningar

Fas 2 Låg Produceralistiskt
/Contingentist 

Steg I Steg II Steg III

Ovan  modell  utgår  från  antagandet  att  typ  av  policyverktyg inverkar  på  den  utvecklingsfas 
kommunen  befinner  sig  i,  vilket  inverkar  på myndighetsutövning som  i  sin  tur  påvisar  hur 

intervjupersonerna  som  tjänstemän  (tjänstemannaperspektiv)  ser  på  implementering  och 
management av policyverktyg  utifrån Peters kategorier. 

Steg I: Vad som framkommit i tidigare forskning är att näringslivsutveckling inom svenska kommuner 

utvecklas från traditionell till en modern näringslivsutveckling. Denna utveckling innefattar även så som 

påvisats i tidigare rapporter av SKL att policyverktyg som används inom svenska kommuner utvecklats 

till att innefatta större fokus på  strategier, attitydarbete,  information och  samverkan. Steg I bygger även på 

både Blairs resonemang om kategorisering av policyverktyg samt Zheng och Warners resonemang om 

att policyverktyg tillhör olika faser i näringslivsutveckling.  

Steg  II: Användande  av  policyverktyg  påvisar  teoretiskt  vilken  fas  av  näringslivsutveckling 

kommunerna  befinner  sig  i  samt  vilken  grad  av  myndighetsutövning som  krävs  för  management  av 

policyverktyg. Detta steg i analysmodellen bygger på Blairs resonemang om att policyverktyg kräver 

olika grad av myndighetsutövning. Detta undersöks i intervjuguiden genom frågor relaterade till åsikt 

om myndighetsutövning.  

Steg III:  Steg III i analysmodellen utgår från Peters resonemang om skillnader i perspektiv och synsätt  

som föredras  av  tjänstemän  utifrån  kategorierna  instrumentalt,  produceralistiskt,  contingentist  och 

konstruktivistiskt synsätt.
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5. Empiri

Nedan  presenteras  undersökningens  empiri,  frågorna  som  ställdes  i  intervjuguiden  används  i  alla 

intervjuer  och  således  ligger  till  grund  för  analys  av  undersökningens  frågeställningar.  Empirin  

presenteras  i  syfte  att  klargöra  hur  intervjuguidens  frågor  relaterar  till  analysmodellens  olika  steg. 

Nedan redovisning frågorna relaterade till analysmodellens steg I för att sedan övergå till frågor som 

relaterar till steg II för att slutligen övergå till de frågor som relateras till steg III och en sammantagen 

bild över hur rollen skiljer sig utifrån synsätt på policyverktyg. 

De frågor i intervjuguiden som kan relateras till  steg I i analysmodellen - användande policyverktyg 

som i både tidigare forskning och undersökningens teoretiska ramverk påvisats utgöra huvudsakliga 

policyverktyg för svenska kommuner presenteras nedan. 

5.1 Steg I- Empiri
Mandat  antas  i  likhet  med  nästkommande  frågeställning  om  roll  inom  kommunen  innefatta  det 

utrymme näringslivsansvariga har i att arbeta med policyverktyg inåt respektive utåt i kommunen. Detta 

antagande utgår från tidigare forskning som påvisar att det inom både mandat och roll ryms ett stort  

antal skiftande arbetsuppgifter.116 Kan du beskriva ditt mandat inom kommunen? 

Intervjupersonen  från  Lessebo  kommun ser  sitt  mandat  som  fritt,  inom  vilket  det  finns  ett 

tolkningsutrymme inom de ramar som gäller för tjänsten. Intervjupersonen ser vidare mandatet som 

något  hon  måste  skaffa  sig  genom  att  driva  frågor  mot  både  politiker  och  tjänstemän  samt  att  

förankring bäst görs via kommunchef  och kommunalråd. 117

Intervjupersonen som representerar  Uppvidinge kommun ser mandat för den näringslivsansvarige 

som ett verktyg i att skapa nätverk och jobba självständigt både inåt och utåt. Mandatet i kommunen 

inkluderar dock inte ekonomiska satsningar då intervjupersonen ser att mandatet  ”börjar och slutar vid  

ekonomiska satsningar” då politiker i kommunen beslutar om den näringslivsansvariges förslag. 118

Intervjupersonen som representerar Växjö kommun ser sitt mandat som främst innefattande att driva 

näringslivsfrågor, landsbygdsfrågor, utvecklingsfrågor samt utveckla Växjö som varumärke. 119

Intervjupersonen som representerar Alvesta kommun ser sitt mandat som att driva näringslivsfrågor i 

116 Den strategiska mångsysslaren, SKL, 2008, s-7
117 Karlsson, 2011
118 Ekelund, 2011
119 T. Karlsson, 2011
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bred  mening,  att  övergripande  marknadsföra  kommunen  samt  att  driva  landsbygdsutvecklings  och 

turistfrågor. Intervjupersonen ser vidare att mandatet innebär arbete genom kontakter med både vice  

kommunordföranden och kommunordföranden. Vidare genomförs arbetet i kommunen ofta genom att 

verksamheten underhandsförankras, få frågor blir föremål för politiska beslut då inriktningen på arbetet 

finns ofta klar inom den grupp som arbetar med näringslivsfrågor. Vidare är grundinställningen till 

näringslivsfrågor liknande mellan tjänstemän och politiker.120 

Mandatet för intervjupersonen från Ljungby kommun ses av intervjupersonen som öppet, mandatet 

inkluderar att initiera och driva näringslivsfrämjande inom den grupp som arbetar med näringslivsfrågor 

inom kommunen.121

Mandatet för intervjupersonen från  Tingsryd kommun ses som ett öppet och omfattande mandat, 

vilket  inkluderar  att  driva  strategiska  frågor,  ofta  i  kontakt  med  kommunens  kommunchef  och 

kommunalråd. 122

Intervjupersonen för Älmhult kommun ser sitt mandat som en svår fråga, det finns i kommunen en 

tydlig roll, mandat är dock nytt och inte givet, utan snarare något intervjupersonen skapar, då denne för  

tillfället bygger upp funktionen. Inom kommunen finns en kommunvision, dock finns ännu ingen klar  

policy  eller  handlingsplan,  intervjupersonen  ska  enligt  utsago  skapa  riktning  och  tydlighet  utifrån 

ambitionen mandatet bygger på.123  

Den  näringslivsansvarige  i  Markaryd  kommun ser  sitt  mandat  som  begränsat,  arbetet  med 

näringslivsfrågor sker i kommunen i dialog med kommunalrådet.124

Vad  anser  du  vara  din  huvudsakliga  roll  inom  kommunen? Näringslivsansvarigas  roll  antas 

påverkas av både mandat och arbetsuppgifter, således bör uppfattad roll påverkas av dessa två faktorer.  

Teoretiskt bör näringslivsansvarigas roll påverkas av de policyverktyg som används inom kommunerna.

Intervjupersonen för Lessebo kommun ser sin huvudsakliga roll som att skapa goda förutsättningar 

för företagande i kommunen samt vara företagens röst in i den kommunala förvaltningen och se till att 

kommunens politiker och tjänstemän förstår företagares villkor och behov. 125

120 Hedevik, 2011
121 Melkersson, 2011
122 Borgehed, 2011
123 Collin, 2011
124 Söderlind, 2011
125 Karlsson, 2011
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Intervjupersonen för Uppvidinge kommun ser rollen som skiljd från arbetsuppgifter och mandat, den 

näringslivsansvarige i kommunen skall spegla och representera kommunen, vilket av  intervjupersonen 

ses utgöra en viktig roll.126

Intervjupersonen  för  Växjö  kommun ser  rollen  som  att  hålla  ihop  och  leda  verksamheten, 

intervjupersonen  ser  sig  ha  ett  bra  mandat  överlag.  Vidare  ser  intervjupersonen  sig  haft  ett  högt 

förtroendekapital och hög delegationsförmåga både som informationschef  och näringslivschef  då båda 

tjänsterna innefattat ett starkt mandat.127  

Intervjupersonen  som  representerar  Alvesta  kommun ser  sin  roll  som  att  övergripande  stärka 

varumärket Alvesta, intervjupersonen ser rollen som inriktad på näringsliv men också generellt  mot 

nuvarande  befolkning  samt  mot  att  öka  Alvestas  attraktivitet  för  potentiella  invånare,  vilket  utgör 

kommunens plattform.128

Den näringslivsansvarige i  Ljungby kommun ser sin roll som att skapa förutsättningar för tillväxt i 

kommunen. 129

Den näringslivsansvarige i  Tingsryd kommun ser som huvudsaklig roll att skapa förutsättningar för 

att näringslivsutveckling skall kunna ske. 130

Intervjupersonen för Älmhult kommun ser sin huvudsakliga roll i kommunen som omfattande. Den 

roll som den näringslivsansvarige i kommen har är att skapa företagsamhet, genom att vara kommunens 

huvudsakliga helhetskontakt. 131

Den  näringslivsansvarige  i  Markaryd  kommun ser  sin  huvudsakliga  roll  som  att  ansvara  för 

näringslivsfrågor, information och övergripande strategiska frågor. 132

126 Ekelund, 2011
127 T. Karlsson, 2011
128 Hedevik, 2011
129 Melkersson, 2011
130 Borgehed, 2011
131 Collin, 2011
132 Söderlind, 2011
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Arbetsuppgifter  innefattar  de  policyverktyg  som används  inom kommunen  i  enlighet  med tidigare 

forskning. Den fråga som ställdes i intervjuguiden i syfte att undersöka detta var  Kan du beskriva 
dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom kommunen?

Intervjupersonen  som  representerar  Lessebo  kommun ser  sina  arbetsuppgifter  som  omfattande 

genom  att  se  till  företagens  behov  och  skapa  förutsättningar,  främst  genom  goda  relationer  och 

närverkande. De frågor som finns bland näringslivet kan generera möten kring ett ämne som företag 

efterlyser mer kunskap om, exempelvis miljöärenden, lokaler eller arbete med kommunens allmänna 

attraktivitet. Vidare fungerar intervjupersonen som ”en väg in” i kommunen.133  

Intervjupersonen för Uppvidinge kommun ser att arbetsuppgifterna är kopplade direkt till mandatet 

genom att  hålla  kontakter,  skapa nätverk och arbeta  självständigt  både inåt  och utåt  i  kommunen.  

Arbetsuppgifterna inkluderar att lägga förslag som politiken sedan beslutar om.134

Den  näringslivsansvarige  i  Växjö  kommun ser  sina  huvudsakliga  arbetsuppgifter  som  att  styra 

verksamheten  samt  ansvara  för  näringslivsutveckling  i  kommunen,  vilket  består  av  ”  fyra  ben”  att 

stimulera, behålla, expandera och befrämja näringsliv och nyföretagande, att underlätta och befrämja 

etablering  och  nyetablering  samt  positionera  varumärket  Växjö.  Det  finns  inom  kommunens 

näringslivsservice medarbetare som är specialiserade i sina uppgifter. Intervjupersonen samarbetar i stor 

utsträckning med kommunchefen och kommunalråden. 135

Den näringslivsansvarige i Alvesta kommun har delat upp arbetet mellan tre anställda vid kommunens 

enhet mellan information, turism & landsbygdsutveckling och näringslivsfrågor. Dock samarbetar de 

anställda i övergripande frågor. 136

Intervjupersonen som representerar Ljungby kommun ser sina arbetsuppgifter som svårdefinierade, 

intervjupersonen  ansvarar  för  alla  kontakter  mellan  näringsliv  och  kommun  bl.a.  etableringar,  

nyföretagande, företagsbesök, näringslivsnätverk samt samverkan. Intervjupersonen ansvarar även för 

marknadsföring och varumärkesbyggande tillsammans med informationschefen. Landsbygdsutveckling 

och handhas även av avdelningen såväl som regionala frågor och regionala nätverk.137

133 Karlsson, 2011
134 Ekelund, 2011
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Den  näringslivsansvarige  i  Tingsryd  kommun ser  sina  arbetsuppgifter  som  att  vara  företagslots 

genom att lotsa företag genom det kommunala, genom allt från bygg till mark, men även att skapa 

arenor, mötesplatser och förutsättningar. Vidare arbetar enheten med en stor mängd arbetsuppgifter,  

allt från småhandlare till utvecklingsprojekt och EU-stöd samt kommunstrategiska mål. 138

Den  näringslivsansvarige  i  Älmhult  kommun ser  sina  arbetsuppgifter  som  att  vara  kommunens 

kontakt och samordnare för näringslivsfrågor och utveckla strategier för hur kommunen bäst ska skapa  

ett bra företagsklimat. 139

Intervjupersonen som representerar  Markaryd kommun ser sina huvudsakliga arbetsuppgifter som 

omfattande,  tjänsten  inkluderar  både  kommunens  näringslivsutveckling,  landsbygdsutveckling  samt 

besöksnäring. 140

Då  policyverktyg  innefattar  arbetsmetoder  ställdes  frågan  Kan  du  beskriva  dina  huvudsakliga  
arbetsmetoder samt vilka aktörer  du främst  arbetar  mot?  Bakgrunden till  denna fråga  finns  i 

uppsatsens  teoretiska  ramverk  där  arbetsmetoder  antas  påverka  vilken  fas  av  näringslivsutveckling 

kommunen befinner sig i, vilket antas påverka i vilken utsträckning näringslivsansvariga arbetar med 

direkta respektive  indirekta  åtgärder.  Både Blair  och Zheng och Warner  ser  i  sin  undersökning att 

näringslivsutveckling utvecklats till att omfatta en större mix av policyverktyg i takt med att kommuner 

utvecklat näringslivsstrategier, således påvisas om policy learning kan ses.  

Intervjupersonen  för  Lessebo  kommun ser  sina  huvudsakliga  arbetsmetoder  som  ett  antal 

delområden.  Intervjupersonen  arbetar  genom  personliga  kontakter  med  företagen  och  internt  i  

kommunen.  Specifikt  arbetar  intervjupersonen  med  en  rad  olika  verktyg  i  utövandet  av  sin  roll, 

inbegripande bl.a. företagsbesök och företagsträffar samt information och internt i kommunen med 

kommunalråd, kommunledning, tekniska, plan & miljö och skola. Vidare arbetar intervjupersonen med 

utvecklingsprojekt både inom och utom kommunen samt med nyföretagande och regionala frågor med 

näringslivsansvariga i andra kommuner, regionförbundet och länsstyrelsen.141

Intervjupersonen  som  representerar  Uppvidinge  kommun ser  arbetsmetoderna  för  den 

näringslivsansvarige  som att  arbeta  orts-vis  då  näringslivet  i  kommunen  organiserats  orts-vis.  Den 

näringslivsansvarige  arbetar  genom  kontinuerliga  möten  i  kommunens  orter  där  denne  företräder 

138 Borgehed, 2011
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kommunen. Ytterligare en viktig aspekt för intervjupersonen är att medverka i regionen. Arbetet utförs  

både internt mot politiken d.v.s. kommunledning och andra beslutsfattare inom kommunen samt mot 

näringsliv.142

Intervjupersonen som representerar  Växjö kommun ser sina arbetsmetoder bestå av att verka som 

verksamhetschef  och anställa  kompetenta  medarbetare  då  intervjupersonen  själv  ansvarar  för 

ledningsfrågor  och  kommunikationsprocesser.  Intervjupersonen  använder  i  sitt  arbete  tillgängliga 

kanaler och uttrycksformer, sociala medier och nätverksorienterat arbete, en stor del i arbetet är att 

tillhandahålla arenor och nätverk. 143 

Intervjupersonen  som  representerar  Alvesta  kommun ser  sina  arbetsmetoder  som  omfattande, 

intervjuperson arbetar genom personliga kontakter och betonar att utgångspunkten för arbetet är ”vad 

förväntar jag mig av kommunen som företagare ”. Vidare arbetar intervjupersonen genom kontakter  

med företag. Inom kommunen består arbetet även av informationsarbete. Intervjupersonen ser vidare 

en  huvudsaklig  arbetsuppgift  som  att  agera lyhört  och  snabbt  i  tillstånds,  plan  och  lokalfrågor. 

Intervjupersonen  poängterar  dock  att  kommunen  främst  arbetar  med  näringslivsutveckling,  inte 

företagsutveckling. 144

Intervjupersonen som representerar Ljungby kommun ser huvudsakliga arbetsmetoder som att skapa 

arenor för möten mellan olika aktörer samt informera och lyfta strategiska framtidsfrågor i alla tänkbara 

sammanhang.145

Intervjupersonen i Tingsryd kommun ser att sina arbetsmetoder främst innefattar att arbeta i nära 

samarbete med den lokala företagarorganisationen, genom dialog med företagen i syfte att utröna vad 

företagen vill och vad företagen vill veta mer om. Intervjupersonen betonar vidare att de som arbetar  

med näringslivsfrågor inte endast kan förhålla sig till den kommunala organisationen utan även måste 

förhålla sig till näringslivs/samhällsorganisationer. 146

Intervjupersonen som representerar Älmhult kommun ser sina arbetsmetoder som omfattande samt 

att  kommunen  är  formad  efter  ett  antal  tydliga  aktörer  som  utgör  kommunens  huvudsakliga 

samarbetspartners. Bland intervjupersonens främsta samarbetspartners finns ett antal tydliga aktörer. 

Beträffande arbetsmetoder utvecklas dessa kontinuerligt, intervjupersonen utvecklar för nuvarande en 

142 Ekelund, 2011
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strategi för att effektivt ta emot företagare. Utöver detta arbetar intervjupersonen med utveckling av 

branschspecifika  nätverk  inom  vilka  samverkan  och  samordning  av  näringen  i  kommunen  kan 

åstadkommas. Intervjupersonen arbetar med en processtänk-metod där företagande kan befrämjas. 147

Den näringslivsansvarige i Markaryd kommun ser sina huvudsakliga arbetsmetoder som att praktiskt 

arbeta med näringslivet i gemensamma projekt.148

Organisation inverkar enligt  undersökningens teoretiska ramverk och tidigare forskning på roll  och 

mandat. Detta undersöktes genom två frågor; Hur många personer arbetar med näringslivsfrågor  
inom kommunen?  och Hur ser kommunens organisation för näringslivsfrågor ut? Samt anser  
du organisationen vara ändamålsmässig? 

I Lessebo kommun ansvarar endast intervjupersonen för näringslivsfrågor och samarbetar främst med 

kommunalråd och kommunchef  i näringslivsfrågor samt med kommunens kommunikatör och kultur- 

och  fritidsassist.  Vidare  jobbar  intervjupersonen  med  personer  från  kommunen  som  handhar 

fastigheter,  mark,  miljöärenden  etc.  Intervjupersonen  ser  kommunens  organisation  som 

ändamålsmässig med reservationen att det kan finnas en otydlighet inom kommunen tydligare vilka 

som  skall  ägna  sig  åt  en  specifik  fråga  samt  att  näringslivsutveckling  skulle  kunna  prioriteras 

ytterligare.149

Intervjupersonen i  Uppvidinge kommun ser att det i kommunen främst är en person som arbetar 

med  näringslivsfrågor,  dock  involveras  fler  personer  gällande  tillstånd  och  sekundära  uppgifter.  

Beträffande  ändamålsmässighet  ser  intervjupersonen  att  tjänsten  innebär  förmågan  att  samla  ihop 

berörda  från  olika  kommunala  verksamheter  samt  arbeta  både  ”inåt  och  utåt” samt  arbeta  med 

nätverkande. Intervjupersonen anser att organisationen överlag är ändamålsmässig.150

Växjö kommun har en organisation för näringslivsfrågor som är större än de organisationer som finns 

i  undersökningens  övriga  kommuner,  i  Växjö  finns  primärt  9  personer  som  arbetar  med 

näringslivsfrågor.  Intervjupersonen uppger  att  primärt  är  den traditionella  näringslivsorganisationen 

som  jobbar  med  frågorna,  men  ytterligare  enheter  kopplas  in  i  exempelvis  tillståndsfrågor. 

Intervjupersonen ser organisationen som ändamålsmässig och i enlighet med uppdraget då de anställda 

inom näringslivsorganisationen skapt en organisation för de behov som finns inom kommunen.151
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Den näringslivsansvarige i  Alvesta kommun beskriver den organisation som finns inom kommunen 

för  näringslivsfrågor  som  bestående  av  plan,  mark  och  tillståndssidan,  även  miljö  ingår  i  den 

organisation som arbetar med näringsliv.  Intervjupersonen anser att inte är totalt  tre personer som 

jobbar med näringslivsfrågor utan många fler, vilket inneburit att frågorna organisatoriskt får politisk 

vikt. Intervjupersonen anser dock att ibland blir ett smalt och kortsiktigt perspektiv.152

Organisationen  i  Ljungby  kommun består  av  en  näringslivs-  och  utvecklingsavdelning. 

Intervjupersonen ser gärna en organisation mer anpassad efter näringslivets behov genom att personer 

som jobbar med tillstånd, exploatering och planering borde sitta vid samma avdelning i kommunen. 

Inom kommunens avdelning finns näringslivschef, näringslivs- och landsbygdsutvecklare, företagslots 

och turistchef  samt i  likhet med övriga kommuner personal som arbetar med näringslivsrelaterade 

frågor som t.ex. planavdelning och exploateringschef.153

I  Tingsryd kommun finns tre personer som arbetar med näringslivsfrågor varav en person jobbar 

heltid  med  turism,  en  person  med  landsbygdsutveckling  och  intervjupersonen  med 

näringslivsutveckling. Organisationen ses som ändamålsenlig med förbehållet  att ytterligare personal 

behövs  inom  inflyttning  och  information  för  att  mer  effektivt  kunna  bygga  Tingsryd  som  ett 

varumärke.154

Intervjupersonen som representerar Älmhults kommun ser antalet som arbetar med näringslivsfrågor 

inom kommunen som en definitionsfråga, formellt är det bara en person som ansvarar för frågorna.  

Intervjupersonen är dock inte ensam i att vara engagerad i näringslivsfrågor, både kommunchef  och  

kommunalråd  är  engagerade  i  näringslivsfrågor.  Även  cheferna  inom  miljö,  bygg,  planering  och 

information är engagerade i näringslivsfrågor. Kommunen har även en teknisk chef  som är operativt 

engagerad och sköter avtal.  Frågan om hur kommunen skapar ett bra företagsklimat är primärt  på  

intervjupersonens  bord  men  sekundärt  även  hos  4-5  andra  personer.  Intervjupersonen  sitter  vid 

kommunledningsförvaltningen och är underställd kommunchefen. Intervjupersonen ser organisationen 

som ändamålsmässig, med utgångspunkten att själva funktionen är ny. 155

Den näringslivsansvarige  i  Markaryd  kommun ansvarar  ensam för  näringslivsfrågor  och  ser  den 

organisation som finns inom kommunen som ändamålsmässig. 156
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Frågan Anser du att det i kommunen finns en tydligt utvecklad strategi för kontinuerligt arbete  
med näringslivsfrågor? behandlar  huruvida  det  inom kommunen  finns  en  utarbetad  strategi  för 

näringslivsfrågor. Bakgrunden till denna fråga finns att finna i undersökningens teoretiska ramverk där 

ett ökat fokus på strategier som policyverktyg påvisar att arbetet med näringslivsfrågor utvecklats från 

riktat stöd till att innefatta bredare satsningar på näringslivsfrågor. 

I Lessebo kommun finns det enligt intervjupersonen en befintlig strategi som intervjupersonen dock 

ser som allmän, intervjupersonen planerar att lägga fram en ny strategi som mer tydligt pekar på ett  

antal områden kommunen bör fokusera på.157

I  Uppvidinge  kommun finns  ingen  strategi  att  tillgå  för  näringslivsfrågor,  dock  betonar 

intervjupersonen att det inom kommunen finns en tradition av arbete med näringslivsfrågor. 158

Intervjupersonen för Växjö kommun ser att det inom kommunen finns en tydlig och handfast strategi 

för landsbygd och näringsliv, genom exempelvis expansiva Växjö.159

Alvesta kommun har inte en klar utvecklad strategi,  dock uppger intervjupersonen att kommunen 

arbetar  med  en  strategi.  Intervjupersonen  uppger  att  kommunen  även  övervägt  en  regional 

näringslivsstrategi  som tar tillvara  på både lokala  och regionala  frågor  samt att  det  finns regionala  

punkter där en strategi kan formuleras, där kommen väljer att engagera sig i regionala satsningar. 160 

Ljungby  kommun arbetar  i  likhet  med  flertalet  övriga  kommuner  efter  en  strategi  för 

näringslivsfrågor, som är framtagen i samarbete med det lokala näringslivet. 161

I  Tingsryd  kommun finns  inte  en  specifik  strategi  för  näringslivsfrågor  utan en  strategi  för 

kommunens huvudmål  som inkluderar att  uppnå positiv  inflyttning och en tydlig  lokal  strategi  för 

kommunstrategiska frågor. Intervjupersonen ser att man inom kommunen ofta arbetar med flaskhalsar 

som måste  minimeras,  ofta  genom Ad-hoc  lösningar,  där  externa  faktorer  inte  effektivt  kan  lösas  

genom fastsatta planer. 162
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Den näringslivsansvarige som representerar Älmhult kommun arbetar för nuvarande med att fram en 

strategi för näringslivsfrågor. 163

Den näringslivsansvarige i  Markaryd kommun anser att det i kommunen finns en tydligt utvecklad 

strategi för arbete med näringslivsfrågor. 164

Tidigare forskning påvisar strategier och attityd inom kommunal förvaltning är de främsta policyverktyg 

som  kommuner  har  att  tillgå.  Således  bör  användande  av  både  strategier  och  attitydarbete  inom 

kommunal förvaltning påvisa huruvida arbetet med näringslivsfrågor i kommunen utvecklats i enlighet 

med Zheng  och  Warners  resonemang,  detta  undersöktes  genom frågan  Hur skulle  du  beskriva  
attityden till näringslivsfrågor inom den kommunala förvaltningen?

I Lessebo kommun ser intervjupersonen attityden till näringslivsfrågor som blandad, intervjupersonen 

ser  att  i  en  liten  kommun  med  få  anställda  blir  attitydarbetet  personberoende.  Det  finns  inom 

kommunen enligt intervjupersonen anställda en blandad attityd till näringslivsfrågor.165

I  Uppvidinge kommun ser  intervjupersonen att  attityden överlag  är  positiv,  dock  krockar  ibland 

attitydarbete med tjänstemannafunktionen, i och med att tillstånd som t.ex. bygglov måste godkännas 

eller avslås.166

Attitydarbetet i Växjö kommun ses av intervjupersonen som skiftande, beroende på del av kommunal 

verksamhet.  Attityd inom politiken,  statsbyggnad, miljö,  hälsa ses som överlag positiv,  däremot ser  

intervjupersonen att attityden kan förbättras inom teknik och utbildning. 167 

I  Alvesta  kommun ser  intervjupersonen  attityd  inom  kommunen  som  politiskt  och 

tjänstemannamässigt positivt,  intervjupersonen ser att man inom kommunen inser att sysselsättning  

måste  befrämjas.  Intervjupersonen  ser  dock  ibland  att  det  kan  vara  mindre  lyhört  inom 

myndighetssfären p.g.a. stelbent administration. 168

I Ljungby kommun  ses attityden som generellt positiv samt att näringslivsfrågor har hög prioritet. 169
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Tingsryds kommun ser attityden i kommunen som överlag positiv, intervjupersonen ser att det finns 

ett stort intresse för näringslivsfrågor från kommunalråd och kommunchef  som är drivande i frågorna,  

vilket intervjupersonen ser som grunden till den positiva attityden.170

I  Älmhults  kommun beskriver  intervjupersonen attityden  som  blandad,  det  finns  enligt 

intervjupersonen ett stort engagemang i att utveckla kommunen. Intervjupersonen betonar dock att det  

finns olika viljor inom förvaltningen samt att man hoppas kunna skapa en tydlighet i praktiska frågor.171

Den näringslivsansvarige i Markaryd kommun ser attityden i kommunen som blandad. 172

5.1.1 Steg I - Analys

Typ av 
Policyverktyg

Utvecklingsfas Myndighets-
utövning

Implementering 
& management av 
policyverktyg

Obligatoriska Lagstiftning.
Offentliga företag.
Tillhandahållande 
av tjänster.

Fas 1 Hög Instrumentalt

Mixade Information.
Upphandling.
Kommunbaserade 
strategier

Fas 3 Måttlig Konstruktivistisk

Frivilliga Entreprenörskap
Marknadslösningar

Fas 2 Låg Produceralistiskt
/Contingentist 

Steg I Steg II Steg III

 Kan du beskriva ditt mandat inom kommunen? 
 Vad anser du vara din huvudsakliga roll inom kommunen? 
 Kan du beskriva dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom kommunen?
 Kan du beskriva dina huvudsakliga arbetsmetoder samt vilka aktörer du främst arbetar  

mot? 
 Hur många personer arbetar  med näringslivsfrågor inom kommunen?  och  Hur ser 

kommunens organisation för näringslivsfrågor ut? Samt anser du organisationen vara  
ändamålsmässig? 

 Anser du att det i kommunen finns en tydligt utvecklad strategi för kontinuerligt arbete  
med näringslivsfrågor? 

 Hur  skulle  du  beskriva  attityden  till  näringslivsfrågor  inom  den  kommunala  
förvaltningen?

170 Borgehed, 2011
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Utifrån den första frågeställningen i intervjuguiden är det möjligt att se att intervjupersonen i Lessebo 
kommun har  ett  fritt  mandat  inom vilket  tolkningsutrymme finns.  De huvudsakliga  policyverktyg 

intervjupersonen  använder  ämnar  till  att  skapa  goda  förutsättningar  för  företagande  genom 

nätverkande, information, utvecklingsprojekt samt företagsbesök i syfte att fungera som ”en väg in” i 

kommunen. Kommunen har enligt  intervjupersonen en utarbetad strategi  som ligger till  grund för  

kommunens  näringslivsutveckling,  intervjupersonen  ser  den  strategi  som  finns  i  kommunen  som 

allmän. Den organisation som finns i kommunen består primärt av intervjupersonen som inte arbetar 

med tillståndssidan i kommunen. Beträffande specifika policyverktyg ser intervjupersonen dessa som 

personberoende  p.g.a.  kommunens  storlek.  Attityden  i  kommunen  ses  som  blandad. Således  dras 

slutsatsen  att  den  näringslivsansvarige  använder  sig  av  en  utarbetad  strategi  samt  främst  använder  

nätverk,  information och utvecklingsprojekt  som arbetsmetoder  vilket  innebär  att  intervjupersonen 

som representerar Lessebo kommun använder mixade policyverktyg och således tillhör fas 3.173

Den intervjuperson som representerar Uppvidinge kommun ser mandatet som ett verktyg i att skapa 

nätverk  samt  rollen  som  att  representera  kommunen.  Inom  kommunens  ses  huvudsakliga 

arbetsuppgifter som att skapa nätverk och kontakter samt lägga förslag både mot näringsliv och företag.  

Det  finns  i  kommunen inte  en utvecklad  strategi  för  näringslivsarbete  men dock  enligt  utsago en 

tradition  i  arbete  med  näringslivsfrågor.  Det  finns  i  kommunen  en  överlag  positiv  attityd  till  

näringslivsfrågor. Vad som sammanlagt framkommer i denna sammanställning är att de policyverktyg 

som  används  inom  kommunen  är  nätverkande  samt  att  det  inte  finns  en  utarbetad  strategi  i  

kommunen,174 vilket sammantaget påvisar att kommunen använder sig nätverkande och obligatoriska 
policyverktyg och således tillhör fas 2.

Den näringslivsansvarige i Växjö kommun ser sitt mandat som fritt i att driva näringslivs, landsbygds 

och utvecklingsfrågor  samt  utveckla  Växjö  som varumärke,  intervjupersonen ser  den huvudsakliga 

rollen som att hålla ihop och leda verksamheten. De huvudsakliga arbetsuppgifter intervjupersonen har 

är att ansvara för näringslivsutveckling genom att stimulera, expandera och befrämja näringsliv och 

nyföretagande  samt  positionera  varumärket  Växjö  som  Europas  grönaste  stad.  Beträffande 

arbetsmetoder ser intervjuperson sina huvudsakliga arbetsmetoder som att använda tillgängliga kanaler 

och nätverk i syfte att befrämja lokal näringslivsutveckling. Det finns i kommunen en tydlig strategi.  

Attityden till näringslivsfrågor inom kommunen ses som överlag positiv. Det finns inom kommunen nio 

personer som primärt arbetar med näringslivsutveckling, kommunens näringslivsservice handhar inte 

tillstånd.  Organisationen i  kommunen ses som ändamålsmässig då man inom kommunen utvecklat 

173 Karlsson, 2011
174 Ekelund, 2011
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organisationen för dess specifika syfte.175 Sammanfattningsvis kan intervjupersonen i Växjö kommun 

ses  använda  mixade policyverktyg  då  intervjupersonen använder  policyverktyg  i  syfte  att  befrämja 

expansion, nyföretagande samt information, strategier och organisation specifikt ämnade för syftet och 

tillhör således fas 3.

Intervjupersonen som representerar  Ljungby kommun  ser  sitt mandat som öppet i att initiera och 

driva  näringslivsfrämjande,  intervjupersonen ser  sin  roll  som att  skapa förutsättningar  för  tillväxt  i 

kommunen. De huvudsakliga arbetsuppgifter den näringslivsansvarige har är att fungera som kontakt  

mellan  näringsliv  och  kommun  samt  arbeta  med  nyföretagare,  företagsbesök,  näringslivsnätverk,  

marknadsföring och varumärkesbyggande. De huvudsakliga arbetsmetoder intervjupersonen använder 

är att skapa arenor, information samt driva strategiska frågor. Organisationen i kommunen består av 

näringslivs  och  utvecklingsavdelning  bestående  av  näringslivschef,  näringslivs-  och 

landsbygdsutvecklare,  företagslots  och turistchef,  organisationen handhar  inte  tillståndsfrågor.  Inom 

kommunen finns en strategi utvecklad i samarbete med näringslivet. Attityden till näringslivsfrågor i 

kommunen ses som överlag positiv då näringslivsfrågor har hög prioritet.176 Sammanfattningsvis kan 

Ljungby  kommun  ses  använda  både  mixade och  frivilliga policyverktyg  genom  både 

varumärkesbyggande,  information  och  nätverk,  dock  kan  finns  det  en  övervikt  av  mixade 
policyverktyg vilket innebär att Ljungby ska ses tillhöra fas tre. 

Den näringslivsansvarige i  Alvesta kommun ser att  mandatet innefattar att driva näringslivsfrågor i 

bred mening samt marknadsföra kommunen, mandatet ses även som fritt då få frågor blir föremål för  

politiska beslut, förankring av beslut ofta sker genom kontakter med kommunens politiska del. Vidare 

ser den näringslivsansvarige att huvudsaklig roll är att stärka Alvesta som varumärke och arbeta för att  

göra kommunen attraktiv. Den näringslivsansvarige ser huvudsakliga arbetsuppgifter i att arbeta med 

näringslivsfrågor,  information,  och  landsbygdsutveckling.  Beträffande  arbetsmetoder  arbetar  den 

näringslivsansvarige  genom  personliga  kontakter,  information  och  tillstånd,  plan  och  lokalfrågor.  

Kommunens  organisation  består  av  information,  landsbygdsutveckling  och  näringslivsfrågor  och 

beskrivs ändamålsmässig med undantaget att organisationen ibland har ett kortsiktigt perspektiv. Det  

finns i kommunen ingen utvecklad strategi, dock utvecklas för närvarande en övergripande strategi som 

ser till både lokala och regionala frågor. Attityd till näringslivsfrågor ses inom kommunen som positiv 

både  politiskt  och  tjänstemannamässigt.177 Sammantaget  ses  att  Alvesta  kommun  tillhöra  fas  3  i 
analysmodellen  då  man  inom  kommunen  arbetar  med  näringslivsfrågor  i  bred  mening, med 

information samt har regionalt fokus d.v.s. mixade policyverktyg. 

175 T. Karlsson, 2011
176 Melkersson, 2011
177 Hedevik, 2011
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Intervjupersonen som representerar Tingsryd kommun ser sitt mandat som öppet och omfattande i 

att  driva  strategiska  frågor,  intervjupersonen ser  sin  roll  som att  skapa  förutsättningar  för  tillväxt. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter är att agera som företagslots samt skapa förutsättningar och arenor samt 

arbeta med kommunstrategiska mål. Beträffande arbetsmetoder anser intervjupersonen dessa vara att i  

samarbete  med  lokala  näringslivs  och  samhällsorganisationer  befrämja  näringslivsutveckling.  Den 

organisation  som  arbetar  med  näringslivsfrågor  består  av  tre  personer  som  ansvarar  för  turism, 

landsbygdsutveckling och näringslivsfrågor. Organisationen ses som ändamålsmässig med förbehållet 

att  det  inom  kommunen  behövs  ytterligare  personal  som  arbetar  med  information. Det  finns  i 

kommunen  finns  inte  en  specifik  strategi  för  näringslivsfrågor,  dock  en  strategi  för  kommunens 

huvudmål.  Attityden ses  i  kommunen som överlag  positiv  då  det  inom kommunen finns  drivande 

personer från både politik och tjänstemän.178 Sammantaget ses att Tingsryd kommun placeras i fas 3 då 

man  i  kommunen  använder  mixade policyverktyg  i  form av  marknadslösningar  i  samarbete  med 

näringslivet. 

Vad som framkommer i sammanställningen om  Älmhults kommun är att intervjupersonen ser sitt 

mandat som tydligt  men dock inte  givit,  den huvudsakliga  rollen ses  som att  skapa företagsamhet 

genom att vara kommunens huvudsakliga kontakt. Huvudsakliga arbetsuppgifter ses som att samordna, 

utveckla  strategier  samt  åstadkomma ett  bra  företagsklimat.  Huvudsakliga  arbetsuppgifter  ses  som 

omfattande, dock främst inbegripande att effektivt bemöta företagare genom nätverk, samordning och 

processnätverk. Organisation i kommunen ses som ändamålsmässig och består ett antal chefer som 

genom  nätverk  hanterar  näringslivsfrågor  i  syfte  att  befrämja  företagsklimat.  Det  finns  inom 

kommunen inte en utvecklad strategi, attityden beskrivs som blandad. 179Sammanlagt kan Älmhult ses 

tillhöra  fas 2 då det inom kommunen inte finns en utvecklad strategi för näringslivsfrågor samt ett  

fokus på processer och frivilliga policyverktyg. 

Sammanställningen  av  Markaryd  kommun visar  att  den  näringslivsansvarige  ser  mandatet  som 

begränsat samt att arbetet med näringslivsfrågor sker i dialog med kommunalrådet, den huvudsakliga 

rollen  ses  som  att  ansvara  för  näringsliv,  information,  och  strategiska  frågor.  Huvudsakliga 

arbetsuppgifter  ses  som  att  ansvara  för  näringsliv,  landsbygd  och  turism.  Intervjupersonens  

huvudsakliga  arbetsmetoder  är  att  arbeta  i  gemensamma  projekt  med  näringslivet.  Organisation  i 

kommunen består av intervjupersonen som ansvarig för områdena, det finns i kommunen en tydligt 

utvecklad  strategi,  attityden  i  kommunen  beskrivs  som  blandad. 180Sammanfattningsvis  ses  att 

kommunen  placerar  sig  i  fas  tre i  analysmodellen  då  kommunen  arbetar  genom information  och 

178 Borgehed, 2011
179 Collin, 2011
180 Söderlind, 2011
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strategiska frågor samt arbetar i samverkan med lokalt näringsliv. d.v.s. mixade policyverktyg 

Tabell 5.1.1 – kommun & utvecklingsfas

Kommun Utvecklingsfas
Lessebo kommun Fas 3
Uppvidinge kommun Fas 2
Växjö kommun Fas 3
Ljungby kommun Fas 3
Alvesta kommun Fas 3
Tingsryd kommun Fas 3
Älmhult kommun Fas 2
Markaryd kommun Fas 3

Vad  som  framkommer  är  att  kommunerna  överlag  tillhör  Zheng  och  Warners  tredje  fas  i 

näringslivsutveckling,  detta  då  kommunerna  arbetar  med övergripande  verktyg  i  syfte  att  befrämja 

näringslivsutveckling.  Det finns i kommunerna ett fokus på övergripande frågor vilket innebär att de 

det inte går att argumentera för att någon kommun tillhör fas I då detta skulle  innefatta ett fokus 

begränsat till  enskilda företag. Sammanfattningsvis används således av näringslivsansvariga en större  

uppsättning  policyverktyg  än  vad  som  varit  gällande  vid  fas  1.  Det  är  även  möjligt  att  via 

sammanställningen att se policy learning i alla medverkande kommuner då ingen av de medverkande 

intervjupersonerna uppger att man i kommunen främst använder företagsspecifika policyverktyg.  
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5.2 Steg II - Empiri
Nedan presenteras de intervjufrågor som kan relateras till Steg II i analysmodellen, vilken behandlar 

grad av myndighetsutövning som används av intervjupersonerna.

Den  fråga  som  ställdes  i  undersökningens  intervjuguide  var  Vad  anser  du  vara  kommunens 
huvudsakliga  roll  i  myndighetsutövning  beträffande  näringslivsfrågor?  Relaterat  till 

intervjuguidens  frågeställning  om attitydarbete  ses  i  tidigare forskning myndighetsutövning som ett 

betydelsefullt policyverktyg. Effektiv myndighetsutövning som strategi gentemot näringsliv beträffande 

tillstånd och ärendehandläggning anses vara en grundläggande förutsättning för framgångsrik lokalt  

näringslivsutveckling och samarbete mellan kommun och näringsliv. 

Intervjupersonen  som  representerar  Lessebo  kommun ser  att  kommunens  huvudsakliga  roll  i 

myndighetsutövning är att skapa goda förutsättningar för att driva och utveckla företag i kommunen 

och se till att kommunen är attraktiv att verka i, både för att företagen ska ha tillgång till den arbetskraft  

som krävs och för att få fler företag att starta, flytta till kommunen och utvecklas.181

Den  näringslivsansvarige  som  representerar  Uppvidinge ser  kommunens  huvudsakliga  roll  i 

myndighetsutövning  som  utgående  från 3  perspektiv.  Det  lagstiftande  perspektivet,  det  politiska 

perspektivet  och  näringslivsperspektivet.  Vilka  måste  fungera  för  en  effektivt  fungerande 

organisation.182

Den näringslivsansvarige i Växjö kommun ser att arbetet i kommunen utgår från åtta punkter genom 

vilka  tjänstemän  genom  attityd  och  bemötande  kan  bidra  till  att  skapa  ett  bra  företagsklimat. 

Intervjupersonen anser att tjänstemän inom kommunen måste kunna visa respekt, förstå helhetsbilden 

och  agera  professionellt  samt  förstå  att  kommunikation  inom  kommunen  och  ödmjukhet  inför 

myndighetsutövning är en viktig del av arbetet. 183

Den  näringslivsansvarige  som  representerar  Alvesta  kommun ser  kommunens  roll  i 

myndighetsutövning som en kontrollfunktion.  Den främsta  rollen ses  av intervjupersonen som att 

rådge näringslivet i hur man enkelt kan uppnå de krav som ställs av myndigheter samt vara ett seriöst  

och kunnigt ”bollplank” för potentiella företagare. 184

181 Karlsson, 2011
182 Ekelund, 2011
183 T. Karlsson, 2011
184 Hedevik, 2011
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Intervjupersonen från Ljungby ser kommunens huvudsakliga uppgift som att våga tolka lagstiftning till 

entreprenörers fördel. Intervjupersonen anser att myndighetsutövning i kommunal verksamhet allt för 

ofta missgynnar lokala entreprenörer samt att tolkning av gällande lagstiftning skiljer sig mellan både 

olika  kommuner  och  inom  EU,  vilket  skapar  ogynnsamma  konkurrenssituationer  och  hämmar 

utvecklingen av näringslivet. Intervjupersonen anser att man bör följa lagar men samtidigt leta efter  

tolkningsmöjligheter. 185

Intervjupersonen som representerar Tingsryd kommun ser sig själv och andra kommunala tjänstemän 

som ”civil  servants” vilket  inbegriper att som tjänsteman vara behjälpliga och tjänsteinriktade samt 

effektivt delegera arbetsuppgifter inom kommunen. 186

Den näringslivsansvarige i Älmhults kommun ser den huvudsakliga rollen i myndighetsutövning som 

att vara stringent, rättssäker och konsekvent i att tolka lagar. Intervjupersonen ser dock i likhet med de  

näringslivsansvariga i Ljungby och Alvesta kommun att tolkning av lagar är grundläggande i kommunal  

myndighetsutövning,  att  tolka  kunna  tolka  lagar  flexibelt  och  rättvist  kräver  dock  enligt 

intervjupersonen ett tydligt politiskt mandat. 187

I syfte att undersöka huruvida intervjupersonerna ser någon skillnad mellan det formella mandatet och 

reell  rolls  ställdes  i  intervjuguiden  frågan  Om  du  skulle  jämföra  din  reella  roll  som  
näringslivsansvarig  med ditt  formella  mandat,  ser  du  någon skillnad  mellan  hur  du  reellt  
arbetar  och det  formella  mandatet?   Bakgrunden till  denna fråga  finns  i  tidigare  forskning  där 

studier visat att det i landets kommuner finns olika benämningar på tjänsten samt att tjänsten skiljer sig  

kommuner sinsemellan.

Intervjupersonen som representerar Lessebo kommun ser ingen reell skillnad mellan roll och formellt 

mandat,  dock  anser  intervjupersonen  att  frågorna  skulle  kunna  ligga  högre  upp  på  agendan  i  

kommunen, då det skulle möjliggöra ett klarare fokus på övergripande näringslivsfrämjande. 188

Intervjupersonen som representerar Uppvidinge kommun vill se en utveckling där det reella mandatet 

överstiger formellt mandat samt att den som ansvarar för frågorna inom kommunen har både handlings 

och tolkningsutrymme. 189

185 Melkersson,2011
186 Borgehed, 2011
187 Collin, 2011
188 Karlsson, 2011
189 Ekelund, 2011
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Den  intervjuperson  som  representerar  Växjö  kommun uppfattar  en  skillnad  när  beslut  skall 

återkopplas  till  den politiska  delen  av verksamheten.  Intervjupersonen betonar  vidare  att  mandatet 

måste förtjänas, både från medarbetare och den politiska delen av verksamheten. 190

Den näringslivsansvarige i  Alvesta kommun ser sig ha stort handlingsutrymme i sitt mandat, vilket 

bygger på goda kontakter med tjänstemän, kommunledning och politisk ledning. 191

Intervjupersonen  som  representerar  Ljungby  kommun anser  att  det  dagliga  arbetet  innehåller 

betydligt  fler  arbetsuppgifter  och  uppdrag  än  vad  det  formella  mandatet  gör,  vilket  enligt 

intervjupersonen ligger i uppdragets natur.192

Den näringslivsansvarige i  Tingsryd kommun ser sitt mandat som ej direkt specificerat, utan något 

som den näringslivsansvarige själv ansvarar för att utveckla genom agendor och de frågor som drivs.193

Intervjupersonen som representerar Älmhults kommun ser ingen skillnad mellan formellt mandat och 

reella arbetsuppgifter, vilket intervjupersonen dock ser som en följd av att denne är nytillträdd i tjänsten 

som näringslivsansvarig. 194

Intervjupersonen som representerar Markaryd kommun ser en skillnad mellan det formella mandatet 

då man i samarbete kommunens näringsliv fattar beslut som därefter förankras politiskt.195

5.2.1 Steg II – Analys

Typ av 
Policyverktyg

Utvecklingsfas Myndighets-
utövning

Implementering 

& management av 
policyverktyg

Obligatoriska Lagstiftning.
Offentliga företag.
Tillhandahållande 
av tjänster.

Fas 1 Hög Instrumentalt

Mixade Information.
Upphandling.
Kommunbaserade 
strategier

Fas 3 Måttlig Konstruktivistisk

Frivilliga Entreprenörskap
Marknadslösningar

Fas 2 Låg Produceralistiskt
/Contingentist 

Steg I Steg II Steg III

190 T. Karlsson, 2011
191 Hedevik, 2011
192 Melkersson,2011
193 Borgehed, 2011
194 Collin, 2011
195 Söderlind, 2011
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 Vad anser  du  vara  kommunens  huvudsakliga roll  i  myndighetsutövning  beträffande  
näringslivsfrågor? 

 Om du skulle jämföra din reella roll som näringslivsansvarig med ditt formella mandat,  
ser du någon skillnad mellan hur du reellt arbetar och det formella mandatet? 

Vad  som framkommer  är  att  den  näringslivsansvarige  i  Lessebo  kommun  ser  huvudsaklig  roll  i 

myndighetsutövning som att skapa förutsättningar för företag, intervjupersonen ser dock ingen skillnad 

mellan  roll  och  mandat,  dock  att  det  inom  kommunen  ibland  saknas  ett  övergripande  fokus  på 

näringslivsfrämjande.196

Den  intervjuperson  som  representerar  Uppvidinge  kommun ser  huvudsaklig  roll  i 

myndighetsutövning  som att  utgå  från tre  separata  perspektiv  som är  nödvändiga  för  en  effektivt 

fungerande organisation - lagstiftande, politiska och näringslivsperspektivet.  Intervjupersonen vill att 

formellt mandat ska överskrida formellt mandat i både handlings och tolkningsutrymme.197

Den näringslivsansvarige i  Växjö kommun  ser huvudsaklig  roll  i  myndighetsutövning i  att  utifrån 

attityd  och  bemötande  skapa  ett  bra  företagsklimat,  professionalitetet  inom  myndighetsutövning 

betonas av intervjupersonen som ser en skillnad när beslut skall återkopplas till den politiska delen av 

kommunen.198

Intervjupersonen  som  representerar  Alvesta  kommun ser  myndighetsutövning  som  en 

kontrollfunktion där rollen inom kommunen är att rådge näringslivet hur företag kan uppnå de krav 

som ställs, intervjupersonen ser sig ha ett stort tolkningsutrymme i sitt mandat.199

I Ljungby kommun ser den näringslivsansvarige huvudsaklig roll i myndighetsutövning vara att våga 

tolka lagar i syfte att undvika ogynnsamma konkurrenssituationer samt ser att dagligt arbete innefattar  

mer arbetsuppgifter än formellt mandat. 200

Den  näringslivsansvarige  i  Tingsryd  kommun ser  huvudsaklig  roll  som  att  vara  behjälplig  och 

tjänsteinriktade som ”civil servants” samt ser att mandatet utvecklas genom agenda-sättande. 201

196 Karlsson, 2011
197 Ekelund, 2011
198 T. Karlsson, 2011
199 Hedevik, 2011
200 Melkersson,2011
201 Borgehed, 2011
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Intervjupersonen  som  representerar  Älmhults  kommun ser  huvudsaklig  roll  som  att  stringent, 

rättssäker  och  konsekvent  tolka  lagstiftning,  vilket  ses  som  grundläggande  i  kommunal 

myndighetsutövning, intervjupersonen ser dock ingen skillnad mellan mandat och arbetsuppgifter. 202

Den näringslivsansvarige i Markaryd kommun ser en skillnad mellan formellt mandat och reell roll då 

beslut fattas i samarbete med näringsliv och därefter förankras politiskt.203

Tabell 5.2.1. -kommun & grad av myndighetsutövning

Kommun Myndighetsutövning
Lessebo kommun Medel
Uppvidinge kommun Hög
Växjö kommun Medel
Ljungby kommun Medel
Alvesta kommun Medel
Tingsryd kommun Medel
Älmhult kommun Medel
Markaryd kommun Medel

Sammanfattningsvis  ser  intervjupersonerna  myndighetsutövning  i  näringslivsbefrämjande  som 

nödvändigt, dock betonar flertalet att lagar bör tolkas i syfte att underlätta lokal näringslivsutveckling,  

vilket speglar Blairs teoretiska resonemang där typ av policyverktyg speglar grad av myndighetsutövning 

som krävs. Vidare påvisar sammanställningen att reell roll i ett antal kommuner överskrider formellt 

mandat vilket kan ses influera nästkommande steg i analysen d.v.s. inställning till implementering och  

management av policyverktyg.      

5.3 Steg III- Empiri
Nedan presenteras de frågor som sammantaget ligger till grund för intervjupersonernas sammantagna 

synsätt på policyverktyg. 

I  syfte  att  utreda  hur  undersökningens  intervjupersoner  uppfattar  sin  roll  ställdes  i  intervjuguiden 

frågan Hur anser du att rollen som ansvarig för näringslivsfrågor utvecklats i din kommun?

Intervjupersonen i  Lessebo kommun ser att rollen påverkas av personliga erfarenheter som formar 

rollen. Rollen ses som ganska bred och uppdraget formas efter den person som har uppdraget även om 

intervjupersonen ser sin företrädares uppdrag som liknande sitt eget.204

Intervjupersonen i Uppvidinge kommun ser att tjänsten blivit mer renodlad än vad som tidigare varit  

202 Collin, 2011
203 Söderlind, 2011
204 Karlsson, 2011
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gällande i och med den rekrytering kommunen genomfört.205

Den  näringslivsansvarige  i  Växjö  kommun ser  att  rollen  utvecklats  p.g.a.  att  finns  det  en  hög 

medvetenhet om att tillväxtfrågor påverkar välfärd. Intervjupersonen ser faktumet att offentlig sektor 

inte  jobbar  enskilt  i  samma  utsträckning  som tidigare  utan  i  samverkan  med privata  aktörer  som 

avgörande för hur rollen utvecklats. Även att offentlig sektor är i större utsträckning beroende av det  

privata näringslivet, samarbetet växer hela tiden. 206

Intervjupersonen som representerar Alvesta kommun ser att rollen i kommunen utvecklats till att bli 

mer central i kommunal verksamhet. Intervjupersonen anser också att titulaturen har förändrat rollen, 

”förr titulerades man som näringslivssekreterare, vilket satte ribban för tjänsten”. Intervjupersonen ser att man nu 

arbetar med andra frågor, genom strategier, vilka frågor kommunen ska driva och inte längre bara med 

enskilda företag. Intervjupersonen ser vidare att rollen förändrats genom att kommunen fokuserar på 

frågor som företagen kollektivt har nytta av. 207

Intervjupersonen som representerar Ljungby kommun ser att rollen utvecklats genom att kommunala 

näringslivsfrågor lyfts i  allt  större utsträckning till  regional nivå samt att det  sker större samverkan 

mellan kommunerna kring strategiska framtidsfrågor.208

Intervjupersonen  som  representerar  Tingsryd  kommun ser  i  likhet  med  intervjupersonen  som 

representerar  Lessebo  kommun  att  rollen  kommit  att  utvecklas  utifrån  den  näringslivsansvarige,  

exempelvis beträffande arbetsuppgifter ser intervjupersonen rollen som väldigt fri och utvecklas utifrån 

person. 209

Intervjupersonen  som  representerar  Älmhults  kommun ser  att  rollen  utvecklats  genom att 

förväntningarna på rollen ökat och blivit mer precisa och realistiska samt att metoderna har förfinats i  

och med att kommunerna med tiden blivit allt mer kompetenta och metodiska i sitt arbete.210

Den näringslivsansvarige i  Markaryd kommun ser  att  rollen utvecklats  till  att  passa den specifika 

kommunen.

205 Ekelund, 2011
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Frågorna Har du någon kännedom om hur näringslivsansvarigas arbete är strukturerat i länets  
övriga kommuner?  samt  Hur ser  du på din roll  som näringslivsansvarig i  jämförelse med  
näringslivsansvariga i länets övriga kommuner?  Ställdes då kommuner i enlighet med vad Peters 

resonemang visat sig benägna att använda allmängiltiga lösningar på specifika policyproblem. 

Intervjupersonen för  Lessebo kommun  har övergripande kunskap om hur arbetet är strukturerar i 

länets  övriga kommuner.  Vidare ser  intervjupersonen att rollen skiljer  sig kommunerna sinsemellan 

men att de två tydliga skillnader som finns mellan Lessebo och övriga kommer är att intervjupersonen 

inte sitter på kommunkontoret samt att intervjupersonen är en av få som är helt ensam vilket inneburit 

klarare prioriteringar samt att vikten av en tydlig strategi ökat. 211

Intervjupersonen som representerar Uppvidinge kommun har övergripande kunskap om hur arbetet 

skiljer sig åt mellan kommunerna men kan som kommunchef  inte jämföra sin roll med den roll som 

övriga intervjupersoner har. 212

Även intervjupersonen som representerar Växjö kommun har en övergripande bild av hur arbetet är 

strukturerar i länets övriga kommuner genom den gemensamma agenda som finns i länet. Vidare ser  

intervjupersonen  att  rollen  som  näringslivsansvarig  i  Växjö  kommun  skiljer  sig  från  länets  övriga 

kommuner då Växjö är ”motorn” i regionen och därmed måste driva utvecklingsfrågor. 213

Den  näringslivsansvarige  i  Alvesta  kommun har  övergripande  kunskap  om  hur  arbetet  i  övriga 

kommuner är strukturerat samt att den egna organisationen liknar den som finns i Ljungby kommun.214

Intervjupersonen som representerar  Ljungby kommun har  god kunskap om hur  arbetet  i  övriga 

kommuner  utförs  samt  ser  att  skillnaden  i  sin  roll  jämfört  med  länets  övriga  kommuner  är  att 

näringslivsfrågor i större utsträckning prioriteras strategiskt i Ljungby kommun. 215

I  Tingsryd  kommun har  den  näringslivsansvarige  övergripande  kunskap  om  hur  arbetet  är 

strukturerat i övriga kommuner, intervjupersonen ser skillnaden mellan kommunerna som en följd av 

olika skäl, som kommunstorlek, mentalitet, arbetsgivare och entreprenörsanda.216

211 Karlsson, 2011
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Intervjupersonen  som  representerar  Älmhult  kommun ser  att  det  i  kommunerna  finns  olika 

kompetensområden, intervjupersonen anser att det inte går att strömlinjeforma mellan kommuner utan 

att man snarare kan använda bra lösningar från andra kommuner för att skapa en optimal organisation 

utifrån lokala förutsättningar. 217

Den näringslivsansvarige i Markaryd kommun har delvis kunskap om hur arbetet i övriga kommuner 

är  strukturerat  samt  ser  sin  roll  i  jämförelse  med  länets  näringslivsansvariga  som  beroende  av 

organisation, politisk majoritet, kommunstorlek samt grad av samarbete med lokalt näringsliv. 218

Guy Peters anser att formell utbildning inverkar på de policyverktyg som föredras tjänstemän genom att 

utbildning  antas  influera  både  vilka  policyverktyg  som  används  såväl  som  implementering  & 

management. Detta indikeras även av tidigare forskning över svenska kommuner, således ställdes frågan 

Kan du beskriva din professionella bakgrund? 
 

Intervjupersonen för Lessebo kommun är utbildad ekonom och marknadsförare samt har jobbat som 

VD  och  chef  för  flera  företag  sedan  1995,  kommunens  representant  har  jobbat  med  marknad,  

produkter   och  utveckling  med  produkter  som  bl.a.  livsmedel  och  böcker.  Intervjupersonen  ser 

anställningar följt en röd tråd i karriären.219

Intervjupersonen som representerar Uppvidinge kommun är utbildad socionom och har arbetat inom 

kommunal förvaltning sedan 1979, i den nuvarande kommunen sedan 1987, och har tidigare arbetat 

som socialchef.220

Näringslivschefen  i  Växjö  kommun är  utbildad  lärare  och  har  studerat  både  statsvetenskap, 

kommunikation och media. Intervjupersonen har tidigare jobbat som ombudsman, journalist, lärare,  

lärarutbildare,  informationssekreterare  och  informationschef  innan  det  nuvarande  arbetet  som 

näringslivschef.221

Intervjupersonen  som intervjuats  för  Alvesta  kommun  är  utbildad  statsvetare  och  historiker,  har 

främst  jobbat  som  konsult  inom  reklambranschen  samt  som  egen  företagare  under  80-90-talet. 

Intervjupersonen har innan den nuvarande tjänsten arbetat som näringslivschef  på konserthuset i Växjö 

217 Collin, 2011
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samt inom arbetsförmedlingen innan den nuvarande positionen som marknadschef.222

Intervjupersonen som representerar  Ljungby kommun har arbetat som lärare inom gymnasieskolan 

inom historia och geografi perioden 1995-2008 samt som SO-lärare på högstadienivå åren 1985-1989.  
223

Intervjupersonen i Tingsryd kommun är utbildad ekonom med magisterexamen och har jobbat inom 

försäkringsbranschen med att utveckla försäkringar för företag samt som VD för ett turisthotell. 224

Intervjupersonen för  Älmhult kommun är utbildad statsvetare och har arbetat med nyföretagande, 

företagsamhet och regional utveckling, med företagsamma unga samt som företagsrådgivare. 225

Intervjupersonen som representerar Markaryds kommun är utbildad fritidspedagog och bibliotekarie 

och har tidigare arbetat som informatör, turistansvarig, kultursekreterare och landsbygdsutvecklare. 226 

Ytterligare en faktor som kan inverka på vilka policyverktyg som används i kommunerna är huruvida 

intervjupersonerna  professionell  bakgrund,  således  ställdes  frågan  Anser  du  din  professionella  
bakgrund vara behjälplig i ditt arbete?  Frågan baseras på tidigare forskning där det framkommer att 

näringslivsansvariga ofta rekryteras från privat näringsliv.

Intervjupersonen för  Lessebo kommun ser  att  sin  professionella  bakgrund inom olika  branscher 

bidragit med erfarenhet i att arbeta med utveckling och att driva bolag då intervjupersonen ställts inför  

många av de frågor näringslivet ställs inför, vilket möjliggjort ett perspektiv på uppdraget både inifrån 

och utifrån. 227

Intervjupersonen för Uppvidinge kommun ser sin professionella bakgrund som behjälplig genom att 

arbetet inom kommunal förvaltning har bidragit till ökad förståelse för hur politiska beslut fattas då 

intervjupersonen jobbat med politiker och i en politisk organisation under ett antal år. 228

Den näringslivsansvarige i  Växjö kommun ser samtliga bakgrundsyrken som behjälpliga i sitt arbete, 

anställningen som informationssekreterare och informationschef  gav enligt utsago intervjupersonen 

222 Hedevik, 2011
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erfarenhet av hur politiska organisationer fungerar.229

Den näringslivsansvarige i  Alvesta kommun ser att både utbildning och professionell bakgrund varit 

behjälplig i att ge insyn i hur en politisk organisation fungerar samt att blandningen av både offentlig 

och privat tjänst givit insyn i hur ett antal olika organisationer fungerar. 230

Intervjupersonen som representerar Ljungby kommun ser att professionell bakgrund som behjälplig i 

avseendet att pedagogiska färdigheter är behjälpliga. 231

Den  näringslivsansvarige  i  Tingsryd  kommun ser  att  professionell  bakgrund  varit  behjälplig  i 

avseendet att intervjupersonen som VD för ett privat företag har lättare att ”se företagens horisont”.  

Intervjupersonen  betonar  att  det  inom en kommun är  möjligt  att  planera  långsiktigt  medan det  i  

näringslivet finns bestämda tidsgränser för när ett beslut måste fattas, intervjupersonen ser sig förstå 

detta i stor utsträckning efter anställningar inom provat näringsliv. 232

Intervjupersonen  för  Älmhults  kommun  ser  sin  professionella  bakgrund  som  behjälplig  genom 

tidigare arbete med nyföretagarfrågor, tillväxtfrågor och företagsrådgivning. Intervjupersonen ser dock 

att  det  finns  kunskapsluckor  i  kunskapen  om  hur  det  ”inre  livet”  i  en  kommun  fungerar, 

intervjupersonen ser varje kommun som unik i det avseendet att interna funktioner och strukturer i 

varje enskild kommun skiljer sig åt. 233

Intervjupersonen  som  representerar  Markaryd  kommun ser  sin  professionella  bakgrund  som 

behjälplig då tidigare erfarenheter lett till en stor kunskap om näringsliv och samhälle.234

Frågan Hur  skulle  du  beskriva  det  regionala  samarbetet  kring  näringslivsfrågor  inom  
regionförbundet  södra  Småland? utgår  från  tidigare  forskning  där  ökad  regionalisering  ses  följa 

utvecklingen till modern näringslivspolitik.235

229 T. Karlsson, 2011
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Den näringslivsansvarige i Lessebo kommun ser det regionala samarbetet som bra då det kommit att 

leda till utökat samarbete mellan kommunerna samt en ökad samsyn i kommunala och regionala frågor. 
236

Intervjupersonen som representerar  Uppvidinge kommun ser samarbetet som uppskattat, men har 

dock i egenskap av kommunchef  begränsad insyn i samarbetet.237

Den  intervjuperson  som  representerar  Växjö  kommun ser  samarbetet  som  bra  i  sin  nuvarande 

utformning men ser dock gärna att samarbetet utvidgas. 238

Den näringslivsansvarige i Alvesta kommun ser samarbetet inom regionförbundet som ”i mångt och 

mycket bra” intervjupersonen ser även att det borde vara möjligt att utöka samarbetet på samma sätt 

som gjorts i  Helsingborg där man arbetar på regional och kommunal nivå samt har ett gemensamt 

aktiebolag. Intervjupersonen poängterar dock att detta endast är möjligt när ”regionfrågan” är löst och 

regionen utvecklats till en ”naturlig region”. 239

Intervjupersonen från  Ljungby kommun ser samarbetet inom regionen som positivt samt anser att 

det  finns  en  bra  samverkan  mellan  både  regionförbund  och  kommunerna.  Vidare  anser 

intervjupersonen att många av de frågor som de enskilda kommunerna jobbar med är regionala.240

Den  näringslivsansvarige  i  Tingsryd  kommun  ser  samarbetet  som  positivt  då  kommunerna  har 

liknande  frågor  som måste  lösas,  intervjupersonen ser  även att  samarbetet  kring  reella  frågor  kan 

utökas.241

Intervjupersonen från Älmhults kommun ser samarbetet som positivt, samt att det finns en vilja bland 

kommunerna  att  samarbeta.  Intervjupersonen  anser  att  man  inom  regionen  borde  utarbeta  fler  

gemensamma mål samt samarbeta inom ett utökat antal områden, bl.a. inom näringslivsarbete för att 

locka företag till regionen. 242

Den näringslivsansvarige från Markaryd kommun ser att samarbetet inom regionen utvecklats från att 

inledningsvis  betecknas  av  ”information  uppifrån”  till  att  i  ökad  utsträckning  fokusera  på  hur  

näringslivsbefrämjande bedrivs i kommunerna. 243
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5.3.1 Steg III - Analys

Typ av 
Policyverktyg

Utvecklingsfas Myndighets-
utövning

Implementering 
& management av 
policyverktyg

Obligatoriska Lagstiftning.
Offentliga företag.
Tillhandahållande 
av tjänster.

Fas 1 Hög Instrumentalt

Mixade Information.
Upphandling.
Kommunbaserade 
strategier

Fas 3 Måttlig Konstruktivistisk

Frivilliga Entreprenörskap
Marknadslösningar

Fas 2 Låg Produceralistiskt
/Contingentist 

Steg I Steg II Steg III

Sammanställning  av  frågor  som  antas  inverka  på  steg  III  i analysmodellen  d.v.s.  inställning  till 

implementering och management av policyverktyg följer nedan. 

• Hur anser du att rollen som ansvarig för näringslivsfrågor utvecklats i din kommun?  

• Kan du beskriva din professionella bakgrund?

• Anser du din professionella bakgrund vara behjälplig i ditt arbete?

•  Hur ser du på din roll som näringslivsansvarig i jämförelse med näringslivsansvariga i  
länets övriga kommuner?

• Har du någon kännedom om hur näringslivsansvarigas arbete är strukturerat i länets  
övriga kommuner? 

• Hur  skulle  du  beskriva  det  regionala  samarbetet  kring  näringslivsfrågor  inom  
regionförbundet södra Småland?

Den näringslivsansvarige i Lessebo kommun ser att roll och uppdrag som näringslivsansvarig påverkas 

av personliga erfarenheter, intervjupersonen ser professionell bakgrund som behjälplig i tjänsten som 

näringslivsansvarig samt har övergripande kunskap om hur arbetet är strukturerat i övriga kommuner.  

Intervjupersonen ser att rollen skiljer sig genom att intervjupersonen arbetar enskilt med frågorna och 

därmed  måste  göra  större  prioriteringar.  Beträffande  regionalt  samarbete  ser  intervjupersonen 

samarbetet  som  bra  då  det  inneburit  ökad  samsyn  i  regionala  frågor.244 Sammantaget  ses  den 

näringslivsansvarige företräda ett konstruktivistiskt perspektiv då roll ses som utfall  av personliga 

erfarenheter samt då samarbete betonas, både inom lokalt näringsliv och regionalt samt p.g.a. att man 

intervjupersonen  i  analysmodellens  tidigare  steg  ses  tillhöra  fas  3  samt  föredrar  måttlig  

244 Karlsson, 2011
56



myndighetsutövning.

Intervjupersonen som representerar Uppvidinge kommun ser att tjänsten blivit mer fokuserad samt 

ser professionell bakgrund som behjälplig i arbetet och har övergripande kunskap om hur arbetet är  

strukturerat  i  länets  övriga  kommuner.  Intervjupersonen ser  regionalt  samarbete  som uppskattat. 245 

Sammanfattningsvis ses intervjupersonen använder ett ”contingentist” perspektiv då koppling mellan 

policyverktyg, policyproblem, implementering och management betonas av intervjupersonen. Detta då 

vad som framkommer i analysmodellens tidigare steg är ett fokus på både frivilliga och obligatoriska  

policyverktyg d.v.s. fas 2.

I Växjö kommun ser intervjupersonen att rollen utvecklats genom att samarbete mellan kommun och 

näringsliv  ökat  samt  ser  sin  professionella  bakgrund  som  behjälplig.  Intervjupersonen  har  en 

övergripande bild över hur arbetet är strukturerat i övriga kommuner samt betonar Växjös roll som 

motor i regionen. Samarbetet inom regionen ses som bra, intervjupersonen betonar att samarbetet bör  

utökas.246 Intervjupersonen  kan  sammanfattningsvis  ses  använda  sig  av  ett  konstruktivistiskt  
perspektiv då både privata och offentliga intressen ses påverka användande av policyverktyg, då det 

finns  regionalt  fokus  i  kommunen.  Vidare  stöds  resonemanget  att  intervjupersonen  använder  ett 

konstruktivistiskt perspektiv av att man i kommunen använder anpassade strategier. 

Den näringslivsansvarige i  Alvesta kommun ser att rollen utvecklats till att innefatta bredare frågor 

samt  blivit  mer  central  i  kommunal  verksamhet,  intervjupersonen  ser  professionell  bakgrund  och 

utbildning som behjälplig genom mixen av offentlig  och privat  tjänst.  Den näringslivsansvarige har 

övergripande  kunskap  om övriga  kommuner  samt  ser  den  egna  organisationen  som lik  Ljungbys. 

Regionsamarbetet ses av intervjupersonen som positivt, med betoning på att intervjupersonen gärna ser 

att samarbetet fördjupas.247 Ett  konstruktivistiskt perspektiv används av intervjupersonen då både 

privata och offentliga aktörer ses influera val av policyverktyg. 

Representanten för Ljungby kommun ser att rollen utvecklats till att innefatta ett regionalt fokus som 

innefattar  större  samverkan  mellan  kommuner.  Intervjupersonen  ser  professionell  bakgrund  som 

behjälplig  genom  pedagogiska  färdigheter.  Den  näringslivsansvarige  har  god  kunskap  om 

näringslivsarbetet i övriga kommuner samt ser den huvudsakliga skillnaden i att näringslivsfrågor har  

större  strategisk  prioritet  i  den  egna  kommunen.  Regionalt  samarbete  ses  som  positivt  av 

intervjupersonen som ser att en rad frågor har regional karaktär.248 Den näringslivsansvarige använder 

245 Ekelund, 2011
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sammanfattningsvis  ett  konstruktivistiskt  perspektiv då  ökad  fokus  på  regionala  frågor  samt 

samarbete med lokalt näringsliv betonas av intervjupersonen.  

Intervjupersonen som representerar Tingsryd kommun ser att rollen utvecklats beroende på personen 

som innehar tjänsten samt utvecklats till att bli bredare, intervjupersonen ser professionell bakgrund 

som  behjälplig  genom  att  privat  tjänst  möjliggjort  att  intervjupersonen  ser  näringslivsfrågor  ur 

näringslivets  synvinkel.  Intervjupersonen har  övergripande kunskap om arbetet  i  övriga  kommuner 

samt  ser  att  skillnaden  mellan  kommuner  beror  på  kommunstorlek,  mentalitet,  aktörer  och 

entreprenörsanda.  Intervjupersonen  ser  samarbetet  som  positivt  samt  anser  att  samarbete  kring 

regionala frågor kan utökas. I likhet med Intervjupersonen som representerar Lessebo kommun ser  

intervjupersonen att personliga egenskaper formar rollen249 vilket innebär att intervjupersonen kan ses 

använda ett konstruktivistiskt perspektiv.   

I  Älmhults kommun ser intervjupersonen att rollen utvecklats genom att förväntningarna på rollen 

blivit  mer  precisa,  förfinade  och  metodiska  genom  att  kommunerna  blivit  mer  kompetenta, 

intervjupersonen ser professionell bakgrund som behjälplig genom tidigare anställningar inom företag  

och  genom  arbete  med  tillväxtfrågor.  Den  näringslivsansvarige  ser  att  det  finns  olika 

kompetensområden inom kommunerna samt anser att det är möjligt att anamma lösningar från andra 

kommuner  och  applicera  dem  på  Älmhults  kommun  i  syfte  att  skapa  en  optimal  organisation. 

Samarbete kring regionala frågor ses som positivt, intervjupersonen ser att samarbetet bör utökas till  

fler områden.250 Intervjupersonen kan sägas använda sig av ett produceralistiskt perspektiv då fokus 

ligger på kompetensområden och organisationslösningar. 

Slutligen  ser  den  näringslivsansvarige  i  Markaryd  kommun att  rollen  utvecklats  till  att  bli  mer 

kommunspecifik, intervjupersonen ser tidigare erfarenheter varit behjälpliga genom en ökad kunskap 

om näringsliv och samhälle. Den näringslivsansvarige har delvis kunskap om hur strukturen ser ut i  

länets  övriga  kommuner  och  anser  att  roll  är  ett  utfall  av  organisation,  politisk  majoritet,  

kommunstorlek  samt  graden av  samarbete  med lokalt  näringsliv.  Slutligen  ser  intervjupersonen  att 

samarbetet  utvecklats  till  att  innefatta  större  fokus  på  näringslivsbefrämjande.251 Intervjupersonen 

använder  sig  av  ett  konstruktivistiskt  perspektiv då  samarbetsprocesser  betonas  samt  genom att 

policy formuleras i samarbete med lokalt näringsliv.

249 Borgehed, 2011
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Tabell 5.3.1. Intervjuperson & perspektiv på policyverktyg

Kommun Perspektiv
Lessebo kommun Konstruktivistiskt
Uppvidinge kommun Contingentist
Växjö kommun Konstruktivistiskt
Ljungby kommun Konstruktivistiskt
Alvesta kommun Konstruktivistiskt
Tingsryd kommun Konstruktivistiskt
Älmhult kommun Produceralistiskt
Markaryd kommun Konstruktivistiskt
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6. Analys

Nedan  diskuteras  det  resultat  som framkommit  i  empiri-kapitlet,  vilka  relateras  till  undersöknings 

frågeställningar.  Slutsatser dras om undersökningens  frågeställningar  utifrån empiri  och teori  vilken 

relateras  till  tidigare  forskning.  Så  som  påvisats  i  empiri-avsnittet  skiljer  sig  hur  undersökningens  

intervjupersoner  uppfattar  roll  och  mandat,  utifrån  hur  intervjupersonerna  ser  på  policyverktyg. 

Grundläggande i  detta  antagande är  undersökningens analysmodell  där  tre steg  antas  peka på  en  

sammantagen bild över hur intervjupersonerna ser på implementering &  management av policyverktyg. 

6.1 Hur uppfattar näringslivsansvariga i Kronobergs läns kommuner sitt mandat och sin roll?

Beträffade Lessebo kommun ser den näringslivsansvarige sitt mandat och som ett fritt mandat inom 

vilket tolkningsutrymme finns, vidare anses roll och uppdrag påverkas av personliga erfarenheter som 

formar rollen. Rollen ses som bred och uppdraget formas efter personen som innehar uppdraget samt 

påverkas  av  personliga  erfarenheter  och  professionell  bakgrund.  den  näringslivsansvarige  ser  den 

huvudsakliga rollen i myndighetsutövning som att skapa förutsättningar för företag, intervjupersonen 

ser dock ingen skillnad mellan roll och mandat. Sammantaget ses den näringslivsansvarige företräda ett 

konstruktivistiskt perspektiv  p.g.a.  att  roll  ses  som  ett  utfall  av  personliga  erfarenheter,  att 

policyverktyg formuleras i samarbete med näringsliv samt genom att intervjupersonen använder en rad 

olika policyverktyg och arbetar genom processer där lokala aktörer involveras genom exempelvis möten 

samt slutligen p.g.a. att ett fokus på regionala frågor finns inom kommunen.

Beträffande Uppvidinge kommun ser intervjupersonen mandatet som ett verktyg i att skapa nätverk 

samt rollen som att representera kommunen. Intervjuperson ser att den huvudsakliga rollen utgår från 

tre separata perspektiv nödvändiga för en effektivt fungerande organisation - lagstiftande, politiska och 

näringslivsperspektivet.  Detta  indikerar  sammantaget  att  intervjupersonens  synsätt  på  policyverktyg 

som ett  contingentist perspektiv då vad som framkommer i intervjun är intervjupersonen betonar 

obligatoriska policyverktyg, policyproblem utifrån organisatoriska perspektiv samt ses föredra en hög 

grad myndighetsutövning.

 

Beträffande Växjö kommun ser intervjupersonen sitt mandat och roll som fritt i att driva näringslivs, 

landsbygds  och  utvecklingsfrågor  samt  utveckla  Växjö  som  varumärke.  Intervjupersonen  ser 

huvudsaklig  roll  som  att  hålla  ihop  och  leda  verksamheten.  Den  näringslivsansvarige  ser  roll  i  

myndighetsutövning  som  att  utifrån  attityd  och  bemötande  skapa  ett  bra  företagsklimat,  även 

professionalitetet i myndighetsutövning betonas av intervjupersonen. Denne ser att rollen utvecklats  

genom  att  samarbetet  mellan  kommun  och  näringslivet  utökats.  Intervjupersonen  kan 
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sammanfattningsvis ses använda sig av ett konstruktivistiskt perspektiv då både privata och offentliga 

intressen ses påverka implementering och management av policyverktyg, genom att policy formuleras i 

samarbete mellan det offentliga och privata aktörer, att kommunen använder alla tillgängliga kanaler i  

syfte  att  befrämja  lokal  näringslivsutveckling  samt  p.g.a.  att  intervjupersonen  arbetar  med 

varumärkesbyggande samt har ett regionalt fokus. 

Beträffande  Ljungby kommun  ser intervjupersonen  sitt  mandat som öppet i att  initiera och driva 

näringslivsfrämjande samt sin roll som att skapa förutsättningar för tillväxt. Den näringslivsansvarige 

ser huvudsaklig roll i myndighetsutövning som att våga tolka lagar i syfte att undvika ogynnsamma 

konkurrenssituationer  samt  ser  att  dagligt  arbete  innefattar  mer  arbete  än  formellt  mandat. 

Intervjupersonen ser att rollen utvecklats till att innefatta regionalt fokus och större samverkan mellan 

kommuner.  Sammanfattningsvis  kan  intervjupersonen  i  Ljungby  kommun  ses  använda  ett 

konstruktivistiskt perspektiv då både mixade och frivilliga policyverktyg d.v.s. varumärkesbyggande, 

information och nätverk används i syfte att befrämja lokal näringslivsutveckling, samt då ett fokus på 

regionala frågor finns i kommunen.

Beträffande Alvesta kommun ser intervjupersonen att mandatet innefattar att driva näringslivsfrågor i 

bred mening samt marknadsföra kommunen. Mandatet ses som fritt, huvudsaklig roll ses som att stärka 

Alvesta som varumärke samt göra kommunen attraktiv. Intervjupersonen ser myndighetsutövning som 

en kontrollfunktion där rollen är att rådge näringslivet samt ser sig ha ett stort tolkningsutrymme i sitt  

mandat. Den näringslivsansvarige ser att rollen utvecklats till att innefatta bredare frågor samt blivit mer  

central.  Sammantaget  ses  representanten  för  Alvesta  kommun  använda  ett  konstruktivistiskt 
perspektiv  som  synsätt  på  policyverktyg  då  både  privata  och  offentliga  aktörer  influerar  val  av 

policyverktyg samt p.g.a. att man inom kommunen arbetar med näringslivsfrågor i bred mening, med 

information, varumärke och regionala frågor samt p.g.a. att intervjupersonen har tolkningsutrymme i 

sitt mandat. 

Beträffande Tingsryd kommun ser intervjupersonen sitt mandat som öppet och omfattande i att driva 

strategiska  frågor  samt  ser  sin  roll  som att  skapa förutsättningar  för  tillväxt.  Intervjupersonen ser  

huvudsaklig roll i myndighetsutövning som att vara behjälplig och tjänsteinriktad i egenskap av ”civil 

servants”  samt  ser  att  mandatet  utvecklas  genom agenda-sättande.  Intervjupersonen  ser  att  rollen 

utvecklats beroende på personen samt att tjänsten blivit bredare. I likhet med intervjupersonen som 

representerar Lessebo kommun ser intervjupersonen att  personliga egenskaper formar rollen vilket  

innebär  att  intervjupersonen använder  ett  konstruktivistiskt perspektiv,  vidare  utgår  bedömningen 

från  att  det  i  kommunen  används  marknadslösningar  i  samarbete  med  näringslivet,  information, 
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övergripande strategier samt finns ett regionalt fokus. 

Beträffande Älmhult kommun ser intervjupersonen mandatet som tydligt men inte givit, huvudsaklig 

roll  ses  som  satt  skapa  företagsamhet  genom  fungera  som kommunens  huvudsakliga  kontakt. 

Intervjupersonen  ser  huvudsaklig  roll  i  myndighetsutövning  som  att  stringent,  rättssäker  och 

konsekvent  tolka  lagstiftning,  vilket  ses  som  grundläggande  i  kommunal  myndighetsutövning. 

Intervjupersonen ser ingen skillnad mellan mandat och arbetsuppgifter. Intervjupersonen ser att rollen 

utvecklats genom att förväntningar blivit mer precisa, förfinade och metodiska genom att kommunerna 

blivit mer kompetenta. Intervjupersonen kan sägas använda ett produceralistiskt perspektiv då fokus 

ligger på kompetensområden och organisationslösningar i form av närverk och internt samarbete inom 

kommunen.  Vidare  utgår  bedömningen  från  att  intervjupersonens  tjänst  är  under  utveckling  och 

således fokuserar på samordning, processnätverk och utveckling av tjänsten.

Beträffande  Markaryd  kommun ser  den  näringslivsansvarige  mandatet  som  formellt  begränsat, 

huvudsaklig roll är att ansvara för näringsliv, information, och strategiska frågor. Intervjupersonen ser 

skillnad mellan formellt mandat och arbetsuppgifter då beslut fattas och därefter förankras politiskt.  

Slutligen ser den näringslivsansvarige att rollen utvecklats till att bli mer kommunspecifik samt att roll är 

ett  utfall  av organisation,  politisk majoritet,  kommunstorlek samt att  grad av samarbete med lokalt  

näringsliv.  Sammanfattningsvis  använder  intervjupersonen  ett  konstruktivistiskt perspektiv  på 

policyverktyg då kommunen arbetar genom information, strategiska frågor i nära samarbete med lokalt 

näringsliv samt genom gemensamma projekt med näringsliv genom en tydligt utvecklad strategi. 

6.2  Vilka  likheter  respektive  skillnader  finns  i  uppfattad  roll  och  mandat  bland  
näringslivsansvariga i länets kommuner?

6.2.1 Likheter

Vad  som  framkommer  i  undersökningen  är  att  det  överlag  i  länet  finns  en  utvecklad 

näringslivsutvecklingspolicy i kommunerna. Det finns bland kommunerna överlag ett fritt mandat och 

en  fri  roll  vilket  inkluderar  tolkningsutrymme i  att  driva  näringslivsfrågor  i  bred bemärkelse  bland 

intervjupersonerna  från  Lessebo,  Växjö,  Ljungby,  Alvesta,  Tingsryd  och  Markaryd  kommun. 

Intervjupersonerna i dessa kommuner använder alla ett konstruktivistiskt perspektiv på implementering 

& management av policyverktyg. 

Att  driva  näringslivsfrågor i  bred bemärkelse innebär  i  denna undersökning fokus på övergripande 

frågor.  I  analysmodellens  steg  I ses  bland  dessa  kommuner  att  befrämjande  av  lokal 
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näringslivsutveckling sker genom mixade policyverktyg, vilket inkluderar användande av information, 

upphandling,  varumärkesbyggande  och  kommunbaserade  strategier  som  policyverktyg  i  syfte  att 

befrämja lokal näringslivsutveckling. 

Relaterat  till  steg  II  i  analysmodellen  ses  bland  ovan  kommuner  den  kommunala  rollen  i 

myndighetsutövning överlag som att underlätta för företagande och tolka lagar till  fördel för lokala  

företag vilket placerar kommunerna i kategorin medel beträffande myndighetsutövning. 

Beträffande steg III i analysmodellen ses att intervjupersonerna från Lessebo, Växjö, Ljungby, Alvesta, 

Tingsryd  och  Markaryd  kommuner  använder  ett  konstruktivistiskt synsätt  på  implementering  & 

management av policyverktyg. Detta då intervjupersonerna utarbetar policyverktyg och policylösningar 

i samarbete med lokalt näringsliv, vilket i denna undersökning ses i hur intervjupersonerna i samarbete 

med lokalt näringsliv formulerar policys för den specifika kommunen. Vidare ses att intervjupersonerna 

i  sitt  arbete  använder  en  rad  olika  policyverktyg,  bland  ovan  intervjupersoner  använder  samtliga 

samarbete, information, strategier och nätverkande som policyverktyg samt ser till regionalt samarbete.  

6.2.2 Skillnader

Den  skillnad  som  framkommer  i  uppfattat  mandat  och  roll  finns  i  Uppvidinge  och  Älmhults  

kommuner,  detta  antas  i  Älmhult  bero  på  att  tjänsten  är  nyinstiftad  och  inte  utvecklats  i  samma 

utsträckning  som  varit  gällande  i  länets  övriga  kommuner.  Skillnaden  som  ligger  till  grund  för  

Uppvidinge kommuns resultat antas vara att tjänsten i kommunen enligt utsago ej varit tillsatt och antas 

utvecklas efter pågående rekrytering. 

Relaterat till analysmodellens steg I ses att Intervjupersonen från Älmhult kommun betonar processer 

och samordning inom kommunen. Intervjupersonen som representerar Uppvidinge kommun betonar 

att mandatet och rollen inkluderar att lägga förslag mot företag och kommun. Gemensamt för båda 

kommunerna  är  att  det  inte  finns  en  nedtecknad  specifik  strategi  för  näringslivsfrämjande.  De 

policyverktyg  som  används  inom  kommunerna  är  främst  nätverkande  samt  att  fungera  som  en 

kommunal  kontakt  för  företag.  Sammanfattningsvis  används  i  Älmhult  främst  obligatoriska  och 

frivilliga  policyverktyg,  kommunen kan dock  inte  anses  mixade  policyverktyg  då  det  inte  finns  en 

utarbetad  strategi  samt  p.g.a.  att  tjänsten  är  nyinstiftad. I  Uppvidinge  kommun  använder 

intervjupersonen policyverktyg som kategoriseras som obligatoriska och frivilliga policyverktyg, i likhet 

med Älmhult kommun finns dock i kommunen ingen utarbetad strategi för näringslivsfrågor. 

Relaterat till analysmodellens steg II ser intervjupersonen som representerar Älmhult att huvudsaklig 
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roll i myndighetsutövning är att vara stringent, rättssäker och konsekvent vilket indikerar medel grad i  

myndighetsutövning. Intervjupersonen som representerar Uppvidinge ser att management består av tre 

separata  perspektiv  som är  nödvändiga  för  en  effektivt  fungerande  organisation  vilket  innebär  att  

intervjupersonen ser en hög grad av myndighetsutövning som nödvändig. 

Relaterat  till  Steg  III i  analysmodellen  används  av  intervjupersonen  från  Älmhult  kommun  ett 

produceralistiskt synsätt  då  fokus  ligger  på  kompetensområden  och  organisationslösningar. 

Intervjupersonen  från  Uppvidinge  kommun  har  ett  ”contingentist” synsätt  då  länken  mellan 

policyverktyg, policyproblem och implementering & management betonas.
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7.  Slutsats
Syftet med uppsatsen var att utreda hur näringslivsansvariga i Kronobergs län uppfattar roll och mandat 

samt påvisa skillnader och likheter mellan de näringslivsansvariga som medverkar i undersökningen 

utifrån begreppen policyverktyg och implementering & management genom kategorierna instrumentalt, 

produceralistiskt, contingentist och konstruktivistiskt synsätt på policyverktyg.  

I  undersökningen  framkommer  likheter  mellan  intervjupersonerna  då  6  av  8  använder  ett 

konstruktivistiskt synsätt på implementering och management av policyverktyg, vilket grundas på typ av 

policyverktyg och syn på myndighetsutövning i implementering & management av policyverktyg. 

Ett konstruktivistiskt synsätt på policyverktyg kan således inom ramen för denna undersökning länkas 

till  ett  fritt  och  öppet  mandat  att  driva  näringslivsfrågor  samt  en  roll  som  inkluderar  att  skapa  

förutsättningar för tillväxt på kommunal nivå. Vidare kan ett konstruktivistiskt synsätt på policyverktyg 

sägas inkludera fokus på övergripande frågor, information och stärkande av kommunernas varumärken.

Centralt för slutsatsen i denna undersökning är begreppet policy learning då vad som framkommer är 

att det bland alla intervjupersoner i varierande utsträckning finns ett synsätt som kan sägas ha frångått  

traditionell  svensk  näringslivspolitik  då  intervjupersonerna  alla  ser  övergripande  arbete  med 

näringslivsfrågor både inom kommunen och mot externa aktörer som huvudsakligt roll och mandat.  

Intervjupersonerna  har  överlag  stöd  från  kommunernas  politiska  del  genom  aktivt  medverkande 

kommunalråd,  kommunordföranden  och  förvaltningschefer.  Detta  stödjer  det  resonemang  som 

framkom  i  Pierres  undersökning  där  politisk  tillhörighet  ses  om  underordnad  lokal  ekonomisk 

utveckling.  Detta  innebär  att  policy  learning  inte  endast  kan  ses  gälla  tjänstemän  utan  även 

kommunpolitiker då de intervjuer som genomfördes i denna undersökning pekar på att kommunernas 

politiska del ser ändamålsmässigt på de policyverktyg som används i kommunen. Även då detta inte var 

vad som undersöktes betonas det av en majoritet av de medverkande intervjupersonerna.

Relaterat till undersökningens teoretiska ramverk stöds den utveckling Zheng och Warner ser då det är  

möjligt  att  se  en  utveckling  inom  kommunerna  där  policyverktyg  som  används  förändrats  till  att 

innefatta  mer  övergripande  strategier  och  en  större  mix  av  policyverktyg.  Vidare  framkommer  att  

kommunerna i  större  utsträckning baserar policyverktyg  på  en kombination av analysmodellens tre 

stadier och ett minskat fokus på direkta incitament. Detta stöds även av Pierre och SKL som framhåller  

en  utveckling  som innefattar  en övergång  till  en  modern  näringslivspolitik  samt att  strategier  som 

användes i större utsträckning anpassats till kontextuellt arbete. Kommunerna fokuserar på långsiktig 

näringslivsutveckling där samarbete, dialog och varumärkesbyggande ses som primära strategier.  Även 

samverkan mellan kommun och näringsliv har ökat i stor utsträckning allt eftersom synen på vad som 
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utgör offentlig och privat verksamhet under senare år förändrats, i enlighet med Pierres resonemang. 

Vidare  kan  resultatet  relateras  till  Blair  som  ser  att  myndigheter  använder  policyverktyg 

ändamålsmässigt  samt att  tillämpning av policyverktyg ofta skiljer  sig  p.g.a.  tolkning av lagstiftning, 

vilket  även kan relateras till  Pierres och Peters  resonemang om drivande tjänstemän. Pierre ser  att 

ansvaret för lokal näringslivsutveckling främst finns hos tjänstemän som arbetar förhållandevis fritt från 

kommunal  verksamhets politiska del,  vilket  även framkommit i  undersökningen då en majoritet  av 

intervjupersonerna arbetar genom ett fritt mandat där huvudsaklig roll är att skapa förutsättningar för  

lokal näringslivsutveckling. 

Sammanfattningsvis  ses  i  undersökningen  att  intervjupersonerna  överlag  har  operativt  ansvar  för  

näringslivsutveckling  samt  att  kommunerna  utvecklat  lokala  näringslivssatsningar  som  innefattar 

bredare  strategier  inkluderande  samverkan  med  lokalt  näringslivs,  att  skapa  förutsättningar  för 

näringslivsutveckling,  ett  regionalt  fokus  samt  varumärkesbyggande.  I  de  två  kommuner  där  ett 

konstruktivistiskt synsätt på policyverktyg inte sågs tillämpas kan utfallet i mångt och mycket förklaras 

med att intervjupersonen i Älmhult kommun var nytillträdd samt att tjänsten var under uppbyggnad. 

Beträffande Uppvidinge kommun beror utfallet sannolikt på att det i kommunen vid tidpunkten för 

intervjun inte fanns en näringslivsansvarig tillsatt då tjänsten sköttes av kommunchefen. 

Slutligen ter sig utveckling av mandat och roll gå parallellt med utveckling av synsätt på policyverktyg  

bland undersökningens näringslivsansvariga, vad Pierre beskriver som kontextuellt arbete kan ses påvisa 

ett konstruktivistiskt synsätt på policyverktyg.  
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9. Bilaga
Hej & ett stort tack för din medverkan!
Mitt namn är Per-Olov Hammargren, jag studerar vid masterprogrammet i statsvetenskap vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Denna intervju utgör en del av empirin i min masteruppsats, vilken utreder 

nedan frågeställningar beträffande näringslivschefer i Kronobergs län. Specifikt utreds hur 

näringslivscheferna själva uppfattar sitt mandat och roll inom kommunal verksamhet, vilket undersöks 

genom de intervjufrågor som i detta utskick finns på sida 2.

Undersökningens slutgiltiga resultat kommer att delges medverkande i form av både den klara 

uppsatsen samt genom ett utskick. Vid frågor är du välkommen att kontakta mig via följande e-mail: 

phaes06@student.lnu.se eller telefonnummer: 076-24-76-381.

Frågeställningar

• Hur upplever näringslivscheferna i Kronobergs 8 kommuner sitt mandat och sin roll? 

• Vilken reell roll har näringslivscheferna i den kommunala verksamheten samt i vilken 

utsträckning skiljer sig denna roll mellan kommunerna i fråga? 

 

Vad eftersöks i svaren?
Inom denna utredning eftersöks uttömmande och personliga svar, det finns inget svar som är ”rätt” 

eller ”fel”. Vad som eftersöks är din åsikt som näringslivsansvarig om din roll och ditt mandat. Du är 

fri att utveckla dina svar i den mån du själv anser tillbörligt. 

Genom intervjuerna jämförs skillnader i kommunalt mandat, roll, huvudsakliga arbetsuppgifter, 

arbetsmetoder samt eventuella skillnader i organisation, strategier och attityder. Detta görs i syfte att 

åskådliggöra skillnader såväl som likheter kommunerna sinsemellan. 

Notera vänligen att begreppet näringslivsansvarig i nedan frågor används som en mer omfattande 

synonym till näringslivschef.   

Uppföljningsfrågor till nedan frågor kan bli aktuella.
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Intervjufrågor
 Kan du beskriva din professionella bakgrund?  

 Anser du din professionella bakgrund vara behjälplig i ditt arbete ?

 Kan du beskriva ditt mandat inom kommunen? 

 Kan du beskriva dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom kommunen ?

 Vad anser du vara din huvudsakliga roll inom kommunen?

 Kan du beskriva dina huvudsakliga arbetsmetoder samt vilka aktörer du främst arbetar mot?

 Hur många personer arbetar med näringslivsfrågor inom kommunen?  

 Hur ser kommunens organisation för näringslivsfrågor ut? samt anser du organisationen vara 
ändamålsmässig ? 

 Anser du att det i kommunen finns en tydligt utvecklad strategi för kontinuerligt arbete med 
näringslivsfrågor? 

 Hur skulle du beskriva attityden till näringslivsfrågor inom den kommunala förvaltningen? 

 Hur anser du att rollen som ansvarig för näringslivsfrågor utvecklats i din kommun?

 Har du någon kännedom om hur näringslivsansvarigas arbete är strukturerat i länets övriga 
kommuner?

 Hur ser du på din roll som näringslivsansvarig i jämförelse med näringslivsansvariga i länets 
övriga kommuner?

 Vad anser du vara kommunens huvudsakliga roll i myndighetsutövning beträffande 
näringslivsfrågor? 

 Om du skulle jämföra din reella roll som näringslivsansvarig med ditt formella mandat, ser du 
någon skillnad mellan hur du reellt arbetar och det formella mandatet? 

 Hur skulle du beskriva det regionala samarbetet kring näringslivsfrågor inom regionförbundet 

södra småland?
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