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Abstract 
 
The aim of this study is to investigate the implementation process and the implementation 

steering of the social development aspects, gender equality and integration, in the program for 

regional development of the region Kronoberg in the period of 2004-2007.  

 

The study asks three questions: 1) How have the social development aspects, gender equality 

and integration, been implemented in the program for regional development of the region 

Kronoberg? 2) What has facilitated or hindered the implementation of the two social 

development aspects? 3) What possibilities to steer the implementation process of the two 

social development aspects exist at the governmental and at the regional level?  

 

In order to answer these questions a qualitative method has been used. To be able to analyse 

the empirical material, which consists of documents and interviews, the theoretical framework 

comprehends the policy process and implementation steering. The conclusion is that the 

incorporation of the social development aspects in the regional development program does not 

fully correspond with the central intentions, and that is due to circumstances at the regional 

level. 
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1. Inledning 
Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet fördes tanken fram om hållbar utveckling i 

Sverige (Prop. 2001/02:4, Skr. 2003/04:129, SOU 2000:7). Denna tanke grundar sig i FN:s 

kommission om miljö och utveckling, den så kallade Brundtlandkommissionen, och dess 

rapport om hållbar utveckling i slutet på 1980-talet. I rapporten fastställdes att den 

ekonomiska tillväxten måste bygga på ett hållbarhetsperspektiv och ett långsiktigt tänkande, 

där allt från ekonomiska, ekologiska, sociala till kulturella aspekter beaktas (Bilaga 7, SOU 

2000:7:23). Brundtlandkommissionen menade att det är vi människor som kan och ska se till 

att den framtida utvecklingen är hållbar: 
 

Mänskligheten har förmåga att skapa en hållbar utveckling – att försäkra sig om att 
utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov (Brundtlandkommissionens definition av hållbar 
utveckling, citerat i Nutek 2006a:4).  

 

I en skrivelse från regeringen 2003 stadgades att hållbar utveckling skulle vara ett 

övergripande mål för regeringens politik, vilket innebar att alla politiska beslut skulle 

utformas på ett sådant sätt att ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser beaktas ur 

ett längre tidsperspektiv (Skr. 2003/04:129). Således skulle även den regionala 

utvecklingspolitiken innefattas av ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. Dessa tre 

aspekter utgör drivkrafter och möjligheter för en hållbar tillväxt och utveckling. Målet med 

den regionala utvecklingspolitiken är att utveckla Sveriges regioner till ”väl fungerande och 

hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå” (Prop. 2001/02:4:101f.). 

Politiken ska därmed ”bidra till att nuvarande och kommande generationer kan erbjudas sunda 

ekonomiska, sociala och ekologiska förhållanden” (ibid.). Att utveckla hållbara regionala 

arbetsmarknadsregioner, och därigenom uppnå hållbar tillväxt, kan ses som ett komplext 

problem eftersom flera olika politikområden berörs, såsom regional utvecklingspolitik, 

näringspolitik, arbetsmarknadspolitik etc. (ibid.:106). 

 

Komplexa problem kräver differentierade insatser och mångtydiga lösningar, vilket betyder 

att såväl statliga och privata som ideella aktörer bör samverka. En enskild aktör, såväl 

offentlig som privat, har inte ensam förmågan att lösa komplexiteten (Kooiman 2000:142). 

Samverkan i den regionala utvecklingspolitiken skulle enligt den dåvarande regeringen ske 

inom ramen för så kallade regionala tillväxtprogram, vilka utgjorde regeringens instrument 

för att uppnå hållbar tillväxt och utveckling (Prop. 2001/02:4:115f.). Då avsikten med 
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regionalpolitiken är att skapa en hållbar tillväxt och utveckling genom att låta såväl offentliga 

som privata och ideella aktörer samverka är det intressant att studera hur centralt fattade 

beslut kan implementeras i samverkanskomplex, samt på vilket sätt implementeringen kan 

styras på statlig och regional nivå.  

1.1. Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att studera implementeringsprocessen och implementeringsstyrningen av 

de sociala hållbarhetsaspekterna jämställdhet och integration i Kronobergs regionala 

tillväxtprogram under tidsperioden 2004-2007. Studien avgränsas till att studera ett specifikt 

fall och har följaktligen inte för avsikt att dra några generella slutsatser vad gäller 

implementeringen av jämställdhets- och integrationsaspekterna i andra regioners 

tillväxtprogram. Det leder till följande frågeställningar: 

 

Hur har de sociala hållbarhetsaspekterna, jämställdhet och integration, implementerats i 

Kronobergs regionala tillväxtprogram? 

 

Vad har underlättat respektive försvårat implementeringen av de sociala hållbarhets-

aspekterna, jämställdhet och integration, i Kronobergs regionala tillväxtprogram? 

 

Vilka styrningsmöjligheter finns på statlig respektive regional nivå vad gäller 

implementeringen av de sociala hållbarhetsaspekterna, jämställdhet och integration, i 

Kronobergs regionala tillväxtprogram? 

1.2. Disposition 
I kapitel 2 ges en bakgrund till den regionala utvecklingspolitiken samt till de regionala 

tillväxtprogrammen. En kort presentation görs också av Kronobergs regionala tillväxt-

program. I kapitel 3 ges en inblick i forskningsläget kring implementering, och hur 

forskningen i detta ämne återigen har fått ett uppsving på grund av den ökade graden av 

samverkan i samhället. Kapitel 4 redogör för det teoretiska ramverket, där policyprocessen 

och implementeringsstyrning utgör centrala delar. I kapitel 5 presenteras det tillvägagångssätt 

som har tillämpats under uppsatsens gång. I kapitel 6 beskrivs och analyseras det empiriska 

materialet utifrån det teoretiska ramverket. Uppsatsens forskningsfrågor besvaras i detta 

kapitel. Till sist, i kapitel 7, förs en avslutande diskussion med utgångspunkt i mina egna 

reflektioner kring det empiriska materialet. 
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2. Bakgrund – den nya regionalpolitiken och de regionala 
tillväxtprogrammen 
De regionala tillväxtprogrammen (förkortat RTP) som idag finns i Sveriges alla regioner har 

sin grund i den nya regionalpolitik som introducerades under 1990-talet. Den nya 

regionalpolitiken antog namnet regional utvecklingspolitik i och med att den tidigare 

regionalpolitiken och delområdet regional näringspolitik slogs samman. Den regionala 

utvecklingspolitiken skulle skapa förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och välfärd i hela 

Sverige. Enligt den dåvarande regeringen skulle detta ske genom en lokal och regional 

mobilisering som skulle fungera som en motor för tillväxt och sysselsättning i hela landet. 

Eftersom landets regioner har olika förutsättningar och brottas med olika problem och 

svårigheter vad gäller att uppnå en hållbar tillväxt, menade regeringen att politikens verktyg 

skulle anpassas till de olika regionernas förutsättningar (DS 2000:7).  

 

I genomförandet av den nya regionalpolitiken utgjorde så kallade regionala tillväxtavtal det 

bärande instrumentet mellan år 2000 och 2003. Dessa kom att ersättas av regionala 

tillväxtprogram, vilka skulle gälla under tidsperioden 2004 till 20071 . Inom ramen för 

tillväxtavtalen och tillväxtprogrammen skulle partnerskap2 upprättas, genom vilka den lokala 

och regionala mobiliseringen skulle ske. En samordning i form av partnerskap skulle leda till 

att befintliga resurser kunde användas mer effektivt (Nutek 2006b:16). Tanken var att 

partnerskapen skulle utgöra ett forum för medborgerligt deltagande, där såväl företrädare från 

privat, offentlig som ideell sektor skulle ingå. Näringslivets medverkan framhölls som ytterst 

viktig. Partnerskapet skulle gemensamt besluta om vilka aktiviteter som skulle prioriteras i 

regionen, utifrån lokala och regionala behov och förutsättningar. Aktiviteterna och 

prioriteringarna skulle leda till att målsättningen om att utveckla hållbara lokala 

arbetsmarknadsregioner kunde uppnås (Nutek 2006b:34, Westberg & Kronvall 2005:2f., 

Regeringen riktlinjer för RTP 2002). 

 

                                                
1 Från och med 2008-01-01 kan regionerna välja om de vill fortsätta arbetet med RTP, i så fall ska RTP anpassas 
efter regeringens samlade strategi för en regionalt hållbar tillväxt: En nationell strategi för regional 
konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013, http://www.regeringen.se/sb/d/6319/a/74835 
2  Regeringen använder begreppet partnerskap med försiktighet, till exempel används det inte i några 
förordningar med däremot i diverse skrivelser. Författaren till SOU-rapporten om svenska partnerskap menar att 
på grund av att begreppet har blivit ett ”paraplyord” och därigenom är ganska diffust är det bättre att tala om ett 
regionalt samverkanskomplex och sedan precisera vilka grupper, i samverkanskomplexet, som åsyftas; 
exempelvis beslutsgrupp/styrgrupp, genomförandegrupper etc. (SOU 2006:4:127ff.). 
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Utifrån regeringens riktlinjer upprättades ett regionalt tillväxtprogram i Kronobergs län, vars 

målsättning är att:  

 
Bidra till hållbar tillväxt i konkurrenskraftiga och lönsamma företag, som kan erbjuda bra jobb och 

karriärmöjligheter för såväl kvinnor som män (RTP Kronobergs län 2003:9). 

 

Partnerskapet i Kronobergs RTP ser ut enligt följande: 

 
 

 

 

 

 

Regionförbundet södra Småland (även förkortat RFSS) har sedan 2007 det huvudsakliga 

ansvaret för genomförandet av tillväxtprogrammet, tidigare hade Länsstyrelsen i Kronobergs 

län3 den rollen. Den strategiska inriktningen för programmet bestäms i RTP-gruppen, där det 

finns aktörer från både offentlig och privat sektor. Denna grupp har bestämt att fokus för 

Kronobergs RTP ligger på följande fyra insatsområden; 1) Innovationssystem och 

klusterbildningar (Klustergruppen), 2) Entreprenörskap, företagande och företagsklimat 

(Entreprenörskapsgruppen), 3) Arbetskraftsförsörjning (Arbetskraftsgruppen) och 4) 

Upplevelsenäringen (Upplevelsegruppen). Inom varje insatsområde bedrivs en rad olika 

projektverksamheter, vilka utgör de faktiska aktiviteterna av tillväxtprogrammet. Det är bland 

annat genom de olika projekten som det faktiska genomförandet av Kronobergs RTP sker 

(Länsstyrelsen i Kronobergs län 2004a:5). Projektverksamheten innebär bland annat att 

experimenterande, innovation och lärande ställs i fokus, vilket underlättar för en organisation 

att hantera komplexa problem (SOU 2006:5:15f.).  

                                                
3 Då det framöver i uppsatsen går att läsa Regionförbundet åsyftas Regionförbundet Södra Småland, så är även 
fallet för Länsstyrelsen i Kronobergs län som helt kort benämns Länsstyrelsen. 

Regionförbundet södra 
Småland 

RTP-grupp 

Klustergrupp Entreprenör-
skapsgrupp 

Arbetskrafts-
grupp 

Upplevelse-
grupp 

Figur 1. Modell över partnerskapet i Kronobergs RTP (Länsstyrelsen i Kronobergs län 2004a:4) 
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3. Forskningsläge – implementeringsforskningen under utveckling 
Forskningen kring implementering fick sitt genombrott under 1970-talet i och med 

välfärdsstatens expansion och genomförandet av en rad välfärdspolitiska program. Inom 

implementeringsforskningen kom forskarna Jeffery L. Pressman och Aaron B. Wildavsky att 

bli uppmärksammade då de upptäckte och förklarade den möjliga klyfta som kan uppstå 

mellan beslutsfattandet och det faktiska utfallet av ett politiskt program. Under 1980-talet 

minskade dock implementeringsforskningens betydelse på grund av att de storskaliga 

välfärdsprogrammen fick ge vika för ökade privatiseringar under vad som kom att kallas ”new 

public management”. De senaste åren har dock implementeringsforskningen återigen fått ökad 

och stor betydelse i och med en utbredd samverkan mellan statliga, privata och ideella aktörer 

(Hill 2002:110ff.). Det talas om en förskjutning från government till governance (Hill 2002:1, 

Pierre 2000:4). Begreppet governance har en tvåfaldig betydelse. Å ena sidan refererar det till 

statens anpassning till den samhälleliga förändring som beskrivits ovan, det vill säga 

utvecklingen från byråkratisk hierarki till marknad och privatisering och därefter till nätverk. 

Å andra sidan refererar begreppet till en teoretisk framställning, där forskningen har fokuserat 

antingen på statens roll och den statliga styrningen av komplexa nätverk eller på själva 

fenomenet i sig. Det vill säga på samordning, samverkan och självstyre inom ramen för olika 

typer av nätverk och partnerskap (Pierre 2000:1ff.)4. 

 

Rod A. W. Rhodes (1996, 2007) har bland annat fokuserat sin forskning på den statliga 

styrningen vad gäller olika typer av nätverk och partnerskap. Han menar att statens roll har 

kommit att urholkas som ett resultat av nätverkens intågande, vilket innebär att möjligheterna 

till att styra minskar. Enligt Rhodes står governance för autonoma självorganiserande nätverk 

som bygger på ett ömsesidigt beroende, och som motsätter sig statlig styrning (Rhodes 

1996:652, 2007:1246). I motsats till Rhodes menar Lennart J. Lundqvist (2001) att staten 

fortfarande innehar en central roll även i de nätverksliknande konstellationerna. Han hävdar, i 

likhet med Jon Pierre och B. Guy Peters, att staten har antagit en ny beklädnad och anpassat 

sig till de rådande samhälleliga strukturerna. I sin studie av olika svenska offentliga program 

för hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv, kommer Lundqvist fram till uttrycket 

governance by government, till skillnad från Rhodes som menar att det handlar om 

governance without government. Enligt Lundqvist är den statliga styrningen dock beroende av 
                                                
4 Inom den teoretiska framställningen finns det en uppsjö definitioner av begreppet governance, för en överblick 
över dessa se till exempel Hill (2002:12f.).  
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kvalitet och kompetens inom övriga delar av förvaltningen (Lundqvist 2001:334). Även Roine 

Johansson och Klas Borell (1999) menar att den traditionella bilden av nätverk och statens 

minimala möjligheter att styra är överdriven då staten faktiskt har makt att påverka nätverkens 

inriktning. Johansson och Borell menar att den traditionella direkta styrningen har minskat i 

omfattning, och i stället tillämpas en mer indirekt styrning i form av relativt diskreta 

kontrollmetoder. Den indirekta formen av styrning är, enligt forskarna, minst lika effektiv 

som den direkta när den kombineras med ett antal ömsesidigt förstärkande kontrollinstrument,  

som till exempel uppföljningar (Johansson & Borell 1999:596). Lundqvist påpekar att det 

behövs ”ytterligare diskussioner angående de empiriska faktorer som påverkar statens roll i 

debatten kring governance” (Lundqvist 2001:333).   

 

I två av de ovan refererade forskningarna (Lundqvist 2001, Johansson & Borell 1999) är de 

studerade nätverken ett resultat av statliga beslut, det vill säga att staten har beslutat att 

politiken ska genomföras i bred samverkan mellan flera olika aktörer. Geert R. Teisman och 

Erik-Hans Klijn (2002) har studerat ett statligt initierat partnerskap i Rotterdam, Holland. 

Forskarna menar att trots att partnerskapet är statligt initierat är de statliga aktörerna inte 

beredda på att anpassa sig till olika partnerskapsarrangemang. Politiken fortsätter att bygga på 

en envägskommunikation där besluten tas ovanifrån, i stället för en tvåvägskommunikation 

där alla inblandade aktörer deltar i såväl politikens konstruktion som genomförande. Teisman 

och Klijn förklarar att de statliga aktörerna inte vill släppa ifrån sig sina traditionella 

befogenheter och som följd vill inte de privata aktörerna bidra med sin kunskap och sina 

resurser (Teisman & Klijn 2002). I en SOU-rapport framhålls det att i Sverige har 

partnerskapen begränsats av den så ofta tillämpade mål- och resultatstyrningen. Det beror på 

att styrningen inte ger utrymme för att ”gemensamt och i en förhandling definiera mål, 

strategier och åtaganden vare sig mellan myndigheter eller än mera mellan statliga aktörer och 

aktörer från andra sfärer (SOU 2006:5:29).  
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4. Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket tar sin utgångspunkt i policyprocessen, och mer bestämt i 

policyutformningen och policyimplementeringen, samt implementeringsstyrningen.  

4.1. Policyprocessen 
Att studera policyprocessen innebär att studera hur politik genomförs och utförs i praktiken 

(Hill 1997:1).  Begreppet policy avser ”de åtgärder som vidtas för att förverkliga offentliga 

riktlinjer och handlingsprogram” (Bengtsson 2005:30), vilket för den här uppsatsen avser de 

åtgärder som vidtas vid genomförandet av Kronobergs RTP utifrån regeringens riktlinjer. En 

klassisk illustration av policyprocessen kan se ut på följande sett: 

 

 
 

 

 

Det klassiska perspektivet utgår från Webers idealtyp av byråkratin, vilken präglas av fyra 

särdrag; hierarki, opersonlighet, kontinuitet och expertis. Det betyder att i den klassiska 

byråkratin finns det alltid en över- och en underordnad struktur, där den senare lyder den förra. 

Bestämda regler är viktiga i den klassiska byråkratin eftersom de bidrar till att allt arbete sker 

på saklig grund. Vidare utgör tjänstemännen en viktig del, då de ses som experter på det de 

gör (Petersson & Söderlind 1993:37f).  

 

Det klassiska perspektivet har kommit att utmanas i och med det postmoderna samhällets 

intågande (Hill 2005:12). Många forskare hävdar därigenom att policyprocessen inte kan 

delas upp i precisa faser. Till exempel behöver inte problemidentifieringen vara fast knuten 

till efterkontrollen då problem faktiskt kan uppstå under hela policyprocessen (ibid.:21)5. 

Utmaningen av Webers idealtyp har sin grund i ett mer decentraliserat samhälle med ökat 

självstyre. Den enkelriktade styrningsstrukturen, där riksdag/politiker styr förvaltningen 

                                                
5 För att underlätta analysen av policyprocessen menar vissa forskare att en uppdelning av de olika faserna är 
oundviklig, trots att faserna i policyprocessen inte längre kan ses som vitt skilda från varandra (Hill 2002:5). 
Policyutformningen och policyimplementeringen kommer därigenom att studeras var för sig i denna uppsats. 

Probleminitiering Policyutformning Policyimplementering Policyutvärdering 
 
 
 

Efterkontroll Initiering Beredning Beslut Genomförande 

Problem- 
identifiering 

Figur 2. Policyprocessens faser utformade som en idealmodell (Bengtsson 2005:30) 
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vilken i sin tur styr samhället, är inte längre helt självklar. Det talas om ”governance” i stället 

för det klassiska ”government” (Hill 2002:1, Pierre 2000:4)6. Den enkelriktade styrnings-

strukturen har därigenom ersatts av en dubbelriktad styrningsstruktur, vilket innebär att de 

som styr och de som blir styrda interagerar med varandra. Således har gränserna mellan stat 

och samhälle blivit mer diffusa. Interaktionen mellan de som styr och de som blir styrda kan 

ofta förklaras med att samhällets aktörer blir mer beroende av varandra: 
 

No single actor, public or private, has the knowledge and information required to solve complex, 

dynamic, and diversified problems; no actor has an overview sufficient to make the needed 

instruments effective; no single actor has sufficient action potential to dominate unilaterally 

(Kooiman 2000:142). 

 

Den regionala utvecklingspolitiken kan på grund av dess komplexitet ses som ett tydligt 

exempel på att detta. Komplexitet kräver mångfacetterade lösningar, vilket gör att fokus 

flyttas från den traditionella förvaltningens organisering till nätverk bestående av flera olika 

aktörer (SOU 2006:5:9, 15f.). Styrningen av komplexa system, som till exempel finns inom 

den regionala utvecklingspolitiken, ”sker mer indirekt genom etablerande av nya arenor och 

utformning av strategiska allianser” (SOU 2006:4:128).  

 

Nedan följer en beskrivning av policyprocessens två faser policyutformning och 

policyimplementering. Både konstruktionen av politiska program och själva genomförande-

processen har stor betydelse för hur implementeringen ter sig. Policyutformningen och 

policyimplementeringen hänger således tätt ihop (Hill 2002:136f., Rothstein 2002:86f).  

4.1.1. Policyutformningen 
En lyckad respektive misslyckad implementering av ett politikområde kan till stor del 

härledas till konstruktionen av ett politiskt beslut (Bengtsson 2005:34f., Sannerstedt 

2001:30f.). I den traditionella implementeringsforskningen har det ofta framförts att en lyckad 

implementering är helt avgörande av att det finns en korrekt kausal teori, som innehåller 

fullständig information om problemet och med vilka medel det kan lösas (Rothstein 

2002:107). Enligt Bo Rothstein är detta en helt orealistisk bild:  
 

                                                
6 Ett kort resonemang om övergången från government till governance görs i uppsatsens forskningsläge (s. 5). 
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Förändringstakten är så hög inom de flesta policyområden och krav på att anpassa verksamheten 

efter skiftande förhållanden så stora att möjligheten att besitta säker kunskap om vad som bör 

göras på central nivå och hinna förmedla denna till lokal nivå är oerhört liten (Rothstein 2002:94). 
 

Inom vissa politikområden är det därigenom helt naturligt att det saknas en från början känd 

kausal teori (ibid.:91ff.).  

 

En lyckad implementering förknippas även ofta med att politikens målsättningar är tydliga 

och klara. Oklara målsättningar kan nämligen innebära att genomföraren missförstår 

beslutsfattarens intentioner, och därigenom inte vet hur han eller hon ska agera (Sannerstedt 

2001:30). Sannerstedt skriver att ”i ett rationalistiskt perspektiv är det naturligt att kräva att 

målsättningar skall vara precisa, och att olika mål inte skall komma i konflikt med varandra” 

(ibid.). Verkligheten ter sig dock många gånger annorlunda. Vissa forskare menar att huruvida 

en tydlig eller otydlig målsättning skapar problem vid implementering beror på vilket 

politikområde det handlar om (Rothstein 2002:100ff., Sannerstedt 2001:32). Därmed går det 

inte att hävda att endast tydliga målsättningar är en förutsättning för lyckad implementering 

medan otydliga målsättningar leder till en misslyckad implementering. Relativt abstrakta 

målformuleringar kan vara avsiktliga, eftersom det då är lättare för genomförarna att bryta ner 

dem till mer konkreta och operationella mål. Målformuleringarna blir därigenom mer 

anpassade till de rådande förutsättningarna och genomföraren kan på så sätt lättare hantera 

nya och oförutsedda situationer (Sannerstedt 2001:30f). Tvärtemot relativt abstrakta 

målformuleringar kan precisa målsättningar och regler göra politiken stel, vilket kan försvåra 

genomförandet av beslut som kräver situationsanpassning. Precisa målsättningar kan även 

medföra att politiken snabbare blir inaktuell. ”Ett vagare politiskt beslut med mer 

övergripande formuleringar har större möjligheter att överleva under en längre period” 

(ibid.:32). 

4.1.2. Policyimplementering 
För att implementeringen överhuvudtaget ska kunna lyckas är det viktigt att det i 

organiseringen av genomförandet finns tillräckliga resurser, motiverad och kunnig personal, 

samt att det sker en kontinuerlig utvärdering av den ansvariga organisationen (Rothstein 

2002:107). Lennart Lundquist (1992) uttrycker det som att de som ska genomföra det 

politiska beslutet måste förstå, vilja och kunna göra det7. Ytterligare en aspekt som är av 

central betydelse för en lyckad implementering är legitimitet. De aktörer som har till uppgift 
                                                
7 En närmare genomgång av begrepp förstå, vilja och kunna görs längre fram i detta kapitel, se s. 11. 
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att genomföra politiken måste ha förtroende för den politik som ska implementeras (Rothstein 

2002:87). Genom att staten överlämnar situationsanpassade beslut som uppstår i 

genomförandeprocessen åt representanter för den grupp eller de grupper mot vilka de 

offentliga åtgärderna riktar sig stärks legitimiteten och förtroendet för den politik som ska 

genomföras (ibid.:129).  

4.2. Implementeringsstyrning 
För att beskriva den kedja varigenom politik genomförs och utförs i praktiken urskiljer 

Lennart Lundquist följande tre begrepp, förvaltningsstyrning, organisationsstyrning och 

samhällsstyrning (Lundquist 1992:71). Förvaltningsstyrning innebär riksdagens och 

regeringens styrning av förvaltningen. Organisationsstyrning utgör den styrning som sker 

inom förvaltningen, vilket innebär att organisationens överordnade aktörer eller enheter styr 

dess underordnade aktörer eller enheter. Samhällsstyrning betecknar förvaltningens styrning 

av samhället (ibid.). Den här uppsatsen fokuserar på förvaltningsstyrning och 

organisationsstyrning. Således innebär förvaltningsstyrningen i den här uppsatsen den 

styrning som regering och riksdag tillämpar gentemot den ansvariga organisationen i 

Kronobergs RTP, det vill säga Regionförbundet södra Småland. Organisationsstyrningen 

innebär i stället den styrning som sker inom samverkanskomplexet, där Regionförbundet 

södra Småland kan ses som den överordnade aktören/enheten och projekten som de 

underordnade8.  

 

För att de politiska besluten ska implementeras på ett sådant sätt som regering och riksdag har 

tänkt sig bör styrningskedjan, från förvaltning till samhälle, vara friktionsfri, det vill säga att 

styrningen ska ske i form av en obruten linje. Verkligheten ter sig dock många gånger helt 

annorlunda, vilket kan betyda att samhällsstyrningen avviker från förvaltningsstyrningen. 

Lundquist urskiljer tre fall av hur implementeringsstyrningen kan te sig: 

                                                
8 Se organisationsutformning för Kronobergs RTP s. 4. 
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I det första fallet sker implementeringsstyrningen friktionsfritt, och i de olika styrningsleden 

sker en fortgående precisering av styrningen. Samhällsstyrningen överensstämmer således 

med förvaltningsstyrningen. I det andra fallet överensstämmer samhällsstyrningen inte med 

förvaltningsstyrningen men däremot delvis med organisationsstyrningen. I det andra fallet har 

det skett en gradvis förändring av styrningsinnehållet, vilket kan härledas till 

organisationsstyrningen. I det tredje, och sista fallet, har det skett avvikelser på alla nivåer och 

varken förvaltningsstyrningen, organisationsstyrningen eller förvaltningsstyrningen 

överensstämmer med varandra. Varför avvikelser uppstår kan förklaras med att aktörerna dels 

inte förstår vad som ska implementeras, dels inte kan eller vill implementera det politiska 

beslutet (Lundquist 1992:73).  

4.2.1. Den styrdes egenskaper – förstå, vilja och kunna 
Huruvida implementeringen av ett beslut ska lyckas eller inte är många gånger avhängig den 

styrdes, det vill säga genomförarens, personliga egenskaper förstå, vilja och kunna. Detta 

betyder att om den styrde förstår, vill och kan genomföra en politik underlättas 

implementering. Och tvärtom om någon eller alla utav de ovan nämnda egenskaperna saknas 
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Figur 3. Tre fall av implementeringsstyrning (Lundquist 1992:73) 
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försvåras implementering (Lundquist 1992:75ff). För det första måste aktören ha en förståelse 

för det politiska beslutet och vara väl medveten om vad som ska genomföras. För det andra 

måste även aktören vilja genomföra beslutet. Om inte aktörerna är tillräckligt motiverade kan 

de komma att uppfatta genomförandet av beslutet som slöseri med resurser. För det tredje 

måste aktören kunna genomföra beslutet, genom att till exempel inneha tillräckliga resurser i 

form av personal, pengar och tid (ibid.:76). 

  

De styrande, det vill säga de aktörer som styr, kan på vissa sätt försöka lösa de 

implementeringsproblem som eventuellt uppstår på grund av den styrdes egenskaper. Om den 

styrde inte förstår vad det är som ska genomföras måste detta klargöras genom exempelvis 

upplysning och utbildning. Om den styrde inte vill genomföra beslutet kan svårigheter uppstå. 

Det är nämligen inte helt oproblematiskt för den styrande att ändra innehållet i ett beslut, 

eftersom resultatet kan bli att de andra aktörer som tidigare ville genomföra beslutet inte 

längre vill. Lundquist menar att om ett system med många aktörer ska vara möjligt att 

styra ”fordras sannolikt att den styrande har en grundläggande auktoritet över den styrde som 

garanterar att denne vill och accepterar styrningen utan att pröva dess innehåll”. Om den 

styrde inte kan genomföra ett beslut kan ökade resursanslag vara en lösning (ibid.:76f.). Det 

bör dock tilläggas att ökade resurser inte alltid är lösningen på problemet. Många gånger kan 

den styrdes krav på ökade resurser grunda sig i den enskildes önskan att få en bättre 

arbetssituation. Högt satta målsättningar för verksamheten måste ofta ses som riktmärken i 

stället för mål som ska nås fullt ut.  

 
Beslutsfattarens faktiska intentioner är kanske inte att högt ställda mål verkligen skall uppnås, utan 

att tillämparen skall göra så gott han kan med de resurser han fått att disponera (Sannerstedt 

2001:36, min kursivering). 

4.2.2. Implementeringsstyrning i komplexa nätverk 
Beroende på det faktum att komplexa problem, som till exempel hållbar tillväxt, kräver 

differentierade resurser och kunskaper är många olika slags organisationer eller delar av 

organisationer kopplade i nätverk till varandra i implementeringsprocessen (Rothstein 

2002:115). Komplexiteten ställer krav på de processer, mekanismer och metoder som används 

vid fullgörandet av organisationens uppgifter (ibid.:115ff.). Det kan exempelvis handla om 

styrning. Det senaste decenniet har, som ett resultat av fokuseringen på ”new public 

management”, främst mål- och resultatstyrning tillämpats i den offentliga sektorn. I denna 

slags styrning utgör klart definierade mål, omfattande instruktioner och noggrann uppföljning 
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centrala delar (Tarschys 2001:37). Daniel Tarschys (2001) benämner denna typ av styrning 

som stram styrning (tight governance). Det strama styrningen präglas av en ”stark betoning 

på kontroll genom ekonomisk och finansiell information, kostnadsuppskattningar av allt som 

produceras inom den offentliga sektorn, uppföljning av resultat och ett aktivt användande av 

belöningar och incitament” (Tarschys 2001:37f.). I motsats till den strama styrningen finns lös 

styrning (loose governance). Lös styrning bygger på ”förtroende, subtila signaler och 

samarbetsinriktad omgivning” (ibid.:38). Denna typ av styrning lämpar sig för organisationer 

där innovation, anpassningsbarhet och lärande står i centrum. Idealet, menar Tarschys, är att 

organisationerna ska vara platta och allra helst ersättas med nätverk bestående av sinsemellan 

beroende aktörer (ibid.).  

  

Även Dirk Messner (citerad i SOU 2006:5:37f.) resonerar i termer av stram respektive lös 

styrning. Messner menar att då politiken präglas av stor komplexitet är mål- och 

resultatstyrningen inte helt idealisk, i stället kan en mjukare typ av styrning vara på sin plats. 

Den mjukare styrningen utgörs av samarbete, vilket mer konkret kan ske genom exempelvis 

övertalning, informationsutbyte och diskussion. I den strama styrningen, eller hårda som 

Messner kallar den, står tvång och direktiv i fokus men även vissa finansiella incitament och 

kontrakt. Den mjuka respektive hårda styrningen kan ses som varandras extrempunkter på en 

skala. De kan dock förekomma i blandformer: ”den exakta blandningen mellan mjuk och hård 

styrning beror av egenskaper hos enskilda policyområden, aktörssystemet och problemets 

natur” (SOU 2006:38).   
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5. Metod och material 
I detta stycke presenteras det tillvägagångssätt som har tillämpats under uppsatsens gång. 

Stycket innefattar allt från uppsatsens forskningsdesign, metodval och material till val av 

intervjupersoner och genomförande av intervjuer. Slutligen görs en kort reflektion över 

tillvägagångssättet. 

5.1. Fallstudie 
Uppsatsen antar designen av en beskrivande enfallsstudie, där implementeringsprocessen och 

implementeringsstyrningen av de sociala hållbarhetsaspekterna i Kronobergs RTP beskrivs 

och analyseras. Kronobergs RTP kan ses som ett fall av många, då alla regioner i Sverige har 

upprättat regionala tillväxtprogram i enlighet med regeringens riktlinjer för arbetet med RTP 

(2002). Genom en enfallsstudie kan större förståelse ges för komplicerade och sociala 

företeelser (Yin 2007:18). En större förståelse och insikt kan därmed ges för den komplexa 

implementeringsprocess och implementeringsstyrning som studeras i uppsatsen. En överblick 

över fallstudien ges i nedanstående figur (figur 4). En djupare genomgång av analysenheterna 

i figuren nedan görs i kommande avsnitt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallstudier, har precis som alla andra metoder, både för- och nackdelar. Nackdelen med 

fallstudier är att bland annat att generaliserbarheten begränsas (Esaiasson m.fl. 2007:182f.). 

Fördelen är i stället att fallstudier ger kontextberoende kunskap, vilket innebär att forskaren 
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Figur 4. Fallstudiedesign med flera analysenheter (Yin 2007:60, egen bearbetning) 

Regionalpolitiska utformningen i Kronobergs län 

 
Implementeringsprocessen kring RTP i 

Kronobergs län 

Centralt: Skriftliga dokument (Regeringens 
riktlinjer för RTP 2002, SFS 2003:595, SFS 
2003:596). 

Regionalt - RTP: Skriftligt dokument 
(Kronobergs RTP 2003), Samtalsintervjuer 
(tjänstemän på RFSS samt Länsstyrelsen). 

Regionalt - projekten: Samtalsintervjuer 
(projektledare för olika projekt inom ramen 
för RTP). 
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får djupare kunskap om ett visst fall. På så sätt kan samhälleliga fenomen förstås bättre och en 

mer nyanserad bild av verkligheten kan ges (Flyvbjerg 2006:221f.). Uppsatsens 

kontextberoende empiri kan således kanske bidra med kunskap om den relativt nya 

samhällsutvecklingen som utgörs av komplex samverkan mellan aktörer från olika sfärer.  

5.2. Kvalitativ metod  
Valet av metod, kvalitativ eller kvantitativ, har att göra med vilka forskningsfrågor som ställs. 

Metoderna utgör de verktyg som används för att besvara de ställda forskningsfrågorna. 

Genom den kvalitativa metoden ges möjlighet till en språklig analys av det empiriska 

materialet, medan den kvantitativa metoden ger möjligheter till statistiska analyser (Kvale 

1997:69). Jag anser att den kvalitativa metoden lämpar sig bäst för att besvara de 

forskningsfrågor som ställs i uppsatsen. Den kvalitativa metoden kommer att ge mig en 

djupare förståelse och insikt för hur de sociala hållbarhetsaspekterna jämställdhet och 

integration har implementerats, vad som har försvårat eller underlättat implementeringen samt 

vilka styrningsmöjligheter det finns på statlig respektive regional nivå.  

5.3. Material 
Det empiriska materialet i uppsatsen består av intervjuer och skriftliga dokument. Materialet 

används för att få en förståelse för implementeringen av jämställdhets- och 

integrationsaspekterna i Kronobergs RTP, såväl i programdokumentet som i det faktiska 

genomförandet, men även för att få en förståelse för den statliga och den regionala styrningen. 

5.3.1. Skriftliga dokument 
De skriftliga dokument som har använts är gällande för den period som studeras i uppsatsen, 

det vill säga 2004-2007. Dessa är Regeringens riktlinjer för RTP (2002), förordningar (SFS 

2003:595, SFS 2003:596)9 och Kronobergs RTP (RTP Kronobergs län 2003). Regeringens 

riktlinjer och förordningarna har använts för att få en förståelse för policyutformningen, det 

vill säga de centrala intentionerna för tillväxtprogrammen och hur det var tänkt att 

jämställdhets- och integrationsaspekterna skulle implementeras. Kronobergs RTP har använts 

på två sätt i uppsatsens undersökning. För det första för att studera hur jämställdhets- och 

integrationsaspekterna har implementerats i programdokumentet. För det andra har det 

använts som grund till att studera policyimplementeringen i det faktiska genomförandet av 

                                                
9 2008-01-01 ersattes Förordning (2003:595) om regionalt utvecklingsarbete av Förordning (2007:713) om 
regionalt tillväxtarbete, Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamheten inom den regionala 
utvecklingspolitiken ersattes av Förordning (2006:1466) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamheten inom den regionala utvecklingspolitiken. 



16  

Kronobergs RTP, det vill säga hur det var tänkt att de sociala hållbarhetsaspekterna skulle 

integreras i tillväxtprogrammets aktiviteter i projekten.  

5.3.2. Samtalsintervjuer av semistrukturerad karaktär 
Forskaren Michael Hill hävdar att ”för att helt kunna förstå och beskriva utfallet av en 

implementeringsprocess måste vi veta vilka intressen, motiv och resurser genomförarna har” 

(Hill 2002:152). I den här uppsatsen har förståelsen och beskrivandet av implementerings-

processen av de sociala hållbarhetsaspekterna jämställdhet och integration möjliggjorts genom 

intervjuer. Intervjuundersökningen har tagit formen av samtalsintervjuer av semistrukturerad 

karaktär, vilket betyder att intervjun varken är ett öppet samtal eller strängt strukturerad efter 

ett frågeformulär (Kvale 1997:32). Den semistrukturerade samtalsintervjun är flexibel och ger 

möjlighet till att ställa följdfrågor, vilket gör att intervjun kan anpassas efter 

intervjusituationen. Uppsatsens två intervjuguider, för tjänstemännen och för projektledarna, 

är utformade med övergripande frågor samt följdfrågor (se bilaga 1 och 2). Under intervjuerna 

ställdes först de övergripande frågorna som försökte fånga in de svar som eftersöktes, om de 

eftersökta svaren inte gavs ställdes ett antal följdfrågor. Intervjufrågorna i intervjuguiderna är 

utformade efter uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Intervjufrågorna utgår även från det 

teoretiska ramverket, på så sätt kan det teoretiska ramverket användas för att analysera 

empirin.  

5.3.3. Val av intervjupersoner 
I intervjuundersökningen har totalt åtta personer intervjuats. Tre intervjuer har genomförts 

med tjänstemän från Regionförbundet södra Småland och Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Varför intervjuer har gjorts med tjänstemän beror på att jag var intresserad av att intervjua 

personer som tillhör den organisation som är ansvarig för Kronobergs RTP. Det är genom den 

ansvariga organisationen som regeringen kan styra arbetet med RTP. Att intervjuerna inte 

endast utgjordes av tjänstemän från Regionförbundet, då denna organisation är ansvarig för 

Kronobergs RTP i dagsläget, beror på att vissa tjänstemän på Länsstyrelsen fortfarande 

arbetar aktivt med tillväxtprogrammet eftersom Länsstyrelsen fram till 2007 utgjorde den 

ansvariga organisationen. De andra fem intervjupersonerna består av några av de faktiska 

genomförarna av Kronobergs RTP, det vill säga projektledare för olika projekt. Valet av 

intervjupersoner har utgått från urvalsprincipen om centralitet, vilket innebär att jag har 

försökt ringa in de mest centrala aktörerna för den här uppsatsens syfte (Esaiasson m.fl. 

2007:291). Eftersom organiseringen av Kronobergs RTP är mycket komplex kunde jag inte på 

egen hand ringa in de mest centrala aktörerna. Jag hade ingen aning om vilka tjänstemän som 
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arbetar med tillväxtprogrammet och inte heller vilka projekt som ingår i Kronobergs RTP. 

Därmed har jag tagit hjälp av samordnaren för Kronobergs RTP, vilken har pekat ut såväl 

tjänstemän som projektledare. Det finns alltid en risk med att låta en person från den 

organisation som studeras välja ut lämpliga intervjupersoner, då denne förmodligen inte vill 

att organisationen ska framstå i dålig dager. Jag hade dock vissa kriterier som jag framförde 

till samordnaren vad gäller urvalet (se nedan). Dessutom anser jag att risken inte är så stor för 

min undersökning eftersom intervjuerna gav en mycket nyanserad bild. 

5.3.3.1. Tjänstemän 
De tre tjänstemän som har intervjuats arbetar som aktiva tillämpare av RTP. De beslutar vilka 

projekt som ska ges resursanslag och därmed vilka projekt som ska utgöra en del av 

genomförargruppen av tillväxtprogrammet. Alla tre tjänstemännen har arbetat med det 

regionala tillväxtprogrammet sedan det startade 2004, och är därigenom väl insatta i det. Två 

av tjänstemännen var med i själva utformningen av programmet. Syftet med intervjuerna var 

att få en bild över hur de sociala hållbarhetsaspekterna genomsyrar Kronobergs RTP i 

verkligheten och inte bara i programdokumentet. Hur intervjupersonerna uppfattar de sociala 

hållbarhetsaspekterna torde inverka på hur jämställdhets- och integrationsaspekterna har 

integrerats i de olika projekten, eftersom det är tjänstemännen som har rätt att ställa krav på 

att projekten ska integrera aspekterna. En invändning skulle kunna göras vad gäller antalet 

intervjupersoner och avsikten att få en bild över hur de sociala hållbarhetsaspekterna har 

implementerats i Kronobergs RTP som programdokument. Om fler intervjuer hade gjorts med 

fler aktörer som var involverade i konstruktionen av tillväxtprogrammet kanske en djupare 

förståelse givits för vad som har försvårat eller underlättat implementeringen av de sociala 

hållbarhetsaspekterna i programdokumentet. Jag anser dock att de intervjuer som har gjorts 

med de tre tjänstemännen har givit tillräcklig information om detta.  

5.3.3.2. Projektledare 
Syftet med intervjuerna med projektledarna var att få en förståelse för hur det faktiska 

genomförandet av Kronobergs RTP präglas av jämställdhets- och integrationsaspekterna, 

samt på vilket sätt projektledarna själva kan ha försvårat eller underlättat integreringen av 

aspekterna i projekten. Projekten och projektledarna valdes därmed ut på grundval av att de 

arbetar mer eller mindre med jämställdhet och integration. Det beror på att jag ville studera 

både projekt som jobbar mycket med de två aspekterna och projekt som jobbar mindre med de 

två delarna. Vidare skulle de sociala hållbarhetsaspekterna utgöra horisontella delar av 

projekten, vilket betyder att jämställdhets- och integrationsaspekterna utgör två av många 
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andra aspekter, som till exempel de ekonomiska och ekologiska. Det betyder att det inte på 

förhand är givet att projekten ska arbeta med jämställdhet och integration, och därigenom blir 

det intressant att studera hur de faktiskt har integrerat aspekterna. Ytterligare ett syfte med 

intervjuerna med projektledarna var att få en förståelse för den regionala styrningen gällande 

implementeringen av de sociala hållbarhetsaspekterna i det faktiska genomförandet av 

Kronobergs RTP. 

 

Av de åtta projekt som samordnaren föreslog har fem studerats. Varför inte alla åtta 

föreslagna projekt har studerats beror på att två projekt var väldigt lika varandra och utifrån 

den kontakt jag hade med projektledarna för de två projekten förstod jag att jag skulle få fram 

liknande resultat, därigenom uteslöts det ena av dem. Ett annat projekt fick uteslutas på grund 

av tidsbrist från projektledarens sida. Ytterligare ett projekt valdes bort på grund av att det 

dominerades av integrationsaspekten, på så sätt riktar sig det specifikt mot invandrare. 

Därigenom är det på förhand givet att integrationsaspekten är integrerad. Nu i efterhand 

funderar jag på om det ändå inte hade varit intressant att intervjua projektledarna för det 

projektet. Det är ju inte på förhand givet hur jämställdhetsaspekten har integrerats.  

 

Det är viktigt att påpeka att urvalet inte kan ses som representativt för resterande projekt i 

Kronobergs RTP. För att få en heltäckande bild över hur jämställdhet och integration har 

implementerats kanske en enkätundersökning hade varit lämplig. Jag anser dock att en 

enkätundersökning inte hade kunnat bidra till den djupare förståelse som jag eftersöker i 

uppsatsen. Följaktligen har den kvalitativa metoden tillämpats på grund av att den ger en 

djupare förståelse för hur arbetet med aspekterna har gått till, samt vad som kan ha försvårat 

eller underlättat implementeringen.  

5.3.4. Genomförandet av intervjuerna 
Vid varje intervjutillfälle informerades intervjupersonerna i enlighet med Vetenskapsrådets 

fyra forskningsetiska huvudkrav; informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2007). Intervjupersonerna informerades således om 

uppsatsens syfte, om att intervjun skedde helt och hållet på deras villkor och att de när som 

helst kunde avbryta sin medverkan, samt att intervjumaterialet endast skulle användas till den 

här uppsatsen. Intervjupersonerna gav sitt aktiva samtycke till intervjun. I enlighet med 

konfidentialitetskravet behandlas alla projekt, projektledare och tjänstemän med 

konfidentialitet, vilket betyder att det inte går att uttyda vilken projektledare eller tjänsteman 
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som har sagt vad. För uppsatsens resultatdel har detta ingen betydelse, då jag inte är 

intresserad av vilken typ av projekt som har integrerat jämställdhets- och 

integrationsaspekterna.  

 

Sju av åtta intervjuer genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats. En intervju gjordes via 

telefon, på grund av praktiska omständigheter. Alla intervjuer, även telefonintervjun, har 

spelats in med MP3-spelare och därefter transkriberats. Genom att intervjuerna 

transkriberades kunde materialet lättare struktureras, vilket underlättade analysen av 

intervjusvaren. Det är viktigt att framhålla att ett transkriberat intervjumaterial inte kan ses 

som representationer av någon ursprunglig verklighet. De är snarare ”tolkande konstruktioner 

som fungerar som användbara verktyg för givna syften” (Kvale 1997:152).  

5.4. Reflektioner 
Då uppsatsen tog sin början kunde jag inte i min vildaste fantasi förstå komplexiteten i den 

uppgift jag hade ådragit mig, det vill säga att studera implementeringsprocessen och 

implementeringsstyrningen i Kronobergs RTP. Komplexiteten handlar om det myller av olika 

aktörer och grupperingar som finns inom ramen för RTP, men även om det faktum att 

politiken rör sig både på statlig och på regional nivå. Det kanske skulle ha varit bättre att 

avgränsa uppsatsen bland annat till att endast fokusera antingen på implementeringen av de 

sociala hållbarhetsaspekterna i samverkanskomplexet i Kronobergs RTP eller på styrningen 

av detta. På så sätt hade jag kunnat tränga djupare i någon av delarna. Nyfikenheten över de 

båda områdena gjorde dock att ingen avgränsning gjordes i det avseendet. 
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6. Empiri och analys 
Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt. Först beskrivs de centrala intentionerna för arbetet med 

RTP, vilka ligger till grund för implementeringen av de sociala hållbarhetsaspekterna i 

Kronobergs RTP. De andra tre avsnitten utgår från de forskningsfrågor som ställdes i början 

av uppsatsen. Följaktligen beskriver det andra avsnittet hur de sociala hållbarhetsaspekterna 

har implementerats i Kronobergs RTP, både i programdokumentet och i de fem undersökta 

projekten som utgör en del av tillväxtprogrammets aktiviteter och genomförande. I det tredje 

stycket beskrivs och analyseras, utifrån den styrdes egenskaper, vad som underlättat eller 

försvårat implementeringen av de sociala hållbarhetsaspekterna. I det sista och fjärde avsnittet 

beskrivs och analyseras de styrningsmöjligheter som finns på statlig respektive regional nivå 

vad gäller implementeringen av jämställdhets- och integrationsaspekterna i Kronobergs RTP.  

6.1. Centrala intentioner för arbetet med RTP 
I regeringens riktlinjer för arbetet med de regionala tillväxtprogrammen förs det fram ett krav 

på att de regionala tillväxtprogrammen ska bidra till en hållbar tillväxt, och därigenom en 

hållbar regional utveckling. Med hållbar tillväxt och utveckling avses ”att nuvarande och 

kommande generationer kan erbjudas sunda ekonomiska, sociala och ekologiska 

förhållanden” (Regeringens riktlinjer för RTP 2002:2). Därigenom är det ”viktigt att även 

sociala och miljömässiga frågor ses som drivkrafter och möjligheter för en hållbar tillväxt” 

(ibid.:3). Även förordningen om regionalt utvecklingsarbete (SFS 2003:595) stadgar att de 

nationella målen för integration, jämställdhet och miljö ska beaktas för att säkerställa en 

hållbar regional utveckling. Vad gäller det tillväxtprogrammets aktiviteter som ofta sker i 

projektverksamhet, finns en förordning som stadgar att ”med projektverksamhet avses […] 

sådan verksamhet som avser projekt med syfte att uppnå målet för den regionala 

utvecklingspolitiken” (SFS 2003:596). Vidare ska den centrala och den regionala 

projektverksamheten bedrivas i enlighet eller i så stor utsträckning som möjligt med de 

regionala tillväxtprogrammen, vilket betyder att de sociala hållbarhetsaspekterna ska beaktas 

även i projektverksamheten (ibid.). 

 

De sociala hållbarhetsaspekterna ska beaktas i allt från analyser och genomförande till 

uppföljnings- och utvärderingsinsatser (Regeringens riktlinjer för RTP 2002:3). Vidare ska 

det inom varje enskilt insatsområde upprättas handlingsprogram, vilka ska innehålla en 

handlingsstrategi. Handlingsstrategierna ska ange:  
 



21  

på vilket sätt hållbarhetsaspekterna avses bidra till uppfyllandet av insatsområdenas mål. I 

hållbarhetsstrategierna skall synergieffekterna mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga 

aspekterna belysas samt framgå hur dessa skall tillvaratas. Hållbarhetsstrategierna skall även 

avspeglas i målstrukturen genom motiverade aktivitets-, resultat- och effektmål där så är relevant 

(ibid.:12). 

 

Riktlinjerna är således mycket tydliga vad gäller betydelsen av de sociala 

hållbarhetsaspekterna, bland många andra faktorer och aspekter, i arbetet för hållbar tillväxt. 

Riktlinjerna är dock ganska abstrakta då de inte specifikt fastställer på vilket sätt 

jämställdhets- och integrationsaspekterna ska implementeras i programarbetet och 

genomförandet av RTP. De regionala aktörerna lämnas därmed ett stort handlingsutrymme, 

vilket är en avsiktlig intention från regeringens sida: 

 
De regionala tillväxtprogrammen utgår från ställningstagandet att det är lokala och regionala 

aktörer som har den största kunskapen om sin region och därmed även om vilka insatser och 

åtgärder som är lämpligast för att uppnå en hållbar tillväxt (Regeringens riktlinjer för RTP 2002:1). 

 

Eftersom de lokala och regionala aktörerna har den största kunskapen om sin region kan de 

lättare, jämfört med en central myndighet, bryta ner de relativt abstrakta målsättningarna till 

mer konkreta och operationella mål, vilka på så sätt är mer anpassade till de rådande 

förutsättningarna. Följaktligen stärks legitimiteten för tillväxtprogrammet. Det kan dock 

medföra att politiken inte blir som beslutsfattarna har tänkt sig. 

6.2. Hur har de sociala hållbarhetsaspekterna, jämställdhet och integration, 
implementerats i Kronobergs regionala tillväxtprogram? 
Implementeringen av de sociala hållbarhetsaspekterna, jämställdhet och integration, studeras i 

två steg. I det första steget studeras implementeringen av aspekterna i Kronobergs RTP som 

programdokument, medan det andra steget studerar implementeringen av aspekterna i de fem 

undersökta projekten, vilka utgör en del av det faktiska genomförandet. 

6.2.1. De sociala hållbarhetsaspekternas vara eller icke vara i Kronobergs RTP 
Utifrån regeringens tydliga riktlinjer har tjänstemännen uppgiften att utforma ett regionalt 

tillväxtprogram som bland annat ska innefatta de två sociala hållbarhetsaspekterna, 

jämställdhet och integration, under hela programarbetet och genomförandet av RTP. I 

Kronobergs RTP framförs att hållbar tillväxt är ”centralt i allt arbete för utveckling och 

välfärd” och därigenom ska bland annat ”sociala dimensioner […] beaktas under hela 
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programarbetet (RTP Kronobergs län 2003:9). I Kronobergs RTP utgör de sociala 

hållbarhetsaspekterna således en viktig del i arbetet mot en regionalt hållbar tillväxt. Vidare 

ska jämställdhets- och integrationsaspekten finnas med ”som en röd tråd” i varje insatsområde 

och i de förslag som anges (ibid.). Under beskrivningen av varje insatsområde 10  finns 

jämställdhets- och integrationsaspekterna med som resultatindikatorer, vilket till exempel 

betyder att alla projekt ska redovisa antal personer efter kön och utländsk bakgrund i 

projektledningen eller i projektaktiviteterna (Länsstyrelsen 2004a:9, 13ff., RTP Kronobergs 

län 2003). Det specificeras dock inte mer konkret hur genomförandet av de sociala 

hållbarhetsaspekterna ska ske, vilket gör att de framställs på en relativt abstrakt nivå. 

Framställningen av aspekterna på en relativt abstrakt nivå kan ses i kombination med 

exempelvis följande citat, vilka ger bilden av att jämställdhets- och integrationsaspekterna 

genomsyrar Kronobergs RTP i ganska låg utsträckning: 

  
Det är lite som elaka tungan säger att det är det här vanliga att man kör det som en sidovagn 

bredvid (Intervju tjänsteman). 

 
Det var någonting som klistrades på i efterhand, det här med hållbarhetsfaktorerna. […] Det var 

viktigt. Det var den röda tråden i hela tillväxtprogrammet och det står det väldigt klart och tydligt, 

men det var som att kasta in det i efterhand. Så hanterades de horisontella målen (Intervju 

tjänsteman). 

 

En tjänsteman menar att jämställdhets- och integrationsaspekterna skulle kunna ha integrerats 

i större utsträckning genom att det för varje insatsområde hade beskrivits vilka åtgärder som 

skulle vidtas, annars är risken när ”man gör det så generellt att det blir lite urvattnat” (Intervju 

tjänsteman). 

 

Vad innebär då den relativt abstrakta beskrivningen av de jämställdhets- och 

integrationsaspekterna i Kronobergs RTP för det faktiska genomförandet i projekten?  

6.2.2. Genomförandet av Kronobergs RTP i de fem undersökta projekten 
Det skiljer sig från projekt till projekt vad gäller om, hur och i vilken utsträckning 

jämställdhet och integration beaktas. Vissa av projekten rapporterar endast antal kvinnor, män 

och/eller utländska födda i projektledningen eller i projektets aktiviteter, medan andra arbetar 

mer aktivt med jämställdhets- och/eller integrationsaspekten genom olika slags 

                                                
10 För en beskrivning av insatsområdena i Kronobergs RTP se s. 5. 



23  

projektaktiviteter. I ett av projekten har en av de två sociala hållbarhetsaspekterna, 

jämställdhet, beaktats i mycket hög utsträckning. Projektledaren menar att jämställdhet 

genomsyrar allt arbete, och att det är viktigt att beakta just jämställdhet på grund av att 

branschen, inom vilken projektet verkar, är mycket mansdominerad. 

 
Det är viktigt att det faktiskt är tjejer som gör grejer, tjejer som projektleder till exempel, att det är 

tjejer som supportar andra personer (både tjejer och killar), att det är tjejerna som är förebilderna, 

att de har aktiva och drivande roller (Intervju projektledare). 

 

Den andra aspekten, integration, har däremot inte fått samma utrymme. Det är ingenting som 

projektet jobbar aktivt med, men det är inte heller något som är helt uteslutet. Till exempel har 

projektet hjälpt till att stötta några personer som ville driva ett specifikt integrationsprojekt 

(Intervju projektledare). 

 

Ett annat projekt satsar i stället mer på integrationsaspekten än på jämställdhetsaspekten. 

Integrationsaspekten ses som mycket viktig för själva branschen som projektet verkar i. 

Projektledaren menar att: 
 

vi vänder oss specifikt till gruppen utländska födda för det är en mycket intressant tillgång för vår 

bransch. Den gruppen har problem med kontakter i branschen generellt. Med de här projekten kan 

vi underlätta de här kontakterna. […] Överhuvudtaget är en mångfald en intressant tillgång, en 

intressant framgångsfaktor bland våra företag, för att få en stimulerande arbetsmiljö och mer 

stimulerande syn på affärerna. De flesta företag i branschen är ju exportföretag med mycket 

utländska kontakter, och man kan föreställa sig att det finns fördelar med att ha en mångfasetterad 

personal (Intervju projektledare). 

 

Vad gäller jämställdhetsaspekten i samma projekt, finns den med som en 

avrapporteringsfaktor och då är det fråga om antalet kvinnor och män i själva 

projektledningen. Projektledaren menar dock att detta inte är speciellt värdefull information, 

eftersom avrapporteringen inte ligger till grund för någon konkret handling (Intervju 

projektledare). En tjänsteman resonerar allmänt i de termerna och menar att bara för att 

projekten redovisar antalet kvinnor och män i sin återrapportering behöver inte det betyda att 

projektet är jämställt (Intervju tjänsteman).  

 

De tre andra projekten har inte arbetat aktivt med någon av de sociala hållbarhetsaspekterna. 

Det framförs under två av intervjuerna med projektledare att deras projekt vänder sig brett till 
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alla och att inga specifika satsningar har gjorts mot en viss målgrupp. Jämställdhetsaspekten 

har dock beaktats i och med att det ena projektet rapporterar antal kvinnor och män som ingår 

i projektledningen medan det andra projektet rapporterar antal kvinnor och män som har 

deltagit i projektets aktiviteter (Intervju projektledare). En projektledare menar att visst finns 

det både män och kvinnor i projektet, men det är ingen prioriterad fråga. Samma projektledare 

förstår inte hur framförallt jämställdhetsaspekten ska kunna komma projektet till gagn. 

Integrationsaspekten skulle däremot kunna vara mer användbar på samma sätt som en annan 

projektledare resonerar, det vill säga att om den bransch som projektet verkar i innefattas av 

exportföretag med mycket utländska kontakter finns det fördelar att ha en mångfasetterad 

personal (Intervju projektledare).  

 

Implementeringen av de sociala hållbarhetsaspekterna i de fem undersökta projekten, som en 

del av det faktiska genomförandet av RTP, har således skett i olika hög utsträckning. Den 

generella bilden är dock att jämställdhet och integration har givits ett relativt litet utrymme. 

Implementeringen av de sociala hållbarhetsaspekterna, i såväl programdokumentet som i de 

fem undersökta projekten, kan sammanfattas i nedanstående figur. 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 4 går det följaktligen att uttyda att Kronobergs RTP överensstämmer i ganska stor 

utsträckning med regeringens riktlinjer. Att linjen från regeringens riktlinjer till RTP inte är 

helt rak beror på att jämställdhets- och integrationsaspekterna i realiteten inte genomsyrar 

tillväxtprogrammet i så stor utsträckning. Integreringen av aspekterna i de undersökta 

projekten avviker än mer från de centrala intentionerna, men även till viss del från 

programdokumentet. Avvikelsen kan härledas till den generella bilden att jämställdhets- och 

integrationsaspekterna har givits ett relativt litet utrymme i de undersökta projekten. 
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Figur 4. Fall av implementeringsstyrning (Lundquist 1992:73, egen bearbetning) 
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6.3. Vad har underlättat respektive försvårat implementeringen av de sociala 
hållbarhetsaspekterna, jämställdhet och integration, i Kronobergs regionala 
tillväxtprogram? 
Då jämställdhets- och integrationsaspekterna i Kronobergs RTP och i de fem undersökta 

projekten inte fullt ut överensstämmer med de centrala intentionerna, i form av regeringens 

riktlinjer, blir det intressant att ta reda på vad som har försvårat implementeringen. Det är 

även intressant att ta reda på vad som har underlättat implementeringen i de fall där 

aspekterna har integrerats i högre utsträckning. Vad som har försvårat eller underlättat 

implementeringen analyseras utifrån genomförarnas egenskaper, förstå, vilja och kunna. 

6.3.1. Förstår, kan och vill tjänstemännen? 
Förståelsen att integrera jämställdhets- och integrationsaspekten varierar ganska mycket från 

tjänsteman till tjänsteman. En tjänsteman uttrycker klart och tydligt att det är viktigt att arbeta 

med de sociala hållbarhetsaspekterna: 

 
Personligen tycker jag att det är jätteviktigt att vi får en spridning av projektägarskap, till exempel 

att det är lika mycket kvinnor som driver projekt som det är män som gör det. Och att de vänder 

sig till både män och kvinnor, och att det handlar om att göra samhället jämställt (Intervju 

tjänsteman). 
 

Det finns således en förståelse för viken av att arbeta med aspekterna. Det är dock svårt att 

uttyda om det finns en generell förståelse för betydelsen av att arbeta med de sociala 

hållbarhetsaspekterna. Det beror på att i vissa fall uttrycker en och samma tjänsteman ganska 

tvetydiga budskap, där det å ena sidan framställs som att det är mycket viktigt att arbeta mer 

med de båda aspekterna men där det å andra sidan framställs som att det kanske inte behövs. 

Till exempel svarar en och samma tjänsteman att ”man måste bli bättre på att få med de 

sociala perspektiven”, medan svaret på en annan fråga utgörs av en tveksam inställning till att 

de sociala hållbarhetsaspekterna behöver integreras i större utsträckning (Intervju tjänsteman).  

 

Det går även att uttyda en vilja till att arbeta med aspekterna då en tjänsteman menar att det 

egentligen är väldigt få projekt där det inte går att få med den horisontella delen 

överhuvudtaget. Det handlar, enligt tjänstemannen, om att anstränga sig lite extra för att hitta 

någon vinkling på själva projektet och där man då kan arbeta mer aktivt med den horisontella 

delen, alltså jämställdhet och integration (Intervju tjänsteman). Tvetydigheten visar sig även 

här då samma tjänsteman hävdar att det inte alltid går att kräva att alla projekt alltid ska 
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beakta jämställdhets- och integrationsaspekterna. Tjänstemannen menar att ”projekten kanske 

har någon karaktär som gör att det inte går och då får man väl acceptera det” (Intervju 

tjänsteman). Tvetydigheten kan även förklaras med att det å ena sidan finns en förståelse för 

vikten av att integrera de sociala hållbarhetsaspekterna, men att det å andra sidan saknas en 

förståelse för på vilket sätt aspekterna ska integreras i praktiken. En tjänsteman förklarar att 

det är svårt att ”hitta konkreta kopplingar till arbetet ute i näringslivet”. Tjänstemannen menar 

att vad som menas med social och ekologisk hållbarhet måste konkretiseras. ”Perspektiven 

måste landa och komma ner i konkreta saker som vi kan lyfta” (Intervju tjänsteman). Att det 

inte finns en förståelse för på vilket sätt jämställdhets- och integrationsaspekterna ska 

integreras skulle kunna förklaras med att riktlinjerna är abstrakta. Som beskrivits tidigare 

stadgar riktlinjerna att det är viktigt att de sociala aspekterna, bland många andra, ska beaktas 

men de stadgar inte på vilket sätt det ska ske. En annan tjänsteman menar dock att det ligger 

hos aktörerna på regional nivå att komma överens om vad som är hållbar utveckling inom det 

sociala området för just Kronobergs län, och sedan bestämma sig för ett antal indikatorer som 

är viktiga och som går att mäta och följa upp (Intervju tjänsteman). 
 

En bristande vilja och förståelse för att integrera jämställdhet och integration kan, enligt en 

tjänsteman, hänvisas till att det i samhället och i myndigheter finns dolda strukturer som ”gör 

att det kan vara svårt att få genomslag för sådana här politiska viljeriktningar som 

jämställdhet” (Intervju tjänsteman). Även följande citat illustrerar detta: 
 

Det är inte så enkelt att regeringen säger att nu ska vi göra så här, och sen blir det så. Det måste 

finnas en vilja, ett intresse, en kunskap, en förmåga även i det undre perspektivet att vilja att det 

ska bli så. Att man ser att det är till nytta. Och det kanske man inte har gjort här. Av tradition, alltså 

rent näringslivsmässigt, är det en väldigt traditionell struktur med mycket småföretagare och 

mycket manligt dominerad industri och kvinnorna har då varit hänvisade till sina traditionella sidor 

(Intervju tjänsteman). 

 

Att de sociala hållbarhetsaspekterna har blivit åsidosatta kan även förklaras med begränsade 

resurser både i form av personal och av pengar (Intervju tjänsteman). Det framhålls även att 

det saknas både ”kunskap och redskap för att jobba rent systematiskt med de här frågorna” 

(Intervju tjänsteman). Det innebär således att deras möjligheter att kunna integrera aspekterna 

i större utsträckning minskar.  
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Att jämställdhets- och integrationsaspekterna har integrerats i låg utsträckning i Kronobergs 

RTP kan följaktligen förklaras med att de regionala aktörerna inte förstår hur de rent konkret 

ska integrera aspekterna i högre utsträckning. Det är kanske på grund av de dolda strukturerna 

som de regionala aktörerna inte har kunnat komma fram till gemensamma lösningar för hur 

jämställdhet och integration kan integreras i högre utsträckning. Det har alltså inte funnits en 

allmän vilja. Även resursbristen hindrar de regionala aktörerna från att kunna arbeta mer 

aktivt med aspekterna.   

6.3.2. Förstår, kan och vill projektledarna? 
I flertalet av projekten verkar det finnas en förståelse för att arbetet med jämställdhets- och 

integrationsaspekterna är viktigt. Det innefattar även de projekt som inte arbetar aktivt med de 

två aspekterna. Det finns dock undantag: 

 
Jag tror inte att man kan utveckla den här frågan i projekt, utan jag tror att det måste utvecklas i 

vardagsarbetet. Jag tror egentligen att det successivt kommer att lösa sig självt (Intervju 

projektledare). 
 

Citatet tyder även på att det saknas legitimitet för själva organiseringen i projektform, det vill 

säga att de sociala hållbarhetsaspekterna inte kan integreras i projekt. Andra projektledare 

uttrycker en förståelse för vikten av att arbeta med aspekterna då de menar att branschen ofta 

kräver en diversifierad personal, och framförallt de projekt som verkar inom branscher som 

präglas av exportföretag och mycket utländska kontakter. En projektledare framhåller, vilket 

tidigare har beskrivits (se sid. 23), att ”mångfald är en intressant tillgång och en intressant 

framgångsfaktor” för att det ger en ”stimulerande arbetsmiljö och mer stimulerande syn på 

affärerna”. Dessutom framhåller projektledaren generationsväxlingen som ett stort problem. 

Genom att rikta sig till grupper som står utanför arbetsmarknaden skulle man på så sätt kunna 

försäkra sig om att någon tar över då allt fler kommer att gå i pension. Samma projektledare 

anser att det är viktigt att näringslivet tar ett socialt ansvar, och uttrycker därmed en förståelse 

och vilja för att arbeta med de sociala hållbarhetsaspekterna. Projektledaren menar att: ”vi 

förstår ju att det gynnar oss själva i förlängningen” (Intervju projektledare). En annan 

projektledare framhåller också behovet av att arbeta med framförallt jämställdhet eftersom 

branschen är mycket ojämställd. Många projektledare saknar dock förståelsen för på vilket 

sätt de ska integrerar jämställdhet och integration i projektets aktiviteter. Det framhålls till 

exempel att det inte ”har varit den typ av projekt där man har kunnat ha den vinklingen” 

(Intervju projektledare).  
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Huruvida projektledarna vill eller inte vill arbeta med de sociala hållbarhetsaspekterna 

varierar. En del uttrycker klart och tydligt att de verkligen vill arbeta med aspekterna medan 

andra inte gör det. Att projektledarna vill kan det härledas till ”vad man har för intressen som 

person”. Projektledaren som säger detta arbetar i ett projekt som satsar mer på jämställdhet än 

på integration, och förklarar varför inte integrationsaspekten har beaktats i så hög utsträckning: 
 

Om det finns personer som är intresserade av integrationsfrågor och vill driva dem så kommer det 

att bli verklighet av det också då. Men det är mycket baserat på vad man har för intresseinriktning 

själv (Intervju projektledare).  

 

En annan projektledare menar dock att själva projektledningen i många fall vill arbeta mer 

med jämställdhet och integration, men att de företag som ingår i projektet inte är intresserade. 

På så sätt blir det svårt för projektet att arbeta mer aktivt med jämställdhets- och 

integrationsaspekterna (Intervju projektledare).  
 

Svårigheten med att integrera aspekterna kan i några fall förklaras med att det saknas 

tillräckliga resurser, vilket leder oss till huruvida jämställdhet och integration kan 

implementeras. En projektledare menar att projektets omfattning och tidsbrist har en stor 

betydelse för projektets möjlighet att arbeta med jämställdhet och integration. All kraft och 

energi måste fokuseras på att uppnå projektets huvudsakliga målsättning, och 

därigenom ”utgör inte jämställdhet och integration punkt ett på dagordningen” (Intervju 

projektledare).  

 

En annan projektledare resonerar i liknande termer och menar att just avsaknaden av resurser 

till viss del kan förklara varför framförallt jämställdhet inte har integrerats i så stor utsträckning. 

Projektledaren menar att om det hade kommit till specifikt inriktade resurser för just 

jämställdhet ”hade det varit en annan femma”. Projektledaren hävdar också att på grund av att 

projektansökningarna samt återrapporteringen är mycket resurskrävande hindras projektet med 

att fokusera sina aktiviteter mer aktivt på jämställdhets- och integrationsaspekterna (Intervju 

projektledare). Bristen på resurser är dock ingen generell bild för alla projekt. En projektledare 

menar att resurser finns i och med det regionala projektstödet (Intervju projektledare). 

Ytterligare en projektledare hävdar att det till och med är lättare att få offentlig finansiering om 

verksamheten riktar sig specifikt mot kvinnor och/eller utländska födda (Intervju projektledare). 
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Vad som har försvårat implementeringen av de sociala hållbarhetsaspekterna i de fem 

undersökta projekten kan förklaras med att de inte kan på grund av resursbrist, andra menar 

att de inte förstår hur de ska integrera aspekterna i projektens aktiviteter, medan en del menar 

att de inte har förstått att de ska integrera jämställdhet och integration i projektverksamheten. 

Det som har underlättat implementeringen av aspekterna är att det finns en personlig vilja och 

engagemang hos projektledaren. 

6.4. Vilka styrningsmöjligheter finns på statlig respektive regional nivå vad 
gäller implementeringen de sociala hållbarhetsaspekterna, jämställdhet och 
integration, i Kronobergs regionala tillväxtprogram? 

6.4.1. Den statliga styrningen 
Den statliga styrningen utgår till stora delar av vad som kan benämnas stram respektive hård 

styrning, då styrningen består av direktiv i form av regeringens riktlinjer för arbetet med RTP 

(2002) och förordningar (SFS 2003:595, SFS 2003:596). Vidar består styrningen av 

uppföljningar och återrapporteringar samt finansiella incitament i form av pengar för 

projektverksamhet. Att klassificera den statliga styrningen helt och hållet som hård eller stram 

ska dock göras med försiktighet. Det finns även inslag av lös/mjuk form av styrning, då 

tjänstemännen för en kontinuerlig dialog med bland annat Nutek och näringsdepartementet. 

En tjänsteman framhåller att det är genom en dialog som det sociala hållbarhetsperspektivet 

skulle kunna utvecklas och konkretiseras (Intervju tjänsteman).  

 

Genom direktiven och förordningarna har staten ganska goda möjligheter till att styra den 

regionala utvecklingspolitiken på tjänstemannanivå, i alla fall på en relativt abstrakt nivå. En 

mer konkret styrning kan ske genom uppföljningarna och återrapporteringarna. Ett tydligt 

exempel på detta kan en rapport gällande utformningen av Kronobergs RTP från 

Länsstyrelsen i Kronoberg illustrera, i vilken det går att läsa Näringsdepartementets 

synpunkter angående utformningen av tillväxtprogrammet. Efter att Kronobergs RTP hade 

godkänts uppdrog Näringsdepartementet åt Länsstyrelsen att genomföra programmet med 

beaktande av vissa förbehåll. Till exempel behövde integrations- och 

jämställdhetsperspektivet utvecklas, tydliggöras och integreras så att det kunde konkretiseras i 

exempelvis insatsområden, handlingsprogram och i mål och indikatorer. I rapporten framgår 

det att Länsstyrelsen gjorde de ändringar som de uppdrogs att göra (Länsstyrelsen 2004b). 
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6.4.2. Den regionala styrningen 
Den regionala styrningen handlar om Regionförbundets, som överordnad enhet, styrning av 

de olika projekten, vilka kan ses som underordnade enheter. Styrningen på den regionala 

nivån är mer blandad jämfört med den på statlig nivå, vilket betyder att det finns inslag av 

såväl mjuk/lös styrning som hård/stram styrning. Den mjukare/lösare formen av styrning är 

nästintill oundviklig, på grund av organiseringen på regional nivå som sker i ett samspel 

mellan tjänstemän och projektledningen för olika slags projekt. Tjänstemännen sitter i ena 

änden och ger resursanslag till projekt som ligger inom ramen för det regionala 

tillväxtprogrammet, medan de olika projekten befinner sig i andra änden och ska leverera det 

de har förbundit sig till, och på så sätt bidra till att det regionala tillväxtprogrammet 

genomförs. Trots att tjänstemännen och projekten befinner sig i ett växelspel där de är 

ömsesidigt beroende av varandra innehar tjänstemännen en överordnad position gentemot 

projekten. Tjänstemännen har nämligen en slags bestämmanderätt där de kan avgöra vilka 

aktörer eller projekt som ska inkluderas och vilka som ska exkluderas:  
 

Tycker vi att projektet ligger i linje med våra prioriteringar då kan vi ju stödja det (Intervju 

tjänsteman).  

 

När en projektansökan kommer in tar tjänstemännen därmed ställning till huruvida projektet 

ligger i linje med det regionala tillväxtprogrammet eller inte. Det innebär att de sociala 

hållbarhetsaspekterna bör beaktas på ett eller annat sätt då dessa utgör en del av den ”röda 

tråden” i Kronobergs RTP. Enligt en tjänsteman ska projektledningen skicka in 

delredovisningar och slutredovisningar, i vilka det ska framgå hur projektet har arbetat med 

de sociala hållbarhetsaspekterna (Intervju tjänsteman). Den regionala styrningen innefattar 

således även hårdare/stramare former av styrning i form av ekonomiska incitament, 

uppföljning och återrapportering. Den regionala styrningen uppfattas dock inte av vissa 

projektledare som menar att efter tilldelat resursanslag arbetar de på sitt eget sätt.  

Tjänstemännen har således inte ”varit inne och styrt” (Intervju projektledare). En annan 

projektledare menar att ”styrningen som sådan finns egentligen inte”. Denne framhåller att 

styrningen snarare handlar om en lång förtroendeprocess, i vilken Regionförbundet har ett 

mycket stort förtroendekapital för projektet (Intervju projektledare). Det handlar alltså om 

mjuk/lös styrning. Graden av styrning kan dock variera beroende vilken tjänsteman som 

handlägger projektet, vilket illustreras i följande citat: 
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Det beror på vilken handläggare man jobbar mot, det är mycket individuellt. Vissa ställer väldigt 

låga krav överhuvudtaget på det som skrivs, andra ställer väldigt höga krav. Det verkar inte finnas 

någon ordning (Intervju projektledare). 
 

Tjänstemännen menar själva att det är svårt att beakta jämställdhets- och integrations-

aspekterna för varje projekt. De menar att så länge inte projekten leder till en ohållbar 

utveckling, det vill säga att de motarbetar till exempel jämställdhets- och 

integrationsaspekterna, kan det vara befogat att aspekterna inte beaktas (Intervju tjänstemän). 

En tjänsteman hävdar att tjänstemännen i alla fall frågar om projektledarna har tänkt på 

integrations- eller jämställdhetsaspekterna. Tjänstemannen menar att om projekten har tänkt 

över hur de skulle kunna arbeta med aspekterna men trots det inte hittat någon lösning på hur 

det skulle kunna ske konkret ”då får man väl acceptera det”. Tjänstemannen menar dock att 

då måste ”man värdera projektet utifrån andra kriterier”, och i så fall måste det göras mycket 

noggrant (Intervju tjänsteman).  

 

Det har även diskuterats hur långt det går att driva kravet på att projekten ska integrera 

jämställdhets- och integrationsaspekterna. En tjänsteman menar att det går att ”driva det till 

en viss nivå”. Det ligger dock på tjänstemännens ansvar att ställa krav på projekten att de ska 

beakta de sociala hållbarhetsaspekterna (Intervju tjänsteman). Vissa av projektledarna menar 

att det inte har framförts något direkt krav på att och hur de ska arbeta med de sociala 

hållbarhetsaspekterna. En projektledare läser upp följande citat för mig under intervjun, från 

ett dokument som berör projektets anknytning till det regionala tillväxtprogrammet: 
 

”Länsstyrelsen vill betona vikten av att återrapporteringen visar hur projektet förhåller sig till 

hållbar tillväxt ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt avseende. I rapporten ska också framgå 

hur många kvinnor och män som har deltagit i projektets aktiviteter och i projektledningen” 

(Intervju projektledare). 
 

Efteråt fyller projektledaren i att ”jag har knappt läst den här meningen tidigare”, men påpekar 

dock att om det hade kommit som ett tydligt krav från Länsstyrelsen eller Regionförbundet, 

och om det hade skett någon slags diskussion om jämställdhet och integration ”hade det 

kommit i en helt annan dager”. Projektledaren menar att projekten på så sätt hade kunnat 

styras. Som finansiär, framhåller projektledaren, är det ”självklart att man kan ha synpunkter 

på hur pengarna ska förvaltas”. Samma projektledare säger att om de från början hade varit 

inriktade på att arbeta med de två aspekterna hade de kunnat nå en större målgrupp. 
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Målgruppen som projektet arbetar med idag utgörs av främst män. Om projektet mer aktivt 

hade arbetet med de sociala hållbarhetsaspekterna skulle målgruppen i större utsträckning 

även kunna innefattas av kvinnor och utländska födda, vilket skulle kunna gynna projektet i 

sig men även den hållbara tillväxten (Intervju projektledare). En annan projektledare 

resonerar i liknande termer: 
 

[…] om man hade haft ett större fokus på jämställdhet och integration från början så hade 

projektet kunnat få mer intressanta vinklingar. Det hade kunnat utvecklas i en annan riktning, till 

gagn för projektets resultat det tror jag. Man skulle kunna ha utnyttjat sin fulla 

innovationspotential när det gäller aktiviteter; mer fantasi, ansträngt sig mera för att hitta 

aktiviteter. Om det hade varit ett prioriterat ämne redan från början, i stället för att det har smugit 

in i de här regionala utvecklingsprogrammen (Intervju projektledare). 

 

Utifrån intervjuerna med tjänstemännen framgår det att tjänstemännen är fullt medvetna om 

att de har möjligheter att ställa mer långtgående krav vad gäller de sociala 

hållbarhetsaspekterna. Tjänstemännen anser också själva att uppföljningarna ibland har skett 

lite för summariskt. Följaktligen framgår det, utifrån såväl intervjuerna med tjänstemännen 

som med projektledarna, att det finns gott om utrymme för att tillämpa både mjuk/lös och 

hård/stram styrning i högre utsträckning jämfört med vad som görs i dagsläget.  
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7. Slutdiskussion och egna reflektioner 
Utifrån uppsatsens empiri- och analyskapitel går det att urskilja en tydlig länk mellan å ena 

sidan den centrala nivån och den regionala tjänstemannanivån, och å andra sidan den 

regionala tjänstemannanivån och den regionala genomförandenivån. Det ena leder till det 

andra så att säga. För det första resulterar den abstrakta men ändå ganska tydliga statliga 

styrningen, genom riktlinjerna för arbetet med RTP och förordningar, i ett ganska abstrakt 

regionalt tillväxtprogram i Kronobergs län vad gäller integreringen av de sociala 

hållbarhetsaspekterna. Den statliga styrningen innebär även att tjänstemännen lämnas ett stort 

handlingsutrymme och tjänstemännens personliga egenskaper spelar således en betydande roll 

i genomförandet av Kronobergs RTP. För det andra leder Kronobergs relativt abstrakta 

regionala tillväxtprogram, vad gäller integreringen av jämställdhets- och 

integrationsaspekterna, i kombination med en ganska svag regional styrning, till att det 

faktiska genomförandet av Kronobergs RTP inte helt överensstämmer med de centrala 

intentionerna. Visserligen beaktas de sociala hållbarhetsaspekterna i alla de fem undersökta 

projekten på så sätt att de avrapporterar antal kvinnor, män och/eller utländska födda i 

projektledningen och/eller i projektets aktiviteter. Man kan dock fråga sig huruvida en 

avrapportering, utan vidare reflektioner, angående aspekterna innebär ett betydelsefullt steg 

mot hållbar utveckling.  

 

Genom ett större fokus på lös/mjuk styrning, där exempelvis informationsutbyte och 

diskussion utgör centrala delar, skulle staten kanske kunna förmå tjänstemännen att förstå 

innebörden av och vilja integrera de sociala hållbarhetsaspekterna i större utsträckning, vilket 

skulle kunna motivera tjänstemännen till att styra projekten i högre utsträckning. Den 

lösa/mjuka formen av styrning skulle också kunna tillämpas av tjänstemännen gentemot 

projektledarna, och på så sätt skulle även projektledarna kunna få en ökad förståelse för vikten 

av att arbeta mer aktivt med jämställdhets- och integrationsaspekterna i större utsträckning. 

Det skulle även kunna bidra till att de vill integrera aspekterna i högre utsträckning. På så sätt 

skulle de regionala aktörerna kunna ta lärdom av varandra i hur det går att arbeta med 

jämställdhets- och integrationsaspekterna mer aktivt.  

 

Det bör dock framhållas att den lösa/mjuka formen av styrning inte ska ses som ett 

universalmedel, och att den hårda/strama styrningen endast är av ondo. Det är exempelvis 

genom den hårda/strama styrningen som regeringen kan ge tjänstemännen redskapen till att 
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kunna integrera de sociala hållbarhetsaspekterna i högre utsträckning. Det vill säga genom att 

tilldela extra resurser som ska satsar specifikt på jämställdhets- och integrationsaspekterna.  

 

Som det beskrevs tidigare när Länsstyrelsen genomförde de ändringar i Kronobergs RTP som 

näringsdepartementet föreslog, utgör den hårda/strama styrningen, när det gäller uppföljning 

och återrapportering, ett ganska effektivt styrningsinstrument. I enlighet med Johansson & 

Borells (1999) slutsatser skulle således diskreta kontrollmetoder kunna utgöra effektiva 

styrningsinstrument även vad gäller integreringen av de sociala hållbarhetsaspekternas i 

Kronobergs RTP. I framtida studier skulle det vara intressant att studera om och hur staten 

ändrar sina styrningsinstrument, och i högre utsträckning anpassar dem till den rådande 

samhällsutvecklingen, där ”nätverkandet” ökar i omfattning.  
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Intervjuer 
Intervju projektledare, 071217 
Intervju tjänsteman, 071218 
Intervju tjänsteman, 071218 
Intervju projektledare, 071220 
Intervju tjänsteman, 071221 
Intervju projektledare, 071221 
Intervju projektledare, 071221 
Intervju projektledare, 071228 



 

 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide – tjänstemän  
 
Bakgrundfakta 
Hur länge har du arbetat som samordnare? 
Vad innefattar din roll som samordnare? 
 
Målsättningen och arbetet kring RTP 
Beskriv målsättningen med RTP. 

 Hur har ni tolkat regeringens målsättning? 
 Hur har ni anpassat målsättningen till de regionala förutsättningarna i Kronobergs län?  
 Är målsättningen rimlig och genomförbar?  

 
Beskriv hur arbetet kring RTP är uppbyggt. 

 Hur arbetar ni konkret för att uppnå målsättningen?  
 Hur är partnerskapet uppbyggt? 
 Vilka för- respektive nackdelar ser du med arbetsformen, det vill säga partnerskapet, i RTP 

vad gäller att uppnå målsättningen? 
 Hur stort inflytande har du/din organisation i utformandet av RTP? 
 På vilket sätt styrs ni av regering och riksdag? 

 
Beskriv arbetet kring RTP utifrån jämställdhet och integration. 

 Vilka skyldigheter har de olika projekten att arbeta med jämställdhet och integration? 
 Vilka styrningsmöjligheter har ni vad gäller att se till att de olika projekten arbetar med 

jämställdhet och integration?  
 Sker det någon form av uppföljning eller kontroll av de olika projekten? Om ja; på vilket sätt?  
 Vem har ansvaret för att de enskilda projekten faktiskt arbetar med jämställdhet och 

integration? 
 
RTP och hållbar tillväxt 
Hur ser du på relationen mellan tillväxt och de sociala hållbarhetsaspekterna (jämställdhet och 
integration)? 
Vilka möjligheter/svårigheter ser du, med partnerskapet i RTP, för att hållbar tillväxt ur ett socialt 
hållbarhetsperspektiv ska kunna uppnås? 

 Hur kan RTP påverka möjligheterna till att uppnå en hållbar tillväxt? 
 Har arbetet kring RTP förändrat förutsättningarna för att uppnå en hållbar tillväxt? 
 Skulle arbetet kring RTP kunna utformas på något annat sätt så att de sociala 

hållbarhetsaspekterna får större utrymme, och så att hållbar tillväxt lättare kan nås? 
 
Övrigt 
Har du något annat att tillägga?  
 
 



  

Bilaga 2 
 
Intervjuguide – projektledare 
 
Bakgrundfakta 
Hur länge har projektet pågått och hur länge ska det pågå? 
Hur länge har du arbetat med projektet/som projektledare? 
Vad innefattar din roll som projektledare? 
 
Projektet 
Beskriv projektet och dess målsättning. 

 Vilken är målsättningen/målsättningarna med projektet? 
 Är målsättningen rimlig och genomförbar? Om ja, beskriv hur. Om nej, varför inte?  
 Hur arbetar ni för att nå målsättningarna? 

På vilket sätt utgör projektet en del av RTP? 
 På vilket sätt styrs ni av Regionförbundet?  
 Sker någon återrapportering från er sida till Regionförbundet? Om ja, på vilket sätt? 

(kvalitativt, kvantitativt?) 
 
Jämställdhet och integration i projektet 
Hur präglas projektet av jämställdhet och integration? 

 Hur arbetar ni med jämställdhet och integration?  
 Varför är det viktigt att arbeta med jämställdhet och integration? 
 Vilken betydelse har jämställdhet och integration för er del vad gäller att nå er målsättning? 
 Om flera aktörer/organisationer: skiljer sig arbetet med jämställdhet och integration mellan de 

olika aktörerna? Om ja, på vilket sätt och varför? 
 Vilka instruktioner har ni fått, från Regionförbundet, gällande hur jämställdhet och integration 

ska utgöra en del av projektet? Har det skett någon diskussion om just detta? Krav från 
Regionförbundet/Länsstyrelsen? 

Sker det någon återrapportering om hur ni har arbetat med jämställdhet och integration till 
Regionförbundet? Om ja, på vilket sätt redovisar ni det och hur ofta? 
Vilka möjligheter/svårigheter upplever du att det finns med att arbeta för jämställdhet och integration i 
projektet?  
Anser du att jämställdhet och integration har fått tillräckligt stort utrymme inom projektet? Det vill 
säga arbetar ni med jämställdhet och integration i den utsträckning som du önskar? 

 Om nej, varför inte och hur skulle ni kunna arbeta med de frågorna i större utsträckning? 
 Om ja, på vilket sätt? 

 
Projektet som en del av RTP och den hållbara tillväxten 
Vad innebär hållbar tillväxt för dig?  

 Vilken betydelse har jämställdhet och integration för den hållbara tillväxten? 
På vilket sätt tror du att ert projekt kan bidra till en hållbar tillväxt i regionen? 
 
Övrigt 
Vad händer efter projektets avslut?  
Har du något annat att tillägga?  
 
 
 
 
 


