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Frågeställning:  Hur ser processen ut när Gnesta Kommun implementerar 

näringslivsprogrammet? 
 

Vilka barriärer kan uppstå vid implementeringen av näringslivsprogrammet? 
 

Syfte:   Syftet är att beskriva strategiimplementering i kommunal verksamhet på lokal 
nivå för att urskilja förbättringspotential.   

 
Metod:   Via en kvalitativ forskningsmetodik genomfördes sex semistrukturerade 

intervjuer utifrån tre olika perspektiv; lednings, verkställande- och 
företagsperspektiv. 

 
Slutsats:  Resultatet påvisade en systematisk process med iterativa inslag, som förhöll 

sig till ett flertal olika nyckelsteg som den tidigare forskningen presenterat. 
Ett flertal barriärer återfanns som härrörde från en bristfälligt formulerad 
strategi, som i sin tur medförde en svårbegriplig vision, negativa attityder, 
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Research question:  What does the process look like when Gnesta Municipality implement 

näringslivsprogrammet?  
 

What barriers might arise from the implementation of 
näringslivsprogrammet? 

 
Purpose:   The purpose is to describe strategy implementation in a Municipality 

at a local level to identify potential for improvement.  
 
Method:   Through qualitative research six semi-structured interviews were 

conducted based on three different perspectives; managerial, executive 
and business perspective. 

 
Conclusion: The results demonstrated a systematic process with iterative elements, 

which were related to a variety of key steps that the previous research 
has presented. Several barriers were found originating from a poorly 
formulated strategy, which in turn led to a vague vision, negative 
attitudes, lack of commitment, trust and involvement of actors. Gnesta 
Municipality should ensure that the strategy meets all actors' needs 
and then establish and communicate a common vision and goals in the 
ongoing implementation work. 
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1. Inledning 
 

Under följande kapitel presenteras en introduktion samt bakgrund av forskningsområdet, 
efterföljt av en problematisering och studiens syfte. Vidare presenteras de valda 
forskningsfrågorna, avgränsningar och uppsatsens fortsatta disposition.  
 

1.1 Introduktion 
	  

“Change is an inevitable consequence of organizational life” 
(Watson, 2009, s. 1). 

 
Citatet ovan förtäljer om den utmaning som samtliga organisationer ständigt står inför, där en 
flexibilitet och kontinuerlig anpassning ses som nyckelfaktorer för överlevnad och 
konkurrenskraft på marknaden (Skat-Rørdam, 1999; Garg & Singh, 2006; Bessant & Tidd, 
2009; Watson, 2009; Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn, 2012). 
Till följd av den progressiva förändringstakten har omvärlden blivit alltmer komplex för 
organisationer att hantera (Adolfsson & Solli, 2009). Där marknader, den rådande 
samhällsstrukturen och opinionsläge är omgivande förändringar som har en direkt inverkan på 
organisationers komplexitet. Emellertid medför de strategiska beslut som organisationer 
verkställer en omfattande inverkan på samtliga aktörer i samhället också, där allt från 
konkurrenter, investerare och kunder påverkas av besluten (Stettinius, Wood, Doyle & 
Colley, 2005). Förändring och strategi har således ett samband och kan därmed inte särskiljas 
i den organisatoriska kontexten (Rune, 2005).  
 
Under 1980- talet påbörjades en transformation där offentlig sektor, under begreppet New 
Public Management, startade att inspireras av den privata sektorns styre och applicera det 
inom den kommunala verksamheten, i syfte att bli mer vinstdrivande och förändringsbenägna 
(Sérgio, 2001; Christensen & Laegreid, 2002; Page, 2005; Vogel & Masal, 2012). Svenska 
kommuners största inkomstkälla på 70 procent består av skatteintäkter som växer ju fler som 
väljer att bosätta sig i respektive kommun. Därav ligger det i kommunernas intressen att 
kontinuerligt stärka attraktionskraften och därigenom konkurrera med andra kommuner om 
befolkning, för att kunna expandera och underhålla den kommunala verksamheten (SKL, 
2015). Den privata sektorn har i större utsträckning präglats av marknadens konkurrenskraft 
till skillnad från den kommunala verksamheten, vilket också varit en bidragande orsak till 
dragningskrafter för förnyelse och förändring (Berg & Jonsson, 1991). Organisatorisk 
förnyelse och förändring kan resultera i att organisationer rustar sig och skapar bättre 
förutsättningar i form av exempelvis konkurrensfördelar till följd av arbetet. Emellertid kan 
de avsedda förändringarna inte ge det utfall som önskats, vilket därmed kan försätta 
organisationer i förödande situationer (Kotter & Schlesinger, 2008). Offentlig sektor bör bli 
mer konkurrenskraftig inom samhällsekonomin, vilket medför utmaningen att skapa en 
välfungerande samt framgångsrik regering, som är transparent och ansvarig för resultat 
(Lähdesmäki, 2008). Förändringar som den offentliga sektorn arbetar med sker ofta i samråd 
med externa intressenter, till skillnad från den privata sektorn, vilket medför en annan 
komplexitet (Cunningham & Kempling, 2009). Den transformation som New Public 
Management innebär, ställer krav på skicklig förändringsledning och strategiimplementering. 
Något som i sin tur väckt intresse för att utforska offentlig sektors pågående 
strategiimplementeringsarbete i en extern kontext. 
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Trots att tidigare forskning fokuserat och behandlat strategiområdet i snart 40 år, återstår ändå 
strategiimplementeringen och dess hittills uteblivna lösning (Waldersee & Sheather, 1996). 
Något som troligtvis härrör från en bristande balans inom forskningsfältet, där formuleringen 
av strategi behandlats i större utsträckning, vilket i sin tur medfört att praktiker haft allt 
svårare att handskas med implementeringen av strategier (Al-Ghamdi, 1998; Aaltonen & 
Ikavalko, 2002; Lehner, 2004; Stronz, 2005; Li, Guohui & Eppler, 2008). Tidigare forskning 
har konstaterat att organisationer ofta är bättre på att formulera strategier än verkställa dem i 
form av implementering (Waldersee & Sheather, 1996; Al-Ghamdi, 1998; Aaltonen & 
Ikavalko, 2002; Stettinius et al., 2005, Stronz, 2005; Hrebiniak, 2006; Li et al., 2008; 
Markiewicz, 2011; Speculand, 2014), vilket medför att majoriteten av 
implementeringsförsöken ofta misslyckas (Waldersee & Sheather, 1996; Hrebiniak, 2006; 
Mbaka & Mugambi, 2014). Strategiimplementering, som ofta ses synonymt med en 
förändringsprocess, är problematisk att leda då det finns många faktorer runtomkring som kan 
inverka (Roos, von Krogh & Roos, 2004; Hrebiniak, 2006). En annan problematik som 
återfinns inom förändringsarbetet är att ledare lätt blir avskräckta till följd av sin bristande 
kompetens i förändringsledning och inte initierar förändringsåtgärder till följd av detta 
(Hrebiniak, 2006; Kotter & Schlesinger, 2008). Det indikerar att det finns ett forskningsbehov 
i att utforska strategiimplementering och framförallt ledningen av den förändringsprocess som 
det medför (Li et al., 2008). Mestadels av forskningen har undersökt den privata sektorn och 
därmed har offentlig sektor inte varit en utgångspunkt för forskning i samma utsträckning, 
vilket indikerar på ytterligare ett forskningsbehov. Offentlig sektor har även visat sig vara 
skickliga på att kartlägga vad som bör förändras, men mindre skickliga på att faktiskt 
genomföra det, vilket indikerar på behovet av ytterligare forskning inom området (Maddock, 
2002). Studien underbyggs av Gnesta Kommun som till följd av omvärldsförändringar 
konstruerat en extern strategi i syfte att öka sin konkurrenskraft, attraktionskraft och 
företagsklimat. Strategin, som benämns som näringslivsprogrammet, åsyftar till att främja 
näringslivsklimatet och stärka den ekonomiska tillväxten i kommunen till år 2020 (Gnesta 
Kommun, 2013).  
 

1.2 Syfte  
 
Syftet är att beskriva strategiimplementering i kommunal verksamhet på lokal nivå för att 
urskilja förbättringspotential.   
 

1.3 Forskningsfrågor 
	  

• Hur ser processen ut när Gnesta Kommun implementerar näringslivsprogrammet? 
 

• Vilka barriärer kan uppstå vid implementeringen av näringslivsprogrammet? 
	  

1.4 Avgränsning 
 
Studien behandlar den process som uppstår vid implementeringen av en ny strategi och de 
eventuella barriärer som kan uppstå i samband med detta. Studien avgränsas till att endast 
utforska de barriärer som sker i enlighet med processen och utforskar inte de barriärer som 
kan uppstå varken innan eller efter strategiimplementeringens startpunkt. Vidare avgränsas 
studien till att undersöka de externa barriärer som kan uppstå i samband med 
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strategiimplementeringen. Visst inslag av strategiutformning presenteras i studien då den 
delen av processen utgör och inverkar i högsta grad på strategiimplementeringen. Studien 
avgränsar sig till att undersöka strategin, näringslivsprogrammet, som Gnesta Kommuns 
näringslivsavdelning fastställt och bedrivit i snart två år. Strategiimplementeringens tidiga 
skede undersöks utifrån ett retroperspektiv och därmed omfattas endast de barriärer som kan 
uppstå under den delen av strategiimplementeringsprocessen.   
 

1.5 Definition av begrepp 
	  
När begreppet process benämns i studien avses den process som uppstår till följd av 
strategiimplementering. Hrebiniak (2006) har med sin forskning framhävt att 
strategiimplementering kan ses som en process och även Roos et al., (2004) förklarar 
strategiimplementering synonymt med en förändringsprocess.  
 
Emellertid återfinns ingen entydig definition vad gäller strategi som begrepp, där forskares 
definitioner har influerats av olika perspektivbildningar (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 
2009; Roos et al., 2004). I studien definieras begreppet strategi som en så kallad stödstrategi 
som bidrar till organisatorisk måluppfyllelse och inte som organisationers affärsstrategi. När 
strategi benämns åsyftas den externa strategin som Gnesta Kommun upprättat och namngett 
näringslivprogrammet.   
 
När implementering benämns menas att de planerade aktiviteterna försätts i handling 
(Forslund, 2013). Det är således utförandet av de planerade aktiviteterna som åsyftas.  
 
Med barriärer menas de externa mänskliga, ekonomiska och organisatoriska hinder, barriärer 
och motstånd som kan uppstå till följd av strategiimplementeringen och dess process. 
 

1.6 Disposition  
 
I syfte att ge läsaren en förenklad översikt av studien har en disposition utformats, där 
uppsatsen först introducerar forskningsområdet och studiens syfte. För att därefter presentera 
tidigare forskning som utgör det teoretiska ramverket och därefter den valda 
forskningsmetodiken. Uppsatsen avslutas med en presentation av resultatet, analysen, 
diskussionen, slutsatsen samt förslag till vidare forskning.   
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1 2. Tidigare forskning 
	  
Under kapitlet redogörs de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studiens 
analys. De relevanta begrepp och teorier inom ramen för arbetet presenteras genomgående 
nedan. 

2.1 Strategi - en introduktion 
	  
Forskningsfältet strategi har förändrats markant under de senaste 20 åren, där företagsledare 
tidigare fokuserat på driftstekniska frågor, men numera arbetar utefter nya organisatoriska 
förutsättningar. Den progressiva förändringstakten har ställt krav på organisationer att vara 
flexibla och att snabbt kunna ställa om utefter marknadens dynamiska förändringar, vilket i 
sin tur har revolutionerat synen på strategiarbetet och hur organisationer förhåller sig till 
strategi (Porter, 1996; Carter, Clegg & Kornberger, 2012). Begreppet strategi har sin 
utgångspunkt i det grekiska ordet strategos och har sedan långt tillbaka influerats av det 
militära (Stronz, 2005; Olve & Samuelson, 2008; Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 2009; 
Carter et al., 2012). Under 1980-talet och fram tills innevarande dag har en mängd forskning 
fokuserat kring att utforska varför vissa företag lyckas bättre än andra och till följd av detta 
har ett flertal perspektiv uppstått, exempelvis; konkurrens-, resursbaserade- och 
evolutionsperspektivet (Roos, et al., 2004). Annan forskning som blivit inflytelserik är: Five 
Ps for strategy under ledning av Mintzberg (1987), som förklarade strategi som plan, metod, 
mönster, position, och perspektiv (Mintzberg, 1987; Mintzberg et al., 2009). Mestadels av den 
tidigare forskningen har tenderat att utforska formuleringen av strategier, men har emellertid 
övergått till att utforska implementeringen av strategier. Tidigare forskning har studerat 
fenomenet via intervjuer, enkäter, fallstudier och andra experiment (Li, Guohui & Eppler, 
2008). En översikt av strategiimplementeringens forskningsmetodik utvisar hur forskningen 
tidigare brukat ett kvantitativt förhållningssätt, något som på senare tid skiftats till att studeras 
utifrån ett kvalitativt förhållningssätt under Mintzberg’s ledning (Stronz, 2005). 
 

2.2 Strategiprocessen  
	  
	  

Figur 1 - Strategiprocessen, egen bearbetning. 
Källa: Olve & Samuelson (2008) s. 395. 

Figuren ovan illustrerar den strategiprocess som respektive företagsledare genomgår vid något 
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tillfälle i sitt strategiarbete. Vid ett tidigt skede i processen upprättas mål som arbetet förhåller 
sig till. Den första delen, analysfasen, inbegriper en omvärldsanalys där centrala delar såsom 
hot, möjligheter, svagheter och styrkor kartläggs. Det underlag som samlats in i analysfasen 
används vidare i nästa fas, strategiformuleringsfasen, där data omvandlas till mål och åtgärder 
som skall verkställas för att sedan uppföljas. Den andra fasen kännetecknas framförallt av att 
formulera olika delmål och åtgärder för att skapa den tänkta strategin. Den tredje och sista 
fasen, genomförandefasen, behandlar implementeringen och verkställandet av den 
formulerade strategin. Där kontinuerlig feedback i respektive fas ses som en central 
framgångsfaktor i arbetet att underlätta strategiimplementeringen (Olve & Samuelson, 2008). 
Ett flertal forskare konstaterar att en väl utformad strategi ses som en förutsättning för att 
framgångsrikt kunna genomföra en strategiimplementering (Hrebiniak 1992; 2006; Roos et 
al., 2004; Stettinius et al., 2005; Olve & Samuelsson, 2008). Därav ses samtliga faser som 
centrala och likgiltigt viktiga, eftersom utfallet av respektive fas inverkar på nästföljande fas 
(Olve & Samuelson, 2008). Mintzberg & Waters (1985); Mintzberg (1987) förespråkar med 
sin forskning en strategiprocess som i jämförelse med ovan ses som mer iterativ än 
systematisk. Vidare menar Mintzberg & Waters (1985); Mintzberg (1987) att det är vanligt 
förekommande att formulerade strategier inte alltid genomförs som planerat, utan att 
strategierna snarare är framväxande till följd av en uteblivet realiserade strategi, se figur 2. 

 

Figur 2 - Framväxande strategi, egen bearbetning.  
Källa: Mintzberg (1987), s. 14. 

Nedan presenteras teoretiska utgångspunkter för genomförandefasen, som beskrivits ovan. 
Det teoretiska avsnittet har delats in i två delar, där strategiimplementeringen först redogörs 
och därefter presenteras förändringslednings avsnittet.   

2.3 Strategiimplementering 
	  
”Implementeringen innebär att man operationaliserar strategin, vilket innebär att man exakt 

anger vilka aktiviteter som är nödvändiga för att strategin ska bli verklighet.”  
(Roos et al., 2004, s. 261) 
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Strategiimplementering är en situationsbaserad process enligt Roos et al., (2004); Macdougall 
(2007) och dess genomförande kan därmed skilja sig åt beroende på olika omständigheter och 
faktorer. Två bestående faktorer som inverkar på strategiimplementeringens utformning är 
den tidshorisont samt strategiproblemets betydelse enligt Roos et al., (2004). Till följd av 
dessa bestående faktorer har fyra olika arbetssätt framkommit; framväxande implementering, 
styrd implementering, steg-för-steg-implementering samt omfattande implementering. Det 
första arbetssättet, framväxande strategi, brukas då det strategiska problemet upplevs som 
litet och då tidshorisonten för strategiimplementeringen är lång. Arbetssättet kännetecknas av 
ett mer rutinmässigt förhållningssätt, där små beslut måste tas av ledare kontinuerligt. 
Strategiimplementeringen betraktas som en grundläggande förbättring av strategin snarare än 
en transformativ implementering. Det andra arbetssättet, styrd implementering, brukas då det 
strategiska problemet upplevs som litet samt då tidshorisonten för strategiimplementeringen 
upplevs som kort. Strategiimplementeringen skapas i följande situation till följd av 
exempelvis omvärldsförändringar som har en inverkan på organisationen, där ledaren kan 
med sina resurser begränsa och koncentrera sig på ett mindre område av implementering. Det 
tredje arbetssättet, steg-för-steg-implementering, brukas då det strategiska problemet upplevs 
som stort och då tidshorisonten upplevs som lång. Strategiimplementeringens utfall beror på 
huruvida ledningen kan skifta fokus från en begränsad översikt av problemet till att se 
beroendeförhållandet mellan de olika relevanta områdena. Det är således av vikt i följande fall 
att verkställa de åtgärder som skall genomföras i en sekventiell ordningsföljd och nyttja den 
tidsram för att skapa en förståelse för problemets olika dimensioner. Det fjärde arbetssättet, 
omfattande implementering, brukas då det strategiska problemet upplevs som stort samt då 
tidshorisonten är kort. Strategiimplementeringen som sker i följande fall pressar ledare att 
fatta snabba beslut, där beroendeförhållandet inte framgår till följd av tidsbrist. För att skapa 
en lyckad implementering kräver situationen samordning, översikt samt gedigen 
kommunikation (Roos et al., 2004).  

För att framgångsrikt kunna implementera en strategi bör det enligt Aaltonen och Ikävalko 
(2002) ske ett växelspel mellan den planerade formulerade strategin och den realiserade 
strategin i syfte att uppnå den strategiska visionen. Uppfattningar, anpassningar och 
kommunikation ses som centrala led, eftersom strategiimplementeringen pendlar emellan hur 
strategin uppfattas och hur den bör anpassas. Kommunikation är således av vikt för att 
upprätthålla en dialog mellan hur strategin uppfattas samt hur strategin kan anpassas bättre i 
organisationen, något som ofta mellanchefer ansvarar för (Aaltonen & Ikävalko, 2002).  

Ett annat framgångskoncept för att lyckas med strategiimplementering menar Hrebiniak 
(1992) är att utgå ifrån sin modell, som påvisar vikten av samstämmighet i samtliga led i 
organisationen. För att framgångsrikt kunna implementera en strategi, förutsätter det att 
koncernstrategin och affärsstrategin överensstämmer. Att vara konsekvent gentemot 
organisationen och dess mål är således av vikt för samtliga strategiers framgång. Vidare 
menar Hrebiniak (1992) att samordningen och den valda organisatoriska strukturen för att 
implementera strategin har en inverkan på implementeringens utfall. Där en funktionell 
struktur kan ge fördelar som effektivitet och en bred kunskapsbas till följd av lärdomar under 
processens gång, likväl medför strukturen större krav på samordning vilket eventuellt kan bli 
kostsamt. Samordning är ett centralt led i en lyckad strategiimplementering och att skapa 
relevanta incitament underlättar strategiimplementeringsprocessen. För att implementera 
strategi förutsätter det gedigna kontrollsystem och mekanismer som övervakar huruvida 
implementeringen når framgång eller stöter på svårigheter i olika led. Kontrollsystemen och 
mekanismerna skall se till den interna organisationens informationsflöde, men även 
säkerställa information utifrån marknader och kunder etcetera. Övervakning och feedback 
sker kontinuerligt under processens gång där de åtgärder som genomförts följs upp för att 
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undvika misstag och säkerställa att strategiimplementeringen fortlöper (Hrebiniak, 1992), se 
figur 3.  

 

Figur 3 - Strategiimplementeringsmodell, egen bearbetning.  
Källa: Hrebiniak (1992) s. 394. 

De Feo & Janssen (2001) konstaterar att en fullkomlig integration mellan kulturen och andra 
organisatoriska led tillsammans med den nya strategin är vad som krävs för att nå en 
framgångsrik strategiimplementering. För att åstadkomma detta menar författarna att 
organisationer bör följa ett antal viktiga steg. En konkret (1) vision som är väl förankrad med 
organisationens omvärld och dess tillhörande aktörer är av vikt, då det skapar en trovärdighet 
till varför strategin ska implementeras. Nästa del innefattar att skapa en (2) mission vilket 
inger ytterligare trovärdighet men även används som ett verktyg i syfte att skapa ett 
värdeskapande perspektiv. Där organisationen blir mer medveten kring varför organisationen 
existerar, vilket i sin tur skapar ett meningsskapande i omgivningen. Nästa steg, (3) 
framtagandet av nyckelstrategier, innefattar att dela upp den övergripande strategin i relation 
till fem olika aspekter: kund-, lojalitet samt nöjdhet, kostnader till följd av kvalitetsbrister, 
organisationskultur, organisationens olika processer och slutligen omvärldsanalys i form av 
benchmarking. Genom att utforska följande aspekter framkommer organisationens 
övergripande styrkor, svagheter, hot och möjligheter med strategin vilket i sin tur underlättar 
implementeringen. Nästföljande steg (4), strategiska delmåls formuleringar, innefattar att 
skapa mätbara milstolpar för att följa upp strategiimplementeringen. Författarna menar att det 
finns sju viktiga aspekter att ta hänsyn till; organisationens produkt/tjänst prestanda, 
konkurrensförmågan, utvecklingsarbete, kostnader till följd av kvalitetsbrist, de interna 
processernas kvalité samt prestanda, kund- nöjdhet och lojalitet. Respektive milstolpe bör inte 
överstiga ett till två års tid och delmålen skall vara specifika (De Feo & Janssen, 2001). 
Stettenius et al., (2005) belyser också ett nyckelsteg, (5) upprättandet av en årlig plan, som 
innefattar upprättandet av mätbara milstolpar. Det är centralt att involvera alla olika nivåer av 
ledningen i upprättandet av planen i syfte att skapa delaktighet och underlätta inför 
förändringens avstamp. 
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Vidare menar De Feo och Janssen (2001) att (6), etablering av värderingar, också är av vikt 
och inbegriper att kommunicera ut de värderingar som är av vikt för strategin i syfte att nå 
incitament i organisationskulturen. Detta tillsammans med vad Stettenius et al., (2005) 
förklarar som (7), hitta rätt människor. Steget innefattar att samordna skickliga individer som 
kan genomföra de åtgärder som upprättats i det tidigare steget. Det är av vikt att ha ett flertal 
olika kompetenser inblandade, där ledare, individer med kompetens inom marknad och 
industri samt motivatörer är viktiga i syfte att lyckas med implementeringen. Genom att ha 
rätt individer så understödjer det i sin tur strategiimplementeringen, då nyckelpersonerna får i 
uppdrag att arbeta med att underlätta förändringen för resterande. Nästföljande steg belyser 
Stettenius et al., (2005) som (8), skapa engagemang, vilket inbegriper att involvera individer 
och aktörer för att understödja den kommande implementeringen. Om aktörer blir involverade 
i åtgärderna ökar möjligheterna för en förbättrad kommunikation och även engagemang i 
implementeringsprocessen. Kommunikation ses som ett central led i att skapa förståelse för 
förändringen eftersom missförstånd kan leda till förvirring och en brist på tillit från 
medarbetarna, vilket i sin tur kan ge upphov till en barriär. Vidare förklarar Stettenius et al., 
(2005) steg (9), förankring med strategi, vilket behandlar de organisatoriska delarna och den 
strategi som ämnas implementeras. I steget skall organisationsstrukturen understödja strategin 
och andra typer av processer samt system skall underbygga strategiimplementeringen. En 
stark organisationskultur är även central eftersom den styr hur individer bemöter den 
förändring som komma skall, genom att förankra kulturen med strategin blir det också lättare 
med de eventuella barriärer som uppstår (Stettenius et al., 2005).  

Nästa steg enligt De Feo och Janssen (2001) är (10), att kommunicera ut skapade policys, 
vilket innebär att understödja chefers arbete under den pågående förändringen, där det 
förekommer tydliga direktiv utifrån policys. Nästa steg, (11) etablering av ledarskap från den 
högsta ledningen, innefattar att stödja den pågående förändringen genom att skapa de rätta 
förutsättningarna för att strategin skall kunna fortlöpa. Allt från utbildning, verktyg till 
processer är centrala för att understödja den pågående implementeringen. Steg (12), utveckla 
delmålen, inbegriper att operationalisera de långsiktiga delmålen till mindre åtgärdsplaner 
som därefter genomförs i mindre etapper (De Feo & Janssen, 2001). Stettenius et al., (2005) 
förklarar vidare nyckelsteg, steg (13), tvärfunktionellt arbete, som innefattar att skapa 
tvärfunktionella team tillsammans med skickligt ledarskap. Detta i syfte att nå kreativa 
lösningar till att understödja förändringen, men framförallt tillåta teamet att genomföra 
eventuella förändringar och även relatera strategin och dess inverkan på aktörer och 
organisationen. Detta i syfte att skapa en gemensam vision och målbild. Steg (14), 
disciplinerat verkställande, behandlar det praktiska genomförandet dock med hänsyn till 
detaljer, budget och de olika deadlines som återfinns. Författarna menar vidare att 
belöningssystem i samband med framgångsrikt genomförande av implementeringen skapar en 
högre motivation hos medarbetarna och visar tydligt vilken riktning som efterfrågas av 
organisationen. Vidare förklarar Stettenius et al., (2005); De Feo och Janssen (2001) vikten av 
steg (15), mätning och uppföljning av åtgärder, vilket innefattar att följa upp processen i syfte 
att uppmuntra framgång och även minimera snedsteg som uppstått och som kan uppstå vid ett 
senare skede. Författarna belyser vikten av att kunna anpassa sig efter den feedback som ges 
och att kunna förändra planerna till följd av detta. De eventuella barriärer som uppstått kan 
upptäckas i detta steg. Vidare förklarar Stettenius et al., (2005); De Feo och Janssen (2001) 
det slutgiltiga steget (16), vilket innefattar en återblick av framstegen. Detta möjliggör för 
organisationen att se eventuella luckor i implementeringsprocessen och skapar därmed större 
möjligheter att åtgärda detta och indirekt uppnå strategiimplementeringen.   

Slutskedet av processen innefattar att bevara samtliga delar för att understödja framtida 
strategiimplementeringar, då Stettenius et al., (2005) beskriver strategiimplementering som en 
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kontinuerlig process.  

”After a business implements a strategy, competitors will react, and the firm’s strategy will 
need to adapt to meet the new challanges. There is no stopping point and no final battle. The 

competitive cycle continues on perpetually. Produce and compete or perish.” 
(Stettenius et al., 2005, s. 51). 

2.3.1 Externa barriärer i strategiimplementering 
 
Hrebiniak (2006) har med sin forskning funnit de fem mest centrala barriärerna som kan 
uppstå i samband med strategiimplementering. Den första barriären uppstår till följd av en 
bristfällig förmåga i förändringsledning hos chefer. Hrebiniak (2006) menar att chefer blir 
upptränade samt lägger alltför mycket fokus på planeringen av strategin och är därmed inte 
lika skickliga i implementeringsfasen. Barriären, bristfällig förändringsledning, härrör inte 
endast hos chefers skicklighet utan det behandlar även det motstånd som uppstår i samband 
med förändringen. Många chefers upplever svårigheter i att hantera motståndet tillsammans 
med att leda förändringen, vilket bidrar och försvårar ytterligare. Den andra barriären, 
bristfälligt formulerad strategi, skapar förvirring bland direktiv eftersom 
strategiimplementeringen alltid utgår ifrån den skapade strategin. Om strategin är bristfällig 
eller vag medför det svårigheter i att kommunicera ut den och även operationalisera 
aktiviteter för att integrera den. Den tredje barriären, avsaknad av modell för 
strategiimplementering, påvisar behovet av riktlinjer för att navigera sig i 
strategiimplementeringsprocessen. Avsaknaden av riktlinjer och modeller medför att besluten 
som verkställs ofta sker utifrån ett okontrollerat och konfliktdrabbat förhållningssätt, där vissa 
handlingar kan motsäga varandra. Det skapas en barriär då chefer inte kan genomföra och 
verkställa beslut i den tänkta ordningen på ett synkroniserat sätt. Den fjärde barriären, 
bristfällig informations- och ansvarsfördelning, uppstår till följd av 
kommunikationssvårigheter. Strategiimplementering kräver att information delas för att skapa 
delaktighet men även för att motverka förvirring som kan leda till motstånd. Otydliga 
ansvarsfördelningar medför också att vissa handlingar kan utebli till följd av förvirring bland 
aktörer vad gäller verkställandet av särskilda åtgärder. Den sista och femte barriären, 
konflikter med incitament, berör hur strategiimplementeringen kommer i konflikt med 
svårföränderliga delar såsom kultur. Chefer hamnar ofta i situationer där de måste influera 
aktörer att verkställa åtgärder, emellertid kan kulturen försvåra den påverkan som chefer har 
på sin omgivning (Hrebiniak, 2006).    

Roos et al., (2004) belyser fyra andra barriärer som kan uppstå vid strategiimplementering. 
Den första barriären, resursknapphet medför att strategiimplementeringen kan bli lidande, då 
det inte finns ett tillräckligt omfång av resurser för att uppnå den tänkta planen vilket i sin tur 
äventyrar strategiimplementeringens framgång. Den andra barriären, politik och de politiska 
förhållanden har en inverkan på strategiimplementeringens utfall, där plötsliga förändringar 
kan skapa en osäkerhet och inverka på den formulerade strategin. Vissa förändringar kan 
medföra att den tänkta strategin blir föråldrad eller inte passar in längre och således är det 
centralt att följa de politiska förändringarna noga för att undvika detta. Den tredje barriären, 
attityder innefattar de förändringar som ständigt pågår i omgivningen där sociala attityder 
återspeglar hur strategiimplementeringen eventuellt kommer mottas av omgivningen. Att 
arbeta med trendanalys ses som en nyckelaktivitet för att kunna följa de snabba 
förändringarna bland attityderna. Den fjärde barriären, maktskiften bland de olika 
intressenterna samt aktörerna skapar oförutsedda barriärer som kan inverka på 
strategiimplementeringen. Det ses som centralt att arbeta med riskhantering och trendanalys 
av de olika intressenterna och aktörerna för att upptäcka oförutsedda maktskiften i den mån 
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som är möjligt (Roos et al., 2004).  

2.4 Förändringsarbete - en introduktion 
	  
Forskningsfältet som behandlar förändringar och dess processmodeller uppkom under 1950 
talet och till följd av en alltmer progressiv förändringstakt har forskningsintresset ökat alltmer 
sedan dess (Aronsson et al., 2012; Forslund, 2013). Lewin’s klassiska 
förändringsprocessmodell och Kotter’s teorier (2008) ses som centrala inom forskningsfältet 
och antar ett rationellt och systematiskt förhållningssätt till organisationsförändringar. På 
senare tid har fokus skiftats till att förhålla sig iterativt gentemot organisationsförändringar 
och ett av de vanligaste sätten att utforska förändringsprocesser är via observationer av 
händelseförloppet, men det förekommer även influenser av kvantitativ forskning (Forslund, 
2013). Förändringsledning och dess applikation i praktiken återstår att vara ett problem trots 
forskningens framsteg, eftersom området är svårhanterligt att förstå och även implementera i 
praktiken. Något som härrör från att akademiker ofta utforskar förändringsledningen och dess 
process utifrån ett för snävt perspektiv, vilket medför att forskningen inte alltid återspeglar 
praktikens förutsättningar och omständigheter (Hudescu & Ilies, 2011).    
	  

2.5 Förändringsledning 
	  
Markiewicz (2011) menar att förändringsledning går ut på att förbereda en verksamhet att bli 
aktiv i förankring med den planerade och fastställda strategin. Medan Forslund (2013) belyser 
att det snarare pågår en ständig förändring som organisationer bör förhålla sig till. Till följd av 
den progressiva förändringstakten i omvärlden medför det att organisationer har ett behov av 
att omorganiseras enligt Kotter & Schlesinger (2008). Omorganiseringar är oftast befarade, 
eftersom det stör ’status quo’ och upplevs som ett hot mot individers arbetsuppgifter samt 
status. Av den anledningen blir många omorganiseringar fördröjda med ett resultat av förlorad 
effektivitet och ökade kostnader. Idag måste chefer i offentlig sektor förhålla sig till nya 
regeringsbeslut, produkter, tillväxt, ökad konkurrens, teknologiska utvecklingar och 
förändrade arbetssätt. Vanligtvis innebär det att organisationer måste genomföra 
inkrementella förändringsarbeten minst en gång per år och radikala förändringar inom loppet 
av fyra till fem år. Ett fåtal organisationsförändringar tenderar att misslyckas, samtidigt som 
ett fåtal tenderar att bli framgångsrika (Kotter & Schlesinger, 2008).  
 
Den offentliga sektorn är unik då förändringar oftast sker i samråd med externa intressenter, 
till skillnad från den privata sektorn. Offentliga ledare testas i sina färdigheter att utöva 
förhandlingar och kompromisser (Cunningham & Kempling, 2009). På senare tid har 
offentlig sektor karaktäriserats av organisationsförändringar som berörts av 
attitydförändringar. Vidare menar White (2000) att komplexiteten i offentlig sektor uppstår då 
individer inom organisationen har varierande uppfattning för omvärlden, därav föreslås att 
chefer bör anamma ett systemperspektiv. För att kunna anta systemperspektivet måste chefer 
överge sin syn på de olika delarna för att möta hela systemet som en egen nivå av 
komplexitet. Markiewicz (2011) förklarar att det finns två metoder att nyttja vid 
förändringsledning och dessa är ’uppifrån och ned’ samt ’nedifrån och upp’. Uppifrån och 
ned innebär att ledaren introducerar ett nytt förändringsprogram till olika team i 
organisationen, bestående av viktiga företrädare bland de organisatoriska avdelningarna. De 
företrädande ledarna arbetar sedan för att implementera förändringen i sina respektive 
avdelningar. Nedifrån och upp tillämpas i organisationer som nått en hög mognadsgrad och 
manifesteras av rapporteringar av förbättringar från enskilda medarbetare. Vid detta 
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tillvägagångssätt är det nödvändigt att de anställda orienterar sig till att bli engagerade i de 
strategiska målen som organisationen har (Markiewicz, 2011). Förändringar som är i nära 
relation med individers förändringskultur tenderar att mötas med entusiasm och en snabb 
implementeringsfas. Överlag avgör styrkan på organisationens kultur hur snabbt en 
förändring är möjlig, samtidigt som förändringar som hotar den underliggande kulturen är 
extremt svåra att genomföra (Cunningham & Kempling, 2009). 
	  
White (2000) anser att framsteg i förändringsprocesser är beroende av ett förändringsteam 
som har auktoritet att driva arbetet genom intern makt eller annat inflytande. De ska även ha 
förmågan att effektivt kunna kommunicera med hela organisationen (White, 2000). Det räcker 
heller inte med att några få skickliga chefer som arbetar med förändringen, de behöver en 
stödjande omgivning vilket uppnås genom att ständigt motivera kollegor. 
Förändringsprocesser är även beroende av reflektion och offentlig debatt (Maddock, 2002). 
Förändringsprocessen skall uppmuntra till en interaktion bland olika intressenter, vara iterativ 
och bygga på experiment samt lärande, istället för att vara statisk. Arbetet kräver delaktighet 
med en bred uppsättning av intressenter. Det arbetssättet bidrar med en mängd olika 
perspektiv som representerar alla aspekter av hela systemet (White, 2000). 
 
Ett starkt ledarskap är en avgörande faktor vid en förändringsprocess, vilket grundar sig 
utifrån en balans mellan ledarskap och kommunikation. Ledaren bör även vara införstådd i sin 
egen roll för att kunna leda förändringsarbeten (Grieve, 2005). Vogel och Masal (2012) menar 
att övervägande delen av beslut och initiativ i byråkratiska organisationer styrs av lagar, 
planer, program och regler etcetera.  Ledarskapet som utövas inom dessa ramverk kallas för 
ett strukturellt ledarskap, vilket framkallar önskvärda beteenden utifrån rättsliga och 
organisatoriska förutsättningar. Motsvarigheten till strukturella ledarskapet är det 
interaktionella ledarskapet, vilket skapar beteenden genom relationen mellan chefer och 
medarbetare. Det interaktionella ledarskapet karaktäriseras av personlig kommunikation och 
delaktighet med involverade parter. Vogel och Masal (2012) förespråkar därför det 
interaktionella ledarskapet som mest effektivt vid förändringsarbeten, där personalen känner 
en osäkerhet kring framtiden samt när komplexa situationer uppstår. För att tillämpa ett 
interaktionellt ledarskap behöver ledarstilen vara coachande och delegerande, för att skapa 
inflytande och delaktighet (Vogel & Masal, 2012). 
 

2.5.1 Externa barriärer i förändringsledning 
	  
När osäkerheten ökar kring offentlig sektors omgivning, tenderar organisationen att bli 
paralytisk. Chefer har även stora svårigheter att utvärdera risker på grund av den komplexitet 
av tjänster som de tillhandahåller. Rädslan för risktagande ger även negativa effekter på 
kvaliteten inom det politiska området, något som även bidrar till svårigheter att tillämpa 
politik i längden. Genom att blunda för risker och andra typer av motstånd och förändringar 
blir det svårt för offentliga organisationer att svara på de förändringar som sker i dess 
omgivning (Townsend, 2013). Politiska lovord om att värdera personalen kan vara väldigt 
uppmuntrande, men det blir ineffektivt om det inte sker i praktiken (Maddock, 2002). Alltför 
ofta vill offentlig sektor undvika risker och till följd av det väljer de redan accepterade 
lösningar, istället för att prova något nytt (Townsend, 2013). 
	  
Kotter och Schlesinger (2008) menar att förändringar ofta möter någon form av mänskligt 
motstånd, då individer vill vara självständiga och kan se förändringen som ett hot. Eftersom 
individer och grupper reagerar olika på förändringar kräver det att chefer inte gör för 
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omedelbara och snabba bedömningar.  Samtliga individer som möter förändringar drabbas av 
emotionell turbulens, även positiva och rationella förändringar möter någon form av 
osäkerhet. Individer eller grupper kan möta förändringar genom ett passivt motstånd, ett 
aggressivt försök att underminera den eller att ta emot förändringen med öppna armar. Kotter 
och Schlesinger (2008) presenterar de fyra vanligaste orsakerna till varför människor gör 
motstånd. ’Själviska intressen’ (1) utgör det mänskliga motståndet som uppstår till följd av en 
upplevelse av att mista något värdefullt på grund av förändringen. Individer tenderar att 
fokusera på sitt eget intresse och inte se till organisationens intresse, den här typen av 
motstånd resulterar ofta i någon form av politiskt beteende. Några exempel på självintressen 
kan vara förlorad auktoritet, högre arbetsbelastning, tidsbrist, mer eller mindre ansvar och 
inflytande. ’Missförstånd och brist på förtroende’ (2) sker till följd av att individer inte förstår 
utfallet av att genomföra förändringen, vilket leder till ett motstånd. Få organisationer 
karaktäriseras av hög grad av tillit bland de anställda och cheferna, därav blir konsekvensen 
att missförstånd lätt uppstår när förändringar introduceras. ’Olika typer av bedömningar’ (3) 
kan uppstå till följd av ett ekonomiskt perspektiv, där värdet som mäts inte motsvarar värdet 
av förändringen. ’Låg tolerans för förändring’ (4) sker till följd av att individer upplever att 
de inte kan utveckla nya färdigheter och beteenden som förändringen kräver. En vanlig barriär 
för organisatorisk tillväxt är oförmågan att förändra attityder och uppföranden i den hast som 
organisationen kräver (Kotter & Schlesinger, 2008).  
 
Maddock (2002) menar dock att det finns andra barriärer som kan förhindra 
förändringsprocessen såsom, bristfälliga relationer med intressenter (1) och bristfälligt 
ledarskap (2) som framförallt utgår från den politiska nivån, som inte har förmågan att se hur 
involvering av individer och aktörer i förändringar ger ett positivt utfall. Det härrör även från 
oförmågan att vilja ta risker och rädslan för att misslyckas med förändringsprocesser. 
Offentlig sektor kommer heller inte att kunna bedriva förändring om inte skeptiska 
intressenter kan bli övertygade att engagera sig i processen och som kan hämmas av bristen 
på kommunikation mellan intressenter (Maddock, 2002). 
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2.6 Sammanfattning 
 
Nedan presenteras en översikt av vad tidigare forskning konstaterat som centralt för 
strategiimplementering samt förändringsledning. De barriärer som kan uppstå presenteras 
också i nedanstående tabell. 
 
Strategi-
implementering: 

Barriärer: Förändrings- 
ledning: 

Barriärer: 
 

Tidshorisont vs. 
problemets storlek 
(Roos et al., 2004) 

Bristfällig 
förändringsledning 
(Hrebiniak, 2006) 

Kulturen 
(Cunningham 
& Kempling, 
2009) 

Kulturen (Cunningham 
& Kempling, 2009) 

Kommunikation 
(Aaltonen & Ikävalko, 
2002; Roos et al., 2004). 

Bristfälligt 
formulerad strategi 
(Hrebiniak, 2006) 

Systemperspe
ktiv metodik 
och approach  
(White 2000) 

Rädsla för risker och 
misslyckande 
(Maddock, 2002; 
Townsend, 2013) 

Växelspel mellan 
strategier (Mintzberg & 
Waters 1985, 
Mintzberg, 1987; 
Aaltonen & Ikävalko, 
2002) 

Avsaknad av modell 
som stöd i 
förändringsledning 
(Hrebinaik, 2006) 

Förändrings-
team (White, 
2000) 

Mänskligt motstånd 
(Kotter och Schlesinger, 
2008) 

Samordning och 
konsekvent 
(Hrebiniak, 1992; Roos 
et al., 2004)  

Bristfällig 
informations- och 
ansvarsfördelning 
(Hrebiniak, 2006) 

Iterativ och 
influerad av 
aktörer/intres
senter (White, 
2000). 

Bristfälliga 
relationer/involvering 
med intressenter 
/aktörer (Maddock, 
2002) 

Uppföljning, 
övervakning & 
feedback (De Feo & 
Janssen, 2001; Roos et 
al., 2004; Stettenius et 
al., 2005; Olve & 
Samuelsson, 2008)   

Konflikter med 
incitament 
(Hrebiniak, 2006) 

Kommunikati
on (White, 
2000) 

 

Planering i form av 
milstolpar/nyckelstrate
gier (De Feo & Janssen, 
2001; Stettenius et al., 
2005) 

Resursknapphet 
(Roos et al., 2004)  

Ledarskap 
(Grieve, 2005; 
Vogel & 
Masal, 2012) 

 

Kultur/ Incitament (De 
Feo & Janssen, 2001; 
Stettenius et al., 2005) 

Politik (Roos et al., 
2004) 

Nedifrån och 
upp 
(Markiewicz, 
2011) 

 

Vision/mission (De Feo 
& Janssen, 2001; 
Stettenius et al., 2005) 

Attityder (Roos et 
al., 2004) 

  

Ledningens stöd/ 
tvärfunktionellt arbete 

Maktskiften (Roos et 
al., 2004) 
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(De Feo & Janssen, 
2001; Stettenius et al., 
2005) 
Engagemang/ rätt 
människor (Stettenius 
et al., 2005) 

   

	  
Tabell 1 - Översikt av teoretiskt ramverk. 

Källa: Författare. 
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  3. Metod 
 
Under följande kapitel introduceras ämnesvalet för att därefter sekventiellt visa den 
arbetsprocess och de tillhörande delarna som genomförts under studien. Kapitlet avslutas 
med en allmän diskussion som behandlar samtliga delar av metoden.    
 
Valet av ämnesområde, strategiimplementering, växte fram till följd av ett intresse för 
strategiska och operativa frågor inom den organisatoriska kontexten. Efter att ha granskat 
forskningsfältet och via fördjupning av strategiprocessen växte ett forskningsbehov fram till 
följd av befintliga kunskapsluckor. Förekomsten av en bristfällig kompetens inom 
förändringsledning uppmärksammade och ledde till att studien kom att behandla 
strategiimplementering i relation till förändringsledning och dess förekommande barriärer. 
Nedan presenteras studiens arbetsprocess som fortlöpt efter att ha valt ämnesområde, se figur 
4. 
	  
	  

 

 
Figur 4 - Illustration och översikt av studiens arbetsprocess. 

Källa: Författare. 
 

3.1 Litteraturgenomgång 
 
Bryman (2008); Bryman och Bell (2013) betonar vikten av att genomföra en 
litteraturgenomgång då det exempelvis skapar en större förståelse för ämnesområdet och 
väcker även idéer som kan utveckla arbetet vidare. Den litteraturgenomgång som genomförts 
har varit av narrativt inslag, där särskilda forskningsteman har centrerats i syfte att öka 
förståelsen för fenomenet. Emellertid har sökningen av litteraturen utgått från ett mer 
systematiskt angreppssätt, där särskilda inklusionskriterier styrt litteraturvalets utfall, se tabell 
2. Litteratursökningen har utgått från de steg som Bryman (2008); Bryman och Bell (2013) 
belyst som viktiga, det initiala steget behandlade en artikelgenomgång i förankring med 
problemet. I samband med genomgången noterades tankar, idéer och nyckelord som framkom 
för att därefter granska referenslistorna i de olika artiklarna. De referenser som ansågs vara 
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relevanta eftersöktes vidare via databaserna och tillslut valdes ett flertal artiklar ut och utgör 
en grund som studiens tidigare forskning.    
 
Li et al., (2008) har med sin forskning kartlagt strategiimplementeringens forskningsfält under 
de senaste 24 åren genom en granskning av 60 olika artiklar. Syftet med studien var att 
urskilja centrala resultat som framkommit, de teoretiska utgångspunkter som nyttjats, i vilken 
kontext forskningen bedrivits samt vilken forskningsmetodik som använts. En granskning av 
Li, et al.,’s (2008) studie medförde att viss litteratur valdes ut till följd av detta, då den mest 
centrala forskningen presenterades och ansågs därav vara av relevans för studien. Dock har 
även detta urval kombinerats med egen sökt litteratur som anses vara relevant utifrån ett antal 
inklusionskriterier (se tabell 2). Valet av litteratur har också härrört från att skapa en variation 
mellan dels teoretiska utgångspunkter men även utifrån mer empiridrivna studier, i syfte att 
skapa ett mer verklighetsnära teoretiskt ramverk till praktiken, vilket tidigare varit ett problem 
enligt Hudescu och Ilies (2011).  
 
      Databaser:        Sökord:      Inklusionskriterier: 

• ABI/INFORM 
Global  

• Web of Sience  
• Emerald Insight 
• Google Scholar 

• Strategy 
implementation, 
Implementing 
strategy, Strategy 
execution 

• Barriers, Obstacles, 
Risk, Resistance, 
Risk management   

• Change management, 
Strategic change,  

• Public sector, Public 
service, Local 
authorities, 
Municipalities   

 

• Behandlar strategi-
implementering, 
förändringsledning eller 
barriärer 

• Litteraturen är relevant i 
relation till syftet  

• Peer reviewed litteratur 

Tabell 2, Översikt av litteratursökning. 
Källa: Författare. 

 
ABI/INFORM Global användes som sökdatabas då den gav en översikt av det 
företagsekonomiska området och gav sökningar i ett flertal internationella tidskrifter samt 
rapportserier. Web of Sience nyttjades då den omfattade ett antal olika ämnesområden, 
däribland strategi samt förändring. Emerald Insight användes eftersom den främst innefattade 
vetenskapliga artiklar och behandlade organisationsforskning. Google Scholar nyttjades som 
komplement i syfte att skapa mer omfattande sökningar, då databasen gav upphov till fler 
sökträffar vad gäller tidskrifter och rapporter. Med syftet att undvika eventuella diskrepanser i 
tolkning användes primärlitteratur främst, dock har sekundärlitteratur nyttjats i de fall då 
primärkällan inte återfunnits eller varit åtkomlig. Efter genomförd litteraturgenomgång 
upprättades en operationaliseringsmodell (se bilaga 2) som i sin tur låg till grund för 
intervjuguiderna (se bilaga 3). Intervjuguiderna anpassades utefter den tänkta målgruppen och 
därav varierade även intervjuguiderna i omfång vad gäller antal frågeställningar (Bryman, 
2008; Bryman & Bell, 2013). 
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3.2 Val av metod 
 
En fallstudiedesign med kvalitativ forskningsinriktning valdes då det upplevdes besvara 
studiens syfte på lämpligast sätt. Tidigare forskning har även konstaterat att kvalitativ 
forskning varit en fördelaktig metod att nyttja i syfte att utforska implementeringsprocesser 
och dess utfall (Stronz, 2005), därav upplevdes den valda metoden återigen vara lämplig. 
Forslund (2013) har även belyst hur fallstudier tenderat ge ett djupare perspektiv på det 
studerade fenomenet, vilket styrkte valet av metod. Bryman (2008); Bryman och Bell (2013) 
förklarade fallstudiedesign utifrån att en organisation eller specifik händelse undersökts, 
vilket i detta fall omfattar Gnesta Kommun och deras strategiimplementering av 
näringslivsprogrammet. För att kunna undersöka strategiimplementeringen valdes kvalitativ 
forskning då metoden gav en insyn i hur och varför respondenterna agerade som de gjorde i 
enlighet med studiens syfte. Studien ämnade beskriva hur strategiimplementeringen gick 
tillväga och inte förklara, som kvantitativ forskning, därav stärktes valet av kvalitativ 
forskning ytterligare (Langemar, 2008).  
 
Kvalitativa intervjuer valdes som datainsamlingsmetod då det ansågs vara lämpligast för att 
studera respondenternas verklighet (Bryman, 2008; Bryman & Bell, 2013). Att undersöka den 
pågående strategiimplementeringen via observationer var ett alternativ, dock ansågs intervjuer 
vara lämpligast. Eftersom det hade kunnat medföra svårigheter i att upptäcka de barriärer som 
skulle kunna uppstå i ett senare skede och därmed inverka på studiens syfte och 
forskningsfrågor i en negativ bemärkelse. Vid intervjuer är det enligt Kvale och Brinkmann 
(2009) centralt att forskare är uppmärksamma och validerar det respondenten uttrycker genom 
att ställa motfrågor för att skapa en större förståelse av vad respondenten beskriver. 
Semistrukturerade intervjuer ger enligt Bryman (2008); Bryman och Bell (2013) fördelar som 
exempelvis möjligheten att ställa följdfrågor och diskutera andra relevanta områden som kan 
vara av vikt för studien utifrån respondenternas perspektiv. Därav valdes intervjuformen 
semistrukturerade intervjuer och tre olika intervjuguider utformades utefter de tänkta 
urvalsgrupperna. Respektive intervjuguide utgick från de centrala teman som ramats in utifrån 
studiens syfte; strategiimplementering, förändringsledning och barriärer. Frågeställningarna 
bestod av öppen karaktär och delades in utifrån inledande-, mellanliggande och avslutande 
frågor, något som medförde att intervjun fick ett bättre flyt (Bryman, 2008; Bryman & Bell, 
2013). Intervjuareffekter har uteslutits från studien eftersom Bryman (2008) förklarar att de 
faktorer som kan influera respondenternas uttalanden inte kan separeras och är därmed inte 
heller relevanta att belysa i metoden.  
 

3.3 Urval av respondenter 
 
Gnesta Kommun valdes eftersom det var en mindre kommun som sedan tidigare hamnat i 
undanskym. Gnesta tillhör de mindre kommunerna och har därmed en annan komplexitet att 
förhålla sig till såsom resursknapphet. Ytterligare en anledning till valet av kommun 
baserades på att Gnesta inte alltför länge sedan upprättade och påbörjade arbetet med att 
implementera strategin näringslivsprogrammet, vilket medförde en känsla av att arbetet var i 
högsta grad aktuellt att utforska vidare. Utöver detta beviljade Gnesta Kommun en insyn och 
tillgång till respondenter under den tidsperiod som studien sträckte sig över, vilket lades 
ytterligare argument till valet av kommun. Urvalet av respondenter har grundats utifrån tre 
olika perspektiv; ett lednings-, verkställande- och företagsperspektiv av Gnesta Kommuns 
strategiimplementeringsprocess. Brymans (2008) samplingsteknik, målinriktat urval, är den 
teknik som brukats i urvalsprocessen utifrån populationen Gnesta Kommun. Av anledningen 
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att samplingstekniken gav möjligheten att välja respondenter utefter deras relevans och 
samstämmighet med studiens syfte samt forskningsfrågor. Sammanlagt deltog sex 
respondenter, varav en utifrån ett ledningsperspektiv, tre utifrån ett verkställande perspektiv 
och två utifrån ett företagsperspektiv. Från ledningsperspektivet deltog en respondent från 
kommunalrådet i Gnesta, från verkställande perspektivet deltog turistsamordnaren, 
näringslivsamordnaren samt enhetschefen för kommunikation och samverkan. Från 
företagsperspektivet deltog ordförande för Gnesta handel och en VD från det största 
privatägda företaget i Gnesta kommun. Samtliga respondenter var medvetna om studiens 
innebörd och vad som ämnades undersökas då de tillfrågades att delta i studien. Langemar 
(2008) beskriver vikten av att ha ett homogent urval tillsammans med en viss heterogenitet för 
att omfatta de aspekter som kan inverka på studiens resultat. Homogeniteten grundades 
utifrån att samtliga av respondenterna tillhörde Gnesta Kommun och att samtliga arbetade 
med strategiimplementeringen av näringslivsprogrammet. Heterogeniteten återspeglades 
utifrån respondenternas olika perspektiv, bakgrund, kön och erfarenheter.   
 

3.4 Intervjuer - datainsamlingsmetodik  
	  
Respektive intervju spelades in med hjälp av diktafon, för att dels underlätta 
databearbetningen i ett senare skede men även för att kunna rikta mer fokus gentemot 
respondenterna och innehållet i intervjun. Respektive intervju utgick ifrån intervjuguiderna 
som skapats och ordningsföljden på intervjuguiderna efterföljdes i samtliga fall. Samtliga 
intervjuer skedde i en lokal i Gnesta Kommun och tog ungefär 60 minuter. Samtliga 
respondenter ansågs vara bekväma och villiga att dela med sig av sina erfarenheter i 
intervjuform och ingen av respondenterna upplevdes vara stressade.  All kontakt innan, under 
och efter intervjuerna har förhållit sig enligt Vetenskapsrådets fyra huvudkrav av 
forskningsetiska principer. Där missivbrevet (se bilaga 1) som utformades informerade 
samtliga respondenter om studiens syfte, hur den insamlade data skulle användas i 
forskningssyfte samt att deltagandet var frivilligt. Anonymitet och konfidentialitet erbjöds 
samtliga respondenter och samtycke till deltagande var något som samtliga uppgav. 
Möjligheten att när som helst kunna avsäga sitt deltagande i studien var något som erbjöds 
samtliga respondenter (Vetenskapsrådet, 2002).  
 

3.4.1 Databearbetning 
 
All insamlad data transkriberades och sammansattes i ett enhetligt dokument för att därefter 
granskas och genomläsas ett antal gånger. Efter att ha skapat en översikt av data påbörjades 
en indexering med inspiration från Brymans (2008) olika kriterier. Startskedet av 
indexeringen behandlade en indelning av texten med hänsyn till studiens forskningsfrågor. 
Till följd av indelningarna växte olika teman fram och nästa fas behandlade en närmare 
genomgång av samtliga teman för att ytterligare en gång dela in texten. Tillslut valdes 
centrala citat och textstycken som representerade respondenternas subjektiva mening och 
presenteras i resultatdelen.  
 

3.5 Metoddiskussion  
Nedan diskuteras olika relevanta delar av metoden. 



	   19 

3.5.1 Litteraturgenomgång och litteratururval  
Viss kritik riktas gentemot den narrativa litteraturgenomgången då den anses vara svår att 
replikera enligt Bryman och Bell (2013). Vidare kritiseras det narrativa förhållningsättet 
eftersom det ofta inte förekommer exklusionskriterier för urvalet av litteratur och därmed 
inverkar på replikerbarheten i negativ bemärkelse. Emellertid ses den narrativa 
litteraturgenomgången som en iterativ process där centrala teman kan förändras under 
processens gång och därmed ge möjlighet att upptäcka nya relevanta områden. Detta är också 
orsaken till varför en narrativ litteraturgenomgång brukades istället för en systematisk 
genomgång, då det möjliggjorde att centrala teman kunde uppkomma och förkastas under den 
iterativa arbetsprocessen. Vidare innebar det att studiens syfte och frågeställningar kunde 
besvaras utifrån den litteratur som växte fram till följd av arbetsprocessen. I syfte att öka 
replikerbarheten av litteraturgenomgången fastställdes ett antal inklusionskriterier och 
processen redogjordes mer detaljerat under rubriken ’2.1 litteraturgenomgång’.  
 
Hrebiniak’s forskning (1992; 2000; 2006) har lagt grunden för mycket av den senare 
forskningen i strategiimplementeringsfältet och angripit fenomenet på en djupare 
abstraktionsnivå i jämförelse med annan litteratur inom området (Hrebiniak, 2006). Av den 
anledningen upplevdes forskningen vara av relevans för studien som syftade till att fördjupa 
sig inom strategiimplementeringsprocessen och dess omkringliggande barriärer. Hrebiniak’s 
forskning hade även presenterats i Li et al’s (2005) summering av de mest centrala 
forskningsbidragen inom fältet och ansågs även därför vara av relevans för studien. Till följd 
av studiens tidsbegränsning på tio veckor har litteraturgenomgången inte skett mer 
djupgående än vad som presenterats och därmed indirekt medfört att all litteratur inte täckts in 
som önskats. Litteraturgenomgången utgick även från vad som upplevdes vara av relevans för 
studien (se sökord, tabell 2) och kan också ha medfört att andra värdefulla aspekter uteblivet. 
En del av den tidigare forskningen var skriven mellan åren 2000 - 2006 och dess relevans kan 
därmed ifrågasättas, emellertid upplevdes den valda forskningen belysa ämnet utifrån en 
djupare abstraktionsnivå och därmed vara mer relevant för studien, trots det årtal som det 
skrevs. Viss forskning hade även stärkts bland senare forskning och upplevdes därav vara av 
relevans. En del av litteraturen underbyggs av studier inom den privata sektorn, men anses 
dock vara av relevans i och med transformationen av New Public Management, där offentlig 
sektor efterliknar och applicerar vissa influenser från den privata sektorn i sin verksamhet.  
 

3.5.2 Valda metoder 
Valet av kvalitativ forskningsmetodik grundade sig utifrån att studien syftade till att 
undersöka en process på djupet, något som inte ansågs vara genomförbart på samma 
abstraktionsnivå med hjälp av kvantitativ forskningsmetodik. Kritik riktas gentemot kvalitativ 
forskning eftersom den upplevs vara subjektiv och svår att generalisera utifrån. Dock hade 
troligtvis inte kvantitativ forskning givit samma mättnad av resultatet, då enkäter sällan ger 
samma djup på det studerade fenomenet och därav valdes kvalitativ forskningsmetodik trots 
kritiken (Bryman, 2008; Bryman & Bell, 2013). Generaliseringsmöjligheterna var redan 
begränsade innan valet av kvalitativ metod eftersom studien valdes att underbyggas på en 
fallstudie. 
 

”Where we sit not only influences where we stand, but also what we see”  
(Pettigrew, 1987, s. 649). 

 
Ovanstående citat förtäljer om den utmaning som studien tagit hänsyn till i valet av metod. 
Trots att intervjuer gett en översiktlig bild av hur respondenterna arbetat med 
strategiimplementeringsprocessen fanns det ändå utrymme och möjligheten för 
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respondenterna att ge önskade svar. Genom observationer återspeglas ett beteende hos 
respondenten som eventuellt inte hade framkommit i intervjuer. Det kan vara av olika 
anledningar såsom en omedvetenhet kring sin faktiska process eller ett önsketänk kring hur 
processen bör fortskrida. Trots att observationer kan ha givit en större tillförlitlighet i 
resultatet till skillnad från intervjuer, hade observationer eventuellt medfört att samtliga 
barriärer som skett eller kommer ske i implementeringsprocessen inte medvetengörs på 
samma sätt och därmed inverkar på besvarandet av syftet.  
 
Semistrukturerade intervjuerna bestod av ett tidigare konstruerat frågeschema och gav 
fördelar såsom att ändra ordningsföljden i schemat, lägga till nya frågor samt ta bort befintliga 
under intervjuerna. Något som i sin tur skapade ett unikt innehåll för respektive genomförd 
intervju, då respondenten var med och styrde i större utsträckning än en strukturerad intervju. 
Den problematik som medföljer enligt Bryman och Bell (2013) är att vissa delar i intervjun, 
som upplevs som irrelevanta, kan utebli, dock kunde den problematiken motverkas till följd 
av att intervjun spelades in. Därmed fanns det förutsättningar för att tolka materialet och se till 
respondentens betoning vad gäller särskilda teman. Hänsyn vidtogs också till den eventuella 
intersubjektiviteten som återfanns hos oss, där förförståelse och syn på det studerade 
fenomenet har i den utsträckning som möjligt undanröjts i möten med respondenterna och 
tolkningen av data.    
 

3.5.3 Validitet och reliabilitet  
Validitet och reliabilitet är förekommande begrepp i det kvantitativa forskningsfältet, 
emellertid är tidigare forskning inte helt överens vad gäller begreppens förekomst i det 
kvalitativa forskningsfältet. Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) hävdar att begreppen kan 
överföras till den kvalitativa forskningen förutsatt att begreppen anpassas mer. Bryman och 
Bell (2013) är dock mer skeptiska till användandet av validitet och belyser alternativa 
kriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Resultatets trovärdighet 
underbyggs av att förhålla sig korrekt till olika regler och genom att söka bekräftelse gällande 
att resultatet ger en rättvis bild av det studerade fenomenet enligt Bryman och Bell (2013). 
Samtliga etiska regler och riktlinjer har efterföljts, vilket stärker studiens trovärdighet. 
Överförbarhet behandlar enligt Bryman och Bell (2013) huruvida resultatet är applicerbart i 
andra kontexter och miljöer. Studiens resultat kan möjligen appliceras inom mindre 
kommuner med liknande förutsättningar, dock är vissa delar mer applicerbara i vissa 
kontexter än andra. Pålitlighet inbegriper enligt Bryman och Bell (2013) möjligheten att 
granska forskningsprocessen och studiens metodik för att se eventuella brister i studien. 
Samtliga av studiens val och tillvägagångssätt har presenterats genomgående under 
metodavsnittet ovan, där hänsyn vidtagits vad gäller transparens och replikerbarhet. 
Konfirmering utgår från att forskare förhållit sig objektiva i samtliga delar av processen och 
inte påverkat resultatet avsevärt (Bryman & Bell, 2013). En objektivitet har vidhållits i så stor 
utsträckning som möjligt, emellertid kan ingen forskare förhålla sig helt objektiv i kvalitativ 
forskning. Val av litteratur och förförståelse har inverkat på de val som gjorts i 
litteratururvalet, dock har en objektivitet eftersträvats i samtliga delar av den resterande 
arbetsprocessen.      
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2 4. Resultat 
	  
Under följande kapitel presenteras resultatet som framkommit från de olika respondenterna 
och material som inhämtats från Gnesta Kommuns hemsida. Resultatet fördelas utifrån de 
olika perspektiven som respondenterna erhåller vilket är ett ledningsperspektiv, 
verkställandeperspektiv och ett företagsperspektiv. 
 

4.1 En introduktion - Gnesta kommun  
 
Gnesta kommun uppges bestå av 10 517 invånare på en total yta av 540 km2 och har varit 
befolkad sedan 1000 år f.kr.  Till en början bestod staden av mindre jordbruk men med 
utveckling transformerades Gnesta kommun till större gårdar och marknadsplatser där handel 
ägde rum. År 1861 invigdes järnvägen vilket medförde stora förändringar för kommunen där 
kommunen numera sågs som centralort för bygden. Gnesta påstår att de främsta fördelarna för 
orten är dess nära geografiska läge i relation till Stockholm, deras naturupplevelser och antalet 
samt variationen av de småföretag som är aktiva i Gnesta kommun. Totalt återfinns det 1 162 
registrerade småföretag i Gnesta kommun och en majoritet av företagen består av lantbruk 
(Gnesta kommun 1, 2015).  
 

”Gnesta - för dig som vill växa i stadens lugn och landets puls” 
(Gnesta kommun 2, 2013) 

 
Med visionen ovan har Gnesta kommun konstruerat ett antal olika tillväxtstrategier som 
omfattar bland annat befolkningstillväxt, kunskapstillväxt samt att stärka näringslivsklimatet. 
Gnesta beskriver att utvecklingen i samhället bidrar till en ökad konkurrens bland företag men 
även för regioner och platser och där en attraktiv ort ses som en nyckelfaktor. Med 
utvecklingen, innovationer och den tekniska marknaden ställs krav på Gnesta kommun att bli 
mer anpassningsbara och skapa försprång. Den ökade globaliseringen bidrar även till att 
Gnesta måste stärka sin attraktionskraft, arbetskraft och kompetens matchning (Gnesta 
kommun 2, 2013).   

4.1.1 Näringslivsprogrammet  
Nedan redogörs den strategi som Gnesta kommun arbetat med och aktivt implementerat sedan 
2013. Först presenteras bakgrunden av strategin, dess komponenter och innehåll för att sedan 
slutligen presentera strategins uppföljningsarbete.  
	  
Bakgrund 
Gnesta kommun har sedan 2011 arbetat kontinuerligt med syfte att skapa mötesplatser mellan 
näringsliv och företag. Näringslivprogrammet som upprättades är ett långsiktigt arbete som 
sträcker sig till år 2020 och eventuellt längre. Konstruerandet och upprättandet av 
näringslivsprogrammet har skett i olika etapper, där Gnesta kommun under juni 2013 först 
genomförde en nulägesanalys. Dialoger, intervjuer och samtal har präglat de första månaderna 
för att i september sammanställa den data som funnits. Under oktober 2013 fick 
näringslivsprogrammet återkoppling och i november fattades beslut i kommunfullmäktige att 
genomföra näringslivsprogrammets upprättade åtgärder. Ett flertal aktörer har varit delaktiga i 
konstruerandet av näringslivsprogrammet, allt från småföretag, politiker till tjänstemän samt 
andra centrala samhällsaktörer såsom Almi Företagspartner (Gnesta kommun 3, 2015). 
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Strategin och dess komponenter 
Studien behandlar strategin näringslivsprogrammet som består av sex olika delar; en växande 
befolkning, intensifierade relationer med stockholmsregionen, en satsning på 
nyckelbranscher, kunskapsintensivt näringsliv, företagsklimat av hög klass och ett starkt 
entreprenörskap. Den första komponenten, en växande befolkning omfattar att förbättra 
förutsättningar av kompetensförsörjning samt öka underlaget för handel etcetera. En åtgärd 
som vidtas är att skapa en attraktivare stad och kommun. Den andra komponenten, 
intensifierade relationer med stockholmsregionen inkluderar att skapa bättre 
pendlingsrelationer till Stockholm eftersom Gnesta företag har ett flertal viktiga kunder där. 
En åtgärd som vidtas är att skapa ett intresse för pendling till Stockholm region. Den tredje 
komponenten, en satsning på nyckelbranscher innefattar att satsa mer på besöksnäringen, 
handeln och byggindustrin. Den fjärde komponenten, ett kunskapsintensivt näringsliv 
omfattar hur Gnesta kommun vill öka samverkan med skolor i syfte att attrahera rätt 
kompetens. Några åtgärder som vidtas är att skapa mötesplatser mellan skola och näringsliv, 
praktikplatser, locka kunskapsintensiva företag till Gnesta och se över anställningar. Den 
femte komponenten, företagsklimat av hög klass, omfattar att skapa en miljö som gynnar 
företags tillväxt genom upprättandet av mötesplatser och utbyggnader av bredband. Andra 
åtgärder som skall vidtas är skapa en lotsfunktion för att skapa en översikt gällande företags 
behov. Den sjätte komponenten, starkt entreprenörskap, omfattar en förnyelse av näringslivet 
genom att öka tillkomsten av företag. Något som åtgärdas genom ett större samarbete med 
företagsfrämjande organisationer, utbildningar inom entreprenörskap i grundskolan etcetera. 
(Gnesta kommun, 2013).   
 
Uppföljning och vidare arbete 
Enligt den konstruerade strategin skall arbetsgruppen träffas en gång årligen för uppföljning 
av de olika mål som konstruerats. Under respektive möte förväntas rapporter att lämnas in för 
samtliga mål tillsammans med statistik utifrån måluppfyllelse genom mätindikatorer. 
Uppföljningen kan underbygga att ett projekt avslutas, revideras eller att vissa justeringar 
vidtas (Gnesta kommun, 2013).  
 
Nedan presenteras det material som inhämtats utifrån de olika genomförda intervjuerna och 
materialet delas in utifrån det perspektiv som respondenterna erhåller. Respondenterna 
benämns som R1, R2, R3, R4, R5 och R6 och det framgår nedan vilket perspektiv som 
respektive respondent erhåller.  

4.2 Ledningsperspektiv 
Nedan presenteras respondenten, för att därefter presentera respondentens syn och hur de 
förhåller sig samt deras involvering i näringslivsprogrammet. 

4.2.1 Respondent 1 (R1) - En presentation 
R1 har arbetat som ordförande för kommunstyrelsen i Gnesta Kommun sedan 2010 och tillhör 
det regerande partiet Socialdemokraterna. R1 var med som initiativtagare i upprättandet av 
näringslivsprogrammet och beskriver sin roll som en central politisk företrädare.  

4.2.2 Näringslivsprogrammet 
Näringslivsprogrammet växte fram från ett stort behov samt vilja hos dels företagen, men 
även hos kommunen som eftersträvade tillväxt förklarar R1. Någon rädsla inför förändringen 
som planeras vara färdig år 2020 uttrycker inte R1, utan menar att kommunen måste arbeta 
hårt i sin ledanderoll:  
 

”Vi tar på oss ledartröjan och går ut för det här, för att göra jobbet.” 
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Det tidigare näringslivsarbetet skiljer sig gentemot arbetet idag, där det numera är ett större 
omfång av aktörer involverade samt att det finns en tjänst som arbetar heltid med 
näringslivsfrågor och en annan tjänst som arbetar 50 procent med dessa frågor. Tidigare var 
det kommunchefen som hanterade näringslivsfrågor, en roll som omfattas av många andra 
arbetsuppgifter, vilket enligt R1 medförde att näringslivsarbetet var relativt lite i omfång. För 
att upprätta ett gediget näringslivsprogram plockades konsulter in som ledde processen i form 
av workshops där olika aktörer, företag och kommunen fick yttra centrala aspekter som skulle 
beaktas i näringslivsprogrammet. Dessa typer av konstellationer och involvering av aktörer 
avstannade dock i upprättande av processen och efter att ha fastställt programmet så 
överlämnades genomförandet åt tjänstemännen. För att understödja implementeringsarbetet 
och i syfte att föra en dialog upprättades ett näringslivsråd som bestod av företag, andra 
aktörer och kommunens ledning som tillsammans följde upp arbetet förklarar R1. Dock 
poängterar R1 att tjänstemännen är de som ansvarar för genomförandet av 
näringslivsprogrammet, där företagen och R1 har en mer avtagande roll.  R1 anser att 
näringslivsprogrammet är bra och förklarar vidare: 
 

”Vi vill lyckas med det som finns med i programmet på många olika sätt i form av fler 
arbetstillfällen i kommunen, en minskad sårbarhet i konjunktursvängningarna, en minskad 

sårbarhet utifrån att vi har fler arbetstillfällen, fler arbetsplatser och branscher. Det är ju ur 
kommunens perspektiv viktiga frågor och som stämmer väl överens med företagens.” 

 
Vad gäller visionen påtalar R1 att den är väl förankrad i samtliga partier som varit 
involverade i arbetet och även andra externa aktörer såsom företagen. Vid eventuella politiska 
maktskiften kommer således näringslivsprogrammet att fortskrida oavsett regerande parti. 
Dock menar R1 att det förekommer viss okunskap, där företag i vissa sammanhang inte har en 
förståelse för det långsiktiga arbetet som kommunen bedriver.  
 

”Det finns ett långsiktigt större perspektiv som kommunen måste förhålla sig till, vi möts av 
en del okunskap kring det, men efter en diskussion så är det ju lätt för många att ställa sig 

bakom dem mål som vi har… det är kanske det långa och viktiga arbetet i implementerings-
fasen, att ändå att arbetet blir känt av fler och fler ställer upp bakom idén.” 

 
Implementeringsarbetet är möjligt att förändra till följd av omvärldsförändringar menar R1, så 
länge näringslivsprogrammets mål ligger i fokus. Dock består implementeringsarbetet både av 
små och större förändringsåtgärder, vilket medför att vissa delar är lättare att förändra än 
andra. Överlag har engagemanget och attityderna som riktats gentemot 
näringslivsprogrammet varit av positiv bemärkelse, emellertid har viss okunskap präglat 
attityderna också.  

 
”Näringslivsprogrammet bygger på att det är ingens fråga enskilt… kommunen kommer inte 
kunna driva det här om det inte görs ihop med näringslivet och vill inte dem så går det inte, 
då får vi hitta andra vägar… näringslivsrådet måste gå först och bli ambassadörer för det 

här för att vi ska kunna sprida budskapet vidare” 
 
R1 förklarar vidare problematiken med företagen, där deras förståelse oftast är utifrån ett för 
kortsiktigt och snävt perspektiv. R1 ser kommunikationen och dialogen som central i att reda 
ut detta men menar att det kan bli bekymmersamt. 
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4.3 Verkställande perspektiv 
Nedan presenteras de tre respondenterna, för att därefter presentera deras syn och hur de 
förhåller sig samt deras involvering i näringslivsprogrammet. 
 

4.3.1 Respondent 2 (R2) - En presentation 
R2 har arbetat på Gnesta kommun sedan 2012 och arbetar som turismsamordnare med ansvar 
för destinationsutveckling Sörmland. R2 har haft en aktiv och kontinuerlig roll i 
näringslivsprogrammet och har valt att dela med sig av sina erfarenheter i studien. R2 har inte 
haft en specifik roll i näringslivsprogrammet utan deltagit utifrån sitt perspektiv, i syfte att 
värna och bevaka de frågor som har en inverkan på sina arbetsuppgifter.  
 

4.3.2 Respondent 3 (R3) - En presentation 
R3 kommer från en karriär inom näringslivet och började arbeta för Gnesta kommun år 2007. 
Idag är R3 enhetschef för kommunikation och samverkan och ansvarar sedan 2011 för 
näringslivsfrågor. Karriären hos Gnesta kommun började som informationsansvarig, för att 
därefter arbeta som näringslivs- och informationschef. I näringslivsprogrammet är R3 en 
drivande och initiativtagande kraft tillsammans med utomstående konsulter och en stödjande 
politisk ledning. 

4.3.3 Respondent 4 (R4) - En presentation 
R4 är sedan tidigare kommunikatör och arbetar sedan år 2015 som näringslivssamordnare på 
Gnesta kommun. Det innebär att R4 överser både det strategiska- och praktiska arbetet. R4 
beskriver att rollen som näringslivssamordnare skiljer sig gentemot sina kollegors uppdrag, då 
R4 arbetar mot näringslivet istället för mot medborgarna. R4 började arbeta som samordnare 
för näringslivsprogrammet, som då redan var utsatt av politiker och kommunalrådet. Därefter 
har R4 arbetat med att utforma ett handlingsprogram, som ska vara styrande i 
implementeringen. Det är utformat i en aktivitetsplan och skett i samråd med ett 
näringslivsråd som är bestående av representanter från kommunen, politiker, kommunalrådet 
och oppositionsrådet. R4 arbete innebär nu att sätta aktivitetsplanen i praktiken tillsammans 
med sin arbetsgrupp. 
 

4.3.4 Näringslivsprogrammet 
Samtliga respondenter (R2, R3, R4) uttrycker att näringslivprogrammet är en viktig åtgärd för 
att kunna överleva som kommun och menar att den ökade globaliseringen ställer krav på att 
öka attraktionskraften hos Gnesta kommun. Arbetet sträcker sig under en längre period, där 
2020 ses som en milstolpe. R3 förklarar att orsaken till härkomsten av näringslivsprogrammet 
härrörde från ett tidigare arbete mellan företagen och näringslivet i kommunen. Där det blev 
märkbart att tjänstemännen och företagen talade om näringslivet förutsättningar utifrån olika 
perspektiv.	  Samtidigt kände R3 att det talade om samma saker, fast på olika sätt. Näringslivet 
hade en vilja att veta vart kommunen var på väg i sitt arbete och hur dem kan påverka 
företagsklimatet utifrån deras roll i samhället. R4 poängterar hur viktigt arbetet med 
näringslivsprogrammet är då Gnesta kommun endast funnits i 20 år och småskaligheten hos 
kommunen ses som en stor problematik. Där en brist på gymnasieskola och högskola ses som 
en bidragande orsak till varför fler väljer att pendla ut. R4 menar att utpendlingen skapar stora 
problem för handeln då företag istället måste förlita sig på att sommargäster pendlar in och 
lever upp till förväntningarna. Det finns varken tillräckligt med tomter eller lokaler att erbjuda 
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ifall flera aktörer vill etablera sig i kommunen, vilket försvårar näringslivets tillväxt i högsta 
grad och därav ses näringslivsprogrammet som ett viktigt steg i rätt riktning. R2 uttrycker 
ingen rädsla för den kommande förändringen utan ser det som avgörande att genomföra för 
kommunens bästa. Det tidigare näringslivsprogrammet eller näringslivsarbetet är inget som 
R2 känner till eftersom R2 nyligen börjat arbeta på Gnesta kommun. Dock poängterar R4 att 
arbetet stått väldigt stilla och att det inte skapats några nya värden i näringslivet tidigare fram 
tills år 2007. R3’s bild av det tidigare näringslivsprogrammet är att det inte kändes särskilt 
relevant och att kommunchefen, som ansvarar för många områden, tidigare var 
näringslivschef vilket medförde att arbetet var litet i omfattning. Vidare förklarar R3 att det 
nya näringslivsprogrammet kommer ifrån företagarna själva, utifrån deras behov av att känna 
sig sedda och viktiga i samhället. Samtliga respondenter (R2, R3, R4) är positivt inställda till 
näringslivsprogrammet och R2 förklarar; 
 
”Ja, planen är väldigt bra, en bra plan… och just eftersom de här delarna har arbetats fram 

tillsammans så känns det mer realistiskt att göra de här förbättrade insatserna inom 
områdena.” 

 
R3 och R4 anser att den framtagna aktivitetsplanen öppnar upp för snabba förändringar, där 
det nu är möjligt att fatta snabbare beslut till följd av att de övergripande målen i 
näringslivsprogrammet redan är välförankrade inom politiken. Vad gäller 
näringslivsprogrammet exakta visioner är emellertid oklart då både R2, R3 och R4 har olika 
uppfattningar. R2 menar att visionen i sin helhet omfattar att stärka Gnesta Kommun som 
stad. R4 påtalar snarare att visionen år 2020 omfattar att få ett mer dynamiskt näringsliv som 
lever och frodas, där den kommunala verksamheten varit delaktig i en stor utsträckning. R4 
förklarar att den ökade befolkningen är övergripande det som näringslivsprogrammets vision 
till stora delar kretsar kring, där boende och närhet till Stockholm skall ses som incitament till 
att vilja bosätta sig i Gnesta. Samtliga respondenter (R2, R3 och R4) förklarar att arbetet utgår 
ifrån en aktivitetsplan, där både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder upprättas med milstolpar 
och mål. R2 menar att; 
 
”Det är viktigt att man är ganska konkret för annars blir det bara ord som inte efterföljs, utan 

att man faktiskt gör realistiska planer och att man har den här avstämningen och det kan ju 
också hända att man får ändra lite, det händer saker och ting… och då får man ta hänsyn till 

det.” 
 
Vad gäller påtagliga och snabba omvärldsförändringar och dess inverkan på 
näringslivsprogrammet är det svårt för R2 att uttala sig om, men R2 menar att det säkerligen 
finns en struktur för detta. Vidare förklarar R2 att förändringar kan medföra att vissa åtgärder 
får förändras. R3 berättar att det finns vissa fördelar att vara en mindre kommun där 
beslutsvägarna är kortare. Något som medför att R3 snabbt kan stämma av med politikerna 
och genomföra mindre förändringar så länge det är förankrat med de övergripande målen. 
Vidare förklarar R4 att förändringar såsom maktskiften kan medföra att visa förändringar 
måste gå igenom en ny politisk beslutskedja, men att aktivitetsplanen formuleras årsvis vilket 
möjliggör en flexibilitet och anpassning till omvärlden. R4 förklarar vidare att de kulturella 
utmaningarna i en kommunal verksamhet omfattar en begränsning i handlingsutrymme, där 
hänsyn måste vidtas till upphandlingslagar, lagstiftning och hierarkiska beslutskedjor. 
Samtidigt som Gnestas näringsliv kan vara mer spontana och genomföra förändringar med 
kortare beslutsvägar, R4 menar: 
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”Är det pengar inblandat så kan jag inte bara lyfta telefonen och beställa, utan det finns 
regler att följa, medan näringslivet kan besluta om en fem veckors kampanj på fikarasten.” 

 
Strategiimplementeringen sker i en kombination av både små och större åtgärder enligt 
samtliga respondenter (R2, R3, R4). Arbetet har understödjs väl från den politiska ledningen 
enligt samtliga och R2 förklarar: 
 
”De har varit jättedelaktiga och väldigt intresserade och kunniga.. och det de inte är kunniga 

inom läser dem in sig på, så ett bra stöd och bra samarbete verkligen.” 
 
Överlag förhåller sig samtliga respondenter (R2, R3, R4) positiva till den förändringsledning 
som näringslivsprogrammet kräver, men R2 och R4 menar att när det är en politiskt styrd 
organisation så är arbetet mer komplext. Förhoppningen är att de beslut som fattats ska ligga i 
så mångas väl och vilja menar R2. Medan R3 förklarar vikten av att genomföra arbetet 
tillsammans med andra, då det sällan går att driva förändring på egen hand. När det gäller 
näringslivsfrågor så ses R3 som den drivande kraften, men samtidigt krävs en bra dialog 
mellan inblandade aktörer för att underlätta processerna menar R3. R2 har fått uppfattningen 
om att det varit positiva attityder som riktats gentemot näringslivsprogrammet, något som R3 
och R4 håller med om. R3 anser att attityden varit positiv överlag, eftersom det finns en 
förståelse för behovet av ett nytt och långsiktigt program. R4 menar att engagemanget från 
näringslivet varit stort och att det mötts av glädje, initiativrikedom kring målsättningen att 
skapa ett ”gnistrande Gnesta”, vilket R4 tror härrör från att aktivitetsplanen varit så pass 
synlig. Vidare förklarar R4 att företagen som varit delaktiga och engagerade börjat bli trötta 
och att engagemanget i den viktigaste delen av näringslivsprogrammets arbete börjat avta. 
Vidare förklarar R4 att det funnits svårigheter att engagera byggnäringen i 
näringslivsprogrammet.   

 
Samtliga respondenter (R2, R3, R4) förklarar att de externa aktörerna främst varit delaktiga i 
utformningen av näringslivsprogrammet och inte varit lika delaktiga i implementeringen av 
programmet. R3 menar att de flesta implementeringsaktiviteterna varit kommunens ansvar 
helt och hållet. Kommunikationen mellan samtliga parter har dock fungerat bra menar R2, R3 
och R4 och att de kontinuerliga träffarna underbyggt detta. Att frigöra resurser har inte varit 
ett stort problem utan det är något som genomförs vid budgetsättningen menar R2 och R4, 
emellertid belyser de att det finns en strävan efter fler resurser. Dock har R3 belyst en 
problematik med att frigöra resurser och förklarar: 
 

”Det största hindret är att vi är en väldigt liten kommun, med begränsade resurser, vilket 
gör att vi inte alltid räcker till” 

 
Problematiken tycks ligga i prioritering av avdelningar inom kommunen, men R3 menar att 
det inte stör arbetet men att problematiken finns där. Andra potentiella barriärer såsom 
bristande engagemang från näringslivet, är något som bara får accepteras menar R3 då 
näringslivets företag har begränsat med tid. R4 uttrycker också problematiken med 
maktskiften och det motstånd som kan uppkomma i samband med det, men förklarar: 
 

”Blir det maktskiften i det politiska är det bara att gilla läget. Så är det att jobba i en 
kommun… Om alla skulle vara positivt inställda, så skulle jag se det som ett problem.”  

 
R4 förklarar vidare att det är av vikt att se helheten och vilka det är som har behovet, det 
handlar inte om personlig bekräftelse utan om att tillfredsställa medborgarna. Om samtliga 
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ständigt är positivt inställda skulle det skapa en arrogans, vilket är farligt, den mänskliga 
faktorn spelar en stor och viktig del. Vad gäller andra motståndsfaktorer har R2 svårt att uttala 
sig om det finns en plan för att hantera dessa parametrar, men menar att det är något som 
förmodligen uppmärksammas och arbetas med. Vad gäller uppföljning av 
näringslivsprogrammet har R2 också svårt att uttala sig om och förklarar; 
 
”Jag utgår ifrån att det finns uppföljning och utvärdering, men jag kan inte på rak arm svara 

på det. Men självklart ska det finnas, det är ju ett omfattande arbete…” 
	  
R3 förklarar att uppföljning av implementeringsarbetet genomförs fyra till fem gånger per år, 
där aktivitetsplanen granskas. R4 menar dock att eftersom näringslivsprogrammet är så pass 
konkret, att det kan vara svårt att mäta och kvalitetssäkra åtgärderna. Dock säkerställs arbetet 
genom att se till aktiviteten som fortlöper och se till så budgeten tillåter en fortskridning av 
aktiviteterna menar R4. 
 

4.4 Företagsperspektiv 
Nedan presenteras de två respondenterna, för att därefter presentera deras syn och hur de 
förhåller sig samt deras involvering i näringslivsprogrammet. 
 

4.4.1 Respondent 5 (R5) - En presentation 
R5 driver ett mindre familjeföretag med två anställda som grundades redan på 1920- talet. 
Tillsammans med sin syster bedrivs en butik i Gnesta kommun som omsätter ungefär fyra 
miljoner kronor. Utöver sitt företag arbetar R5 som ordförande för en handelsförening i syfte 
att skapa bättre förutsättningar för handeln. R5 har deltagit i näringslivsprogrammet utifrån att 
vara rösten för småföretag i kommunen och menar: 
 

”Jag har plockat fram butiker som är små till medelstora så att de inte glöms bort i 
programmet. Man driver ju inte butiker på samma sätt som i storstaden.” 

 

4.4.2 Respondent 6 (R6) - En presentation  
R6 driver ett större företag i Gnesta kommun med 70 anställda. Företaget grundades år 1987 
och har sedan dess växt till att omsätta 140 miljoner kronor med cirka 70 anställda. Tidigare 
har R6 arbetat som ekonomiassistent, ekonomichef och är numera VD inom företaget. 
Företaget är enligt R6 av det större slaget i Gnesta, som annars omfattas av små och mindre 
företag. R6 har deltagit i näringslivsprogrammet och inte haft en specifik roll, utan mer 
funnits med för att driva frågor som är viktiga för företagets del.  
 

”Vi är en ganska liten kommun och det är viktigt att man bidrar i alla frågor, men vi har 
såklart drivit våra frågor och det som varit viktigt för oss…” 

 

4.4.3 Näringslivsprogrammet  
Båda respondenterna (R5, R6) upplever att problemet som näringslivsprogrammet åtgärdar är 
stort och att förändring behöver ske omgående. R5 uttrycker: 
 
”Gnesta i sig är inte så stort att vårt näringsliv ska kunna överleva. Om man ser till siffrorna, 

det borde inte funka… därför är det viktigt att driva upp befolkningen…” 
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R5 har inte tidigare varit insatt i det äldre näringslivsprogrammet och menar att det tidigare 
arbetet har varit relativt dolt. R6 poängterar att kommunen inte sett företagens behov tidigare 
och att näringslivprogrammet har på sådant sätt varit värdefullt, för att skapa en samsyn och 
dialog. R5 menar vidare att näringslivsprogrammet vision varit svår att greppa och menar att 
många företag uttryckt svårigheter gällande det:  
 

”Ha er vision ni, det blir nog bra… det är som en ombyggnation; det är inte först man ser 
spaden i backen som man först reagerar… det är en bunt papper och om man läser det så ser 

det OK ut, men det är inte förrän man ser något hända som man reagerar och blir 
intresserad…” 

 
R6 menar att näringslivsprogrammet hittills inte nått fram i så många konkreta lösningar och 
att det finns några obesvarade frågor som fortfarande behöver arbetas ytterligare med. Vidare 
menar R6 att kommunen är alltför fokuserade på de små företagen och att de bör finnas en 
balans. 

 
”Det är lättare… de är jättemånga företag och vi är en, men jag tycker att det är viktigt för 
kommunen att föra den dialogen och ha bättre koll på oss som företag om vi ska finnas kvar 

inom kommunen. Det är ju trots allt en konkurrenssituation, det finns kommuner runtomkring 
och det rör sig om många arbetstillfällen och en stor skatteintäkt för Gnesta kommun.” 

 
Vad gäller det politiska stödet från kommunen har respondenterna olika uppfattning, R5 
menar att stödet varit bra där det funnits ett driv, samordning och att allt skötts väldigt bra. 
Medan R6 menar: 
 

”Det är bra på så sätt att de lyssnar på oss, sen tycker jag att kommunen är för försiktiga i 
sitt agerande och vad som behöver göras tycker jag. De skulle kunna bli mer kraftfulla.” 

 
Dock är respondenterna (R5, R6) osäkra gällande om det är möjligt att upptäcka och åtgärda 
omvärldsförändringar. R5 förklarar att all nödvändig dokumentation finns, men att det krävs 
engagemang för att upptäcka förändringar som kan ha en inverkan på näringslivsprogrammet. 
R6 menar att de kan upptäcka omvärldsförändringar som tillhör sin bransch, men att det 
givetvis är svårt att ha koll på samtliga delar. Respondenterna (R5, R6) är eniga att 
diskussionerna fungerat väl i arbetet mellan samtliga aktörer, R5 uttrycker dock att: 
 
”Många sitter tysta på mötena, men jag tror att det beror på att man tänker att det är bättre 

att ha en åsikt som är bra än att man bara vräker ur sig något. Så diskussionerna har 
fungerat bra…” 

 
Emellertid belyser R5 att tiden för att delta och arbeta med näringslivsprogrammet är 
begränsad och att alla aktörer inte ser värdet av att delta. Vidare menar R5 och R6 att det 
finns en grupp som ser värdet med näringslivsprogrammet och att de andra troligen prioriterar 
annat, såsom sin verksamhet. Den attityd som riktats mot näringslivsprogrammet har varit av 
skeptiskt slag bland företagare till följd av den svårbegripliga visionen menar R5: 
 

”Även om det säkert är ett bra program med långsiktighet, sen vad det avser och vad det 
handlar om det tror jag inte de flesta har den blekaste aning om. Jag befarar det i alla fall. 
Ingenting som dragits upp bland vi företagare, det är väldigt lite som diskuteras tyvärr.” 
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Vad gäller implementeringen av näringslivsprogrammet har företagen inte varit lika aktiva 
och deltagande, utan belyser att de snarare varit med i utformningen av 
näringslivsprogrammet. R5 har varit delaktigt i några punktinsatser och har uppföljt dessa 
också, men betonar att sitt deltagande varit av ett mindre slag.  Dock menar samtliga 
respondenter (R5, R6) att näringslivssamordnaren och kommunikationschefen arbetat 
skickligt och lett processen på ett bra sätt.  
 

4.5 Summering av resultat 
	  
Utifrån respektive perspektiv har modellen nedan konstruerats som summerar resultatet och 
framförallt den process som Gnesta Kommun använder sig av vid strategiimplementering av 
näringslivsprogrammet. Ledningsperspektivet betecknas som LP, verkställande perspektiv 
som VP och företagsperspektivet som FP och symboliserar vilket perspektiv som är inblandat 
i respektive steg. Processen underbyggs endast med det underlag som inhämtats från 
respondenterna.  
 

 
	  

Figur 5 - Illustration av Gnesta kommuns strategiimplementeringsprocess. 
Källa: Författare. 
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Näringslivsprogrammets mål, vision och mission används som underlag i 
strategiimplementeringen, där en aktivitetsplan upprättas för att nå måluppfyllelse. 
Ledningsperspektivet är de som upprättar målen och är delaktiga i visionsarbetet som sedan 
används för att övertyga externa aktörer att ställa sig bakom åtgärderna. Företagen har varit 
delaktiga i visionsarbetet, men uttrycker sig inte ha förstått visionen utan är skeptiska 
gentemot den, vilket ledningen stärker då de berättar hur företag riktat en brist av förståelse 
och okunskap gentemot programmets vision. Vidare är samtliga aktörer involverade i att 
utforma programmet och planera de åtgärder som behöver ske för att nå visionen, men i nästa 
steg är det ett verkställande perspektiv som tar över. Det fortlöpande genomförandet ansvarar 
det verkställande perspektivet helt och hållet för och samtliga perspektiv är involverade i 
uppföljningsarbetet i form av det upprättade näringslivsrådet.  
 
Tabellen nedan sammanfattar de olika respondenterna, deras perspektiv samt titlar inför 
analysen.  
 
 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Titel Kommunalråd  Turist-
samordnare 

Näringslivs-
samordnare 

Enhetschef i 
kommunikation 
och samverkan 

Ordförande 
Gnesta 
Handel 

VD 
största 
privatägda 
företag 

Perspektiv Ledning Verkställande Verkställande Verkställande Företag Företag 
Tabell 3 - Översikt av respondenter 

Källa: Författare  
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5.  Analys 
 
Kapitlet presenterar en analys som sammanväver studiens resultat och den tidigare 
forskningen. Analysen presenteras utifrån samtliga perspektiv som tidigare presenterats; 
ledarskaps-, verkställande- och företagsperspektiv.  
 

5.1 Ledarskapsperspektiv 
	  
R1 poängterar hur viktigt det är att genomföra näringslivsprogrammet och att det finns en 
relativt lång tidshorisont till måluppfyllelse. R1 antyder att problemet är stort i strävan efter 
tillväxt och att det är ett långsiktigt arbete. Roos et al., (2004) belyser ett arbetssätt som är 
lämpligast under dessa förhållanden en steg-för-steg-implementering. För att framgångsrikt 
implementera strategin bör ledningen verkställa åtgärder i en sekventiell ordning där hänsyn 
bör vidtas till de olika beroende förhållanden. Dock belyser R1 att arbetet med 
implementeringen av strategin tillhör tjänstemännen och att den politiska ledningen inte är 
involverad i att verkställa åtgärderna. Således är inte den högsta ledningen inblandad i det 
praktiska arbetet vilket kan ifrågasätta huruvida det finns en plan för hur arbetet bör 
implementeras. Emellertid kan det liknas med vad Markiewicz (2011) förklarar som uppifrån 
och ned metoden i förändringsledningsarbetet. Där R1 i detta fall introducerar de nya målen 
och näringslivsprogrammets vision, som tjänstemännen (verkställande perspektivet) får 
förhålla sig till och implementera i de avdelningar som avses. White (2000) förklarar vikten 
av att förstå och se samband mellan olika beroende förhållanden utifrån ett systemperspektiv 
vid förändringsarbete, något som kan vara svårt för R1 att ha, då R1 inte är involverad i 
strategiimplementeringen.  
 
Vad gäller involvering av aktörer menar R1 att det främst omfattat dialoger, konstruerandet 
och uppföljningen av arbetet, något som tidigare varit bristfälligt. White (2002); Stettenius et 
al., (2005) belyser att aktörer bör vara delaktiga samt involverade i strategiimplementeringen 
för att nå framgång, då de erhåller viktiga kompetenser och perspektiv. Enligt R1 har 
tjänstemännen (verkställande perspektivet) ansvarat helt för implementeringen av 
näringslivsprogrammet, något som strider emot det White (2002); Stettenius et al., (2005) 
belyst som viktigt. Maddock (2002) förklarar också hur den politiska ledningen ofta inte har 
förmågan att se värdet av att involvera samtliga aktörer och det positiva utfall detta ger i 
förändringsarbetet. Något som i detta fall stämmer i enlighet med R1’s svar, vilket indikerar 
på en eventuell barriär i arbetet. Emellertid befann sig R1 och näringslivsrådet bestående av 
företags- och verkställande perspektivet i dialoger för att anpassa strategin, vilket Aaltonen 
och Ikvävalko (2002) belyser som viktigt för att uppnå implementeringen. R1 uttrycker inte 
heller någon rädsla för den kommande förändringen och förhåller sig enligt Maddock (2002); 
Townsend (2013) på ett bra sätt gentemot förändringen, där R1 inte blundar för förändringens 
svårigheter. R1 arbetar utifrån De Feo och Janssen’s (2001) steg, att kommunicera ut skapade 
policys, där tydliga direktiv lämnas i syfte att stödja implementeringsarbetet som överlämnats 
åt det verkställande perspektivet.  
 
Visionen är enligt R1 förankrad väl med samtliga aktörer något som De Feo och Janssen 
(2001) påtalat som viktigt och som Stettenius et al., (2005) belyst som framgångsfaktor 
genom skapandet av en brådskande känsla för förändring. Vidare menar R1 att Roos et als., 
(2004) barriär maktskiften inte skulle vara något problem. Eftersom samtliga partier är 
överens om det fortskridande arbetet med näringslivsprogrammet. R1 benämner dock att 
företag riktat attityder som indikerar på okunskap och brist på förståelse för det långsiktiga 
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arbetet som kommunen bedriver i näringslivsprogrammet. Något som Roos et al., (2004) 
belyst som en eventuell barriär, där attityder har en inverkan på hur förändringen mottas. 
Cunningham och Kempling (2009) belyser detta som en utmaning, då kulturella skillnader 
måste övervinnas för att nå framgångar i förändringsprocesser. Kotter och Schlesinger (2008) 
anser vidare att det både bidrar till missförstånd och minskat förtroende, då de olika företagen 
inte förstår utfallet av att genomföra en långsiktig förändring. Vidare berättar R1 att 
näringslivsprogrammet mött en del mänskligt motstånd men att kommunikation har löst detta 
problem. Det mänskliga motståndet som uppstått kan liknas med det Kotter och Schlesinger 
(2008) förklarar som missförstånd och brist på förtroende som upplevs till följd av att 
individer inte får en förståelse för utfallet av att genomföra förändringen. Kommunikation har 
R1 brukat som en lösning för attityderna, något som Aaltonen och Ikävalko (2002); Roos et 
al., (2004); White (2002) belyst som viktigt i syfte att lyckas med strategiimplementeringen. 
R1’s förhållningssätt gentemot attityderna och sin lösning i form av kommunikation tyder på 
det Grieve (2005) förklarar som ett starkt ledarskap i förändringsarbetet.  
 
R1 förklarar vikten av att näringslivsrådet ska verka som ambassadörer så fler företag ställer 
sig bakom programmet, något som kan liknas med Vogel och Masals (2012) interaktionella 
ledarskap som präglas av delegering och delaktighet samt Stettenius et al., (2005) resonemang 
om att arbeta tvärvetenskapligt. Arbetet utgår från en personlig kommunikation och 
delaktighet med involverade parter, vilket R1 eftersträvat i form av näringslivsrådet. 
Emellertid kan även R1’s ambassadörstänk förknippas med det Stettenius et al., (2005) 
belyser som att hitta rätt människor och ett engagemang för att nå framgång med 
strategiimplementeringen, något som R1 anser sig ha gjort då dessa aktörer anses kunna vara 
ambassadörer för arbetet. Vidare förklarar R1 att implementeringsarbetet kan förändras till 
följd av omvärldsförändringar, vilket antyder att den planerade implementeringen inte 
förverkligas och att implementeringsåtgärder snarare växer fram till följd av en icke realiserad 
plan. Något som kan liknas med Mintzberg och Waters (1985); Mintzberg (1987), där det sker 
ett så kallat växelspel mellan strategierna för att underlätta implementeringsprocessen, något 
som även Aaltonen och Ikävalko (2002) belyst som en framgångsfaktor. Vidare indikerar 
förändringsbenägenheten på att näringslivsrådets kultur tillåter förändringsarbetet enligt 
Cunningham och Kempling (2009), emellertid är det oklart huruvida resterande näringsliv 
tillåter förändringar i det fortskridande arbetet.   
	  

5.2 Verkställande perspektiv 
	  
Samtliga respondenter (R2, R3, R4) belyser vikten av näringslivsprogrammets existens och 
vilka behov som uppfylls och ser arbetet som långsiktigt. Enligt Roos et al., (2004) bör 
strategiimplementeringens metod omfattas av steg-för-steg-implementering när förhållandena 
ser ut som ovan, där ledningen bör ta hänsyn till beroendeförhållanden och genomföra 
åtgärder i en sekventiell ordning. Det verkställande perspektivet, som helt ansvarar för 
genomförandet av implementeringen arbetar utefter en upprättad och flexibel aktivitetsplan 
som genomförs årsvis på ett systematiskt sätt, vilket indikerar att de arbetar utefter Roos et al., 
(2004) arbetsmetod. R3 upplevde tidigare att näringslivet och kommunen samtalade om 
samma saker fast utifrån olika perspektiv och indikerar hur de brukat kommunikation för att 
etablera ett gediget samarbete mellan näringsliv och kommun. Aaltonen och Ikvävalko 
(2002); Roos et al., (2004); White (2000) har alla belyst vikten av kommunikation i 
implementeringsarbetet, något som R3 även antyder har fungerat. Samtidigt som 
involveringen och delaktigheten minskat kan det utgöra en barriär enligt Aaltonen och 
Ikävalko (2002) då de anser att kommunikationen är centralt för att anpassa implementeringen 
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utifrån de involverades uppfattningar. Stettenius et al., (2005) belyser även vikten av att 
engagera och involvera externa aktörer i strategiimplementeringsarbetet för att nå framgång, 
något som samtliga respondenter (R2, R3, R4) uppgett sig göra. Enligt R3 ville näringslivet 
veta vart kommunen var på väg i sitt arbete och därigenom stödja arbetet, något som indikerar 
på att barriären bristfällig informationsdelning enligt Hrebiniak (2006) varit ett faktum 
tidigare i samarbetet mellan näringsliv och kommun. Därigenom antyder det att arbetet 
antagit vad White (2000) förklarar som ett systemperspektiv, där synen tidigare var alltför 
snävt utifrån kommunen men numera ser till helheten och dess komplexitet.   
 
Vidare belyser R4 svårigheter att arbeta med de förutsättningar som finns, där en 
småskalighet dessvärre medför en resursknapphet. R3 stärker problematiken då det även sker 
prioriteringar mellan förvaltningarna inom kommunkoncernen. R4 förklarar vidare att arbetet 
fortlöper oavsett, men att det finns en strävan efter fler resurser. Roos et al., (2004) förklarar 
att en resursknapphet kan medföra att strategiimplementeringen blir lidande. Huruvida 
strategiimplementeringen är lidande och i vilken utsträckning är oklart, däremot kan det enligt 
R4 vara fördelaktigt med fler resurser för att nå framgång. R2 uttrycker ingen rädsla inför den 
kommande förändringen, vilket Townsend (2013); Maddock (2002) belyser som viktigt för att 
lyckas med förändringsprocesser. Samtliga respondenter (R2, R3, R4) är positiva gentemot 
näringslivsprogrammet och anser att planen är välformulerad, vilket indikerar att Roos et al., 
(2004) barriär attityd och Hrebiniak’s (2006) barriär bristfälligt formulerad strategi inte är ett 
faktum hos det verkställande perspektivet. För att implementera näringslivsprogrammet har 
respondenterna (R2, R3, R4) upprättat en årlig aktivitetsplan som efterföljs, vilket tyder på det 
Stettenius et al., (2005) förklarar som ett disciplinerat verkställande och är viktigt för att nå 
framgång. Kotter och Schlesinger (2008) hävdar även att inkrementella förändringar bör 
genomföras en gång per år, vilket respondenterna uttrycker sig genomföra. I aktivitetsplanen 
anges nyckelåtgärder och olika typer av milstolpar enligt respondenterna (R2, R3, R4), vilket 
också antyder att De Feo och Janssen’s (2001) nyckelåtgärder nyttjas; framtagande av 
nyckelstrategier, strategiska delmålsformuleringar, etablering av ledarskap och utveckling av 
delmålen i implementeringsåtgärderna. Det stämmer även in på Olve och Samuelson (2008) 
resonemang kring att implementeringsfasen omfattar formuleringen av delmål för att uppnå 
den tänka strategin.   
 
R3 och R4 förklarar hur näringslivsprogrammet är väl förankrat inom politiken och att det 
finns möjlighet att snabbt kunna ställa om, vilket indikerar att Roos et al., (2004) barriär; 
politik inte utgör ett hot för det fortgående implementeringsarbetet. Dock belyser R4 att större 
förändringar måste genomgå en ny politisk kedja vilket är tidskrävande och indirekt inverkar 
på strategiimplementeringen. Emellertid tyder det också att implementeringsarbetet liknar den 
iterativa framväxande strategin enligt Mintzberg och Waters (1985); Mintzberg (1987); 
Aaltonen och Ikävalko (2002). Enligt respondenternas (R2, R3, R4) svar finns det en vision 
och mission som arbetet förhåller sig till, vilket enligt De Feo och Janssen (2001) är viktigt 
för en framgångsrik strategiimplementering. Enligt R4 finns det en kulturell utmaning med att 
arbeta inom kommunal verksamhet som kan ses som en barriär gällande beslutsfattningen i 
implementeringsarbetet. Hrebiniak (2006) belyser barriären konflikt med incitament, vilket 
kan liknas med det R4 beskrev ovan. Även Cunningham och Kempling’s (2009) problematik 
kring den kulturella styrkan kan liknas med det R4 beskrev ovan. 
 
Enligt respondenterna (R2, R3, R4) har arbetet understödjs väl av den politiska ledningen och 
att samarbetet varit bra. Något som antyder att arbetet förlöpt enligt White’s (2000) 
förhållningssätt till förändringsteam och ledarskap. Emellertid kan det också indikera på 
Grieve (2005); Vogel och Masal’s (2012) ledarskap som präglas av kommunikation och 
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delaktighet. Barriären, bristfällig förändringsledning enligt Hrebiniak (2006), har inte varit en 
barriär sett till respondenternas uttalanden. Respondenterna (R2, R3) påpekar dock att arbetet 
är komplext och vikten av att ha en bra dialog mellan inblandade aktörer, något som kan 
liknas med det Stettenius et al., (2005) beskriver som nyckelsteg; hitta rätt människor och 
skapa engagemang. Genom en kombination av rätt människor och ett engagemang skapas en 
större tillit och involvering som understödjer implementeringsarbetet. Dock poängterar R4 
hur engagemanget sakta men säkert börjat avta, vilket kan indikera på en eventuell barriär i 
det fortsatta arbetet. Samtliga respondenter (R2, R3, R4) beskriver hur kommunen haft ansvar 
över genomförandet och hur näringslivsrådet arbetat kontinuerligt med uppföljning under 
processens gång. Detta tyder på Hrebiniak’s (1992) process vad gäller övervakning och 
kontrollsystem som arbetar med att säkerställa aktiviteters förlöpning. Arbetet omfattas även 
av vad De Feo och Janssen (2001); Stettenius et al., (2005) beskriver som en återblick av 
strategiimplementeringens framsteg. Emellertid belyser R3 svårigheten med att mäta och 
kvalitetssäkra särskilda åtgärder då näringslivsprogrammet är så pass konkret, vilket indikerar 
på en eventuell barriär, något som Hrebiniak (1992) anser vara en viktig aktivitet för att 
undvika misstag.  
 

5.3 Företagsperspektiv  
	  
Företagen (R5, R6) belyser vikten av att genomföra näringslivsprogrammet då problemet 
upplevs vara stort, vilket R5 stärker genom att förklara; ”näringslivet borde inte fungera om 
man ser till siffrorna”. Planen är att näringslivsprogrammet ska ha implementerats och gett 
effekt år 2020, vilket medför att arbetet är långsiktigt inställt. Enligt Roos et al., (2004) bör en 
strategi med fördel implementeras enligt arbetssättet steg-för-steg-implementering, om 
storleken av problemet är stort och tidshorisonten är lång, vilket näringslivsprogrammet 
relaterar till enligt företagen. För att nå framgång med strategiimplementeringen måste 
ledningen se beroendeförhållandet mellan de olika områdena och systematiskt verkställa 
åtgärder i den sekventiella ordningsföljden. Enligt företagen (R5, R6) är de delaktiga i 
uppföljningsarbete i form av mötesträffar med diskussioner som upplevts som positiva, vilket 
tyder på ett kontinuerligt uppföljningsarbete som Hrebiniak (1992); De Feo och Janssen 
(2001); Stettenius et al., (2005) belyst som viktigt. Emellertid har R6 poängterat att 
kommunen skulle kunna bli mer kraftfull i sina handlingar, något som indikerar att 
kommunen eventuellt undersöker beroendeförhållandet och arbetar utifrån ett sekventiellt 
förhållningssätt enligt Roos et al., (2004). Kommunens bristfälliga handlingskraft kan dock 
härröra från det som R6 utrycker att kommunen inte landat i många konkreta lösningar och 
därmed inte heller kan verkställa åtgärder. Detta kan härstamma från Hrebiniak’s (2006) 
bristfällig förändringsledning eller det Maddock (2002) beskriver som oförmågan att vilja ta 
risker i förändringsarbetet. Det tidigare näringslivsarbetet som Gnesta kommun genomfört har 
för företagen varit relativt dolt, vilket indikerar en bristfällig involvering av aktörer. Enligt 
Maddock (2002) kan en bristfällig involvering av externa aktörer ge en förödande effekt av 
förändringsprocessen, kommunen kan i ett tidigare skede haft svårigheter med aktörer som en 
barriär. Det indikerar att näringslivsprogrammets implementeringsarbete kan ha växt fram till 
följd av missnöje bland aktörer men även till följd av omvärldsförändringar. Detta är enligt 
Mintzberg och Waters (1985); Mintzberg (1987) en framväxande strategi, något som uppstår 
till följd av att den tidigare formulerade strategin inte genomförs som planerat. Det kan även 
vara så att kommunens vision förändrats sedan 2004 vilket medfört att de gjort som Aaltonen 
och Ikävalko (2002) förespråkar, nämligen att föra den planerade strategin och den realiserade 
nya strategin i form av växelspel. Vidare har företaget (R6) påtalat att strategin hittills inte 
nått fram i så många konkreta lösningar, vilket kan indikera på en bristfälligt formulerad 
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strategi. Något som Hrebiniak (2006) belyser som en barriär för strategiimplementering, 
eftersom en vag eller förvirrad strategi försvårar arbetet med att operationalisera aktiviteter 
och åtgärder. R6 påtalar även hur näringslivsprogrammet inte har en balans mellan företagens 
perspektiv, vilket ytterligare indikerar på Hrebiniak’s (2006) barriär; bristfälligt formulerad 
strategi. Detta kan givetvis härröra från Gnesta kommuns brist på resurser, där de inte har 
förmågan att kunna tillgodose R6 behov och därmed påverkas de av Roos et al’s., (2004) 
barriär resursknapphet.  
 
Företagen (R5, R6) har påtalat svårigheter att förstå näringslivsprogrammet vision och menar 
att programmet säkerligen är fördelaktigt, men att det är svårt att engagera sig i något som 
inte går att förstå sig på. Detta skulle kunna vara en eventuell barriär, då De Feo och Jansen 
(2001); Stettenius et al., (2005) påvisar vikten av att ha en tydlig och gemensam vision. De 
Feo och Jansen (2001) menar att de team som sammansätts bör skapa en gemensam vision för 
att understödja strategiimplementeringen medan Stettenius et al., (2005) menar att det skapar 
en trovärdighet till varför strategin ska implementeras. Tillsammans med en tydlig mission 
stärks trovärdigheten och strategin kan därmed lättare implementeras. Hrebiniak (1992); De 
Feo och Jansen (2001); Stettenius et al., (2005) menar att incitament har en stark inverkan på 
strategiimplementeringens utfall, i detta fall förstår företagen (R5, R6) vikten av att 
genomföra näringslivsprogrammet, men inte alla komponenter i strategin. Hrebiniak (2006) 
belyser hur incitament kan vara en barriär i processen och även en framgångsfaktor, i det här 
fallet verkar det vara en barriär då incitamenten inte är påtagliga för företagen (R5, R6). 
Företagens uppfattning av visionen kan även liknas med de barriärer som Kotter och 
Schlesinger (2008) presenterar; missförstånd samt brist på förtroende och själviska intressen.  
 
Vidare anser företagen (R5, R6) att kommunikationen och teamkonstellationen fungerat väl i 
det nykonstruerade näringslivsprogrammet, där dialogerna givit en samsyn och dialog bland 
teammedlemmarna. White (2000) förklarar att framgång i förändringsprocesser beror på 
förändringsteam som har en auktoritet att driva arbetet vidare, vilket företagen upplevde sig 
ha. Aaltonen och Ikävalko (2002); Roos et al., (2004); White (2002) belyser vikten av 
kommunikation för att lyckas med strategiimplementeringen. Att ha en kontinuerlig dialog 
och effektivt kommunicera ut till aktörerna har varit något som företagen (R5, R6) tyckte 
fungerat väl. Däremot har R6 belyst att kommunen lyssnat, men inte hittills återkopplat i 
dialogen sinsemellan, vilket indikerar att kommunikationen inte fungerat felfritt. Dock påtalar 
företagen (R5, R6) att den politiska ledningen varit understödjande och uppmuntrat en 
involvering av samtliga aktörer. Något som De Feo och Jansen (2001); Stettenius et al., 
(2005); Grieve (2005) belyser som en viktig del för att strategiimplementeringen skall 
fortlöpa.  
 
Företagen (R5, R6) förklarar att det finns en mindre grupp aktörer som ser värdet med att 
engagera sig och vara delaktiga i näringslivsprogrammet, vilket indikerar att Gnesta kommun 
funnit rätt individer att arbeta med strategiimplementeringen. Enligt Stettenius et al., (2005) är 
det av vikt att finna rätt individer och att skapa engagemang för att nå framgång i 
strategiimplementeringen. Gruppens aktörer bör bestå av ett flertal olika kompetenser och 
aktörerna bör vara involverade i aktiviteterna. Enligt företagen (R5, R6) har de varit främst 
delaktiga i planeringen av näringslivsprogrammet och inte i lika stor utsträckning i 
implementeringen. Kommunen har således funnit de rätta människorna som är villiga att 
arbeta och ser värdet i näringslivsprogrammet, men inte involverat aktörerna i samtliga delar 
av processen som Stettenius et al., (2005) belyst som viktigt. Det politiska stödet har 
företagen (R5, R6) upplevt som bra, något som De Feo och Jansen (2001) belyser som viktigt 
där ledningen bör skapa de rätta förutsättningarna. Emellertid har R6 uttryckt att kommunen 
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varit alltför försiktiga i sitt agerande vilket skulle kunna liknas med Hrebiniak’s (2006) 
barriär; bristfällig förändringsledning, samt Townsend´s (2013) resonemang kring att 
offentliga organisationer är mindre benägna att ta risker. Det kan bero på att kommunen 
ursprungligen haft en bristfällig strategi men kan även bero på en oförmåga att leda 
förändring på ett handlingskraftigt sätt. Emellertid har R5 och R6 belyst att arbetet styrts på 
ett skickligt sätt, vilket indikerar på ett starkt ledarskap enligt Grieve (2005).  
 
Att upptäcka omvärldsförändringar och åtgärda detta är företagen (R5, R6) osäkra om det är 
möjligt. Dokumentationen finns, men emellertid krävs det engagemang för att upptäcka några 
förändringar utanför sin egen bransch. Enligt White (2000) är det viktigt att ha en förståelse 
och se sambanden samt beroendeförhållanden i den organisatoriska kontexten utifrån ett 
systemperspektiv. Enligt R5, R6 är det lätt att se utifrån sitt perspektiv, vilket antyder att 
Gnesta kommun inte har ett systemperspektiv. Detta kan i sin tur leda till att teamet vid ett för 
sent skede upptäcker omvärldsförändringar då det inte går att se hela systemet utifrån sin egen 
nivå av komplexitet. Det kan även vara svårt att upptäcka omvärldsförändringar till följd av 
det Hrebiniak (2006) förklarar som barriären; bristfällig informations- och ansvarsfördelning. 
Om ingen fått ansvar att bevaka omvärlden eller om budskapet inte nått fram kan det vara till 
följd av barriären ovan och därmed inverka på huruvida teamet kan upptäcka och åtgärda 
omvärldens förändringar.  
 
De skeptiska attityder som riktats gentemot näringslivsprogrammet uppger företagen (R5, R6) 
bero på den svårbegripliga visionen. Roos et al., (2004) belyser hur attityder kan vara en 
potentiell barriär till strategiimplementeringens utfall, då attityder återspeglar hur 
omgivningen mottar förändringen. Den skeptiska attityd som näringslivsprogrammet mottagit 
kan således vara en barriär för implementeringen av näringslivsprogrammet. Dock kan 
missförståelsen härröra från ett mänskligt motstånd som Kotter och Schlesinger (2008) 
belyser, där individer saknar en förståelse och har bristande förtroende för förändringen. Även 
Maddock (2002) menar att för stora politiska lovord kan generera i en ineffektiv 
förändringsprocess. R5 har deltagit i vissa delar av implementeringen men menar att det varit 
av ett mindre slag. Företagen (R5, R6) har även suttit med i uppföljningsmöten och diskuterat 
utfall för respektive punktinsats/milstolpe. De Feo och Janssen (2001); Roos et al., (2004); 
Stettenius et al., (2005); Olve och Samuelsson (2008) belyser vikten av att följa upp och 
övervaka de olika milstolparna för att förbättra insatserna och lära sig utifrån åtgärderna, 
vilket företagen (R5, R6) upplevde sig vara en del av.   
 
De centrala barriärer som framkommit från analysen är följande: 

• Bristfällig formulerad strategi 
• Bristfällig involvering 
• Bristfällig delaktighet 
• Bristande engagemang 
• Kommunikation 
• Resursknapphet 
• Maktskiften 
• Attityder 
• Vision 
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6. Diskussion 
 
Under kapitlet framkommer en diskussion som centrerar och problematiserar studiens analys 
utifrån samtliga perspektiv. De centrala faktorer som diskuteras presenteras i ett senare 
skede mer djupgående i slutsatsen.   
 
Processen uppges ske på ett systematisk och sekventiellt förhållningssätt med inslag av många 
rekommenderade steg från den tidigare forskningen. Däremot finns det vissa signaler som 
indikerar att processen också har iterativa inslag, där olika attityder, resurser och förändringar 
påverkar processens fortskridande. Det kan därför ifrågasättas om samtliga inblandade aktörer 
verkligen ser till de olika beroendeförhållandena som uppstår, samt om det är möjligt att vara 
medveten om de barriärer som kan uppstå till följd av det. Det finns enligt respondenterna 
ingen plan för att hantera eventuella motståndskrafter, vilket indikerar ytterligare på 
svårigheten och komplexiteten i processen. Utifrån analysen blir det märkbart att samtliga 
respondenter ser ett stort problem som näringslivsprogrammet åtgärdar och att tidshorisonten 
för arbetet är långt. Dock beskriver lednings- och företagsperspektivet att samtliga företag 
inte förstått det långsiktiga arbetet och hur dialoger samt kommunikation underlättat den 
problematiken, vilket indikerar på en bristfällig strategi och vision. Emellertid belyser 
verkställande perspektivet att företagen som varit involverade i näringslivsprogrammet börjat 
mista sitt engagemang. Något som väcker frågan om företagen är en eventuell motståndskraft 
till näringslivsprogrammet, eller om visionen inte är något som företagen kan ställa sig 
bakom? Det kan givetvis även omfatta att företagen inte längre har tid eller resurser att delta 
eller engagera sig. Men det väcker i sin tur frågan hur utfallet av strategiimplementeringen 
kommer bli då det var tänkt av ledningsperspektivet att företagen skulle vara ambassadörer 
för det pågående arbetet?  
 
Företagsperspektivet har riktat sitt missnöje gentemot utformningen av vissa delar i 
programmet, vilket indikerar att det eventuellt inte är något som de kan ställa sig bakom. Det 
kan möjligen bero på att målen formuleras uppifrån och ned, istället för nedifrån och upp, där 
hänsyn inte tas till företagens behov i samtliga faser av näringslivsprogrammet. Däremot 
upplevs uppifrån och ned processen som en naturlig väg att arbeta, med de förutsättningar 
som en politiskt styrd organisation har. Men förslagsvis bör processen influeras av nedifrån 
och upp, för att kontinuerligt anpassa det övergripande målet utifrån företagarnas behov. 
Orsaken till varför exempelvis byggnäringen är motvilliga kan bero på en bristfällig hänsyn 
av deras behov och indirekt därmed en bristfälligt formulerad strategi. Företagsperspektivet 
har stärkt att deras behov inte nödvändigtvis blivit uppfyllda och har även indikerat att det 
befinner sig i en konkurrenssituation. Om det inte finns underlag för att växa i kommunen och 
de rätta förutsättningarna, då finns det också omlokaliserings möjligheter bland andra 
kommuner. Tas företag som varit etablerade i området för givet? Kan det vara resultatet av att 
involvering och delaktigheten minskat i implementeringsfasen? Om fler företag resonerar likt 
företagsperspektivet kan det ge förödande effekt på Gnesta kommuns ekonomiska tillväxt, då 
det medför en utebliven skatteintäkt och resurs. Således kan eventuellt 
näringslivsprogrammet, som ämnar stärka tillväxten i Gnesta, ge en moteffekt där företag som 
inte blir sedda förflyttar sig. Det verkställande perspektivet uttrycker vikten av att samtliga 
aktörer är involverade och att näringslivsprogrammet inte kan fortskrida utan företagen, 
kommunen och övriga näringslivet. Dock påtalar verkställande perspektivet samtidigt att de 
ansvarar helt för upprättandet av aktivitetsplanen och genomförandet av dessa åtgärder, något 
som upplevs som besynnerligt. Varför finns det inte en större involvering och delaktighet? Är 
det verkligen brist på tid och resurser eller härrör det från att företag inte ser ett tillräckligt 
stort värde?  
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Det verkställande perspektivet påtalar att aktivitetsplanen är flexibel och mottaglig för snabba 
förändringar. De påtalar planer att byta ut deltagare i näringslivsrådet som ansvarar för att 
planera aktiviteterna årsvis. Om de nya medlemmarna har andra ståndpunkter än sina 
föregångare kan det ifrågasättas hur de systematiska åtgärderna slutligen kommer att påverka 
det övergripande målet. En annan problematik som omfattar engagemang kan även uppstå då 
vissa aktörer lämnar näringslivsrådet, varpå deras ståndpunkter inte längre tas hänsyn till. 
Utöver detta upplevs det besynnerligt att Gnesta’s medborgare inte är med i näringslivsrådet 
eller det pågående implementeringsarbetet, då de berörs av strategiimplementeringen i stor 
utsträckning. Vidare kan det resoneras kring hur den offentliga debatten sker i praktiken, då 
det finns fler verksamma aktörer än de som deltar i näringslivsrådet, exempelvis medborgare 
och andra externa samhällsaktörer.  Oförutsedda politiska maktskiften kan hota den 
övergripande målbilden som näringslivsprogrammet erhåller. Något som skulle medföra en 
ny politisk beslutskedja och innebära en omfördelning av resurser som fördröjer 
implementeringsarbetet. 
 
Utifrån analysen framkom ett flertal olika barriärer på både ett internt samt externt plan som 
haft och kan ha en inverkan på strategiimplementeringen. Allt från bristfällig involvering, 
delaktighet, kommunikation, resursknapphet, riktade attityder, maktskiften och en vision som 
inte är påtaglig bidrar till en problematik. Många barriärer är oundvikliga utifrån den kontext 
som Gnesta kommun befinner sig inom, exempelvis maktskiften och den resursknapphet som 
råder, men det förekommer dock barriärer som kan hanteras och motverkas på ett djupare 
plan. Oavsett om barriärerna är interna eller externa så upplevs de ändå vara bekymrande och 
bidra till en komplexitet i strategiimplementeringsarbetet. De interna barriärerna kan dels 
uppstå från externa barriärer likt som de externa barriärerna kan uppstå till följd av interna 
barriärer. Komplexiteten bidrar till svårigheter att kategorisera barriärerna och huruvida de är 
interna eller externa. Dock kan det ifrågasättas huruvida det spelar någon roll vart barriärerna 
kommer från och vilken kategori de tillhör? Fokus bör kanske riktas på hanteringen av 
barriärer snarare då barriärer oavsett kategori tillför en problematik. En annan komplexitet 
som upptäckts är att kommunala verksamheter har större svårigheter vad gäller det interna 
och externa och vad som egentligen särskiljer skillnaden. Kommunala verksamheter är unika 
sett utifrån att samtliga typer av förändringar ofta sker i samråd med externa parter, oavsett 
om det är på ett internt samt externt plan. Detta bidrar till svårigheten att förhålla sig gentemot 
externa samt interna barriärer och något som bör omfattas mer i uppföljningsarbetet. Gnesta 
kommun uppger sig ha ett bra uppföljningsarbete, vilket borde medföra att de upptäckt ett 
antal barriärer som de arbetar aktivt med, dock kan det ifrågasättas huruvida de följer upp rätt 
delar?   
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7. Slutsats 
 

Följande kapitel presenterar studiens kärna och slutsats och forskningsfrågorna besvaras 
utifrån den tidigare analysen samt diskussionen.  
 
 

 
Figur 6 - Gnesta kommuns strategiimplementeringsprocess 

Källa: Författare. 
 

• Hur ser processen ut när Gnesta Kommun implementerar 
näringslivsprogrammet? 

 
Processen utförs på ett systematisk och sekventiellt förhållningssätt i syfte att se huruvida de 
olika beroendeförhållandena påverkas av implementeringen. Strategiimplementeringen utgår 
från de mål, missioner och visioner som ledningsperspektivet ramat in med hjälp av 
involvering och dialoger med samtliga berörda aktörer. Därefter utformas 
näringslivsprogrammet i dialog med de externa aktörerna som i sin tur överlämnar arbetet till 
det verkställande perspektivet. Utifrån en kontinuerlig dialog och involvering av aktörer 
konstrueras en aktivitetsplan som presenterar olika nyckelstrategier, åtgärder, delmål, 
milstolpar som kontinuerligt bearbetas. Aktivitetsplanen efterföljs därefter under den faktiska 
implementeringen, där de eventuella barriärerna styr huruvida aktivitetsplanen revideras eller 
inte. Omvärldsförändringar, maktskiften, attityder, brist på engagemang, en begränsning av 
resurser, bristfällig förändringsledning och informationsspridning är olika typer av barriärer 
som medför att implementeringsåtgärderna kan förändras. Trots att implementeringen 
verkställs på ett systematiskt sätt är den ändå iterativt influerad med parallella åtgärder samt 
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uppgifter. Under hela processen samordnas och anpassas implementeringen utifrån de 
förutsättningar som växer fram och det politiska ledarskapet, som präglas av kommunikation 
och delaktighet, understödjer kontinuerligt processen. Näringslivsrådet träffas fortlöpande för 
att övervaka och kontrollera att aktiviteterna ständigt pågår och för att ge feedback på 
processen.  
 

• Vilka barriärer kan uppstå vid implementeringen av näringslivsprogrammet? 
 
Det kan uppkomma barriärer under många delar av den ovanbeskrivna processen, nedan 
presenteras de barriärer som uppkommit enligt resultatet i Gnesta kommuns 
implementeringsprocess.   
 

Ø Kommunikationssvårigheter under samtliga delar av processen, där brist på dialog kan 
medföra brist på förtroende och indirekt motstånd. Det framkom att näringslivet och 
kommunen talade utifrån olika perspektiv och att målbilden inte kommunicerades i 
den utsträckning som den behövdes för att skapa en förståelse.  

Ø Attityder som riktas dels under utformningen av programmet men även under 
implementeringen av åtgärderna styr hur förändringen kommer mottas, om de är 
skeptiska kan det medföra ett mänskligt motstånd och ett avtagande engagemang, 
vilket framkom i studien.   

Ø Maktskiften och politiska förändringar har en omfattande inverkan på kommunala 
verksamheter, där ett maktskifte kan innebära tidskrävande förändringar i 
aktivitetsplanen, något som framkom som en eventuell barriär.  

Ø Bristfälligt formulerad strategi kan skapa förvirring i upprättandet av aktivitetsplanen 
och medföra att aktörer inte förstår målsättningen och varför vissa åtgärder skall 
genomföras, vilket också är förankrat med kommunikationssvårigheter. Det framkom 
att målen inte härrörde från företagens behov, vilket också medförde att 
företagsperspektivet riktade negativa attityder gentemot strategiformuleringen.    

Ø Brist på engagemang under processens gång kan inverka på hela processens utfall, då 
involveringen och delaktigheten av aktörerna ses som centralt för en lyckad 
strategiimplementering, dock framkom det att näringslivet inte var involverade och 
delaktiga i den utsträckningen.   

 
En bristfälligt formulerad strategi anses vara det som skapar barriärer i 
implementeringsprocessen. Eftersom den bristfälliga formulerade strategin utmynnar i en 
svårbegriplig vision för företagen till följd av bristfällig kommunikation, vilket i sin tur 
resulterar i negativa attityder mot förändringen. Attityderna som riktas medför i sin tur en 
brist på engagemang och förtroende för arbetet. Dessa ovannämnda barriärer uppstår redan i 
ett tidigt skede i processen och medför att motstånd till förändringen redan uppstår innan 
åtgärderna vidtas. Utöver detta involveras inte företagen i genomförandet av åtgärderna, 
vilket innebär att dessa barriärer förmodligen inte kommer till ytan utan cirkulerar bland 
företagen. Gnesta kommun bör se över strategin och huruvida den uppfyller företagen och 
resterande aktörers behov, för att sedan skapa och kommunicera en gemensam vision och 
målbild. Om inte samtliga aktörer förstår strategin och varför den bör förverkligas kommer 
barriärer att fortsätta uppstå och växa, vilket medför en ännu större problematik. Förslagsvis 
bör Gnesta kommun även involvera fler samhällsaktörer och medborgare i arbetet, då det kan 
generera en mer förankrad strategi och indirekt motverka mänskliga barriärer.  
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8. Framtida forskning 
 
Kapitlet presenterar förslag på vidare forskning utifrån dels det forskningsbidrag som 
uppkommit i studien, men även andra intressanta närliggande områden som kan vara av vikt 
att behandla vidare.  
 
Tidigare forskning har fokuserat på strategiimplementering i den privata sektorn i större 
utsträckning än den offentliga och ett vanligt förekommande är att forskarna konstruerar en 
modell som skall efterföljas. Till skillnad från den tidigare forskningen ämnade studien att 
undersöka hur strategiimplementeringens process såg ut i en offentlig sektors kontext och 
utöver detta förhålla sig till tre olika perspektiv; lednings-, verkställande- och 
företagsperspektiv. Vanligtvis ses strategiimplementering utifrån ett ledningsperspektiv och 
därmed uppmärksammas inte de andra perspektiven lika ofta. Trots att studien genomfördes 
mot en offentlig sektors kontext så stärker studiens resultat den tidigare forskningen som 
upprättat nyckelåtgärder och barriärer som kan uppstå i processen. Framförallt synliggörs 
vikten av involvering, kommunikation samt strategiformulering och dessa områden hade varit 
intressanta att fortsätta studera på ett djupare plan. Vidare hade det varit intressant att 
undersöka sambandet mellan strategiformulering och implementering ytterligare, då studien 
påvisat hur formuleringen i stor grad påverkar implementeringen. Det hade även varit 
intressant att studera mer djupgående hur organisationer arbetar med att hantera motstånd som 
uppkommer i strategiimplementeringen och vem det egentligen är som ansvarar för det.  
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Bilagor 
	  
Bilaga	  1	  -‐	  Missivbrev 	  
 
Hej __________________! 
 
Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till dig för din valda medverkan i vår studie! 
 
Ditt deltagande bidrar med kunskap kring hur offentlig sektor arbetar med strategiska frågor 
samt hur strategiimplementeringen och dess process går tillväga. Syftet med ditt deltagande är 
att presentera upplevelser av det praktiska arbetet med strategiimplementeringen av 
näringslivsprogrammet. 
 
Under intervjutillfället kommer vi två ekonomistudenter att närvara och du som respondent. 
Vi avser att använda en diktafon i syfte att spela in intervjun för att effektivisera intervjun och 
underlätta databearbetningen i ett senare skede, givetvis med ditt godkännande. Efter 
intervjun kommer materialet att transkriberas för att därefter sändas till dig, vilket genomförs 
för att undvika eventuella misstolkningar av materialet. All kontakt med dig och de material 
som framkommer behandlas med konfidentialitet. Materialet används endast i forskningssyfte 
och kommer efter studiens avslut att förstöras.  
 
Ditt deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avslutas på din begäran. De 
begrepp som kommer vara centrala i intervjun är strategi, implementering och barriärer. Inga 
förberedelser behövs inför tillfället och intervjun beräknas ta 60 min.  
 
 
Vi ses kl. _________ på _______ den ________. 
 
Kontakta oss gärna vid eventuella frågor. 
 
Laura Kettle: hänvisar till telefonnummer, mailadress 
Robin Sandberg: hänvisar till telefonnummer, mailadress. 
 
Tack på förhand! 
Laura Kettle & Robin Sandberg 
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Bilaga 2 - Operationaliseringsmodell 

Forskningsområde Forskningsintresse Tidigare 
forskning 

Teoretisk utgångspunkt 

Strategi-
implementering 

• Processen 
• Framgångsfaktorer   

 Mintzberg 
(1978) 
 
Hrebiniak 
(1992)  
 
De Feo, 
Janssen (2001) 
 
 
Aaltonen & 
Ikävalko (2002) 
 
 
Roos, von 
Krogh & Roos 
(2004) 
 
 
Stettenius, 
Wood, Doyle & 
Colley (2005) 
 

Strategi som 5 p 
 
 
A Strategy Implem-
entation Model 
 
10 steg av 
strategiimplementering 
 
 
Strategi-implementering 
och kommunikation 
 
 
Fyra sätt att implementera 
en strategi 
 
 
 
24 steg av en framgångs-
rik strategi-implementering 
 
 

Förändringsledning • Processen 
• Framgångsfaktorer   
 

White (2000) 
 
 
Kotter & 
Schlesinger 
(2008) 
 
Cunningham & 
Kempling 
(2009) 
 
Grieve (2005); 
Vogel & Masal, 
(2012) 

Förändringsledning och 
offentlig sektor 
 
Motstånd vid förändring 
och strategiskt val 
 
 
Implementing change in 
public sector 
 
 
Ledarskap 

Barriärer vid 
implementering/ 
förändring  

• Barriärer i, innan eller 
efter processen 

• Barriärer och dess 
inverkan på andra 
faktorer 

Maddock 
(2002) 
 
Hrebiniak 
(2006) 
 
 
Roos, von 
Krogh & Roos 

Barriärer i offentlig sektor 
 
 
10 barriärer i en effektiv 
strategi-implementering 
 
 
Externa och interna hinder 
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(2004) 
 
 
 
 
Markiewicz 
(2011) 
 
 
 
 
Townsend 
(2013) 
 

 
 
 
 
 
Fyra barriärer när 
förändringsledning nyttjas 
vid strategi-
implementering. 
 
 
Risker/barriärer i relation 
till innovation  
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Bilaga 3 - Intervjuguide, Ledningsperspektiv 
 

Tema  Frågeställningar Förankring med teori 
 
 

Respondent 
 
 

1. Kan du kort berätta 
om dig själv? 

 
2. Vad är din roll i 

näringslivsprogramm
et? (Vad har du för 
ansvar?)  

 
3. Hur stor insyn har du 

i 
näringslivsprogramm
ets pågående arbete?  

 
4. Hur länge har ditt 

parti varit regerande i 
Gnesta? 

 
5. Vad är din syn på 

strategi, hur definierar 
du det? 

 
6. Vad är din syn på att 

leda förändring? 
 

 

1. Respondentens 
erfarenhet. 

 
2. Deras perspektiv och 

hur de varit 
involverade 

 
 
 

3. Hur djupt perspektiv 
 
 

4. Respondentens 
bakgrund 

 
 

5. Olve & Samuelsson 
(2008) 

 
 

6. Svårigheter, motstånd 
eller kompetent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi-
implementering 
 
 

 

 
7. Vad är er vision med 

näringslivsprogrammet? 
 
Följdfråga: Hur syftar 
programmet att uppnå 
visionen? 
 

8. Hur stort upplevs 
problemet vara som 
näringslivsprogrammet 
åtgärdar? 

 
Följdfråga: Hur lång tid har ni 
tillgodo innan strategin ska ha 
implementerats?  
 

9. Hur skiljer sig ert nya 
näringslivsprogram till 
hur ni tidigare arbetat? 

 
 

 
7. De Feo & Janssen, 

(2001); Stettenius et 
al., (2005); Hrebiniak 
(2006) 

 
 
 

8. Roos et al., (2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Townsend (2013) 
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10. Vad är det som gjort att 
näringslivsprogrammet 
ser ut som det gör idag? 

 
 

11. Har ni arbetat med att 
engagera aktörer i 
näringslivsprogrammet? 

 
Följdfråga: På vilket sätt? 
 

 
12. Hur har kommunikation 

mellan olika aktörer sett 
ut? 

 
13. Hur följer ni upp och 

kvalitetssäkrar 
implementeringen? 

 
 
 
14. Vilka attityder har 

aktörer riktat gentemot 
näringslivsprogrammet? 

 
Följdfråga: Har något 
förändrats till följd av det?  
 

15. Hur stödjer ni 
implementeringen av 
näringslivsprogrammet? 

 
 

10. Hrebiniak (1992); 
Roos et al., (2004); 
Stettenius et al., 
(2005) 

 
 

11. Aaltonen & Ikävalko, 
2002; Roos et al., 
2004; Stettenius et 
al., 2005, Maddock 
(2002)  

 
 
 

12. Aaltonen & Ikävalko 
(2002); Roos et al., 
(2004) 

 
13. De Feo & Janssen 

(2001); Roos et al., 
(2004); Stettenius et 
al., (2005); Olve & 
Samuelsson (2008) 

 
14. De Feo & Janssen 

(2001); Stettenius et 
al., (2005); Hrebiniak 
(2006); Cunningham 
& Kempling (2009) 

 
 

15. De Feo & Janssen, 
2001; Stettenius et 
al., (2005) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Förändrings-

 
16. Hur har dialogerna 

gått till i planeringen 
av att implementera 
näringslivsprogramm
et? 

 
 

17. Hur snabbt kan ni 
upptäcka och utföra 
justeringar i en 

 
16. White (2000) 

 
 
 
 
 

17. Kotter & Schlesinger 
(2008) 
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ledning 
 
 
 

pågående förändring? 

 
 
 
 
 
 

Barriärer 
 
 
 
 

 
18. Hur förhåller ni er till 

de politiska 
förändringar som kan 
uppstå, såsom 
maktskiften i relation 
till näringslivs-
programmet?  

 
 

19. Hur har ni arbetat med 
att frigöra resurser för 
att kunna genomföra 
näringslivs-
programmet? 

 
20. Ser ni några eventuella 

barriärer i 
implementeringen av 
näringslivsprogrammet?  

 
Följdfråga: Vilka? 
 

21. Hur har relationen 
mellan er och de 
externa aktörerna och 
intressenterna sett ut?  

 
Följdfråga: Skiljer det sig 
gentemot tidigare? 
 

 
18. Roos et al., (2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 

19. Roos et al., (2004) 
 
 
 
 
 

20. Kotter & Schlesinger 
(2008) 

 
 
 
 
 
 

21. Maddock (2002)  
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Intervjuguide, Verkställande perspektiv 
 

Tema  Frågeställningar Förankring med teori 

 
 

Respondent 
 
 

22. Kan du kort berätta 
om dig själv? 

 
23. Vad är din roll i 

näringslivsprogramm
et? (Vad har du för 
ansvar?) 

 
24. Hur länge har du 

arbetat i din 
nuvarande roll? 

 
25. Vad är din syn på 

strategi, hur definierar 
du det? 

 
26. Vad är din syn på att 

leda förändring? 
 

 

22. Respondentens 
erfarenhet. 

 
23. Deras perspektiv och 

hur de varit 
involverade 

 
 

24. Respondentens 
bakgrund 

 
25. Olve & Samuelsson 

(2008) 
 
 

26. Svårigheter, motstånd 
eller kompetent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi-
implementering 
 
 

 

 
27. Hur ser processen ut 

vad gäller strategiska 
frågor generellt? 

 
28. Hur arbetar ni med att 

implementera nya 
program? 
 

29. Vad är er vision med 
näringslivsprogrammet? 

 
Följdfråga: Hur arbetar ni för 
att uppnå visionen med 
programmet? 
 
 
 

30. Vilka utmaningar 
åtgärdar 
näringslivsprogrammet?
- Hur stort upplevs 
problemet vara ? 
 

Följdfråga: Hur ser tidsramen 
ut för att implementera 
programmet? 

 
27. Olve & Samuelsson 

(2008) 
 

28. Mintzberg & Waters 
(1985); Mintzberg 
(1987); Hrebiniak 
(2006); Markiewicz 
(2011) 
 

29. De Feo & Janssen, 
(2001); Stettenius et 
al., (2005); Hrebiniak 
(2006) 

 
 
 

30. Roos et al., (2004) 
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31. Hur skiljer sig ert nya 

näringslivsprogram från 
hur ni tidigare arbetat? 
 

Följdfråga: Tar ni hänsyn 
kring era lärdomar från 
tidigare näringslivsarbete? 
 
  
32. Har det nya näringslivs-

programmet alltid sett 
ut som det gjort eller 
har det förändrats? 

 
33. Vad är det som gjort att 

näringslivsprogrammet 
ser ut som det gör idag? 

 
34. Hur har ni planerat 

implementera strategin i 
praktiken? 
 
  

Följdfråga: Små kontinuerliga 
åtgärder eller större åtgärder, 
Hur följer ni upp åtgärderna?  
( mätbarhet) 

 
35. Har ni arbetat med att 

engagera aktörer i 
framtagandet av 
näringslivsprogrammet? 

 
Följdfråga: På vilket sätt? 
 

36. Har andra aktörer varit 
involverade i 
näringslivs- 
programmets 
implementering? 

 
Följdfråga: Hur? Har de 
påverkat näringslivs-
programmets utformning?   

 
37. Hur har 

kommunikationsplanen 
mellan olika aktörer sett 
ut? 

31. Townsend (2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Mintzberg & Waters 
(1985); Mintzberg 
(1987) 

 
 

33. Hrebiniak (1992); 
Roos et al., (2004); 
Stettenius et al., 
(2005) 

 
34.  De Feo & Janssen, 

(2001); Stettenius et 
al., (2005) 

 
 
 
 
 
 

35. Aaltonen & Ikävalko, 
2002; Roos et al., 
2004; Stettenius et 
al., 2005, Maddock 
(2002)  

 
 
 

36. Hrberiniak, 1992; 
Roos et al., (2004); 
Mintzberg & Waters 
(1985); Mintzberg 
(1987); Maddock 
(2002) 

 
 
 
 

37. Aaltonen & Ikävalko 
(2002); Roos et al., 
(2004) 
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38. Hur säkerställer ni att 

implementeringen 
fortgår? (uppföljning, 
utvärdering)? 

 
 
39. Vilka attityder har 

aktörer riktat gentemot 
näringslivsprogrammet? 

 
Följdfråga: Har något 
förändrats till följd av det?  
 

40. Hur förhåller sig den 
politiska ledningen till 
implementeringen av 
näringslivsprogrammet? 

 

 
38. De Feo & Janssen 

(2001); Roos et al., 
(2004); Stettenius et 
al., (2005); Olve & 
Samuelsson (2008) 

 
39. De Feo & Janssen 

(2001); Stettenius et 
al., (2005); Hrebiniak 
(2006); Cunningham 
& Kempling (2009) 

 
 

40. De Feo & Janssen, 
2001; Stettenius et 
al., (2005) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Förändrings-
ledning 

 
 
 

 
41. Vilka arbetar med 

förändringsarbete 
inom er 
organisationen? 
 

Följdfråga: Hur väljs dessa 
personer ut som i fallet med 
näringslivsprogrammet? Hur 
struktureras arbetet? 
 

42. Hur ser ert förarbete 
ut när ni ska 
implementera en 
förändring (såsom 
näringslivsprogramm
et etc.)? 
 

43. Beskriv hur 
diskussionen sett ut 
vid planeringsfasen i 
att implementera 
näringslivsprogramm
et? 

 
44. Hur snabbt kan ni 

upptäcka och 
justeringar i arbetet 
utifrån snabba 
förändringar som sker 

 
41. White (2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. White (2000) 
 
 
 
 
 
 

43. Kotter & Schlesinger 
(2008) 

 
 

 
 
 

44. Kotter & Schlesinger 
(2008) 
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med 
näringslivsprogramm
et? 

 
 
 
 
 
 

Barriärer 
 
 
 
 

 
45. Hur förhåller ni er och 

näringslivsprogrammet 
till de politiska 
förändringar som kan 
uppstå, såsom 
maktskiften och 
regerings krav?  

 
46. Hur hanterar ni 

eventuella 
motståndskrafter till 
näringslivsprogrammet?  

 
47. Ser ni några eventuella 

hinder i 
implementeringen av 
näringslivsprogrammet?  

 
48. Vad är din känsla kring 

hur ni fördelat och 
frigjort resurser att 
genomföra näringslivs-
programmet? 

 
 
Följdfråga: Hur/Vilka? 
 

49. Hur har relationen 
mellan er och de 
externa aktörerna och 
intressenterna sett ut 
genom tiden?  

 
Följdfråga: Skiljer det sig 
gentemot tidigare? 
 

 
45. Roos et al., (2004) 

 
 
 
 
 
 
 

46.  Hrebiniak (2006) 
 
 
 
 

47. Maddock (2002)  
 
 
 
 

48. Kotter & Schlesinger 
(2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 

49. Roos et al., (2004) 
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Intervjuguide, Företagsperspektiv  
 

Tema  Frågeställningar Förankring med teori 
 
 

Respondent 
 
 

50. Kan du kort berätta om 
dig själv och ditt 
företag? 

 
51. Vad är din roll i 

näringslivsprogrammet
? (Vad har du för 
ansvar?) 

 
52. Hur länge har ditt 

företag varit etablerat i 
Gnesta?  

 
 

 

50. Respondentens 
erfarenhet. 

 
 

51. Deras perspektiv och 
hur de varit 
involverade 

 
 

52. Respondentens 
bakgrund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi-
implementering 
 
 

 

 
53. Vad är er vision med 

näringslivsprogrammet? 
 
Följdfråga: Hur syftar 
programmet att uppnå visionen? 
 
 

54. Hur förändrar 
näringslivsprogrammet 
ert tidigare arbetssätt?  

 
 

55. Har näringslivs-
programmet alltid sett ut 
som det gjort eller har det 
förändrats? 

 
 

56. Vilken inställning har ni 
gentemot näringslivs-
programmet? 

 
 

 
57. Hur har ni samarbetat i 

framtagandet av 
näringslivsprogrammet? 

 
 
 

58. Har ni varit involverade i 

 
53. De Feo & Janssen, 

(2001); Stettenius et 
al., (2005); Hrebiniak 
(2006) 

 
 
 
 

54. Townsend (2013) 
 
 
 
 

55. Mintzberg & Waters 
(1985); Mintzberg 
(1987) 

 
 
 

56. De Feo & Janssen 
(2001); Stettenius et 
al., (2005); Hrebiniak 
(2006); Cunningham 
& Kempling (2009) 

 
57. Aaltonen & Ikävalko, 

2002; Roos et al., 
2004; Stettenius et 
al., 2005, Maddock 
(2002)  

 



	   56 

näringslivs- programmets 
implementering? 

 
Följdfråga: Hur? Har de 
påverkat näringslivs-
programmets utformning?   
 

59. Arbetar ni med 
uppföljning utvärdering 
av 
näringslivsprogrammet? 

 
Följdfråga: Har något 
förändrats i programmet till följd 
av det?  
 

60. Hur upplever ni det 
kommunala stödet i 
arbetet?  

58. Hrberiniak, 1992; 
Roos et al., (2004); 
Mintzberg & Waters 
(1985); Mintzberg 
(1987); Maddock 
(2002) 

 
59. De Feo & Janssen 

(2001); Roos et al., 
(2004); Stettenius et 
al., (2005); Olve & 
Samuelsson (2008) 

 
 

60. De Feo & Janssen, 
2001; Stettenius et 
al., (2005) 

 

 
 
 

 
 

Förändrings-
ledning 

 
 
 

 
 

61. Hur har 
planeringsprocessen av 
näringslivsprogrammet 
sett ut? 
(dialog/kunskapsspridn
ing)  

 
62. Hur har ert förarbete 

sett ut när ni planerat 
implementeringen? 
(av 
näringslivsprogram- 
met) 

  
63. Hur snabbt kan ni 

upptäcka och åtgärda 
förändringar som 
påverkar programmet? 

 
 

61. White (2000) 
 
 
 
 
 
 

62. Kotter & Schlesinger 
(2008) 

 
 

 
63. Kotter & Schlesinger 

(2008) 
 

 
 
 
 
 
 

Barriärer 
 

 
64. Upplever ni några 

nackdelar eller 
förbättringsområden med 
näringslivprogrammet? 
  

65. Hur har ni arbetat med att 
frigöra resurser för att 
driva igenom näringslivs-
programmet? 

 

 
64.  Hrebiniak (2006) 

 
 
 
 

65. Roos et al., (2004) 
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 66. Hur har relationen mellan 
er och övriga externa 
företag sett ut?  

66. Maddock (2002)  
 

	  
 


