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1 Inledning 
 
Karlskoga är en gammal bruksort i Bergslagen tillhörande Örebro län. Karlskoga är beläget i 
sydöstra Värmland intill sjön Möckeln, mitt emellan Karlstad och Örebro, eller mitt emellan 
Stockholm och Oslo. Kommunen domineras helt av tätorten Karlskoga där cirka 90 procent 
av kommunens befolkning är bosatt.  
 
Industristrukturen i Karlskoga har sedan generationer formats av de krav som utveckling och 
tillverkning av försvarsmaterial ställer. Industrin i Karlskoga förknippas idag med hög 
teknologisk kompetens inom breda områden. Industriernas styrka är främst att samordna 
resurser för att tillverka och utveckla komplexa system och avancerade komponenter till dessa 
system. Befolkningsantalet har visat sig variera beroende på hur konjunkturen inom dessa 
industrier har sett ut. Karlskoga kommun har under de senaste årtiondena drabbats av både 
kommunalekonomiska och arbetsmarknadsmässiga nedgångar. Genom strukturförändringar, 
neddragningar och tillkomst av nya företag har stora delar av försvarsindustrin i Karlskoga 
ersatts av en industriell mångfald. Nyföretagandet i Karlskoga kommun anses lågt i 
förhållande till de neddragningar som skett under lång tid inom försvarsindustrin.  
 
För att kunna lösa den rådande situationen är det av vikt att man i Karlskoga kommun satsar 
på tillväxt och etablering av nya företag. Neddragningarna i försvarssektorn har i relativt liten 
utsträckning kompenserats med framväxten av civila systemföretag. Liknande initiativ kan på 
sikt bidra till att befolkningsminskningen i kommunen planas ut. I Örebro län bedriver man 
bland annat långsiktiga satsningar på universitetet och dess samarbete med näringslivet. Om 
man stimulerar företagandet bland studenter och forskare i länet finns en tro att det på sikt 
kommer att ge länet en ökad tillväxt. 
 
 
1.1 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att analysera den näringslivsstrategi som Karlskoga kommun 
utformat för att möta den rådande krisen i kommunen. Jag kommer att svara på syftet genom 
att intervjua näringslivschefen och utvecklingschefen i Karlskoga kommun, samt genom att 
analysera de politiska dokument som är kopplade till Karlskogas näringslivsutveckling.  
 
 
1.2 Frågeställningar: 
  
– Vilken inriktning och vilka åtgärder innehåller den kommunala näringslivsstrategin?  
 
– På vilket sätt är Karlskogas näringslivsstrategi integrerad i det regionala 
näringslivsprogrammet?  
 
– Vilka kommuner ser Karlskoga kommun som sina främsta samarbetspartners, och inom 
vilka områden sker samarbetet?  
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1.2 Disposition 
 
I kapitel 2 redogör jag för uppsatsens metod och tillvägagångssätt. I kapitel 3 beskrivs hur 
Karlskoga kommuns näringsliv har omvandlats genom tiderna och hur näringslivet ser ut 
idag. Kapitel 4 behandlar utvalda delar av den kommunala näringslivspolitiken i Sverige, 
detta kopplas även till hur det ser ut i Karlskoga kommun. I kapitel 5 presenteras centrala 
delar ifrån det regionala utvecklingsprogrammet, regionala tillväxtprogrammet 2004-2007 och 
det lokala tillväxtprogrammet i Karlskoga kommun 2004-2007. Kapitel 6 behandlar det mest 
centrala från intervjun med Karlskogas utvecklings- och näringslivschef. Kapitel 7 innehåller 
uppsatsens analys och slutsatser med avsikt att på ett tydligt sätt svara på uppsatsen syfte och 
frågeställningar. Uppsatsen avslutas med kapitel 8 som ger en sammanfattning av uppsatsen. 
Avslutningsvis kommer uppsatsens källförteckning och intervjuguide.  
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2 Metod och tillvägagångssätt 
 
2.1 Val av kommun 
 
Anledningen till att jag valt att göra min studie på Karlskoga kommun var från början relativt 
slumpartad. Jag var intresserad av att göra studien på en bergslagskommun som drabbats av 
nedläggning av sin mest dominerande verksamhet. Efter att ha studerat några olika kommuner 
i Bergslagen tyckte jag att Karlskoga kommun passade bra för min studie, det fanns flera 
anledningar till mitt val. Den tidigare dominansen av vapenindustrin och nedskärningarna av 
denna i Karlskoga kommun var kanske den främsta orsaken. En annan faktor som gjorde att 
valet av kommun kändes angeläget är kommunens statliga beroende. Vid nedläggningen av 
försvarsverksamheten i Karlskoga har kommunen fått statliga bidrag som hjälp vid 
näringslivsomställningen. En annan faktor som spelade in vid mitt val är att Karlskoga ligger 
relativt nära Örebro och därmed kommunens koppling till Örebro län. Jag tyckte det var 
intressant att göra min studie på en kommun som präglas av det som sker på regional nivå i 
Örebro län.  
 
 
2.2 Fallstudien som samhällsvetenskaplig forskningsmetod 
 
Fallstudien ger mig möjlighet att undersöka näringslivssituationen i Karlskoga kommun på 
djupet och jag är övertygad om att det är den bästa metoden för att uppnå mina uppsatta mål.  
Det finns en rad fördelar med att använda sig av en fallstudie, men även några negativa 
aspekter. Något förenklat kan man säga att syftet med att använda sig av en fallstudie är att 
belysa det generella genom att undersöka enskilda fenomen.1  
 
En fördel när det gäller fallstudien som forskningsmetod är framför allt att den ger forskaren 
möjlighet att gå in mer på djupet i ett ämne. Till skillnad från andra samhällsvetenskapliga 
forskningsmetoder kan man med hjälp av fallstudier studera företeelser i detalj och få insikter 
om konsekvenser och samband som man inte skulle kunna få fram med hjälp av andra 
tillvägagångssätt. Man får även möjlighet att studera ”fallet” i sin naturliga miljö, det vill säga 
att det inte är någon tillgjord situation man studerar. ”Fallet” existerar med andra ord redan 
innan forskningen påbörjats och kommer att fortsätta existera efter det att forskningen 
avslutats.2  
  
De nackdelar som finns med fallstudier är bland annat bristen på trovärdighet i de 
generaliseringar som görs utifrån dess resultat. En annan nackdel är att det kan vara svårt och 
tidskrävande att skaffa sig tillträde till fallstudiens miljöer.3  
 
Anledningen till att jag valt en fallstudiemetod är för att på ett bra och tydligt sätt kunna göra 
denna undersökning. Fallstudien har även givit mig möjlighet att gå in mer på djupet inom det 
valda ämnesområdet.  
 
 
 
 
 
                                                
1 Dencombe, Martyn, 2000, Forskningshandboken, Lund, studentlitteratur, s 41-42 
2 Ibid 
3 Ibid, s 53-54 
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2.3 Kvalitativa intervjuer 
 
Jag har i denna uppsats valt att använda mig av en kvalitativ intervjuform. En av de främsta 
fördelarna med en kvalitativ intervjuform kontra en kvantitativ sådan är att 
intervjupersonernas egna tankar kommer fram under intervjun. Den kvalitativa intervjun är 
både en flexibel och fri intervjuform där man genom analys och tolkning arbetar efter en 
koncentration till de områden man vill ha en ökad kunskap om. Den kvalitativa 
intervjuformen karaktäriseras av både djup och bredd och kan påminna om mer vardagliga 
och avslappnade samtal. När det gäller kvalitativa intervjuer har forskaren möjlighet att ställa 
följdfrågor om det är något specifikt inslag i intervjun som intervjuaren finner extra intressant. 
Intervjuaren kan även reflektera över respondenternas svar som betoningar och kroppsspråk, 
detta leder till en ökad grad av förståelse för svaren.4  
 
2.4 Genomförandet av intervju samt intervjuguiden 
 
I min uppsats genomförde jag en gemensam intervju med utvecklingschef Michael Sjöberg 
och näringslivschef Margareta Sjögren i Karlskoga kommun. Jag var inne på Karlskoga 
kommuns hemsida för att få tag i lämpliga intervjupersoner i kommunen. Jag ansåg att dessa 
två var lämpliga eftersom de bland annat bör vara insatta i vilka kommunala aktiviteter som 
bedrivs för att stärka Karlskogas näringsliv. Jag ringde därefter till Michael Sjöberg och 
frågade om de var villiga att ställa upp på en intervju, vilket de var. Intervjun spelades in på 
band och därefter transkriberade jag den, intervjun varade omkring 60 minuter.  
 
Jag har utgått ifrån en intervjuguide vid mitt intervjutillfälle för att se till att få svar på de 
frågor som jag ansåg var av intresse för denna uppsats.5  Vid formulerandet av frågorna till 
intervjuguiden var jag noggrann med att lämna utrymme till de intervjuade att få utveckla sina 
egna tankar, det vill säga, frågorna är inte så specifika och detta är något som Bryman 
poängterar är av vikt.6  Intervjuguiden ger forskaren en god möjlighet att inhämta svar och 
tankar kring samma ämnen från de olika intervjupersonerna. Detta gör att forskaren lättare 
kan jämföra intervjuerna med varandra och eventuellt finna likheter och skillnader i svaren.  
 
2.5 Validitet och reliabilitet 
 
Med validitet menas i det här sammanhanget om den metod jag valt att använda mig av mäter 
det jag har för avsikt att mäta i uppsatsen. Om en undersökning eller uppsats får en hög eller 
låg validitet beror i synnerhet på intervjutekniken, intervjusituationen men framförallt på de 
intervjuade personerna själva. Svaren från de intervjuade präglas av deras syn och uppfattning 
om hur man i detta fall arbetar inom kommunen när det gäller näringslivsfrågor, men även på 
personliga åsikter om hur man bör gå tillväga för att stärka kommunen.7 För att få en så hög 
validitet som möjligt är det centralt att få tag i rätt intervjupersoner. I detta fall de inom 
Karlskoga kommun som är mest insatta i näringslivs-och utvecklingsfrågor. Anledningen till 
att dessa personer är mest lämpliga att intervjua beror på att de själva arbetar med liknande 
frågor och har en tydlig uppfattning om hur kommunen hanterar dessa frågor.8  
 

                                                
4 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2001, Malmö, Libers, s 300-304 
5 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997, Lund, studentlitteratur, s 121 
6 Bryman, A, 2001, s 305 
7 Kvale, S, 1997, s 215 
8 Ibid, s 218-220 
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Reliabiliteten har att göra med resultatens och forskningen konsistens och inre logik.9 Jag 
anser att reliabiliteten när det gäller min intervjuprocess är hög eftersom jag ställer samma 
eller liknande frågor till mina intervjupersoner. För att nå en hög reliabilitet är det centralt att 
formulera tydliga frågor till intervjuerna eftersom det annars finns risk för feltolkningar eller 
att man ställer för ledande frågor. Både ledande frågor och feltolkningar kan bidra till att 
undersökningen minskar sin reliabilitet.10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
9 Kvale, S, 1997, s 213 
10 Ibid 
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3 Karlskogas näringslivs historiska utveckling 
 
Den plats där Karlskoga är belägen idag var fram till för ungefär 400 år sedan väldigt glest 
bebyggd och befolkad. Det var vid 1500-talets mitt som området kom att exploateras. Marken 
i området var täckt av milsvida skogar, lätt utbyggbara vattendrag och malmrika marker. 
Området lämpade sig bra för järnhantering vilket bidrog till att industrialiseringen sedan kom 
att ta fart i området. Vid 1600-talets mitt började bygden att framstå som en egen bergslag, det 
fanns då ett flertal hyttor och järnbruk i trakten.11  
 
 
3.1 Bofors framväxt och utveckling  
 
Under flera århundraden kom järnhanteringen att prägla Karlskoga, och denna verksamhet var 
grunden till bildandet av Aktiebolaget Bofors-Gullspång. Boforsbruket levde främst på 
järnförädling och redskapstillverkning fram till mitten av 1800-talet. Efter denna epok 
utvecklades Bofors och man införskaffade bland annat en egen masugn, vilket gjorde att 
bruket fungerade som ett vanligt svenskt järnbruk. Kanonverkstaden i Bofors startades år 
1883. Alfred Nobel köpte merparten av Bofors aktier vid årsskiftet 1893-94. Nobels inträde i 
Bofors bidrog till att forskningen i verksamheten ökade och företaget började stärka sin 
etablering. Alfred Nobel var även den som bidrog till att kruttillverkningen etablerade sig i 
Karlskoga.12  
 
Vid slutet av 1800-talet var järnindustrin fortfarande en relativt liten del av Karlskogas 
näringsliv. Jordbruket var under denna tid den största näringen, men denna näringsgren kom 
under de närmaste årtiondena att minska markant.13 För att industrialiseringen skulle ta fäste i 
Karlskoga var järnvägen en central faktor, tillgången till järnväg kom även att stärka 
Karlskogas näringsliv. Till följd av järnvägens etablering kom fraktkostnaderna att sänkas 
med 60-80 procent. Tidigare hade malmen mestadels fraktats med båt.14  
 
Under 1900-talets första hälft kom Bofors att utvecklas till ett framstående företag. Främst 
under de två världskrigen ökade efterfrågan av Bofors produkter avsevärt. Vid denna tid hade 
Bofors eget stålverk, stålgjuteri, valsverk, martinverk, hytta, lancashiresmedje olika 
verkstäder och smedjor.15 Kommunen och Bofors växte i stort sett i samma takt från 1920-
talet och framåt. Det växte fram en anda i Karlskoga kommun under denna tid som sa att, ”det 
som är positivt för Bofors är även positivt för Karlskoga”.16 
 
Vid andra världskrigets slut var den naturliga frågan hur orderingången på försvarsmaterial 
skulle komma att se ut längre fram. Bofors kom då att satsa på utvecklingen hos de 
metallurgiska verken vilket resulterade i att man etablerade Kilstaverken. Några år senare 
kom den civila produktionen att bli den mest centrala verksamheten inom Bofors. Längre 
fram började man satsa på en differentiering inom Bofors. Man hade då ett produktprogram 
med cirka 200 produkter. Bofors kom även att få en annorlunda profil på sina anställda, allt 
                                                
11 Holmstöm, A, En bruksbygd blir industriort. Hundra års utveckling. Karlskoga, 1978, s 14 
12 Pettersson C, Bro, A, Edlund, A, Vision Pragmatism, Om näringslivsutveckling för hållbar utveckling i 
Karlskoga, 2000, s 37-38 
13 Ibid 
14 Holmstöm, A, 1978, s 32 
15  Från bergslag och bondebygd 2004-2005, Från masugnar till mobiltelefoner, Industrihistoria i Örebro län, s 
160 
16 Pettersson Conny, Glokal institutionalisering, Mötet mellan globala och lokala idéer i kommunal 
näringspolitik för hållbar utveckling, 2007, s 27 
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fler var högutbildade ingenjörer. Den nya profilen gjorde att verksamheten blev mer 
komplex.17  
 
Fram till år 1970 tillhörde Bofors ett av Sveriges fem största stålverk. 1987 lade dock Bofors 
ner sina stålverk och därefter var man en renodlad högteknologisk verkstadsindustri. Beslutet 
att lägga ner produktionen av stål ingick i en statlig utredning, vilken föreslog att man skulle 
samla kompetensen i regionen och satsa mer ensidigt på produktionen av försvarsmaterial. 
Andra orter i Bergslagen tog då över den produktion av stål som Bofors förfogat över.18  
 
I början av 1990-talet inleddes en genomgripande strukturförändring av vapentillverkningen. 
Strukturförändringen resulterade i att flera tusen anställda blev varslade från Bofors AB. 
Bofors AB upphörde som operativt företag för vapenproduktion 1998, vilket innebar att 
Bofors idag inte finns kvar i sin gamla form. Idag sköts produktionen av Saab Bofors 
Dynamics AB och Bofors Defence AB.19  
 
En risk med den omfattande nedskärningen vid Bofors är att kompetensen inom företaget 
flyttar från Karlskoga till andra orter. Denna kompetens är dock av stor vikt för att Karlskoga 
på ett bra sätt ska kunna bygga upp den nya näringslivsstrukturen.20      
 
 
3.2 Utvecklingen i Karlskoga kommun under 1900-talet  
 
Vid 1900- talets början hade Karlskoga kommun runt 13 000 invånare. Då arbetade hälften av 
befolkningen inom jordbruket, och omkring 40 procent av invånarna i kommunen var 
sysselsatta inom industrin. Efterfrågan på arbetskraft inom jordbruket kom sedan att minska, 
det fanns dock ingen möjlighet för industrierna att anställa alla de jordbrukare som fick lägga 
ner sina gårdar. Industrierna rekryterade istället många gånger yrkeskunnig arbetskraft utanför 
kommunen. I januari 1925 delades kommunen i två delar, Karlskoga och Degerfors. Efter 
delningen moderniserades Karlskoga kommun. Denna modernisering bidrog till att det 
skapades en politisk nämndorganisation. I och med nämndorganisationen inrättades en 
byggnadsnämnd, hälsovårdsnämnd och brandskyddets ledning i kommunen.21  
 
Perioden från 1925 fram till andra världskrigets slut var en mycket expansiv period för 
Karlskoga. Den främsta anledningen till detta var Bofors utveckling. Under dessa år ökade 
befolkningen i Karlskoga med 77 procent.22  
 
Den starka utvecklingen som Bofors hade under denna tid bidrog till att efterfrågan på 
bostäder ökade markant. Efterfrågan var så stor att man inte hann producera tillräckligt 
mycket bostäder, därför blev detta det dominerande problemet i kommunen under denna tid.   
Ett krav riktades mot kommunen om att ta större ansvar när det gällde bostadsbyggandet i 
Karlskoga, vilket resulterade i att Karlskogas bostadsaktiebolag etablerade sig.23  
Det var efter andra världskriget som Karlskoga kommun började engagera sig i 
näringslivsfrågor. De frågor som kommunen främst engagerade sig i var bostads och 
                                                
17 Pettersson C, Bro, A, Edlund, A, 2000, s 41-42 
18 Pettersson C, 2007, s 28 
19 Från bergslag och bondebygd 2004-2005, Från masugnar till mobiltelefoner, Industrihistoria i Örebro län, 
2005, s 160 
20 Pettersson C, 2007, s 114 
21 Pettersson C, Bro, A, Edlund, A, 2000, s 39 
22 Holmstöm, A, 1978, s 241   
23 Ibid, s 326 
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tomtfrågor, men också för näringslivets utveckling i kommunen. Perioden mellan andra 
världskriget och 1970-talet karaktäriseras av en markant tillväxt i Karlskoga. Under 
1940/1950-talet byggdes den kommunala servicen ut rejält i kommunen. Exempel på 
serviceinrättningar som byggdes under denna period var skolor, ett nytt vårdhem, 
daghemsverksamhet, badhus, idrottsanläggningar och bibliotek. Trots den ekonomiska 
tillväxten och etablerandet av olika serviceinrättningar stod man inför en hel del problem i 
kommunen. Främst handlade det om näringslivets ensidiga karaktär. För att lösa de 
näringslivsmässiga problemen infördes en industrikommitté i kommunen. Kommitténs syfte 
var att göra intervjuundersökningar med anställda på Karlskogas industrier, och därefter 
avgöra vilka typer av industrier som var önskvärda för Karlskoga.24  
 
Från början av 1900-talet fram till 1970-talet hade Karlskoga kommun en stabil 
befolkningstillväxt. Vid 1970-talets början var antalet invånare som högst . Då bodde cirka 40 
000 personer i kommunen. Vid denna tid hade Karlskoga kommun förhoppningar om att på 
lång sikt kunna nå en befolkning på 50 000 invånare. Senare under 1970-talet började en 
nedåtgående trend gällande folkmängden i kommunen. Trenden har varit konstant fram till 
millennieskiftet.25  Trenden har även kommit att fortsätta tills dags dato.   
 
I början av 1980-talet dominerades näringslivet i Karlskoga kommun av ett fåtal branscher. 
Det fanns totalt omkring 950 företag i kommunen. Över 50 procent av de sysselsatta arbetade 
inom tillverkningsindustrin. Inom den offentliga förvaltningen och tjänstesektorn arbetade 
drygt 40 procent. Verkstadsindustrin svarade för mer än 75 procent av 
industrisysselsättningen. 
 
I näringslivsprogrammet från 1980 togs ett bredare grepp på näringslivspolitiken i 
kommunen. Det man ville uppnå var att integrera näringslivspolitiken med andra 
verksamheter i kommunen. Av regionalpolitiska och sociala skäl måste olika åtgärder vidtas 
för att nå en mer integrerad arbetsmarknad. Karlskoga kommun och dess näringsliv är 
beroende av ett samspel med varandra för att fungera på bästa sätt. De viktigaste åtagandena 
från kommunens sida var att främja planering och åtgärder i kommunen, genom dessa 
åtaganden gynnas näringslivets utveckling och därigenom blir kommunen mer attraktiv för 
företag att etablera sig i.26  
 
Kommunens utveckling är i hög grad beroende av näringslivets sammansättning, omfattning 
och utveckling. Större delen av kommunens verksamheter bygger på att näringslivet bör 
förbättras för både kommunen och dess invånare. Utvecklingen av näringslivet inverkar på 
inkomst/befolkningsutvecklingen samt på miljön.27   
 
Näringslivsrådet i Karlskoga kommun vilket består av representanter från kommunen och 
näringslivet, upprättade ett näringslivsprogram som låg till grund för det näringslivspolitiska 
arbetet mellan åren 1995-1998. Det övergripande målet med programmet var att skapa en 
positiv utveckling av näringslivet i kommunen. Några av målen för att lyckas skapa denna 
utveckling var att det exempelvis skulle bli lättare att bedriva lönsam näringsverksamhet i 
kommunen, men även att anställa kompetent personal på en breddad arbetsmarknad. En 
positiv utveckling av Karlskoga kommun tror man bidrar till att Karlskoga uppfattas som en 
stad i utveckling, med förhoppningar om nya arbetsplatser, och goda förutsättningar för en 
                                                
24 Pettersson C, Bro, A, Edlund, A, 2000, 42-43 
25 Ibid, s 44-45 
26 Karlskoga kommuns näringslivsprogram 1980, s 7-8 
27 Ibid, s 6 
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bättre service i kommunen. Man poängterar i programmet att det ska vara attraktivt och 
stimulerande att arbeta och bo i kommunen. Andra centrala delar i näringslivsprogrammet är 
att man vill göra Karlskoga kommun välkänt för sitt företagsklimat och sitt högteknologiska 
kunnande.28  
 
 
3.3 Dagens situation i Karlskoga kommun 
 
Karlskoga har genom en framgångsrik försvarsrelaterad tillverkning utvecklat en ovanligt stor 
industrisektor. Totalt är industrins andel av den totala sysselsättningen nästan 18 
procentenheter högre i Karlskoga än för riket i genomsnitt. Under de senaste årtiondena har 
dock näringslivet i Karlskoga drabbats hårt eftersom den försvarsrelaterade industrin i sin 
helhet har drabbats av kraftiga efterfrågeminskningar till följd av minskade 
försvarsbeställningar. Sysselsättningen har även minskat i högre grad i Karlskoga än jämfört 
med riket i övrigt.29  
 
I näringslivsprogrammet från slutet av 1990-talet beskriver man vikten av en breddning av 
näringslivet, men också att näringslivet är motorn för all verksamhet. Den minskade 
befolkningen i Karlskoga kommun har gjort att man fått in mindre skatteunderlag vilket 
bidragit till att den ekonomiska situationen i kommunen är mer ansträngd idag än tidigare. Det 
blir tydligt att näringslivsutvecklingen i Karlskoga är nyckeln till en gynnsam framtid.30  
 
Karlskoga kommuns roll gällande dess näringslivsutveckling har under de senaste trettio åren 
i huvudsak varit densamma. I den översiktliga planeringen uppges den vara att ansvara för 
den kommunala planeringen mer allmänt. När det gäller näringslivsutvecklingen är 
kommunens ansvar att främja denna genom olika åtgärder och planering men också stimulera, 
stödja, effektivisera och förenkla näringslivsomställningen. I och med att Bofors situation har 
blivit allt mer försvagad under senare år har kommunens näringslivspolitiska ambitioner 
kommit att öka. Näringslivet i Karlskoga har på grund av Bofors situation på senare tid varit 
tvunget att diversifieras. Karlskogas näringslivs kraftiga inriktning på tillverkningsindustri 
måste uppblandas med regional och statlig förvaltning. För att nå ett mer diversifierat 
näringsliv i Karlskoga är det även av vikt att etablera serviceinriktade och 
kunskapsproducerande verksamheter.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
28 Pettersson C, 2007, s 85-86 
29 Försvarsorter i omställning, Omvärldsanalys Karlskoga, En analytisk plattform, 2000, s 14 
30 Pettersson C, Bro, A, Edlund, A, 2000, 64 
31 Ibid 
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Figur 1. Folkmängden i Karlskoga kommun mellan år 1970 -2005 
 

 
Källa: Svenskt näringsliv (http://www.kfakta.se) 
 
Den problematik som drabbat Karlskogas näringsliv har inneburit att antalet invånare har 
sjunkit kontinuerligt i kommunen. Figur 1 visar hur befolkningsutvecklingen i Karlskoga har 
sett ut från 1970 fram tills 2005. Figuren visar att antalet invånare i kommunen stadigt har 
minskat under dessa år. År 1970 hade Karlskoga kommun en befolkning på över 39 000 
invånare medan man år 2005 hade en befolkning på cirka 30 000 invånare. Därefter har ingen 
större förändring skett.   
 
Kommunen är idag tillbaka i samma situation som man var i på början av 1970-talet. Då 
lämnade stålindustrin Karlskoga och nu är det nedskärningar inom försvarsindustrin som är 
aktuellt. För att lösa denna problematik som nedskärningarna inneburit för tillväxten i 
Karlskoga har staten och Europeiska Unionen finansierat en rad olika projekt i kommunen. 
Dessa projekts syfte är att främja en efterlängtad omställningsprocess. Det är dock svårt att 
svara på vilken inverkan dessa projekt kommer att ha för kommunens utveckling.32 Frågan är 
om dessa projekt bara bidrar till att situationen i Karlskoga stabiliseras för tillfället eller om 
man i framtiden kan nå ett mer balanserat näringsliv inom bärkraftiga verksamheter. Idag 
saknas inte bara företag i Karlskoga utan även kompetent arbetskraft.  
 
Kommunen försöker på olika sätt att marknadsföra Karlskoga, man har bland annat satt upp 
skyltar längs vägarna in till kommunen, med reklam om företag som söker kompetent 
personal. Kommunen har även försökt få människor som tidigare flyttat från kommunen att 
återvända. Dessa har kontaktats via brev. 33  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
32 Pettersson C, 2007 
33 Pettersson C, Bro, A, Edlund, A, 2000, s 120 
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Tabell 1. Största arbetsgivarna i Karlskoga kommun 2006 
 

 Företagsnamn 
Procentuell andel av totalt antal anställda i 
kommunen 

Antal 
anställda 

1 KARLSKOGA KOMMUN 20,6 2975 

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 8,1 1175 

3 TRANSCOM AKTIEBOLAG 5,4 775 

4 SAAB BOFORS DYNAMICS 
AKTIEBOLAG 

4,3 625 

5 BAE SYSTEMS BOFORS AB 3,3 475 

6 BHARAT FORGE KILSTA AB 2,6 375 

7 CAMBREX KARLSKOGA AKTIEBOLAG 2,3 325 

8 FORTUM SERVICE 
INDUSTRIPARTNER AB 

1,6 225 

9 PARTNERTECH KARLSKOGA 
AKTIEBOLAG 

1,6 225 

10 RECIP KARLSKOGA AKTIEBOLAG 1,6 225 

11 EURENCO BOFORS AKTIEBOLAG 1,2 175 

12 NOBEL BIOCARE AB 1,2 175 

13 SAMHALL AKTIEBOLAG 1,2 175 

14 MOELVEN VALÅSEN AKTIEBOLAG 0,9 125 

15 KITRON AB 0,9 125  

Källa: Svenskt näringsliv (http://www.kfakta.se) 
 
Tabell 1 visar kommunens största arbetsgivare. Den största arbetsgivaren 2006 var Karlskoga 
kommun med 2975 anställda. Näst största arbetsgivaren var Örebro läns landsting där 1175 
personer arbetade 2006. Den tredje största är Transcom med cirka 775 anställda, vilket är ett 
callcenterföretag.  
 
Många i Karlskoga hyser förhoppningar om att i ett längre tidsperspektiv utveckla 
callcenterföretagen till en framstående del av näringslivet i Karlskoga. Det finns dock vissa 
ovissheter med en sådan utveckling. På sikt kan det leda till att näringslivet ändrar inriktning 
från industriarbetarkommun till servicekommun. Detta kan bidra till att kommunen 
omvandlas från höglönekommun till låglönekommun. Många av de nya företagen i 
kommunen som bland annat Transcom betalar ut relativt låga löner till sina anställda, vilket 
bidrar till att löneklyftorna i kommunen blir större. Många av ingenjörsarbetena där man 
tjänar omkring 30 000 kronor i månaden försvinner och det kommer arbeten till kommunen 
där man tjänar omkring 10 000 kronor i stället, vilket inte är någon positiv utveckling för 
kommunen. 34 Än så länge visar kommunen likheter med den struktur som gjort sig gällande i 
flera decennier, alltså en större andel av arbetskraften är sysselsatta inom industrin jämfört 
med Sverige i stort.35 Den fjärde största arbetsgivaren i kommunen är Saab Bofors Dynamics 
aktiebolag, detta är alltså det största företaget som har anknytning till det tidigare Bofors. På 
Saab Bofors Dynamics arbetar omkring 625 personer.  
 
Ett företag som utvecklats snabbt och som är viktig att nämna i det här sammanhanget är 
företaget Morphic. Företaget producerar flödesplattor till bränsleceller och licenstillverkar 
vindkraftverk. Morphic har idag 110 anställda i Karlskoga kommun. Företagets tillväxtmål för 
de närmsta åren är högt ställt.36  

                                                
34 Pettersson, C, 2007 s 129 
35 Ibid s 28 
36 Veckans affärer, Sveriges affärsmagasin, Nr 20, 16 Maj 2007, s 47 
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4 Kommunal näringslivspolitik  
 
Den kommunala näringspolitiken har utvecklats mycket under de senaste decennierna. 
Näringspolitikens bredd var tidigare väldigt begränsad. Förr var den kommunala 
näringspolitikens främsta uppgift att ansvara för markbehovet, infrastrukturen och 
lokaliseringen i kommunen. Det var under 1980-talet som kommunerna började hitta sin egen 
näringsstrukturella nisch. Den utlösande faktorn till den kommunala näringspolitiska 
expansionen var lågkonjunkturen och strukturomvandlingen i en mängd basindustrier under 
slutet av 1970 och början på 1980-talet37  
 
De idag viktigaste områdena för ett gynnsamt näringslivsklimat i kommunen är kvaliteten på 
kommunikationer, arbetsmarknad, utbildning och barnomsorg. Forskning/utveckling har även 
en central roll för kommunens utveckling.38  
 
Näringspolitiken bedrivs av en mängd olika aktörer från kommunal till statlig nivå. För några 
tiotal år sedan var staten den viktigaste näringspolitiska aktören, men idag är staten bara en av 
många viktiga aktörer. Kommunerna har idag en mycket viktig roll när det gäller kommunens 
näringslivsutveckling. Genom den decentralisering som skett och det ökande kommunala 
ansvarstagandet som det har inneburit har det näringspolitiska begreppet breddats i politisk 
mening. Näringspolitiken är idag integrerad med andra kommunala politikområden på ett 
annat sätt än den tidigare statliga näringspolitiken var.39  
 
Det finns flera motiv till att kommuner engagerar sig näringspolitiskt. Den främsta 
anledningen är att näringspolitiken stärker kommunen inför framtiden. En annan central 
aspekt är att arbetsmarknaden kräver det, men även för att näringspolitiken är grundläggande 
för kommunens ekonomi. De flesta kommunerna i Sverige känner ansvar för den lokala 
ekonomins utveckling på både kort och lång sikt. Ansvaret har även kommit att öka sedan 
1980- talet.40  
 
Det är vanligtvis så att den kommunala näringslivspolitiken ser olika ut i kommuner med 
ensidig eller differentierad industristruktur. I den ensidiga industrikommunen, som Karlskoga 
länge har varit i och med försvarsindustrins dominans, krävs det mycket tid och resurser till 
att försöka åstadkomma ett mer differentierat näringsliv. Ett ensidigt näringsliv innebär allt 
som oftast att man i högsta grad är omvärldsberoende för att verksamheten ska löna sig. För 
ensidiga industrikommuner är nyföretagandet i kommunerna av mycket central betydelse.41  
 
Den kommunala näringspolitiken skiljer sig ofta åt när det gäller kommunens storlek. 
Anledningen till att små och stora kommuner fungerar och arbetar på olika sätt är att de har 
olikartade förutsättningar. Stora kommuner har oftast större attraktionskraft än små 
kommuner. Man har även vanligtvis större ekonomiska tillgångar i större kommuner, och kan 
därigenom öka attraktionskraften vilket ofta lockar både arbetskraft och företag till att 
etablera sig i kommunen. För små kommuner är det av stor vikt att vårda befintliga företag 
men även att stödja företagsetablering. Eftersom antalet företag är färre i små kommuner är 
det lättare att bedriva en mer företagsinriktad näringspolitik jämfört med större kommuner.42  

                                                
37 Olsson, Jan, Den lokala näringspolitikens politiska ekonomi, En jämförande kommuntypsstudie, 1995, s 47 
38 Pettersson, C, 2007, s 54-55 
39 Ibid s 50-51 
40 Olsson, J, 1995, s 35 
41 Ibid, s 40 
42 Ibid, s 40-41 
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I Karlskoga ledde omställningen av det tidigare näringslivet till nedskärningar, avveckling 
och förflyttning av industriell verksamhet. Därmed drabbades sysselsättningen lokalt. 
Statsmakterna i Sverige lyckades inte näringspolitiskt lösa denna situation, vilket manade 
fram att kommunen tog ett större näringslivspolitiskt ansvar än tidigare. Trots att 
förhandlingar äger rum på lokal och kommunal nivå, och att många i Karlskoga kommun 
agerar för att näringslivet ska stärkas bestäms ändå näringslivet i slutändan mycket av det 
statliga agerandet. 43 
 
 
4.1 Kommunens näringspolitiska uppgifter 
 
Enligt kommunallagen får kommuner endast driva näringsverksamhet om den drivs utan eget 
vinstsyfte, eller om den går ut på att erbjuda invånarna i kommunen olika former av tjänster.  
Kommunerna får även genomföra åtgärder för att främja kommunens näringsliv. Individuellt 
stöd till företagare får bara ges om det finns särskilda skäl för det. 44 
 
Kommunen har två huvudsakliga funktioner gällande näringsutvecklingen, dels att ge stöd vid 
företagsetablering och dels att ansvara för samordningen av näringslivsutvecklingen.  
När det gäller att ge stöd vid nyetablering av företag krävs att kommunen varsamt och 
professionellt hanterar de företag som är intresserade av etablering. Det är av vikt att man 
inom kommunen lyssnar in vilka behov företagen har och hur man bör samarbeta med 
företaget för att få en ömsesidigt gynnsam relation.45  
 
Det finns ingen tradition i Karlskoga att locka företag att etablera sin verksamhet i 
kommunen. Under Bofors expansiva period försökte ingen locka ytterligare företag till 
kommunen, eftersom det bara skulle ha ökat konkurrens om arbetskraften i Karlskoga. Det 
saknas en tydlig strategi för vilka företag och verksamheter de kommunala aktörerna vill ska 
etablera sig i Karlskoga. Strategin som finns i Karlskoga är snarare att långsiktigt odla 
kontakter på olika håll och nivåer i samhället.46 Strategin för att förbättra 
näringslivssituationen i Karlskoga har främst varit att sträva efter att bryta den 
försvarsindustriella profilen och ersätta den med något annat, Callskoga och Teknikstaden är 
några av de nya försöken till profilering av Karlskoga. 47 
 
När det gäller samordning av näringslivsutvecklingen bör kommunen ge service och stöd till 
det redan existerande näringslivet, och samordna den mångfald aktörer som är inblandade i 
näringslivsutvecklingen. Det är viktigt för ett gynnsamt företagsklimat att de redan etablerade 
företagen har en kontinuerlig dialog med kommunen. Företagarna ska med andra ord känna 
att kommunen bryr sig om företagens utveckling och att man hjälper till på olika sätt.48  
 
I de intervjuer som Conny Petterson gjort i sin avhandling från 2007 riktas en del kritik mot 
det arbete som bedrivs inom Karlskoga kommun. Vissa av de intervjuade menar att 
kommunens fokusering på näringspolitiken är för snäv.  Men den främsta kritiken riktas mot 
det sätt som samordningen av näringsutvecklingen sköts på. Kritiken handlar om att 
kommunen har bristande förmåga att samordna mångfalden av aktörer i kommunen. 

                                                
43 Pettersson, C, 2007, s 51 
44 Kommunallag, 1991: 900, kap 2 § 7-8 
45 Pettersson C, Bro, A, Edlund, A, 2000, s 73 
46 Pettersson, C, 2007, s 91 
47 Ibid, s 124 
48 Pettersson C, Bro, A, Edlund, A, 2000, s 73 
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Samordningsuppgiften går ut på att öka inslaget av samverkan mellan företag, men även att 
utveckla en gemensam strategi för hur kommunen bör utvecklas. Det som de intervjuade 
främst efterfrågar och saknar är ett mer visionärt politiskt ledarskap, vilket kan inspirera andra 
aktörer och visa att en drivkraft hos kommunen finns.49   
 
Kommunerna anser sig ibland mer eller mindre tvungna att stödja företag som har 
lönsamhetsproblem, detta kan exempelvis snedvrida konkurrensen mellan olika företag i en 
bransch. Att kommunen finansiellt stödjer krisföretag för att ge dem möjlighet till 
omorientering och rekonstruktion sker både inom småföretag och i koncernföretag. 
Kommunerna tar på sig ansvaret att hjälpa företag med lönsamhetsproblem eftersom man vill 
minimera de sociala biverkningarna som uppkommer vid strukturomvandling.50  
 
 
4.2 Kommuners olika beroendeförhållanden  
 
Vissa kommuner i Sverige är småföretagsberoende, vilket innebär att många av företagen är 
underleveverantörer, som är beroende av ett fåtal stora kunder. Andra kommuner är beroende 
av vissa egenskaper hos arbetskraften, som tillgång till exempelvis kvalificerade yrkesarbetare 
eller ingenjörer. Gemensamt för alla kommuner med ett visst beroende är att de speglar 
bindningar och låsningar till en viss struktur. Att en kommuns näringsliv har starkt 
beroendeförhållande behöver inte betyda att det lokala näringslivet är sårbart. Däremot kan 
olika beroenden bidra till att den lokala näringslivsstrukturen ändrar karaktär. Liknande  
förändringar kan komma mycket snabbt och utan lokal påverkan. Förändringarna bidrar till 
positiva eller negativa konsekvenser lokalt sett. Förutsättningarna för att lokalt hantera dessa 
förändringar är svaga. Beredskapen är inte speciellt utvecklad. Den lokala sårbarheten 
kommer att omsättas i en mängd nya kriser, även om man inte kan förutsäga när och var det 
kommer att ske. 51 Det finns med andra ord inga garantier för att en kommuns näringsliv 
kommer att hålla sig stabilt i framtiden trots att det mesta tyder på det i nuläget.    
 
 
4.3 Statligt stöd i Karlskoga kommun 
 
En fara i att erhålla statligt stöd är att det kan bidra till att Karlskogas näringsliv inte blir 
tillräckligt konjunkturtåligt i framtiden, utan att man även i framtiden är beroende av statligt 
stöd.52 
 
Det finns delade meningar hos politikerna i Karlskoga kommun vad gäller om man ska ha 
tillgång till statliga medel eller om man ska klara sig på egen hand. I dagsläget är det statliga 
beroendet tydligt. Kommunen är idag i behov av medel från både Europeiska unionen och 
staten, detta indikerar på ett fortsatt beroende. Det var staten som gjorde att Karlskoga 
hamnade i detta beroendeförhållande, bland annat eftersom man genom åren har hjälpt Bofors 
ekonomiskt, det kan hända att staten även måste vägleda kommunen mot att klara sig på egen 
hand utan statligt stöd.53  
 

                                                
49 Pettersson C, 2007, s 123 
50 Melin L, Alsén G, Berger S, Nilsson A, Kommunerna och näringslivet, Ett näringslivspolitiskt dilemma, 1984 
s 166 
51 Ibid, s 56-57 
52 Pettersson C, Bro, A, Edlund, A, 2000, s 104 
53 Pettersson, C, 2007,s 124  
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Många av de projekt som bedrivits av EU-medel i Karlskoga hade troligtvis inte drivits 
igenom om det inte vore för denna finansieringsmöjlighet. Det råder dock delade meningar i 
kommunen om EU/bidragens roll för Karlskoga kommun. Vissa menar att man ska försöka 
nyttja bidragen ifall möjlighet ges. Eftersom man har avgifter till EU vill man också vara med 
och ta del av samma pengar i form av bidrag. Andra i kommunen menar att det är viktigt att 
klara av kommunens situation på egen hand och av egen kraft. 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
54 Pettersson, C, Bro, A, Edlund, A, 2000, s 107-108 
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5 Näringslivsprogram på regional och kommunal nivå 
 
5.1 Regionalt utvecklingsprogram, Örebro län  
 
Det regionala utvecklingsprogrammet, RUP, är en sammanställning av ett antal strategiska 
utvecklingsprogram för Örebro län. Dessa program har arbetats fram för att hjälpa länet på 
vägen mot en hållbar utveckling.55 Det regionala utvecklingsprogrammet är själva grunden för 
det arbete som ska driva utvecklingen framåt i länet. För att Örebro län ska kunna växa på 
bästa sätt och få en god tillväxt krävs det att alla som verkar i kommunen gemensamt driver 
länets utveckling framåt.56  
 
RUP är ett övergripande dokument där innehållet gäller på obestämd tid framåt eftersom de 
underliggande programmen kan komma att förändras efter hand. De underliggande 
programmen i RUP är olika i sin utformning. Vissa är målinriktade och andra är mer 
strategiska i sin karaktär, och programmen har arbetats fram av olika aktörer.57  
 
Det regionala utvecklingsprogrammet består av några olika program och en allmän vision för 
hur utvecklingen i Örebro län bör se ut. RUP består bland annat av ett regionalt 
tillväxtprogram, integrationsprogram, kulturprogram och ett miljömålsprogram.58  
I det följande kommer jag endast att beskriva det som jag tycker är mest centralt i det 
regionala utvecklingsprogrammet. Anledningen till detta är att programmet är alldeles för 
stort för att kunna sammanfattas på endast ett par sidor, men även för att delar av programmet 
inte är av vikt för min studie. 
 
Örebro län består av 12 kommuner. Det bor cirka 273 000 personer i länet och i Örebro som 
är residentstad bor omkring hälften av dessa. Örebro län har genom sitt geografiska läge 
konkurrensfördelar gentemot många andra regioner i landet. Fördelarna kan bli större om man 
gör investeringar i exempelvis infrastrukturen för transporter av gods, information och 
människor. En annan faktor som är positiv för Örebro län är det expanderande universitetet 
och universitetssjukhuset i Örebro. Universitetet fungerar som en grund för 
kompetensförsörjningen i länet och det expanderande universitetet bidrar även till att 
befolkningen i länet ökar.59  
 
Befolkningssammansättningen har en central betydelse för hur regionens förmåga och 
tillväxtförändring kommer att se ut. Örebro län går exempelvis mot en befolkning med en 
mindre andel personer i arbetsför ålder. Denna trend är tydligast i de kommuner som har en 
befolkningsminskning. Denna utveckling kan leda till att man i dessa kommuner får svårt att 
klara den generationsväxling på arbetsmarknaden som väntas inom den närmaste framtiden.60  
 
I det regionala utvecklingsprogrammet redogör man för länets fyra mest centrala 
spetsområden. Dessa är 1) Logistik, trafiksäkerhet och transporter, länet har under lång tid 
varit en strategisk mötesplats för människor, varor och tjänster. I länet är flera av de ledande 
koncernerna inom transport och logistik etablerade. 2) Måltid och upplevelse, exempelvis så 
har restauranghögskolan i Grythyttan på senare tid startat utbildning och forskning som har 

                                                
55 Regionalt utvecklingsprogram, Örebro län, s 2 
56 Ibid, s 5  
57 Ibid, s 7  
58 Ibid, s 8-9 
59 Ibid, s 18-19  
60 Ibid, s 10-11 
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internationellt anseende. 3) Avancerad tillverkningsindustri, i flera av Örebro läns kommuner 
är den avancerade tillverkningsindustrin mycket viktig. I länet finns företag inom exempelvis 
verkstadsindustri, elektronik, stål och metall, miljö och modellering/simulering. 4) 
Miljöteknik, länet har en utvecklad kompetens inom sanering av miljöskadad mark och 
vattenområden. Vid Örebro universitet finns några forskningscentrum som samarbetar med 
näringslivet när det gäller miljöteknik.61  
 
 
Örebro läns svagheter 
 
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är några av de viktigaste faktorerna för 
regional utveckling. Om man jämför med riket i stort har Örebro län en lägre andel invånare 
med minst tre års eftergymnasial utbildning. Gapet mellan Örebro län och riket i övrigt 
fortsätter att öka. I flera av länets kommuner är strukturomvandlingen av näringslivet 
omfattande. Detta tar sig främst uttryck i en vikande befolkningsutveckling och en svag 
utveckling av tillverkningsindustrin. Det är en stor utmaning för de utsatta kommunerna att 
hitta lösningar för att stärka näringslivet igen och för att skapa förutsättningar för en växande 
befolkning. Ett annat dilemma i Örebro län är att den arbetande delen av befolkningen blir allt 
mindre i förhållande till den icke-arbetande befolkningen. Denna situation kan bidra till att 
kommunerna kan få det svårt att upprätthålla en tillfredsställande service till de grupper som 
står utanför arbetsmarknaden.62 
 
Entreprenörsandan är svag i Örebro län, så har det varit under lång tid. Många insatser görs 
för att ändra inställning till företagande i länet och hoppet är stort att fler kommer att starta 
egna företag. Idag bedrivs ett antal entreprenörsfrämjande aktiviteter i länet som riktar sig 
både till unga och äldre.63  
  
 
5.2 Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007 
 
Målet med Örebro läns tillväxtprogram 2004-2007 är att bidra till att länet får ett 
internationellt konkurrenskraftigt näringsliv, verksamt i en omgivning som karaktäriseras av 
positivt företagsklimat och en god livsmiljö. Tillväxtprogrammet ska leda till att fler får 
arbete och att dessa ska bli bättre betalda, därigenom skapas underlag för en starkare offentlig 
sektor. Det regionala tillväxtprogrammet skall styras mot insatser som tydligt kan motiveras 
som viktiga hållbara tillväxtförutsättningar för näringslivets utvecklingskraft.64  
 
Vid utarbetandet av det regionala tillväxtprogrammet har man utgått ifrån erfarenheterna från 
tidigare program som bland annat Mål 2 Bergslagen och Regionala tillväxtavtalet 2000-2003. 
Några av de viktiga lärdomar man fått genom de tidigare programmen är:  
 

• Det är centralt att fokusera på några viktiga områden i programmet. Ett alltför brett 
program gör att möjligheterna till kraftsamlingar minskar.  

• Själva genomförandefasen för att nå målen bör effektiviseras.  

                                                
61 Regionalt utvecklingsprogram, Örebro län, s 20-21 
62 Ibid, s 22-23 
63 Ibid, s 23 
64 Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2004-2007, s 3-4 
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• Man behöver bygga in avstämningspunkter med justeringsmöjligheter. För att kunna 
nå de långsiktiga målen behöver man bland annat kunna göra kursändringar.65  

 
Insatsområden i det regionala tillväxtprogrammet 2004-2007.  
 
Länet har efter genomförd nulägesbeskrivning i tillväxtprogrammets inledande sidor kommit 
fram till att man bör koncentrera och prioritera programmet till två insatsområden, vilka är 
dels den regionala jordmånen och dels fördjupande satsningar.  
 
 
Figur 2 Översiktlig bild över utarbetandet av Rtp och de lokala tillväxtprogrammen 

Källa: Regionala tillväxtprogrammet i Örebro län 2004-2007, sida 28  
 
Länet har beslutat att inte göra ett handlingsprogram för varje åtgärd. Varje kommun gör 
istället sitt eget handlingsprogram, vilket omfattar de åtgärder inom den regionala jordmånen 
som kommunen prioriterar. Människorna och befolkningen i de olika kommunerna i Örebro 
län har olika förutsättningar och behov. Därför är det av vikt att varje kommun arbetar fram 
ett handlingsprogram som lämpar sig på bästa sätt för den specifika kommunen.  
 
Regionala jordmånen 
 
Jordmånen är själva grunden för att företag skall kunna växa och utvecklas i positiv riktning. 
När man talar om jordmånen i en kommun så syftar man på kommunens företagsklimat, 
kompetensförsörjning, infrastruktur, jämställdhet, livskvalitet, och entreprenörskap. 

                                                
65 Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2004-2007, s 5 
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I jordmånen ingår grundkriterierna för att företag ska trivas och att de vill etablera sig i länet. 
Om grunden för ett positivt företagsklimat inte finns kommer övriga satsningar att sakna 
framgång. För att förbättra företagsklimatet i regionen är det viktigt att företagare och 
medarbetare agerar i samverkan med myndigheter, politiker, media och andra aktörer. 
När det gäller en regions framtida utveckling och livskraft är betydelsen av ett väl fungerande 
och växande näringsliv mycket centralt. Hur utvecklingen i Örebro län kommer att se ut är 
starkt kopplat till de redan etablerade företagens förmåga att vårda kontakten med sina 
kunder, och att företagen håller sig konkurrenskraftiga internationellt sett. För att 
näringslivsutvecklingen i regionen ska kunna förbättras är det viktigt att nya företag etablerar 
sin verksamhet i länet. 66 
 
Entreprenörskap kan förekomma inom vilka områden och verksamheter som helst. I Örebro 
län behövs ett ökat entreprenörskap inom olika områden. Bland annat är det viktigt med en 
förbättrad nyföretagarservice. För att skapa en likartad service för alla i länet görs en 
gemensam satsning. Oberoende av om man är man eller kvinna, svenskfödd eller med 
utländsk bakgrund, har arbete eller är arbetslös ska man ha tillgång till god service i hela 
länet. Ett annat område man arbetar med kopplat till entreprenörskap är utvecklingen av det 
befintliga näringslivet i länet. Sverige är en liten öppen marknadsekonomi och därför krävs 
det att näringslivet gör konkurrensförmågan i landet starkare. För att stärka ekonomin i 
regionen är det av vikt att fler företag i länet ökar sin export. Det är även av vikt att 
samarbetet mellan utbildning och näringsliv stärks.67  
 
En av de viktigaste tillväxtfaktorerna för en gynnsam framtid är att företagen i Örebro län har 
tillgång till rätt arbetskraft, alltså människor med rätt kompetens. Den snabba tekniska 
utvecklingen gör det nödvändigt för individerna att ständigt öka sin kunskapsnivå för att vara 
anställningsbara. För att tillgången på rätt arbetskraft ska öka krävs exempelvis en aktiv 
samverkan mellan skola och arbetsliv. Man försöker även öka antalet individer som söker till 
tekniska utbildningar eftersom många arbeten i regionen efterfrågar arbetskraft med teknisk 
examen.68 Regeringen har bland annat gett Örebro universitet i uppgift att ansvara för 
yrkeshögskoleutbildningar. Hösten 2003 startade utbildningar mot yrkeshögskoleexamen i 
Karlskoga, Kopparberg och Grythyttan.  
 
De sociala faktorerna har en avgörande betydelse för valet av var man vill bo och arbeta. Man 
beskriver i det regionala tillväxtprogrammet vikten av livskvalitet. Boendemiljön, tillgång till 
kulturella aktiviteter och utbildning har stor betydelse för den sociala välfärden. Varje 
geografisk plats konkurrerar ständigt med andra platser, det är av vikt att varje kommun 
arbetar med att förbättra sin attraktions- och dragningskraft. Enskilda människor/familjer har 
mycket varierande behov och efterfrågar olika ting för att trivas i sin bostadsort.69  
 
Fördjupande satsningar 
 
De fördjupande satsningarna handlar om att bygga vidare på styrkor som regionen har och att 
ta tillvara företagens dynamik och utvecklingsmöjligheter.70 Man håller på att utveckla 
regionala innovationssystem för främjande av ekonomisk tillväxt och höjd utbildningsnivå. 
Detta arbete sker i samverkan mellan näringslivet, universitet, och den offentliga 

                                                
66 Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2004-2007, s 17-18 
67 Ibid, s 18-19 
68 Ibid, s 20-21 
69 Ibid, s 22 
70 Ibid, s 17 
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förvaltningen. Länets satsningar på universitetet, närmare samarbete mellan universitetet och 
näringslivet och att stimulera företagande bland studenter och forskare kommer att ge länet en 
ekonomisk tillväxt på lång sikt. Dessa satsningar kommer att bidra till att fler företag etablerar 
sig i länet och att fler företag än idag gör affärer internationellt.71  
I länet finns en tradition inom tillverkningsindustrin. Industrierna i länet har en styrka i 
industriellt kunnande och inom teknikkunskap. Det bedrivs en del satsningar i länet för att 
stimulera utveckling inom dessa näringar. Exempel på satsningar som bedrivs är robotdalen, 
stål och metallklustret och forskningssamarbeten med näringslivet med fokus på Karlskoga.72  
 
I länet satsar man även på miljöteknik. Miljöanpassade produkter, system och tjänster med 
koppling till miljötekniken har idag relativt hög efterfrågan. Kompetens och resursbasen inom 
denna bransch är stark. Mycket tyder på att det kommer bli en stark tillväxt för miljötekniken 
i framtiden. Genom att stödja och uppmuntra till entreprenörskap, bygga nätverk mellan olika 
aktörer samt att underlätta för forskning och utveckling tror man att tillväxten inom 
miljöteknikområdet kommer att öka mycket i framtiden.73  
 
Enligt tillväxtprogrammet i Örebro län 2004-2007 behöver länet fler företag inom alla 
branscher. Med hänsyn till en ökad tillväxt är de kunskapsintensiva företagen av störst vikt. 
 
 
5.3 Lokalt tillväxtprogram Karlskoga kommun 2004-2007 
 
Det regionala tillväxtprogrammet för Örebro län ligger till grund för de lokala 
handlingsprogrammen. Det är dock varje enskild kommuns uppgift att upprätta ett eget 
handlingsprogram. Dessa program ska tydligt beskriva kommunens tillväxtinriktning utifrån 
de diskussioner som bedrivs på kommunal nivå gällande kommunens näringslivsutveckling. 
Det är av vikt att kommunens planer som beskrivs i tillväxtprogrammet är så realistiska som 
möjligt. De mål som beskrivs i en kommuns tillväxtprogram ska vara mätbara och målen ska 
fungera som långsiktigt hållbara strategier för kommunen. Karlskoga kommun ansvarar bara 
för en viss del av de projekt och arbeten som bedrivs för att stimulera utvecklingen i 
kommunen. Privata företag och enskilda personer har även en viktig roll i kommunens 
utveckling.74  Visioner har arbetats fram för den kommande tioårsperioden i Karlskoga 
kommun. De beslutade inriktningsmålen för Karlskoga kommun är:  
 

• Att man i Karlskoga ska skapa förutsättningar för ett näringsliv i tillväxt. Företagsklimatet i Karlskoga 
ska bli så bra att kommunen rankas som en av de 25 bästa i landet på fem års sikt (2006).  

• Karlskoga skall bli en mötesplats som är omtalad även utanför regionen. 
• Livsmiljön i Karlskoga ska vara så attraktiv att flyttningsnettot vänder och blir positivt på fem års sikt 

(2006).   
• Karlskoga skall bli en ledande utbildningskommun, där företag samt individer får tillgång till lärande 

som bestäms av deras behov och villkor.  
• Karlskogas kvaliteter som industriort ska utvecklas till en betydelsefull bas för de närliggande 

universitetens näringslivsanknutna forskning. Antalet doktorander skall tredubblas i kommunen inom 
fem år.  

• Kvinnor och mäns samlade resurser skall tas tillvara i Karlskoga både mänskligt och ekonomiskt, så att 
jämställdheten blir så hög att kommunen rankas bland de 25 bästa inom fem år (2006).75  

 
                                                
71 Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2004-2007, s 22-23 
72 Ibid, s 24  
73 Ibid, s 25-26 
74 Lokalt tillväxtprogram Karlskoga kommun, 2004-2007, s 2 
75 Ibid, s 5  
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Utbildningssatsningar i Karlskoga kommun 
 
Under år 2002 beslutades att det mest prioriterande målet i Karlskoga kommun var att stödja 
tillkomsten av en universitetsfilial till Örebro universitet. Detta projekt har namnet Campus 
Karlskoga. Projektet innehåller flera sammanhängande områden vilka samtliga ska verka för 
att stärka konkurrenskraften i Karlskogaregionen. Campus Karlskoga är en långsiktig insats 
där man successivt planerar och inrättar nya utbildningar som kan passa för Karlskoga 
kommun. Campus Karlskoga är både ett fysiskt område med byggnader men även ett 
”paraply” vilket samlar många fler verksamheter under sig än det traditionella universitetet.76  
 
En stödresurs för nyföretagande etablerades 2003 vid Campus Karlskoga. Inkubatorn, som 
stödresursen även kallas, har en mängd stödfunktioner som skapas för att underlätta för nya 
företag att etableras och växa. Verksamheten kommer bland annat att innefatta finansiering, 
coachning, utbildning och rådgivning. 77 
 
Ett laboratorium för avancerad forskning planeras i Karlskoga med Örebro universitet som 
huvudman. Huvudkriterierna för projekten vid laboratoriet är att det ska finnas starka 
kopplingar till regionens näringsliv, att man ligger inom universitetets valda 
forskningsprogram samt att det innehåller spetskunskap i ett nationellt perspektiv.   
Inriktningen vid laboratoriet måste utformas så att det kompletterar resurserna vid de 
etablerade lärosätena.  Laboratoriet bör, för att fungera, effektivast samarbeta med 
Karlskogainstitutet, eftersom man redan från ett etablerande får ett samarbete med ledande 
forskargrupper i landet. Detta leder till ökad legitimitet i relationerna med finansiärer, 
näringsliv och forskarsamhället.78  

 
Karlskogainstitutet har som syfte att på ett organiserat sätt ge regionens företag tillgång till 
avancerad kunskapsförsörjning med stor bredd. Samtidigt är Karlskogainstitutet ett nationellt 
pilotprojekt vilket har som syfte att prova och utveckla arbetsmodeller som överbryggar 
svagheter i det svenska innovationssystemet samt FoU/systemet. De svagheter man vill 
överbrygga är bland annat bristen på näringslivsanpassad forskning samt splittring som kan 
minska möjligheterna till samlade FoU/projekt.79  
 
Det finns planer på att etablera en teknikpark i Campus Karlskoga. Där ska företag kunna 
etablera sig i anslutning till forsknings och utbildningsaktiviteterna. Om forskningen som 
bedrivs på denna plats är tillräckligt intressant ska företag från regionen eller från annat håll 
kunna etablera sig i teknikparken och förlägga sin spetsverksamhet där.80 
 
 
Entreprenörsutbildning 
 
Eftersom Karlskoga är en industriort med hög teknologisk kompetens bör förutsättningarna 
för att utveckla och starta teknikbaserade företag vara god i kommunen. Nyföretagandet i 
Karlskoga är lågt. En tänkbar orsak till detta är att det saknas förebilder och traditioner när det 
gäller att driva och starta företag i kommunen. På grund av detta finns det förslag på att 
Örebro universitets utbildningssatsningar i Karlskoga bör kompletteras med en 

                                                
76 Lokalt tillväxtprogram Karlskoga kommun, 2004-2007, s 8 
77 Ibid, 9 
78 Ibid, s 8-9 
79 Ibid 
80 Ibid, s 10 
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entrepenörsutbildning. En entreprenörsutbildning har möjlighet att ge personer med rätt 
inställning ett bra stöd för att starta egna företag i Karlskoga.81 
  
Den mest centrala förutsättningen för hållbar och långsiktig tillväxt i en kommun är den 
lokala/regionala jordmånen.82  De åtgärder som bedrivs för att förbättra den regionala 
jordmånen i Karlskoga kommun är att:  
 

• Öka frekvensen i kommunpolitikers och kommunala tjänstemäns möten med företag i 
vardagsmiljön.  

• Öka kontakten mellan kommunens tjänstemän och näringslivsföreträdare för att förbättra 
kännedomen om deras respektive roller och förutsättningar.  

• Upplysa om att de företagsstödjande verksamheterna samlats i näringslivets hus.   
• Förkorta handläggningstiden för kommunala tillstånd.  
• Undersökning om det finns delar av den kommunala verksamheten som kan läggas ut på 

entreprenad.  

• Marknadsföra den samverkan som finns mellan företag och utbildningsväsende så att fler företag 
och utbildningar omfattas.83  

 
Ett centralt inslag för att företag ska kunna etablera sin verksamhet i kommunen är att det  
finns disponibla lokaler i kommunen att hyra. Kommunens näringslivsavdelning har upprättat 
ett lokalregister i samarbete med mäklare och fastighetsägare. Detta register ska kunna nås via 
Karlskoga kommuns hemsida. De lokaler som finns i Karlskoga kommun behöver 
kompletteras av nya för att svara mot olika företags önskemål. Det är främst lokaler för 
mindre företag som det väntas finnas ett behov av.84 
 
Det är även väsentligt att Karlskoga kommun kan erbjuda sina invånare en så attraktiv 
livsmiljö som möjligt. För att flyttningsnettot ska bli positivt i kommunen är det av vikt att det 
finns arbete, barnomsorg, bra boende, bra skolor, meningsfulla fritidsaktiviteter och god 
sjukvård i kommunen. För att förbättra livsmiljön i Karlskoga kommun arbetar man med att 
utveckla kommunikationerna, bygga attraktiva boenden och minimera köerna till 
barnomsorgen.85  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
81 Lokalt tillväxtprogram Karlskoga kommun, 2004-2007, s 9 
82 Ibid, s 11 
83 Ibid, s 12  
84 Ibid, s 18 
85 Ibid, s 20  
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6 Ett tjänstemannaperspektiv på lokal nivå 86 
 
För att få en mer ingående bild av hur näringslivssituationen ser ut i Karlskoga kommun ansåg 
jag att det var viktigt att intervjua insatta personer i kommunen. De två personer jag har 
intervjuat är Michael Sjöberg, utvecklingschef i Karlskoga kommun, och Margareta Sjögren, 
näringslivschef i Karlskoga kommun. Eftersom Michael Sjöberg är nyanställd och endast har 
arbetat som utvecklingschef på heltid i några månader ansåg han att det var bättre att 
genomföra en gemensam intervju där båda två deltog. Han ansåg att intervjun skulle bli mer 
heltäckande eftersom de båda kunde svara på frågorna men även fylla i ifall den andre 
missade att ta upp något centralt. Svaren på frågorna var samstämmiga, därför kommer jag 
inte att göra någon uppdelning av vem som har sagt vad under intervjun. Jag har i det följande 
avsnittet gjort en sammanfattning av det jag ser som mest centralt utifrån intervjun.  
 
 
Svagheterna med Karlskogas näringsliv  
 
Arbetskraftstillgången är ett problem i Karlskoga kommun som på många andra platser i 
landet, och den arbetskraft man har tillgång till i kommunen har inte alltid rätt 
utbildningsnivå. Verkstadsindustrin i Karlskoga söker främst arbetskraft med teknisk 
kompetens. Eftersom relativt få läser motsvarande utbildningar blir det svårt att rekrytera 
personal. Många företag i Karlskoga kommun verkar inom högteknologiska områden vilket 
har bidragit till att företagen blir tvungna att dammsuga universiteten i mellansverige för att 
hitta rätt personal. Anledningen till att det är svårt att rekrytera personal till företagen i 
Karlskoga beror troligtvis på att kommunen inte har rätt dragningskraft. Detta är någonting vi 
måste lösa, menar de intervjuade. Det är alltså viktigt att öka attraktionskraften i Karlskoga 
kommun. Om man jämför med det gamla Bofors så fanns aldrig samma svårigheter att locka 
personal till orten under bolagets expansiva period. 
 
 
Kommunala åtgärder för att stärka näringslivet i Karlskoga 
 
Många av Karlskoga kommuns visioner sträcker sig långsiktigt, exempelvis när det gäller 
planering av boende, utbildning och infrastruktur. Det finns även vissa åtgärder kommunen 
vill göra på kort sikt. Företagssafari är ett projekt där Karlskoga kommun skickar ut politiker 
och tjänstemän till företag för att man ska få klart för sig hur företagens arbete och vardag ser 
ut, men även hur näringslivet ser ut och vad företagen i Karlskoga kommun har för problem. 
Det man vill få klarhet i är hur besluten i kommunen påverkar företagens situation.  
 
Under våren 2007 kommer kommunen även att genomföra fokusgruppsintervjuer i Karlskoga. 
Studien görs på 50 företag i olika branscher och i olika storlekar. Genom intervjuerna vill man 
undersöka på vilket sätt kommunen kan vara en resurs och vad man kan ställa upp med för att 
underlätta för företagens arbete. Det är viktigt att företagen och kommunen har ett nära 
samarbete. Via fokusgruppsintervjuerna har man förhoppningar om att komma fram till vilka 
företagens största problem är och vad kommunen kan göra för att underlätta för företagen. De 
intervjuade poängterade även vikten av att de synpunkter som framfördes i 
fokusgruppsintervjuerna kopplas till nästkommande tillväxtprogram.  
 

                                                
86 Intervju med utvecklingschef Michael Sjöberg och Näringslivschef Margareta Sjögren, 2007-04-24 
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Karlskoga kommun har gått med i ett näringslivspolitiskt samarbete som heter Stockholm 
Business Alliance (SBA). Det är 43 kommuner som gått samman för att utveckla näringslivet 
i kommunerna. Där drar man nytta av varandra både kompetensmässigt och genom att man 
driver vissa frågor tillsammans. I SBA-/samarbetet genomför man just nu en nöjdkundindex 
undersökning, där man går ut med frågor till ett antal företag som sökt tillstånd för diverse 
projekt. Man frågar dessa företag hur de exempelvis har upplevt kommunens agerande och 
hanteringen i den gällande frågan. Svaren från denna undersökning kommer Karlskoga 
kommun till del i juni. Det som faller ut av SBA samarbetet och resultatet i denna 
underökning ska kommunen sedan ta med sig ut till förvaltningarna, och där diskutera hur 
man ska hantera relationen mellan företagen.  
 
Karlskoga kommun har förhoppningen om att man genom företagssafarin, 
fokusgruppsintervjuerna och nöjdkundindex få ett ganska gott grepp om hur näringslivet ser 
ut i kommunen och vilka möjligheter man har att hjälpa till i kommunens utveckling. Det är 
även viktigt att företagen i kommunen deltar aktivt på olika sätt, vilket är en förutsättning för 
en lyckad förbättring av situationen.  
 
 
Ekonomiska bidrag i Karlskoga kommun 
 
Karlskoga kommun har kunnat nyttja olika typer av bidrag exempelvis från Nutek och från 
Almi. Staten satsade även en del pengar när kommunen genomgick omställningsarbetet av 
försvarsverksamheten. Utöver detta har universitetet fått pengar från staten för etablerandet av 
forskningscentret i Karlskoga.  
 
Tidigare ombesörjde länsstyrelsen ett företagsstöd, de betalade ut ersättningar till företag vid 
olika typer av investeringar i byggnader, maskiner och liknande. Företagen kunde söka ett 20- 
procentigt stöd vid investeringar. I dagsläget har länsstyrelsen inga pengar till detta, men 
förhoppningsvis kommer de att få det till hösten.  
 
När det gäller EU-bidrag så betalas det för närvarade inte ut några bidrag till nya projekt, just 
nu är det en brytperiod för de gamla projekten i kommunen. Hur det kommer att se ut i 
framtiden med bidrag vet man inte i nuläget, det är en fråga man ska ta beslut om i Bryssel 
och sedan kommer det att framgå hur mycket pengar det kan röra sig om. Kanske blir det inga 
pengar alls. Karlskoga kommun har inte fått EU-/bidrag på många år. Anledningen till detta är 
att det finns många regioner i Europa som man tycker behöver stödet bättre än Karlskoga.  
 
 
Kommunens resurser till näringslivsservice 
 
På kommunstyrelsen i Karlskoga arbetar en anställd på 100 procent och en på 50 procent när 
det gäller näringslivsservicefrågor i kommunen. I Näringslivets hus i Karlskoga arbetar ett 
antal aktörer som samverkar för att stärka det lokala näringslivet. Dessa aktörer är Karlskoga 
kommuns näringslivsservice, nyföretagarcentrum, Almi innovation samt, företagarföreningen 
Möckelnföretagen. Aktörerna samverkar även på olika sätt med företagarna i kommunen. 
Varje aktör har sin egen budget att arbeta utifrån. Ett flertal personer arbetar även med 
aktiviteter som påverkar företagens utveckling, man arbetar bland annat med 
kommunikationer, vägnät, Campussatsningen och internationella kontakter.  
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Karlskoga kommuns främsta samarbetspartners  
 
Det sker ett samarbete mellan Karlskoga kommun och andra kommuner i olika konstellationer 
och i olika sammanhang. Det gäller att hitta maximala effekter på alla håll och kanter. Det 
finns ett samarbetsområde som heter östra Värmland, där ingår Karlskoga, Degerfors, 
Hällefors, Storfors, Filipstad och Kristinehamn kommun. Dessa kommuner har varit en 
arbetsmarknadsregion sedan väldigt lång tid tillbaka eftersom man har samma struktur på 
näringslivet. Kommunerna har många företag med tillverkningsinriktning inom exempelvis 
stål och verkstad. Man har även haft på gång att samarbeta mer administrativt mellan 
kommunerna, detta samarbete skulle gå ut på att varje kommun inte kan bygga allt i 
kommunen på egen hand utan att man istället går ihop med någon av de andra kommunerna. 
Fördelarna med sådana åtaganden är att dessa projekt kan bli effektivare men framförallt 
kostnadsmässigt mer gynnsamma. Detta projekt har dock inte fallit så väl ut, det har varit väl 
svårt att få ihop. De 6 kommunerna har länge varit en arbetsmarknadsregion, man har 
samverkat under väldigt många år. Den främsta anledningen till samarbetet beror på att man 
har liknande struktur i de olika kommunerna men också att man har haft liknande 
näringslivsproblem.  
 
Arbetsförmedlingarna i de olika kommunerna har även ett visst samarbete. De träffas för att 
tillgodose näringslivets behov, utbildningssatsningar och liknande. Karlskoga kommun är 
även med i ett projekt som heter nyföretagarservice i Örebro län. Där arbetar man med att 
skapa förutsättningar för personer som redan är i arbete och som vill starta eget företag. 
Meningen med detta projekt är att stärka och skapa goda förutsättningar för det framtida 
näringslivet.  
 
En central faktor i Stockholm Business Alliance samarbetet är att arbeta med regionens 
marknadsföring internationellt sett. Karlskoga kommun är mycket liten om man jämför 
internationellt, så för att bli synlig måste man marknadsföra sig i ett större sammanhang. 
Företagsetableringen i Karlskoga är inte så hög. Genom bland annat SBA- samarbetet tror de 
intervjuade att man kommer att få kunskaper om hur man hanterar företagsamhet på andra 
platser i Sverige och därigenom fylla på sin egen kunskapsnivå.  
  
Karlskoga kommun har ofta ett nära samarbete med Degerfors eftersom kommunerna ligger 
så nära varandra. Det är mycket utpendling från Degerfors, många av invånarna där arbetar i 
Karlskoga. Flera företag i Karlskoga och Degerfors har en bra relation till varandra. Det finns 
bland annat en företagsförening som är gemensam i kommunerna. Ett samarbete har även 
inletts kring översiktlig fysisk planering och det ger förutsättningar för näringslivet fysiskt 
sett. Detta projekt kan mynna ut i att det blir ett djupare samarbete mellan kommunerna. Både 
Karlskoga och Degerfors är med i det som kallas stål- och metallklustret, det är en 
sammanslutning av en mängd företag i 6 kommuner i östra Värmland. Man har i stål -och 
metallklustret en gemensam styrgrupp som granskar vilka resurser som finns inom företagen i 
denna bransch. Även företagens samverkan gentemot kund aktualiseras.   
 
Enligt de intervjuade har samarbetet med Degerfors varit svårt ur vissa aspekter, en av 
anledningarna till detta är att det finns ett storebrorskomplex i Karlskoga, man vill klara sig på 
egen hand.  
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Det framtida näringslivet i Karlskoga kommun 
 
Det är svårt att fullt ut sia om vilka verksamheter som kommer att gå bäst i framtiden. 
Miljöbranschen går det bra för i kommunen. Ambassadörer från USA, Korea och Ungern har 
varit och tittat på de miljölösningar som finns i Karlskoga. Morphic/koncernen sysslar bland 
annat med bränsleceller och vindkraftverk vilket är en relativt liten verksamhet idag, men man 
börjar se en utveckling i denna bransch och det är inte omöjligt att det kan bli en stor sak i 
framtiden.   
 
Den traditionella tekniken som till exempel kemi -och verkstadsindustrin kommer troligtvis 
också att stå sig bra. Det går även bra för företagen som sysslar med medicin och 
medicinteknik. Det är mycket på gång i kommunen. Företagen kommer antagligen att växa 
sig ekonomiskt starkare men i vilken utsträckning det genererar fler arbetstillfällen är väldigt 
svårt att säga. Idag kräver industrin mindre arbetskraft än tidigare. För Karlskoga kommun är 
det viktigt att ha ett brett fokus och ett diversifierat näringsliv. Om man pratar om hållbar 
ekonomisk utveckling i kommunen bör det inte stå och falla med en bransch, som det tidigare 
gjorde under Bofors expansiva period. Det är viktigt att näringslivet diversifieras i Karlskoga 
så att topparna och dalarna jämnas ut.  
 
 
Utbildningssatsningarnas betydelse för Karlskoga kommun 
 
Campus Karlskoga befinner sig i sin linda än så länge. I dagsläget är det 100-150 studenter 
som läser i Karlskoga. Målet är att det ska vara omkring 500-1000 studenter. Etablerandet av 
Campus Karlskoga kommer att ta sin tid men de intervjuade tror att det kommer ha en 
oerhörd betydelse för Karlskogas utveckling framöver. De tror även att etablerandet av 
teknikcollage kommer vara en viktig framgångsfaktor för Karlskoga kommun. Det kommer 
dock att ta väldigt lång tid innan man kan se vilken inverkan utbildningssatsningarna har haft 
för Karlskoga. Satsningen på modellering och simulering är också väldigt viktigt för 
Karlskoga kommun. Det kommer att höja statusen på näringslivet i kommunen om man via 
den får hit professorer, lektorer och doktorander. Näringslivet i Karlskoga är väldigt positivt 
inställd till utbildningssatsningarna. Många av företagen i kommunen är villiga att ställa upp 
på olika sätt. De intervjuade har dock inte någon klar uppfattning om allting som sker i 
kommunen, många företag jobbar exempelvis direkt mot universitetet i olika projekt. 
 
 
Utformandet av det regionala och kommunala tillväxtprogrammet 
 
Vid utformandet av det kommunala tillväxtprogrammet måste man ta hänsyn till vad som står 
i det regionala tillväxtprogrammet. Skrivningen i det regionala programmet omfattar även 
Karlskoga kommun.12 kommuner i Örebro län ska skriva programmet tillsammans. Det är 
viktigt att delar av det som står i det kommunala programmet även finns med i det regionala. 
De pengar som kommer till regionen via det regionala programmet tilldelas även de olika 
kommunerna. Sannolikt får man inte med alla aspekter som är centrala för Karlskoga 
kommun i det regionala programmet, och har man för vitt skilda ändamål i det kommunala 
programmet gentemot det regionala, kan man inte räkna med att få något ekonomiskt stöd. Då 
får man istället finansiera det mesta i kommunen på egen hand. För att det regionala 
programmet ska bli så gynnsamt som möjligt för alla i Örebro län är det av vikt att hitta 
effekter/områden som är viktiga för hela regionen. Entreprenörskap har varit ett sådant 
område. Entreprenörskap i form av nyföretagande och entreprenörskap i skolan, det är två 
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områden som är viktiga för hela Örebro län. Detta finns beskrivet i det regionala programmet. 
Sedan är det upp till varje enskild kommun att skriva ner något överensstämmande med det 
regionala på kommunal nivå. 
 
Vid utformandet av det regionala tillväxtprogrammet 2004-2007 arbetade man aktivt med att 
bjuda in personer från de 12 kommunerna i Örebro län att delta i arbetet. Inför nästa regionala 
tillväxtprogram har de intervjuade stora förhoppningar om att samarbetet vid utformandet ska 
bli ännu bättre, ännu mer förankrat. Insatta personer i de olika kommunerna sitter alltså med 
och diskuterar olika scenarier och olika områden som man behöver arbeta med. Vid 
utformandet av det regionala tillväxtprogrammet 2004-2007 valde man först ut 10 
arbetsområden och därefter kom man överens om vilka av arbetsområdena som var mest 
centrala för regionen. Vid utformandet av tidigare regionala program har inte samarbetet 
mellan kommunerna fungerat lika bra. Då formulerades någonting på regional nivå utan tydlig 
förankring till de olika kommunerna i länet. Numera är det väldigt viktigt att man för fram 
kommunens syn när man arbetar fram det regionala tillväxtprogrammet. De intervjuade anser 
att det är viktigt att samarbetet fungerar väl och att alla kommunerna känner igen sig i det 
regionala programmet och att samtliga kommuner har en känsla av regionstillhörighet.  
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7 En tematisk analys av näringspolitiken  
 
Det finns tydliga kopplingar mellan det lokala tillväxtprogrammet i Karlskoga 2004-2007 och 
de två regionala programmen för Örebro län. De strategier som utarbetats på länsnivå har man 
tagit hänsyn till vid utformandet av Karlskogas tillväxtprogram. Näringslivsklimatet är 
liknande för många av kommunerna i Örebro län, vilket gör att man står och har stått inför 
liknande problem i flertalet av kommunerna.   
 
Karlskoga kommun har under de senaste decennierna arbetat hårt för att göra kommunen mer 
attraktiv för företagare och arbetstagare. Skälet är att kommunen under en längre tid drabbats 
av arbetsmarknadsmässiga nedgångar som medfört att en stor del av den tidigare 
befolkningen har valt att flytta från kommunen. Dilemmat som man har varit tvungen att lösa 
i Karlskoga är kopplat till om man ska förlita sig på sin traditionella industriprofil eller om 
man ska sträva efter att diversifiera näringslivet, och då rikta in sig på etablering av företag i 
nya branscher. Karlskoga kommun har haft en ovanligt stor industrisektor under lång tid, 
därför finns viljan att nya företag inom denna sektor etableras. Det har skett en diversifiering 
de senaste åren och idag är flera nya företag etablerade i kommunen inom exempelvis 
servicesektorn. Nyföretagandet i kommunen är fortfarande relativt lågt, och kommunen är i 
behov av nya företag efter försvars- och basindustrins neddragningar. Många av de projekt 
och utbildningssatsningar som bedrivs i kommunen indikerar att näringslivet håller på att 
stabiliseras, men om det leder till att inflyttningen till kommunen tar fart igen återstår att se.  
 
 
7.1 Näringspolitikens förändring över tid  
 
För några decennier sedan utövade staten stark kontroll över den kommunala 
näringsutvecklingen. Kommunen hade en mer begränsad bestämmanderätt. Staten var på 
denna tid den viktigaste näringspolitiska aktören, men numera är staten bara en av flera 
viktiga aktörer. 
 
Expansionen av den kommunala näringspolitiken skedde under 1980-talet i Sverige. Att det 
inträffade just då berodde på den lågkonjunktur och strukturomvandling som skedde i flera 
basindustrier vid den här tiden. Numera har kommunerna mycket mer att säga till om och kan 
påverka näringslivet på ett mer omfattande sätt än tidigare. För några tiotal år sedan var 
näringspolitikernas främsta uppgift att ansvara för markbehovet och infrastrukturen i 
kommunen. Det var svårare för kommunen att agera gällande det lokala näringslivet, antalet 
personer som arbetade med näringspolitiska frågor var även betydligt färre än idag.  
 
En orsak till att staten påverkade besluten i Karlskoga var att man bland annat månade om 
Bofors och dess försvarsrelaterade tillverkningsindustri. Staten var angelägen om att 
tillverkningen fungerade väl, och det var på grund av statliga behov som Bofors kom att 
utvecklas.   
 
Idag är näringspolitiken i Karlskoga kommun integrerad med flera andra kommunala 
politikområden och därmed anser jag att möjligheterna till att lyckas förbättra 
näringslivssituationen i kommunen har ökat. För att företagsklimatet i Karlskoga ska kunna 
stärkas på bästa sätt är det av stor vikt att det råder ett nära samarbete mellan företagen och 
kommunens myndigheter och politiker. Att Karlskoga kommun numera kan ta ett större 
ansvar för näringspolitiken i kommunen tror jag kommer att ha en positiv effekt. Karlskogas 
näringsliv är idag mer diversifierat än tidigare och kommunen har företag inom fler branscher 
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än förut. För att kommunen ska kunna stötta näringslivet på bästa sätt är det gynnsamt att 
kommunens befogenheter och resurser har ökat.     
 
 
7.2 Fokusområden i utvecklingsarbetet 
 
Det är viktigt att Karlskoga kommun verkar inom flera områden för att 
näringslivsutvecklingen ska bli så gynnsam som möjligt. Den mest centrala förutsättningen 
för att kommunen ska nå en långsiktig tillväxt är den lokala/regionala jordmånen. I det lokala 
tillväxtprogrammet 2004-2007 beskrivs hur man arbetar med vissa åtgärder i kommunen för 
att förbättra dess jordmån. Åtgärderna kommer förhoppningsvis att bidra till ett närmare 
samarbete mellan företagen och kommunen. Om kommunen har god kännedom om hur 
företagens situation ser ut ökar sannolikt möjligheterna att kunna ge stöd till företagen på 
olika sätt.     
 
Karlskoga satsar även mycket på högre utbildning i kommunen. Man är övertygad om att 
utbildningssatsningarna kommer ha en stor betydelse för Karlskogas näringslivsutveckling. 
Utbildningarna kommer förhoppningsvis leda till att studenterna blir lämpade för Karlskogas 
näringsliv i framtiden. Det är av stor vikt att utbildningarna vid Campus Karlskoga har ett 
nära samarbete med företagen i kommunen. Många företag är även angelägna av att ställa upp 
på olika sätt, med bland annat praktikplatser och möjlighet till ex-jobb. Om studenterna i 
Karlskoga har en nära kontakt med näringslivet i kommunen blir förutsättningarna till att de 
stannar kvar i kommunen större. Det är med andra ord av vikt att utbildningarna som etableras 
i Karlskoga ligger i linje med den kompetens som företagen efterfrågar, om den gör det 
kommer både studenterna och näringslivet i Karlskoga tjäna på att det finns högre utbildning 
på orten.  
 
Nyföretagandet i Karlskoga kommun är lågt om man jämför med landet i övrigt. Detta är 
förmodligen kopplat till att det saknas tradition när det gäller att driva och starta företag i 
kommunen. För att kunna ändra den rådande situationen är det av stor vikt att etablera 
entreprenörsutbildningar i kommunen. Det är viktigt att låta inspirerade människor få 
möjligheten att lära sig hur man startar och driver företag. Om dessa personer får den kunskap 
de behöver är möjligheten stor att det kommer att leda till nyetableringar av företag i 
kommunen.   
 
Många av kommunens initiativ för att stärka näringslivet i Karlskoga sker på lokal nivå, men 
Karlskoga kommun samarbetar även med flera andra kommuner. Karlskoga har bland annat 
gått med i Stockholm Business Alliance, vilket är ett näringslivspolitiskt samarbete mellan 43 
kommuner i Mellansverige. Det är viktigt att Karlskoga samarbetar i större sammanhang. 
Genom detta samarbete kan kommunen marknadsföra sig internationellt och förhoppningsvis 
öka möjligheterna för starkare affärsförbindelser med andra länder. Det är av vikt att 
företagen inom bland annat tillverkningsindustrin och miljöindustrin i Karlskoga lyckas nå ut 
på den internationella marknaden. För miljöindustrin är den svenska marknaden relativt 
begränsad. Lyckas man etablera sig internationellt ökar förutsättningarna för utbyggnad av 
verksamheten i hög grad.  
 
Det är viktigt att de olika aktörerna i Karlskoga kommun samordnas på ett bra sätt. Om 
kommunens företag, intresseorganisationer, och andra näringspolitiska aktörer kan samordnas 
på ett bra sätt är det betydelsefullt. Dessa kan via samverkan komma fram till en gemensam 
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strategi för hur näringslivet bör utvecklas i framtiden. Strategin blir mer omfattad om fler 
aktörer kommer överens om den gemensamt.  
 
7.3 Finansiering och resurser  
 
Det statliga stödet har varit betydelsefullt för Bofors utveckling. Staten hade behov av det 
försvarsmaterial som Bofors producerade. Bofors har haft en mycket central betydelse för 
Karlskoga kommun. Större delen av näringslivet i Karlskoga kommun var tidigare uppbyggt 
med anknytning till Bofors. Industristrukturen i Karlskoga har sedan generationer formats av 
de krav som utvecklingen och produktionen av försvarsmaterial ställer.   
 
Karlskoga kommun har haft tillgång till olika typer av bidrag, man har exempelvis kunnat 
nyttja bidrag från Nutek (regionalt utvecklingsbidrag och landsbygdsstöd) och från ALMI: s 
företagskrediter. Vid omställningsarbetet av försvarsverksamheten hjälpte staten kommunen 
på olika sätt. Att de bidrag man har kunnat nyttja har haft en positiv inverkan på kommunen 
råder det inget tvivel om. Det är dock svårare att spekulera i hur kommunen hade sett ut utan 
olika bidragsgivare. Bofors, men även Karlskoga som kommun, har påverkats positivt genom 
den starka kopplingen till den svenska staten.  
 
Andra bidrag som har haft stor betydelse för företagen i Karlskoga är länsstyrelsens 
företagsstöd. Stödet bidrog till att nyinvesteringarna för företagen kunde bli upp till 20 
procent billigare, förhoppningsvis kommer länsstyrelsen få in pengar till liknande stödresurser 
till hösten. Det är betydelsefullt att företagen i Karlskoga kan söka liknande finansiella stöd. 
Dessa kan uppmuntra företagen till nyinvesteringar. Om företagens utgifter minskar blir deras 
potentiella möjligheter till expansion troligtvis större.  
 
EU-bidragen har även haft stor betydelse för flera olika projekt i Karlskoga kommun. I 
dagsläget har man dock inte tillgång till EU-bidrag.  Det är inte uteslutet att man får tillgång 
till det på nytt i framtiden. Det råder delade meningar i kommunen om EU-bidragens effekt på 
näringslivet. Vissa menar att kommunen bör klara sig mer på egen hand och då inte nyttja 
statliga medel och EU-bidrag.  
 
Det sker ett relativt omfattande samarbete mellan flera olika aktörer i Karlskoga kommun 
gällande kommunens näringsliv. Dessa aktörer samverkar i olika sammanhang och även med 
de lokala företagen. Utifrån intervjun och genom min studie har jag fått uppfattningen om att 
kommunens resurser har ökat gällande kommunens näringslivsservice. Detta indikerar på att 
det finns bra möjligheter till att näringslivet i Karlskoga kommer att utvecklas positivt 
framöver.  
 
 
7.4 Samverkan på länsnivå och kommunal nivå 
 
Karlskoga kommun deltar i ett samarbetsområde som heter östra Värmland, där ingår även 
Degerfors, Hällefors, Storfors, Filipstad och Kristinehamns kommuner. Näringslivet i dessa 
kommuner är relativt samstämmigt i sin karaktär. Därför har man under lång tid varit en 
arbetsmarknadsregion. Arbetsförmedlingarna i de olika kommunerna har också ett visst 
samarbete. Eftersom näringslivet är baserat på liknande verksamheter har man mycket att 
vinna på ett nära samarbete. Anställda på de olika arbetsförmedlingarna träffas kontinuerligt 
för att tillgodose näringslivets behov och kommande utbildningssatsningar i kommunerna.  
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Karlskoga ingår även i Stockholm Business Alliance. Att marknadsföra sig som kommun i 
större sammanhang är av stor vikt för Karlskoga. Det är nödvändigt för en kommun av 
Karlskogas storlek att man försöker marknadsföra sig i större sammanhang. Flera av företagen 
i Karlskoga har potential till att etablera sig på den internationella marknaden, som 
exempelvis miljötekniken. Marknaden för miljötekniska företag är begränsad i Sverige.  
 
Karlskoga kommun har under många år haft ett nära samarbete med Degerfors, mest beroende 
på att kommunerna ligger så nära varandra. Många av invånarna i Degerfors arbetar i 
Karlskoga. Flera företag i de båda kommunerna har en nära relation till varandra. Det verkar 
ändå inte som att samarbetet mellan dessa kommuner ännu nått sin fulla potential. Det är 
mindre än en mil mellan orterna som fram till år 1925 tillhörde samma kommun och många 
av företagen i kommunerna sysslar med likartad verksamhet. Samarbetet är dock 
förhållandevis begränsat. Vid min intervju framgick att samarbetet inte har varit helt enkelt. 
Mycket tyder på att det finns ett storebrorkomplex i Karlskoga, att man vill klara sig på egen 
hand. Trots eventuella motsättningar finns förmodligen mycket att vinna på ett närmare 
samarbete.  
 
Vid utformandet av det regionala tillväxtprogrammet deltar representanter från samtliga 
kommuner i Örebro län. Detta är ett relativt nytt sätt att arbeta fram det regionala 
tillväxtprogrammet. Tidigare fattades beslut på regional nivå utan tydlig förankring i de olika 
kommunerna. Det är viktigt att samarbetet fungerar väl och att alla kommunerna för fram sin 
syn när tillväxtprogrammet arbetas fram. Om man på kommunal nivå styrker vikten av de 
frågor som gäller för regionen i stort, kommer beslutsresultatet även att ge effekt för den 
enskilda kommunen.  
 
En av de viktigaste strategierna för att Karlskogas näringsliv ska kunna stärkas är sannolikt att 
samverka med andra regioner/kommuner. Numera förlitar sig inte kommunen lika mycket till 
statlig inblandning, vilket man gjorde under Bofors expansiva period. Istället är det av vikt att 
samarbeta i flera olika konstellationer. Via SBA-/samarbetet, samarbetsområdet östra 
Värmland och Örebro län har Karlskoga kommun ett stort kontaktnät. Dessa samarbeten 
bidrar sannolikt till att Karlskoga hittar nya strategier för att stärka sitt näringsliv. Men 
samtidigt tror jag det är av vikt att man fortsätter agera på lokal nivå i Karlskoga. Man bör 
alltså även ha en tydlig lokal strategi för hur man ska gå tillväga för att stärka näringslivet i 
kommunen. Karlskogas situation är inte helt och hållet likt andra kommuners situation, det är 
därför av vikt att man fortsätter att på lokal nivå bedriva projekt/aktiviteter som leder till att 
näringslivet och företagsklimatet stärks.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

8 Slutsatser och egna reflektioner 
 
Denna studie rymde tre frågeställningar. Samtliga frågor har jag diskuterat i analyskapitlet. 
Utifrån den diskussion jag för i analyskapitlet men även utifrån uppsatsen i stort skall jag 
redogöra för de slutsatser jag har kommit fram till.   
 
Den första frågeställningen behandlar vilken inriktning och vilka åtgärder som den 
kommunala näringslivsstrategin innehåller. Karlskoga kommuns näringslivsstrategi uppfattar 
jag som relativt omfattande. Kommunen agerar bland annat i flera olika sammanhang och i 
olika konstellationer för att nå största möjliga effekt på näringslivet. En viktig åtgärd i den 
kommunala näringslivsstrategin är att satsa på högre utbildning i kommunen. Campus 
Karlskoga kommer definitivt vara en central faktor för Karlskogas näringsliv i framtiden. 
Andra utbildningssatsningar är också av stor vikt, en entreprenörsutbildning är av vikt för 
kommande nyetableringar av företag i kommunen.   
 
En annan viktig åtgärd är att stärka den lokala jordmånen i Karlskoga kommun. Av de 
åtgärder som kommunen arbetar med i anknytning till jordmånen anser jag att samarbetet 
mellan kommunen och företagen är den viktigaste. Flera projekt bedrivs i nuläget i Karlskoga 
för att få bättre uppfattning om hur man på ett bra sätt kan ge stöd till företagen i kommunen. 
Kommunen behöver oupphörligen vara uppdaterat om hur företagens situation ser ut för att på 
ett bra sätt möta företagens och näringslivets förhoppningar. För att inflyttningen ska bli 
större än utflyttningen är det av vikt att Karlskoga uppfattas som en attraktiv kommun, med 
bland annat attraktiva boenden, arbeten och med bra barnomsorg.   
 
Att Karlskoga kommun samverkar med Örebro län, kommuner i östra Värmland och att man 
bland annat är med i SBA- samarbetet är en viktig faktor för kommunen. En kommun i 
Karlskogas storlek med tämligen nischat näringsliv tjänar mycket på att ingå i större 
sammanhang, eftersom man bland annat kan marknadsföra sig som kommun på det sättet. 
Men samtidigt måste Karlskoga kommun agera på egen hand, det är viktigt att samarbeta i 
större sammanhang men man bör även ha en tydlig lokal strategi för hur man ska gå tillväga 
när det gäller näringslivsutvecklingen. För att den lokala strategin ska bli så gynnsam som 
möjligt är det viktigt att det sker ett samarbete mellan flera av kommunens aktörer.  
 
Frågeställning nummer två berör på vilket sätt Karlskogas näringslivsstrategi är integrerad i 
det regionala näringslivsprogrammet. Numera är Karlskogas näringslivsstrategi integrerad 
med det regionala tillväxtprogrammet i flera avseenden. Det regionala tillväxtprogrammet 
arbetas fram med insatta personer från samtliga kommuner i länet. Dessa kommer överens om 
vilka frågor som är mest centrala för regionen att lägga vikt vid. Sedan är det upp till varje 
enskild kommun att formulera en handlingsplan på lokal nivå som helst ska ligga i linje med 
det regionala programmet. Om man tydligt förankrar det lokala handlingsprogrammet med det 
regionala får kommunen möjlighet att utnyttja de bidrag som står till buds.  
 

Den tredje frågeställningen tar upp vilka kommuner Karlskoga kommun ser som sina främsta 
samarbetspartners, samt inom vilka områden det sker ett samarbete. Karlskoga kommun 
bedriver samarbete med flera andra kommuner. Dessa kommuner ligger nästan uteslutande i 
närmiljön. Det är dock inte lätt att peka ut någon specifik kommun som man har ett närmare 
samarbete med. Helt klart är att kommunen har en nära relation till kommunerna i Örebro län 
och då främst Örebro. Mycket beror på de utbildningssatsningar som bedrivs i Karlskoga. 
Dessa har en nära koppling till Örebro universitet.  
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Företagen har i första hand ett nära samarbete med företag inom samma bransch. Exempelvis 
har företag i Karlskoga och Degerfors ett nära samarbete, men även företag i östra Värmland 
har mycket att vinna på ett samarbete, eftersom man verkar inom samma områden och har 
möjlighet att stärka varandra. 
 
Egna reflektioner 
 
I denna uppsats har jag i många avseenden fått klart för mig hur Karlskoga kommun agerar 
för att stärka näringslivet i kommunen. Idag bedrivs ett relativt omfattande arbete för att bland 
annat kartlägga vilka företagens önskemål är och vilka brister som finns i kommunens 
näringsliv. Kommunen har till exempel stora förhoppningar på utbildningssatsningarna och 
dess inverkan på kommunen. Jag tror helt klart att utbildningssatsningarna är viktiga för 
Karlskoga kommuns framtida utveckling. Om man lyckas marknadsföra de utbildningar som 
finns/kommer att finnas på Campus Karlskoga på ett bra sätt kommer det troligtvis att locka 
studenter till orten. Sedan är det av vikt att kommunen och företagen arbetar med att få dessa 
studenter att stanna kvar efter studietiden.  
 
Karlskoga samverkar med olika kommuner, regioner i olika sammanslutningar. Jag tror det är 
av vikt att man samverkar i flera sammanhang för att få ny kunskap om hur man agerar för att 
stärka kommunen. Det kan dock bli ett dilemma om kommunen förlitar sig för mycket på 
dessa sammanslutningar. I SBA samarbetet samverkar 43 kommuner, på många sätt är 
säkerligen detta samarbete positivt. Men risken är att Karlskoga inte kommer till sin rätt i 
alltför stora sammanhang. Jag tror därför att det är av vikt att det finns en tydlig lokal strategi 
gällande Karlskogas näringsutveckling. Det är viktigt att man samordnar olika lokala aktörer i 
Karlskoga kommun. Och att dessa i samverkan med kommunen arbetar fram en gemensam 
strategi för hur den kommande näringsutvecklingen i Karlskoga bör se ut.  
 
Jag anser att Karlskoga kommun har en relativt tydlig uppfattning om vilka aktiviteter och 
projekt som bör bedrivas för att stärka det lokala näringslivet. I dagsläget bedrivs en mängd 
olika aktiviteter via man förhoppningsvis får en tydlig bild av hur man bör gå tillväga för att 
stärka näringslivet inför framtiden. Men vilket utslag dessa aktiviteter får är svårt att sia om i 
dagsläget. Vissa av inriktningsmålen i det lokala tillväxtprogrammet 2004-2007 anser jag är 
aningen orealistiska. För att Karlskoga kommun exempelvis ska kunna vända flyttningsnettot 
till positivt och att kommunens företagsklimat ska rankas som en av de 25 bästa i landet inom 
fem år, krävs det en mycket handgriplig strategi. Jag tycker inte riktigt att de åtgärder som 
presenteras i tillväxtprogrammet tydliggör hur man ska lyckas uppnå inriktningsmålen.  
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9 Sammanfattning 
 
Karlskoga kommun har under de senaste decennierna drabbats av både 
arbetsmarknadsmässiga och kommunalekonomiska nedgångar. Invånarantalet i kommunen 
har i och med situationen stadigt sjunkit sedan början på 1970-talet. Kommunens främsta 
uppgift har länge varit att upprätthålla invånarantalet i Karlskoga och att göra kommunen mer 
attraktiv för företag att etablera sig i. Nuförtiden saknas både företag i Karlskoga och 
kompetent arbetskraft.  
 
Uppsatsens syfte är att analysera den näringslivsstrategi som Karlskoga kommun utformat för 
att möta den rådande krisen i kommunen. För att uppnå syftet ska uppsatsen svara på följande 
frågeställningar: Vilken inriktning och vilka åtgärder innehåller den kommunala 
näringslivsstrategin?, På vilket sätt är Karlskogas näringslivsstrategi integrerad i det regionala 
näringslivsprogrammet?, Vilka kommuner ser Karlskoga kommun som sina främsta 
samarbetspartners, och inom vilka områden sker samarbetet?  För att svara på syftet och 
frågeställningar har jag gjort en fallstudie av Karlskoga kommun. Som en del av studien har 
jag intervjuat näringslivschefen och utvecklingschefen i Karlskoga kommun. Jag har även 
redogjort för det mest centrala i regionala utvecklingsprogrammet, regionala 
tillväxtprogrammet 2004-2007 och det lokala tillväxtprogrammet för Karlskoga kommun 
2004-2007. Utifrån de insamlade uppgifterna har jag analyserat den rådande situationen med 
koppling till mina frågeställningar.  
 
Det bedrivs en hel del olika projekt/aktiviteter för att stärka Karlskogas näringsliv. De två 
personerna jag intervjuade har stora förhoppningar om att utbildningssatsningarna i Karlskoga 
kommer att stärka kommunens näringsliv. Genom utbildningssatsningarna kommer 
kommunen troligtvis att få tillgång till kvalificerad arbetskraft i framtiden. En annan central 
faktor för en gynnsam utveckling är att kommunen samarbetar med andra kommuner och 
regioner. Karlskoga kommun har bland annat ett nära samarbetet med Örebro län, många 
frågor drivs gemensamt i Örebro läns kommuner. Att stärka den regionala/lokala jordmånen 
är ett område man arbetar gemensamt med. En annan central faktor för kommunens 
näringslivsutveckling är att kommunen marknadsför sig i landet och internationellt på ett bra 
sätt. Det är av vikt att komma fram till vad kommunens starkaste sidor är och vilka företag 
som gynnas av att etablera sig i kommunen.  
 
För att Karlskogas näringsliv ska stärkas på bästa sätt är det av vikt att flera av kommunens 
aktörer samverkar. Det är viktigt att det sker ett omfattande samarbete mellan kommunens 
företag, intresseorganisationer och liknande. Och genom detta samarbete etablera en tydlig 
lokal strategi för hur Karlskogas näringsliv bör utvecklas i framtiden.  
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Bilaga 
 
Frågor 
 
1) Vilka problem anser du är viktigast att lösa i Karlskoga kommun, gällande 
näringslivsutvecklingen? Vilka svagheter finns det hos Karlskogas näringsliv?  
 
2) Hur går man tillväga inom Karlskoga kommun för att förbättra näringslivssituationen på 
kort och lång sikt? Alltså vilka strategier använder man sig av för att stärka näringslivet i 
kommunen?  
 
3) Har man kunnat nyttja ekonomiska bidrag för att stärka näringslivet i Karlskoga? Vad har 
de i så fall haft för effekt på näringslivet? (Men även om man har tillgång till bidrag idag och 
vilken effekt det i så fall har är av vikt).  
 
4) Vilka/vilken kommun ser Karlskoga som sin främsta samarbetspartner? Inom vilka 
områden sker ett samarbete? 
 
5) Hur ser samarbetet med Degerfors kommun ut och på vilket sätt gynnar samarbetet 
Karlskogas/Degerfors näringsliv? Inom vilka områden sker ett samarbete?  
 
6) Vilka verksamheter/företag i Karlskoga kommun tror man kommer att gå bäst och växa sig 
starkast i framtiden? Vad tyder på detta? Vilka näringar väntas få det tuffare?  
 
7) Vilken betydelse har Campus Karlskoga och andra utbildningssatsningar för Karlskoga 
kommun? Har dessa utbildningssatsningar haft en positiv inverkan på kommunen? Och hur 
ser samarbetet ut med Örebro Universitet?  
 
8) Finns det ytterligare aspekter vad gäller näringslivsutvecklingen som kan vara av vikt att 
känna till? Som exempelvis något projekt eller tillvägagångssätt man använder för att stärka 
situationen i kommunen eller liknande.  
 
Sammanfattning: en avslutande diskussion och möjlighet till förtydligande och eventuella 
tillägg till de frågor vi har diskuterat.  
 
 
 


