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ABSTRACT 

In the fall of 2002 the Swedish government commissioned county administrative boards and 

regional autonomous bodies with drawing up proposals for a regional growth program for the 

period 2004-2007. In Kronoberg County, the county administrative board had the 

responsibility for drawing up the program and the overall objective of the program in 

Kronoberg County was that the program would "contribute to the growth of competitive and 

profitable company that can offer good jobs and career opportunities for both women and 

men". On January 2007, the Regional Council of Southern Småland was formed and took 

over the responsibility for the regional growth program in Kronoberg County. 

Regional Council of Southern Småland found that the follow-up of the program, both during 

implementation and after, had been inadequate. For that reason I intend to give the Regional 

Council of Southern Småland basic data how the regional growth program was achieving the 

overall objective and explain why if not achieved. To answer my purpose, I have based my 

arguments on institutional theory. Institutional theory is characterized by the fact that it 

departs from the traditional organization theory's assumption that organizations are rational 

tools. Instead the theory emphasize that the key to understanding the organization and its 

actions are in environmental influences. 

The essay is designed as a process evaluation combined with a case study. The case study 

consists of two projects, KY Kronoberg and Learning Centre Kronoberg. These projects 

represent the specific activities of the regional growth program at the local level and I have 

interviewed the project leaders for each project. To create a larger context, I also conducted a 

literature review and conducted interviews with officials at the regional level. 

The results section describes the processes that give rise to the final outcome of the regional 

growth program in the county of Kronoberg. In this description I have used the government's 

policy on how the regional growth program should be organized to best achieve the objective, 

as a reference frame. An important prerequisite for the success of the regional growth 

program was its acceptance and that close collaboration was established between the different 

actors of growth in Kronoberg County, regardless of institutional belonging.  

The result of the case studied indicates that the projects at the local level were carried out as 

planned and that their activities were consistent with the overall objective. However the 

projects had trouble accessing the surrounding actors and establish partnerships. This problem 

can be traced to how the organization of the regional growth program was designed at the 

regional level. I found that the government's policy for best achievement was not applied at 

the regional level because the program because the program was anchored by all actors. The 

program had a more ceremonial importance and gave the County Council and the regional 

policy legitimacy. 
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1.1 DET REGIONALA TILLVÄXTPROGRAMMET – EN BAKGRUND 

1.1.1 Den nya regionalpolitiken 

Denna uppsats handlar om det regionala tillväxtprogrammet i Kronobergs län. Under 

skrivprocessen har jag, mer än en gång, stött på frågan; vad är ett regionalt tillväxtprogram? 

Att veta vad ett regionalt tillväxtprogram innebär är inte en självklarhet. Mot denna bakgrund 

inleder jag med en tillbakablick av den svenska regionalpolitikens utveckling i vilken det 

regionala tillväxtprogrammet utgör en viktig del.  

Våren 1994 är en viktig vändpunkt i den svenska regionalpolitikens historia genom att 

Regeringen antog propositionen – Bygder och regioner i utveckling (Prop.1993/94:140). 

Genom propositionen fick samtliga länsstyrelser i uppdrag att utforma strategier för länets 

planering i samverkan med andra regionala organ. Uppdraget kallades Länsstrategiuppdraget 

och sågs som en förberedelse inför EU-inträdet år 1995 som skulle komma att förändra både 

arbetssätt och utformningen av den svenska regionalpolitiken (NUTEK, 2007, s. 32). 

Den svenska regionalpolitiken hade under det sista decenniet präglats av ett projektinriktat 

arbetssätt, vilket innebar att man bedrev tidsmässigt avgränsade projekt med tydliga mål som 

finansierades av regionala projektmedel. Projekten organiserades utifrån, den då gällande, 

länsplaneringen som angav sektorer med regionalpolitisk betydelse för länets utveckling. 

Politiska utvecklingsprogram var vid denna tidpunkt en sällsynt företeelse, men i och med det 

svenska EU-inträdet förändrades förutsättningarna och arbetsformen med program blev en 

naturlig del av svensk regionalpolitik genom strukturfonderna (Ibid, s. 29).  

Strukturfonderna fungerade som ett finansiellt instrument för regional utveckling, 

sammanhållning och konkurrenskraft. Tanken var att samordna fonderna som finansiella 

verktyg, i så kallade operationella program, i syfte att mer långsiktigt styra användningen av 

fonderna. Programmen var sjuåriga och ställde krav på analyser, mål, system för vilka insatser 

som skulle prioriteras, indikatorer att följa upp målen samt inte minst utvärderingar. 

Därutöver ställdes krav på partnerskap, det vill säga att det inte enbart skulle vara aktörer från 

den offentliga sektorn som skulle vara delaktiga utan privata och ideella organisationer skulle 

samordna sitt arbete tillsammans med nationella och regionala offentliga aktörer gällande 

genomförande och finansiering (Ibid, s. 30). 

På uppdrag av Regionförbundet Södra Småland har jag åtagit mig att utföra en 

utvärdering av det regionala tillväxtprogrammet som genomfördes under år 2004 till 

och med år 2007 i Kronobergs län. I detta inledande kapitel kommer jag i första hand 

ge en bakgrund till uppkomsten av det regionala tillväxtprogrammet, därefter 

presentera mitt uppdrag och en reflektion över angreppsätt vars resonemang leder fram 

till syftet med denna uppsats. 
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Genom EU-inträdet fick den svenska regionalpolitiken ta del av de resurser som de 

europeiska strukturfondsprogrammen hade, vilket medförde att de ovan nämnda kraven även 

gjorde sig gällande. För den svenska regionalpolitiken, med den tydliga projektkulturen som 

bakgrund, kom den nya arbetsformen att bli aktuell i och med Länsstrategiuppdraget. 

Länsstrategiuppdraget innebar att länen tillfördes ytterligare medel för projektverksamhet, 

med det viktiga tillägget att projekten skulle växa fram i samverkan mellan olika aktörer och 

bidra till att effektivare utnyttja befintliga resurser inom olika samhällssektorer. Regeringen 

såg uppdraget som en övning i att besluta om medel med utgångspunkt i program och i 

enlighet med det arbetssätt som strukturfondsprogrammen förutsatte (Ibid, s. 32).  

Sverige valde dock att inte anpassa den nationella regionalpolitiken fullt ut till den europeiska 

mallen. Följden blev att den europeiska och den svenska regionalpolitiken bedrevs åtskilda 

från varandra, men med strukturfondsprogrammen som en sammanlänkande part. 

Strukturfonderna innebar att mer resurser tillfördes det regionala utvecklingsarbetet vilket var 

till stor glädje för många regioner. Samtidigt ställde strukturfonderna krav på medfinansiering 

vilket innebar problem för många regioner som kämpade med ansträngda ekonomier. Ur 

denna situation föddes tanken om att utveckla Länsstrategiuppdraget till svenska regionala 

program, för att sen använda strukturfonderna som finansiella instrument för att genomföra 

programmen. Det är en tanke som lever kvar än idag i den nationella strategins beskrivning av 

strukturprogrammens roll (Ibid, s. 32). 

1.1.2 Regionalt tillväxtavtal 2000-2003 och regionala utvecklingsprogram 

Våren 1998 kom propositionen Regional tillväxt – för arbete och välfärd (Prop. 1997/98:62) 

vilket var startskottet till det första regionala utvecklingsprogrammet i Sverige – det regionala 

tillväxtavtalet. Det som utmärkte propositionen var betoningen på att bättre ta tillvara den 

tillväxtpotential som fanns inom regionerna och den regionala näringspolitiken. Målet var att 

utifrån de regionala förutsättningarna stimulera en hållbar ekonomisk tillväxt, som skulle 

bidra till fler och växande företag och därmed ökad sysselsättning för både kvinnor och män. I 

propositionen hänvisade Regeringen till erfarenheterna från strukturfondsprogrammen och 

styrkan i att olika aktörer inom olika politik- och verksamhetsområden skulle bidra till att 

uppfylla en samlad långsiktig utvecklingsstrategi. Det regionala tillväxtavtalet väckte stora 

förhoppningar runtom i landet och samtliga regioner i Sverige valde att utforma tillväxtavtal 

där avtalstiden kom att gälla mellan år 2000 och 2003 (NUTEK, 2007, s. 33).  

Näringsdepartementet konstaterade att majoriteten av de myndigheter som deltagit i arbetet 

med de regionala tillväxtavtalen, ansåg att programmet hade bidragit till att skapa ett 

mervärde. Främst framhölls ökade insikter i förståelse för hållbara regionala tillväxtfrågor 

men också fördjupade kontakter och bättre samarbete med andra aktörer. Det konstaterades 

även att det fanns delar i arbetet som behövde utvecklas. Ett sådant område var de nationella 

myndigheternas samverkan med aktörer på den regionala nivån (NUTEK, 2005, s. 16).  

Som en reaktion på att de regionala tillväxtavtalen inte framgångsrikt lyckats åstadkomma 

samverkan mellan de olika aktörerna som arbetade med tillväxtfrågor i regionerna samt 
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avsaknaden av ett ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv, tillkom i början av 2000-talet 

ytterligare en programform i den regionala utvecklingspolitiken - de regionala 

utvecklingsprogrammen. Med utvecklingsprogrammen skulle den ekonomiska fokuseringen 

kompletteras med det dittills saknade ekologiska och sociala perspektivet på regionala 

utvecklingen och förbättra samverkan (NUTEK, 2007, s. 37).  

De regionala utvecklingsprogrammen skulle utarbetas i samråd med kommuner, landsting, 

näringsliv samt berörda statliga myndigheter och utgöra en plattform för regionens 

utveckling. Utvecklingsprogrammen skulle bygga på och ta tillvara de förutsättningar som 

angavs i strukturfondsprogrammen, planer för regional transportinfrastruktur och aktuella 

regionala program som exempelvis de regionala tillväxtavtalen. Utvecklingsprogrammen 

skulle därigenom bli ett samlingsdokument och bilda en bas för fördelning av statliga resurser 

(Ibid, s. 38).  

1.1.3 Regionalt tillväxtprogram 2004-2007 

I tillväxtavtalets slutskede, hösten 2002, var det dags för ett nytt regeringsuppdrag. I 

propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet (Prop. 2001/02:4) tog 

Regeringen initiativ till regionala tillväxtprogram som skulle betraktas som ett delprogram 

under de breda regionala utvecklingsprogrammen (NUTEK, 2005, s. 13). Regeringens avsikt 

med att införa regionala tillväxtprogram var att ytterligare förstärka och förbättra det 

programorienterade arbetssättet som introducerades i samband med införandet av 

strukturfondsprogrammen och de regionala tillväxtavtalen (Näringsdepartmentet, 2002, s. 1). 

De regionala tillväxtprogrammen skulle genomföras i Sveriges samtliga län under perioden år 

2004 till 2007 och syftade till att samordna insatser inom områden där sektorssamverkan 

skulle bidra till att utveckla hållbara lokala arbetsmarknadsregioner utifrån ett 

näringslivsperspektiv (NUTEK, 2007, s. 15). Med näringslivsperspektiv avsåg Regeringen 

insatser som tydligt kunde motiveras som hållbara tillväxtförutsättningar för näringslivets 

utvecklingskraft som exempelvis att säkra arbetskrafts- och kompetensförsörjningen till 

näringslivet, bidra till strategisk samverkan mellan företag eller skapa attraktiva miljöer för 

företag att verka i (Regeringen, 2002, s. 1). 

Utgångspunkten i de regionala tillväxtprogrammen gick i linje med den regionala 

utvecklingspolitiken, som syftade till att etablera en politik som var sammanhållen för alla 

delar av landet, men som kunde anpassas till regionala skillnader och förutsättningar 

(NUTEK, 2007, s. 15). Regeringens tanke var att de regionala tillväxtprogrammen skulle utgå 

från ställningstagandet att det var de lokala och regionala aktörerna som hade den största 

kunskapen om sin region och därmed vilka insatser som krävdes för att uppnå hållbar regional 

tillväxt. Det handlade alltså om att fördela de nationella och regionala resurserna där de gjorde 

störst nytta för näringslivets tillväxt. Insatserna som regionerna förväntades att genomföra 

utgjorde en viktig del i målet att uppnå den regionala utvecklingspolitikens målsättning att det 

skulle finnas väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god 

servicenivå i alla delar av landet (Regeringen, 2002, ss. 1-2). 
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Vilken organisation som fick Regeringens uppdrag att driva arbetet med tillväxtprogrammen 

var olika från region till region. Det kunde vara Länsstyrelsen, ett kommunalt 

samverkansorgan eller ett självstyrelseorgan som fick förtroendet (NUTEK, 2005, s. 14). I 

Kronobergs län var det inledningsvis Länsstyrelsen som fick ansvaret att hålla samman och 

driva det regionala tillväxtprogrammet. Den första januari år 2007 bildades dock ett 

kommunalt samverkansorgan, Regionförbundet Södra Småland, som då också övertog 

administrationen av det regionala tillväxtprogrammet. Regionförbundet Södra Småland 

bildades som en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kronobergs län. 

Syftet var att fungera som en arena för regionalt utvecklingsarbete i länet där det övergripande 

uppdraget var att stärka samverkan på regional nivå och kraftfullt verka för utveckling och 

hållbar tillväxt i regionen (Om regionförbundet, 2009).  

Den programansvariga organisationen i regionen skulle i samråd med partnerskapet arbeta 

fram ett programdokument där inriktningen av tillväxtprogrammet skulle anges i form av 

insatsområden, handlingsprogram och konkreta åtgärder (NUTEK, 2007, s. 16). I Kronobergs 

län, vars övergripande målsättning var att programmet skulle ”bidra till hållbar tillväxt i 

konkurrenskraftiga och lönsamma företag, som kan erbjuda bra jobb och karriärmöjligheter 

för såväl kvinnor som män” (Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2002, s. 3), fokuserade i första 

hand på fyra insatsområden (Ibid, s. 4):  

- Innovationssystem och klusterbildningar handlade om att identifiera och verka för 

samverkan mellan universitet, näringsliv och offentlig sektor.  

- Entreprenörskap, företagande och företagsklimat inriktade insatserna för att stimulera 

fler människor att bli och förbli företagare genom exempelvis attitydpåverkan, bättre 

stöd till innovatörer och ledarskapsutveckling.  

- Upplevelsenäringen skulle arbeta för att locka människor till länet genom att stärka 

varumärket Småland och de identiteter som begreppet bygger på exempelvis Glasriket, 

IKEA och Carl von Linné. 

- Arbetskraftsförsörjning skulle verka för att tillgodose efterfrågad kompetens till 

företagen i regionen vid det kommande generationsskiftet på arbetsmarknaden. 

Inom vart och ett av dessa insatsområden genomfördes en rad åtgärder som utgjorde den 

faktiska och konkreta verksamheten i det regionala tillväxtprogrammet. Åtgärderna kunde 

genomföras i såväl projektform som i ordinarie verksamhet beroende på den aktuella 

regionens val av utförande (NUTEK, 2007, s. 16). I Kronobergs län var det enbart projekt 

som låg utanför den ordinarie verksamheten som omslöts av det regionala tillväxtprogrammet. 

Sammantaget beviljades närmare hundra projekt medel inom ramen för det regionala 

tillväxtprogrammet i Kronobergs län under programperioden (Länsstyrelsen i Kronobergs län, 

2002). 

I programdokumentet skulle de även redovisas hur åtgärderna skulle finansieras och 

utvärderas. Viktigt att poängtera att det inte tillfördes nya ekonomiska resurser från staten för 

genomförandet av programmen. Istället var den bärande tanken att befintliga resurser, såväl 
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statliga som andra, skulle användas effektivare (NUTEK, 2005, s. 15) och att arbetssättet 

skulle vara processinriktat där analys, utformning, planering samt utvärdering skulle ses som 

kontinuerliga inslag under hela programperioden. Detta innebar att programdokumentet 

fortlöpande skulle uppdateras och bidra till ett kontinuerligt lärande för såväl myndigheter, 

organisationer och företag som individer (Regeringen, 2002, s. 6).  

1.2 UTVÄRDERINGSUPPDRAG FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖDRA SMÅLAND 

1.2.1 Beskrivning av uppdraget 

Regionförbundet Södra Småland eftersökte via Studenter i Regionen hjälp med att följa upp 

det arbete som genomförts under programperioden. Anledningen till att Regionförbundet 

Södra Småland vänt sig till Studenter i Regionen var att de ansåg att uppföljningen av det 

regionala tillväxtprogrammet, både under genomförandet och efter, hade varit bristfällig. Mot 

denna bakgrund ville Regionförbundet Södra Småland genomföra en utförligare uppföljning 

med avsikten att urskilja eventuella effekter och om projekten uppnått programmålen. Jag 

tyckte att uppdraget lät intressant och bestämde mig för att ta mig an uppgiften.  

Jag fick relativt fria händer från Regionförbundet Södra Småland att välja angreppssätt för 

den utvärdering jag avsåg att göra. Min första tanke var att genomföra en effektutvärdering 

det vill säga analysera om, och eventuellt också i vilken grad, verksamhetens mål hade 

uppnåtts. Men det finns en rad svårigheter med att utföra en effektutvärdering av regionalt 

tillväxtarbete, bland annat så tenderar statliga mål vara vagt formulerade. Statens uppgift är att 

fastställa nationella målsättningar men det är upp till den enskilda myndigheten att tolka den 

nationella målsättningen och verkställa utifrån de förutsättningar som finns i regionen. 

Statliga mål bör därför ses ur ett större perspektiv och mer som en inriktning än en konkret 

målsättning (Karlsson, s. 17). Därtill är det svårt att avgöra sambandet mellan orsak och 

verkan när det gäller utvecklingsfrågor i samhället. Faktorer som påverkar, som exempelvis 

ekonomi, politik och allmän opinion, är allt för många för att skapa en korrekt bild i ett arbete 

av denna storleksordning. En annan faktor som försvårar en effektutvärdering är att effekterna 

av en åtgärd många gånger inte blir uppenbara förrän flertalet år efter genomförandet. 

Sammantaget blir det svårt att mäta effekterna av det arbete som genomförts inom ramen för 

det regionala tillväxtprogrammet (Ibid, s. 37).  

Istället har jag valt att genomföra en processutvärdering. Kortfattat innebär en 

processutvärdering att systematiskt följa och dokumentera en verksamhets genomförande och 

att besvara hur en verksamhet har uppnått målen, det vill säga peka på genomförda insatser i 

förhållande till planerade insatser (Vedung, 2009, s. 75). Konkret innebär detta att jag har 

koncentrerat mig på genomförandet av det regionala tillväxtprogrammet i Kronobergs län från 

framtagandet av mål och riktlinjer på regional nivå, med de nationella styrdokumenten som 

utgångspunkt, till den konkreta verksamheten i projekten i syfte att studera hur programmet 

uppnått den övergripande målsättningen i regionen. Målsättningen med programmet skulle 

uppnås, enligt Regeringens direktiv, genom att aktivt arbeta med att engagera partnerskapet 
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och arbetet skulle karaktäriseras av ett processinriktat arbetsätt med en tydlig målbild, system 

för val av insatser och kontinuerlig utvärdering. Jag är med andra ord inte bara intresserad av 

att programmets innehåll, utan också de former i vilken programmet har verkställts. 

Utgångspunkten för studien tar ett organisationsteoretiskt perspektiv genom institutionell 

teoribildning. Institutionell teori tar avstånd från den traditionella organisationsteorins 

antagande om att organisationen är rationell. Istället poängterar den institutionella teorin att 

nyckeln till förståelse av hurdana organisationer är och vad de gör ligger i omgivningens 

påverkan. Det mest allmänna argumentet för valet av institutionell teori som angreppsätt, är 

faktumet att jag inte enbart är intresserad av vad som har gjorts inom det regionala 

tillväxtprogrammet, utan också hur insatserna har genomförts i syfte att uppnå målsättningen.  

En dokumentstudie har genomförts och kompletterats med intervjuer för att skapa en bild av 

hur det regionala tillväxtprogrammet gestaltade sig på regional nivå i Kronobergs län med 

fokus på Länsstyrelsen som programansvarig organisation. För att följa processen ytterligare 

ett steg valdes två projekt ut att studeras närmare, KY Kronoberg och Lärcenter Kronoberg, 

som representerar den konkreta verksamheten. Syftet är att åskådliggöra hela processen från 

administrationen av programmet på regional nivå till handling och verkställande på lokal nivå. 

Utvärderingen kommer med andra ord att inta både ett makrobetonat perspektiv, där statens 

regelverk, stadgar och direktiv bereder förutsättningarna för det regionala tillväxtprogrammet, 

och ett mer mikroinriktat synsätt, där utgångspunkten är närstudier av den omedelbara 

omgivningen – projekten. 

1.2.2 Syfte och frågeställningar 

Min målsättning med denna utvärdering har varit att ge Regionförbundet Södra Småland ett 

underlag hur det regionala tillväxtprogrammet i Kronobergs län har uppnått regionens 

övergripande målsättning och om inte målsättningen uppnåtts, förklara varför. För att besvara 

mitt syfte har jag valt att koncentrera mig på två frågeställningar; 

1) Hur har Regeringens övergripande målsättning implementerats i verksamheten på 

regional nivå? 

2) Hur har projekten bidragit till att regionens övergripande målsättning med det 

regionala tillväxtprogrammet uppnåtts? 

Den första frågeställningen beskriver det regionala tillväxtprogrammet utifrån de regionala 

aktörernas synvinkel. Den andra frågan ger svar på konkreta empiriska företeelser på 

projektnivå. Genom att sätta dessa företeelser i ett större sammanhang ämnar jag att få bättre 

förståelse för hur målsättningen har uppnåtts och åskådliggöra skillnaden mellan det 

förväntade utfallet och det reella i organisationens vardag. 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

 

 

 

 

 

2.1 ETT INSTITUTIONELLT PERSPEKTIV PÅ MÅLUPPFYLLELSE 

2.1.1 Institutionell teori kontra rationellt handlande 

I slutet av 1970-talet började allt fler forskare att uppmärksamma den institutionella 

teoribildningen som ett alternativ till den traditionella organisationsteorin. Det klassiska 

synsättet inom organisationsteorin är att se organisationer som rationella verktyg för att uppnå 

önskade mål eller resultat. I syfte att uppnå målsättningen med verksamheten fattar 

medlemmarna i organisationen beslut om hur förändringen i organisationen ska verkställas 

och besluten genomförs därefter enligt plan, utan avvikelser, för att uppnå avsedda resultat. 

(Eriksson-Zetterquist, s. 5).  

Det finns dock svagheter med detta synsätt. Det hjälper inte till att beskriva varför regler 

överträds, varför inte beslut genomförs som planerat, alternativt får det förväntade utfallet 

(Ibid, s. 65). För att överbringa dessa svagheter började forskarna istället argumentera för att 

organisationer är institutionaliserade. Det innebär att det snarare är omgivningen och hur 

saker har gjorts tidigare som påverkar vad som görs i en organisation och att det enbart är på 

ytan som en organisation framstår som rationell (Kalling, Eriksson-Zetterquist, & Styrhe, s. 

280) 

Sociologerna John Meyer och Brian Rowan var pionjärer inom institutionell teoribildning 

genom artikeln, Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony, 

som publicerades i American Journal of Sociology 1977 (Johansson, ss. 29-30). En 

grundtanke som författarna ville förmedla var att moderna samhällen präglas av 

organisationer med stora inslag av formalia och att organisering snarare handlar om att 

anpassa sig till institutionaliserade regler än att samordna och kontrollera olika aktiviteter. De 

vänder sig mot antagandet att organisationer är rationella verktyg och att det är det mest 

effektiva sättet att samordna och kontrollera företag och offentliga organisationer (Kalling, 

Eriksson-Zetterquist, & Styrhe, s. 287). 

John Meyer och Brian Rowan ansåg att man istället borde skilja mellan organisationens 

formella respektive informella struktur. Den formella strukturen baseras på den rationella 

organisationsteorin och utgörs av de olika planer för hur saker görs i organisationen: 

organisationsscheman, arbetsplaner et cetera. Planerna visar hur verksamheten uppfyller dess 

Mitt val av teoretisk utgångspunkt utgörs av institutionell teoribildning. En 

teoribildning som tar avstånd från den traditionella organisationsteorins antagande om 

att organisationen är ett rationellt verktyg. I stället poängterar den institutionella teorin 

att nyckeln till förståelse av organisationer och dess handlande ligger i omgivningens 

påverkan. Jag redogör i detta kapitel för centrala begrepp och teorier som kommer att 

användas i uppsatsens avslutande kapitel – analys och slutsatser. 
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målsättning och hur målen sedan uppnås på ett rationellt sätt. De som menar att formalia 

bidrar till ökad effektivitet utgår dock från, påpekar John Meyer och Brian Rowan, att 

organisationen verkligen är organiserad så som de uppger. Det förutsätter att organisationen 

tillämpar de regler och procedurer de har infört men så behöver inte fallet vara (Ibid). 

Den formella strukturen är inte alltid samma sak som det som görs i vardagen. Nils Brunsson 

förklarar skillnaden mellan den formella strukturen och det som görs i vardagen med prat, 

beslut och handling. Det som medlemmar i en organisation säger att de ska göra, det vill säga 

pratar om, behöver inte leda till beslut, och även om det leder till beslut så behöver inte 

besluten leda till handling, det vill säga det som medlemmarna gör i en organisation. Med 

andra ord behöver inte alltid beslut och handling hänga samman. Ett beslut kan fattas i en 

organisation men det betyder inte att medarbetare kommer att handla i enighet med det (Ibid). 

Ett liknande resonemang förde Lennart Lundquist i sina studier av politiska beslut och dess 

genomförande i offentlig verksamhet. Han formulerade tre villkor som gav goda 

förutsättningar för att målsättningen skulle uppnås - att organisationsmedlemmarna skall 

förstå, kunna och vilja genomföra beslutet. Resonemang går ut på att verkställandet av planer 

och intentioner kan medföra problem på grund av att organisationsmedlemmarna till följd av 

exempelvis motstridiga eller vaga mål inte förstår vad som förväntas av dem eller för att de 

inte vill genomföra de politiskt fattade besluten. Ytterligare en orsak till att inte handla i 

enighet med beslutet kan vara att organisationen helt enkelt inte kan verkställa besluten, till 

exempel på grund av otillräckliga resurser (Sannerstedt, s. 29). 

För att återkoppla till John Meyer och Brian Rowans resonemang om formell och informell 

struktur. De ifrågasätter om organisationsmodeller, regler och procedurer som organisationer 

skaffar sig genom den formella strukturen alltid bidrar till effektivitet. Lika gärna, menar de, 

kan det handla om att organisationer anpassar sig till bestämmelser och förväntningar i sin 

omvärld (Brunsson, s. 139).  

2.1.2 Legitimitet och rationaliserade myter 

Den amerikanska sociologen Talcott Parson pekade i sin forskning på, i likhet med John 

Meyer och Brian Rowan, att en organisation inte enbart kan överleva genom att vara 

effektivitetsorienterad som den traditionella organisationsteorin eftersträvar. Han belyste 

vikten av att organisationen även måste söka legitimitet från omgivningen genom att visa att 

organisationen lever upp till grundläggande modernitetsnormer som samhället efterfrågar som 

exempelvis kontinuerliga framsteg och förnyelse (Christensen, Lægreid, Roness, & Røvik, s. 

76).  

Dessa normer ges uttryck genom generella idéer och tydliga recept för hur moderna och 

tidsenliga, och därmed även legitima, organisationer bör utformas (Ibid). I boken Moderna 

organisationer beskriver Kjell-Arne Røvik hur ett antal populära organisationskoncept, det 

vill säga uppfattningar om hur organisationer ska styras för att bli effektiva och 

framgångsrika, färdas runt bland organisationer. Dessa recept eller institutionaliserade 
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standarder, även kallade rationaliserade myter, föreskriver hur en organisation bör se för att 

framstå som ändamålsenlig, effektiv och modern (Eriksson-Zetterquist, s. 135). 

Kjell-Arne Røvik exemplifierade detta med trenden som kom på 1980-talet med målstyrning 

och på 2000-talet som har karaktäriserats av en trend mot ökad decentralisering (Ibid). 

Decentralisering handlar om att politiken har tagit ett avsteg från regeringsformens linjära 

styrningsmodell till förmån för en politik vars utformning bestäms genom horisontell 

interaktion mellan aktörer i olika nätverk. Den offentliga sektorns organisation har gått från 

central planering, enhetliga lösningar och detaljreglering till decentralisering, lokal 

anpassning och ett större lokalt handlingsutrymme i genomförandeprocessen (Lindqvist, ss. 9-

10).  

Det ökade handlingsutrymmet har inneburit dels att offentliga organisationer och myndigheter 

har erhållit ökad frihet att utforma sin organisation och verksamhet, dels att organisationerna 

getts nya och utökade möjligheter att samverka i implementeringsnätverk och 

samverkansprojekt med aktörer från skilda institutionella nivåer. Offentliga aktörer samverkar 

därav i allt högre grad med det privata näringslivet, organiserade intressen och andra 

betydelsefulla aktörer för att driva kollektiva och politiskt definierade projekt (Ibid, s. 11). 

Framgångsrecepten sprids snabbt och blir förebilder för en grupp organisationer vid en och 

samma tidpunkt men vid en granskning av de olika recepten som varit, konstaterar Kjell-Arne 

Røvik, att de olika recept som varit på modet sedan 1960-talet visar att de ofta har 

karaktäriserats av ett liknande innehåll även om de beskrivs med nya ord. De framstår som 

effektiva och moderna verktyg men eftersom de bara införs till viss del, som en symbolisk 

handling, kommer de inte att fungera så som det var tänkt (Eriksson-Zetterquist, s. 136). 

Sammanfattningsvis kan man säga att de rationaliserade myterna har två vikiga kännetecken. 

För det första presenteras de ofta som väldigt effektiva redskap som organisationer kan 

använda för effektiv måluppfyllelse och för det andra är de institutionaliserade i meningen att 

de under en period tas för givna som tidsenliga, effektiva och moderna sätt att organisera sig 

på (Christensen, Lægreid, Roness, & Røvik, s. 77). De rationaliserade myterna bidrar även till 

organisationens överlevnad genom att ge organisationen legitimitet men behöver 

nödvändigtvis inte få någon effekt på organisationens verksamhet. Exempelvis kan 

organisationer ta till sig miljöföreskrifter ceremoniellt där de inte påverkar verksamheten utan 

snarare får en symbolisk betydelse (Kalling, Eriksson-Zetterquist, & Styrhe, s. 288). 

2.1.3 Isärkoppling och förtroendets logik 

Institutionaliserade organisationer måste inte bara anpassa sig till de rationaliserade myterna, 

utan också upprätthålla skenet av att dessa faktiskt fungerar (Johansson, s. 33). 

Organisationen ställs med andra ord inför motstridiga krav. Å ena sidan förväntas de bedriva 

effektiv verksamhet, så att de blir framgångsrika och överlever som organisationer, å andra 

sidan förväntas de också uppfylla en rad olika krav som omgivningen ställer på 

organisationen (Brunsson, s. 144). 
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För att hantera de motstridiga kraven och samtidigt upprätthålla bilden av sig själv som en 

legitim organisation finns det två verktyg. Isärkopplande och förtroendets logik. Begreppet 

isärkopplande beskriver hur den formella strukturen kopplas isär, det vill säga delvis 

separeras från det som görs i praktiken. Resultatet av isärkopplande blir att organisationen 

kommer att bestå av två organisationsstrukturer. Den formella strukturen blir den som lätt kan 

ändras när normer, lagar eller moden förändras. Den andra organisationsstrukturen, den 

informella, används för att samordna det människor gör i organisationen (Eriksson-

Zetterquist, s. 68). 

Förtroendets logik visar att även om organisationer saknar koordinering och kontroll så är inte 

isärkopplade organisationer anarkier. Vardagen fortsätter som vanligt eftersom 

organisationsmedlemmarna och dess externa uppdragsgivare har ett förtroende för att 

organisationen fungerar. Som en del i detta kommer även inspektioner och utvärderingar att 

göras ceremoniellt och hanteras så att de påverkar organisationen i så liten utsträckning som 

möjligt (Johansson, s. 68). 

Genom att lyfta fram betydelsen av legitimitet, påverkan av myter och ceremoniellt agerande, 

visade John Meyer och Brian Rowan att det inte var den formella strukturen som bidrog till 

att organisationer fungerade och bidrog till måluppfyllelse, utan snarare att den hade en 

legitimerande kraft (Eriksson-Zetterquist, s. 68). Organisationer som har ungefär samma 

värderingar som det omgivande samhället där de bedriver verksamhet blir lättare accepterade. 

Därför är det viktigt för organisationer att visa att de delar de värderingar som många har. Det 

behöver inte betyda att stora organisationer genomsyras av dessa värderingar. I praktiken kan 

samordningen i stora organisationer vara ganska svag. Därför är det inte säkert att det finns 

särskilt starka kopplingar mellan vad organisationer säger att de vill göra och vad de faktiskt 

uträttar (Brunsson, s. 137).  

John Meyer och Brian Rowan menar att vi finner orsaken till detta i vårt moderna samhälle 

där normen om rationalitet är en allmänt existerande värdering. Vi både tror att den finns och 

fungerar, och vi använder den som argument för att förstå och förklara det vi gör. Det är en 

institutionaliserad myt, som ses som legitim (Kalling, Eriksson-Zetterquist, & Styrhe, s. 287). 
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METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 

 

 

 
 
 
 
3.1 MINA METODOLOGISKA VAL  

3.1.1 Processutvärdering kombinerat med en fallstudie 

I det inledande kapitlet förde jag ett resonemang runt mitt uppdrag för Regionförbundet Södra 

Småland och på vilket sätt uppdraget skulle genomföras. Jag kom fram till att en 

processutvärdering utformad som en fallstudie, utifrån förutsättningarna, lämpade sig bäst i 

studiet av det regionala tillväxtprogrammet.  En processutvärdering innebär att steg för steg 

granska och bedöma hela genomförandeprocessen, från ett beslut till själva insatsen eller 

slutprestationen och genom denna granskning försöka upptäcka och klarlägga avvikelser från 

det planerade genomförandet.  Förenklat kan man även säga att en processutvärdering jämför 

genomförda insatser i förhållande till planerade insatser (Vedung, s. 75).  

Den stora poängen med processutvärdering är möjligheten att studera avvikelsernas orsaker. 

Det ger oss ett underlag för att besluta om avvikelserna är av hindrande eller främjande 

karaktär för genomförandet (Ibid). Institutionell teoribildning kommer här vara till hjälp att 

förstå hur det regionala tillväxtprogrammet har uppnått den övergripande målsättningen och 

förklara varför programmet eventuellt inte uppnått målsättningen. Fokus ligger med andra ord 

på de processer som ledder fram till det regionala tillväxtprogrammets slutprestation, inte på 

de effekter som programmet fått för tillväxten. 

Jag har valt att kombinera en processutvärdering med en fallstudie. Förenklat kan man säga 

att en fallstudie innebär att en liten del av ett stort förlopp studeras. Med hjälp av fallet kan 

man därefter beskriva verkligheten, genom att fallet i fråga får representera verkligheten 

(Ejvegård, s. 33). Ett tillvägagångssätt, som jag anser, är att föredra vid studiet av det 

regionala tillväxtprogrammet i Kronobergs län. Programmet innefattar en mängd olika 

aktörer, både offentliga och privata, och ett stort antal projekt inom fyra olika insatsområden. 

På grund av programmets komplexitet valde jag att avgränsa min utvärdering till ett specifikt 

insatsområde - Arbetskraftsförsörjning. Att valet föll på detta insatsområde beror på att jag 

med intresse har följt samhällsdebatten om de ungas förutsättningar på arbetsmarknaden. Att 

få möjlighet att studera hur denna debatt yttrat sig i konkret handling styrde valet. En annan 

bidragande faktor var att Urmas Kömmits, min kontaktperson på Regionförbundet Södra 

Småland, ansåg att arbetskraftsförsörjning var det insatsområde som var mest eftersatt 

beträffande uppföljning och utvärdering. 

Detta kapitel bjuder på ett fördjupat resonemang gällande mina metodologiska val. Jag 

redogör bland annat för valet att utforma min uppsats som processutvärdering 

kombinerat med en fallstudie, vilka avgränsningar som varit aktuella och för de 

datainsamlingsmetoder jag använt mig av. Avslutningsvis återger jag mina funderingar 

över hinder jag stött på under genomförandeprocessen och hur detta påverkat 

uppsatsens validitet. 
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Jag valde i samråd med Urmas Kömmits ut två projekt, KY Kronoberg och Lärcenter 

Kronoberg, i syfte att studera dessa projekt utförligare. Urvalet av projekt baserades i mångt 

och mycket på tillgång av respondenter samt information om projekten. Ett problem som var 

påtagligt vid urvalet av projekt var bristen av respondenter. Det regionala tillväxtprogrammet 

avslutades i december år 2007. Eftersom programmet var tidsbegränsat hade även projekten 

inom ramen för programmet avslutats. Vid eftersökning av respondenter visade det sig att en 

del personer inte gick att få tag i, några hade gått i pension, andra hade flyttat och flertalet 

hade bytt arbetsplats och var svåra att lokalisera. En annan bidragande faktor, i urvalet av 

projekt, var den omorganisation som skett av den offentliga organisationen i regionen. 

Länsarbetsnämnden, som var en central aktör på regional nivå inom arbetskraftsförsörjning, 

och som drivit en rad projekt inom ramen för det regionala tillväxtprogrammet, hade efter 

programmets avslut avvecklats och informationen om projekten var inte tillgänglig. Flera 

potentiella projekt föll av denna anledning bort. 

KY Kronoberg och Lärcenter Kronoberg blev de projekt som var kvar att studera. Det fanns 

mycket information att tillgå och jag fick även kontakt med respektive projekts projektledare 

för intervjuer. Jag gjorde bedömningen att två projekt var tillräckligt för att uppnå syftet med 

min uppsats då projekten var väl dokumenterade. Det jag upplever som den stora 

behållningen med en fallstudie är faktumet att inte behöva ge sig in i den stora beskrivningen 

utan man kan på ett begränsat utrymme till trots ge läsaren en uppfattning om hur en specifik 

företeelse förefaller sig. Nackdelen med tillvägagångssättet är att ett ensamt fall aldrig fullt ut 

kan representera verkligheten och generaliserbarheten begränsas (Ejvegård, s. 33). 

3.1.2 Litteratur- och dokumentstudier 

För att skapa mig en bild av det regionala tillväxtprogrammets historik, innehåll och 

genomförande valde jag inledningsvis att samla in skriftliga dokument som berörde det 

regionala tillväxtprogrammet samt relevant litteratur som kunde hjälpa mig att förstå 

programmet utifrån ett teoretiskt perspektiv. De skriftliga dokumenten utgjorde Regeringens 

riktlinjer för utformningen av regionala tillväxtprogram, statliga rapporter, handlingsplanen 

för Kronobergs län och projektrapporter. Jag fick i detta skede stor hjälp av Urmas Kömmits 

som tog fram dokument från Länsstyrelsens arkiv samt gav mig tips på intressanta rapporter 

från bland annat NUTEK, numera Tillväxtverket. Litteraturstudien bestod främst av studier av 

olika organisationsteorier som kunde bidra till teoretisk förståelse. 

Genomgående har jag använt mig av källor författade av erkända forskare inom sitt 

forskningsområde och i resultatredovisningen har jag i första hand utgått från skriftliga 

dokumentet som beskriver Regeringens syn på hur det regionala tillväxtprogrammet bör 

utformas och genomföras, Kronobergs läns programdokument och projektrapporter. Dessa 

källors äkthet och relevans är inget jag betvivlar men för att få en djupare förståelse för de 

processer jag avsåg att studera valde jag att komplettera litteratur- och dokumentgenomgång 

med intervjuer.  
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3.1.3 Intervjuer  

När jag var klar med den inledande litteratur- och dokumentstudien valde jag att ta kontakt 

med projektledarna; Claes Järmén för KY Kronoberg och Görgen Brolien för Lärcenter 

Kronoberg. Jag genomförde en intervju med Claes Järmén och en intervju med Görgen 

Brolien vid deras respektive arbetsplatser. Anledningen till att jag valde att intervjua Claes 

Järmén och Görgen Brolien berodde på att de var nyckelpersoner för respektive projektet, 

som projektledare men även som initiativtagare. De var väl insatta i projektens genomförande 

och kunde således ge min den information jag eftersökte. Syftet med intervjuerna var att 

komplettera den information jag tagit del av genom projektdokumenten, som utgjordes av 

projektansökan samt del- och slutrapporter, för att få en nyanserad och fördjupad bild av 

projektens verksamhet och genomförande. 

För att få en djupare förståelse av genomförandeprocessen på regional nivå kontaktade jag 

tjänstemännen, Björn Hedin och Anders Unger. De var under programperioden anställda på 

Länsstyrelsen och hade en central roll i det regionala tillväxtprogrammet genom att ansvara 

för framtagandet och utformningen av programmet. Intervjun med Björn Hedin, tidigare 

planeringsdirektör på Länsstyrelsen, genomfördes på universitetsbiblioteket då han gått i 

pension och lämnat sina arbetsuppgifter. Intervjun med Anders Unger, Björn Hedins 

efterträdare, genomfördes på hans nuvarande arbetsplats på Regionförbundet Södra Småland. 

Intervjuerna med Björn Hedin och Anders Unger berörde i första hand framtagandet av det 

regionala tillväxtprogrammes målsättning, förankring, arbetsprocessen och uppföljning.  

Gemensamt för samtliga intervjuer var att de antog en semistrukturerad karaktär (Kvale, s. 

32). Jag förberedde intervjuerna genom att utforma en intervjuguide (se bilaga I och II), en 

specifik för tjänstemännen och en för projektledarna. Inledningsvis hade jag en detaljerad 

intervjuguide med färdigformulerade frågor men insåg vid förberedelserna inför första 

intervjun att jag att jag inte ville styra alltför mycket och omformulerade intervjuguiderna 

genom enbart att anteckna nyckelord.  

Vid utformningen av intervjuguiden för tjänstemännen utgick jag i första hand från 

Regeringens riktlinjer för hur arbetet med det regionala tillväxtprogrammet skulle planeras 

och genomföras på regional nivå. I Regeringens riktlinjer återfanns direktiv för hur arbetet 

skulle organiseras i regionen samt hur programmet skulle genomföras i praktiken med 

exempelvis krav på en detaljerad handlingsplan, att samverkan mellan aktörer i regionen 

skulle prioriteras och hur urval av insatser skulle väljas ut. Därtill poängterades det att det 

skulle finnas en tydlig målsättning med programmet och att programmet kontinuerligt skulle 

följas upp och utvärderas. Eftersom uppsatsen utgörs av en processutvärdering, vilket innebär 

att jämföra genomförda insatser i förhållande till planerade insatser, ansåg jag att Regeringens 

riktlinjer var av stor vikt vid utformandet tjänstemännens intervjuguide.   
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Intervjuguiden till projektledarna utgick delvis från tjänstemännens intervjuguide. Enligt 

Regeringens riktlinjer skulle det regionala tillväxtprogrammets prioriterade arbetssätt prägla 

samliga aktörers verksamhet. Jag var av denna anledning intresserad av hur projektledarna 

ställde sig till direktiven gällande exempelvis kontinuerlig uppföljning och utvärdering, 

samverkan och den tydliga målstrukturen. Jag var givetvis även nyfiken på hur projektledarna 

såg på sin roll som medverkande aktör i det regionala tillväxtprogrammet, vilka faktorer som 

hindrat respektive främjat genomförandet och om projektledarna kunde se några resultat av 

projektens verksamhet idag. Jag ville genom intervjuerna få en bild av hur väl förankrat det 

regionala tillväxtprogrammet var i regionen från regional nivå till lokal nivå.  

Under intervjuerna lät jag respondenter prata fritt samtidigt som jag styrde samtalet mot de 

områden jag sökte svar på. Ett tillvägagångssätt där jag både fick svar på mina funderingar 

men även lät respondenterna lyfta fram det som de ansåg vara viktigt. 

Tre av intervjuerna spelades in medan vid den första intervjun antecknade jag enbart stödord 

under intervjuns gång. Direkt efter intervjun skrev jag dock ner ett fylligare referat av 

samtalet. De inspelade intervjuerna transkriberades i efterhand. Därefter redigerades 

materialet utifrån intervjuguiden vilket gjorde materialet mer överskådligt och strukturerat 

inför analys och tolkning. 

3.2 METODREFLEKTION 

Under en skriv- och genomförandeprocess av en uppsats är det inte ovanligt att stöta på 

metodologiska problem. Motgångar som kan påverka validiteten i negativ bemärkelse. 

Validitet är ett mått på resultatets överensstämmelse med verkligheten, det vill säga att 

verkligheten har fångats och att det som avses mätas har blivit mätt. 

Ett problem som har genomsyrat denna uppsats från början till slut, är det faktum att det 

regionala tillväxtprogrammet avslutades i december 2007. För min del har detta faktum 

inneburit att mina respondenter, från de utvalda projekten och från Länsstyrelsens 

organisation, antingen hade pensionerats eller gått vidare till andra arbetsuppgifter. Ingen av 

mina respondenter hade således varken projektens eller programmets verksamhet i färskt 

minne. Därutöver innebar omorganisationen av den offentliga organisationen i Kronobergs 

län svårigheter. Den centrala aktören, Länsarbetsnämnden, liksom det regionala 

kompetensrådet, som utgjorde partnerskapet, hade avvecklats. Jag hade för avsikt att 

genomföra en intervju med en respondent som hade en central roll i båda organisationerna 

under programperioden. Syftet med denna intervju var att få en djupare förståelse för det 

regionala tillväxtprogrammets organisation på regional nivå. Tyvärr hade inte min tilltänkta 

respondent, av personliga skäl, möjlighet att ställa upp på en intervju.   

Det var svårt för mig att hitta en ersättare med samma kunskaper. Jag rådfrågade Urmas 

Kömmits om alternativ. Han kunde inte hjälpa mig mer än att rekommendera Anders Unger 

berätta sin version om hur Länsarbetsnämnden arbetade. Anders Unger satt med i 

Länsarbetsnämndens styrelse och hade därmed viss insyn i organisationen. Intervjun med 
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Anders Unger gav värdefull kunskap som jag kunde komplettera med uppgifter från 

dokument bland annat en verksamhetsöversikt för Länsarbetsnämnden Kronoberg från 2006 

samt dokument om det regionala Kompetensrådets sammansättning, arbetssätt och vision. 

Trots detta ansåg jag att informationen var alltför vag och gjorde därför bedömningen att 

lägga tyngdpunkten på Länsstyrelsen och deras roll i genomförandet. Eftersom Länsstyrelsen 

var den organisation som bar det yttersta ansvaret för genomförandet av det regionala 

tillväxtprogrammet i Kronobergs län gjorde jag bedömningen att den information jag fick 

genom intervjuerna med tjänstemännen var tillräcklig för att besvara mitt syfte. En annan 

bidragande faktor till detta beslut var även att båda projekten i fallstudien finansierades av 

Länsstyrelsen. 

Genom mitt beslut att avgränsa uppsatsen till att enbart fokusera på Länsstyrelsens roll i 

genomförandet av det regionala tillväxtprogrammet på regional nivå och på lokal nivå till 

projekten KY Kronoberg och Lärcenter Kronoberg anser jag att validiteten inte har påverkats 

negativt. Trots att mina respondenter inte hade arbetet med det regionala tillväxtprogrammet i 

färskt minne eller faktumet att jag inte hade möjlighet att genomföra intervjuer med samtliga 

tilltänkta respondenter anser jag att jag har fått en bra bild av genomförandeprocessen av det 

regionala tillväxtprogrammet både på regional som lokal nivå genom litteraturstudien i 

kombination med intervjuerna. Intervjuer som genomfördes gav alla ett utförligt och konkret 

material. Utan undantag hade respondenterna mycket erfarenheter att delge. Jag tror heller 

inte att tidsperioden som har gått från programmets avslut enbart har varit av ondo, då jag fick 

känslan av att respondenterna var mer öppna under intervjuerna med vad som faktiskt var 

mindre bra och vad som kunde gjorts bättre.  

Syftet med uppsatsen var att ge Regionförbundet Södra Småland ett underlag hur det 

regionala tillväxtprogrammet har uppnått regionens målsättning och om inte målsättningen 

uppnåtts förklara varför. Jag anser att intervjuerna med projektledarna återgav hur arbetet med 

projekten i fallstudien bidragit till att regionens målsättning uppnåtts och intervjuerna med 

tjänstemännen på Länsstyrelsen skildrade hur programarbetet på regional nivå planerades och 

genomfördes. Uppsatsen beskriver med andra ord en liten del av det regionala 

tillväxtprogrammets verklighet, både på regional nivå och på projektnivå. Även om denna 

beskrivning inte fullt ut kan representera den stora helheten ger den en antydan om regionens 

målsättning uppnåtts och om inte målsättningen uppnåtts varför så inte är fallet. Det som jag 

avsett att mäta har mäts och jag har fått en nyanserad bild av den verklighet jag studerat.  
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4.1 FRÅN NATIONELLT STYRDOKUMENT TILL HANDLING PÅ REGIONAL NIVÅ 

4.1.1 Processen med det regionala tillväxtprogrammet inleds 

I detta första avsnitt, från nationellt styrdokument till handling på regional nivå, har jag för 

avsikt att följa processen från det att det regionala tillväxtprogrammet initierades i 

Kronobergs län till den beslutade verksamheten skulle omsättas i handling på regional nivå. 

Denna process speglar den första frågeställningen som presenterades i det inledande kapitlet 

vilket lägger grunden för hela programmets utformning och anger förutsättningarna för vad 

som kan uträttas inom programmets ramar. Jag inleder beskrivningen med att redogöra för 

programmets inledande fas som tog sin början i november år 2002. Länsstyrelsen i 

Kronobergs län fick vid detta tillfälle i uppdrag av Regeringen att utarbeta ett förslag till ett 

regionalt tillväxtprogram för regionen. Utifrån Regeringens styrdokument, som angav 

målsättningen samt riktlinjer för hur programarbetet skulle utformas och genomföras i 

praktiken, inleddes arbetet med det regionala tillväxtprogrammet i Kronobergs län 

(Näringsdepartmentet, s. 1).  

Jag har träffat Björn Hedin, tidigare planeringsdirektör på Länsstyrelsen, och Anders Unger 

som efterträdde Björn Hedin vid hans pensionsavgång år 2006. Båda två var delaktiga i 

processen att utforma och planera det regionala tillväxtprogrammet i Kronobergs län. De 

berättar att processen med att ta fram ett förslag till ett regionalt tillväxtprogram inleddes med 

en djupgående regionanalys vars syfte var att åskådliggöra länets tillstånd för att på så vis 

ringa in de områden där insatser behövde koncentreras (Intervju-AU; Intervju-BH). 

Regeringens målsättning med programmet var att regionerna skulle samordna insatser som 

skulle bidra till att utveckla hållbara lokala arbetsmarknadsregioner (Näringsdepartmentet, s. 

1). Detta upplevdes, av både Anders Unger som Björn Hedin, mer som en allmän skrivning än 

en tydlig och konkret målsättning men trots det ansåg båda att det var en rimlig politisk 

målsättning och poängterade att det handlade om att bryta ner den nationella målsättningen till 

en mer hanterbar nivå för regionen (Intervju-AU; Intervju-BH). 

I arbetet med att ta fram ett första förslag utgick Länsstyrelsen från det då gällande 

programmet, det regionala tillväxttalet (Intervju-BH). För att förankra förslaget, men även för 

att få nya infallsvinklar, valde Länsstyrelsen att anordna möten med representanter från 

I detta kapitel avser jag att presentera den empiri som jag samlat in i syfte att beskriva 

de processer som föranleder slutresultatet av det regionala tillväxtprogrammet i 

Kronobergs län. Fokus ligger på insatsområdet arbetskraftsförsörjning och det 

empiriska materialet baseras på skriftliga dokument som beskriver regeringens syn på 

hur det regionala tillväxtprogrammet bör utformas och genomföras, Kronobergs läns 

programdokument, projektdokumentation samt de intervjuer som jag har genomfört. 
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kommuner, organisationer och näringslivet, i syfte att diskutera vilka frågor som var viktiga 

att lyfta fram för att främja tillväxten i regionen. Anders Unger framhöll att det var viktigt att 

alla berörda aktörer skulle känna sig delaktiga i processen och berättade att: ”utifrån mötena 

gjorde vi en handlingsplan, där vi presenterade de områden som vi ansåg vara viktiga. Den 

politiska styrelsen i Kronobergs län antog sedan handlingsplanen och därefter kom det 

viktiga - att börja jobba efter planen” (Intervju-AU). 

Inledningsfasen utmynnade således i ett programdokument Regionalt Tillväxtprogram för 

Kronobergs län 2004-2007. I dokumentet redovisades länets ambition och i enlighet med 

Regeringens riktlinjer presenterades en tydlig målstruktur (Länsstyrelsen, 2002, s. 11) där det 

övergripande målet var att tillväxtprogrammet skulle bidra till hållbar tillväxt i 

konkurrenskraftiga och lönsamma företag, som skulle kunna erbjuda bra jobb och 

karriärmöjligheter för såväl kvinnor som män i Kronobergs län. Denna övergripande 

målsättningen utgjorde kärnan i programmet (Ibid, s. 3). 

4.1.2 Programmets inriktning  

Programmets inriktning skulle, enligt Regeringen, anges i form av insatsområden. Utifrån den 

inledande regionanalysen i Kronobergs län beslutades det att fokus skulle ligga på följande 

insatsområden; Innovationssystem och klusterbildningar, Entreprenörskap, företagande och 

företagsklimat, Upplevelsenäringen samt Arbetskraftsförsörjning (Ibid, s. 4). Insatsområdena 

utgjorde en precisering av programmets övergripande målsättning och skulle, enligt 

Regeringen, förses med konkreta, tydliga och utvärderingsbara mål. Inom varje enskilt 

insatsområde skulle även ett handlingsprogram tas fram där de konkreta åtgärderna som 

avsågs att bidra till målen för insatsområdena angavs. Handlingsprogrammen skulle även, 

enligt riktlinjerna, löpande anpassas utifrån kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete 

i enlighet med den processinriktade arbetsformen som förespråkades av Regeringen 

(Näringsdepartmentet, ss. 10-11).  

Fokus i denna uppsats ligger på insatsområdet Arbetskraftsförsörjning. Bakgrunden till detta 

insatsområde var att tillförseln av arbetskraft, med efterfrågad kompetens, till företag under de 

senaste åren hade uppmärksammats som en viktig förutsättning för hållbar tillväxt. Dock stod 

Kronobergs län inför ett generationsskifte på arbetsmarknaden och en betydande risk för brist 

på kompetent arbetskraft, vilket skulle kunna hämma utvecklingskraften i företagen och leda 

till negativa omstruktureringar inom näringslivet (Länsstyrelsen, 2002, s. 9). Skiftet innebar 

att det skulle bli fler som lämnade än tillträdde arbetsmarknaden. I Kronobergs län beräknades 

det ett underskott på närmare 1 000 personer per år till och med år 2015, om inga insatser 

vidtogs i arbetskraftsförsörjningsfrågan (Ibid, s. 99). Mot denna bakgrund var målet med detta 

insatsområde i Kronobergs län att; ta vara på den arbetskraft som fanns i länet men som stod 

utanför arbetsmarknaden, både personer med svensk som utländsk härkomst samt minimera 

obalansen i tillflöde och utflöde av arbetskraft (Länsstyrelsen, 2004, ss. 6-7).  



21 
 

För att uppnå denna målsättning betonades det såväl i Regeringens riktlinjer som i 

Kronobergs läns programdokument, vikten av ett utvecklat och fördjupat samarbete mellan 

aktuella aktörer inom insatsområdet (Länsstyrelsen, 2004, ss. 6-7). 

4.1.3 Medverkande aktörer och dess roll i organisationen 

Enligt Regeringen skulle Länsstyrelsen, i rollen som programansvarig organisation, bära det 

övergripande ansvaret för att organisera arbetet som skulle skapa goda förutsättningar för 

samverkan. De skulle också vara den drivande kraften i det regionala partnerskapet och verka 

för att aktörer inom olika sektorer och mellan olika nivåer skulle samarbeta effektivt 

(Näringsdepartmentet, s. 19).  

Avsikten var att partnerskapet skulle utgöra en viktig del i organisationen. Enligt Regeringen 

skulle de regionala partnerskapen aktivt delta i tillväxtprogrammets samtliga faser och dess 

sammansättning spegla de olika grupperingar som arbetar med hållbara tillväxtfrågor i 

regionen (Ibid, s. 7). I Kronobergs län fungerade det redan etablerade nätverket, det regionala 

kompetensrådet, som partnerskapet inom insatsområdet Arbetskraftsförsörjning. Det regionala 

kompetensrådet utgjordes av representanter från Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, 

Länsstyrelsen, Företagarna, Svenskt Näringsliv. Landstinget, EFS-rådet och Växjö Universitet 

(Länsstyrelsen, 2002, s. 113).  

Aktörerna i partnerskapet skulle finna samarbetsformer för att öka tillgången på utbildade 

relaterat till behovet på arbetsmarknaden (Ibid, s. 101). Insatser som prioriterades var ökad 

samverkan mellan skola, näringsliv, kommun och arbetsförmedling, se över 

utbildningslandskapet i länet och informera ungdomar och föräldrar om den rådande 

situationen. Det regionala kompetensrådets tanke var att fungera som en mötesplats och ett 

idéforum som skulle bidra till en högre grad av regional samsyn och utifrån denna främja och 

stödja var och ens arbete i sin egen organisation (Länsstyrelsen, 2004, s. 7).  

Ett samlat grepp och en bred medverkan var en förutsättning för förbättrad tillväxt i regionen. 

För att uppnå den breda medverkan som eftersträvades var det viktigt att alla aktörer såg ett 

värde i att delta och att aktörerna drog åt samma håll för att åtgärderna inom insatsområdet 

skulle bli samordnade. Programdokumentet var det dokument som låg till grund för hela 

programmets uppbyggnad och struktur, därför var det viktigt att samtliga aktörer använde sig 

av dokumentet i deras dagliga verksamhet. Under intervjun med Anders Unger belystes 

problematiken och svårigheten med att få samtliga aktörer i partnerskapet att använda sig av 

programdokumentet för det regionala tillväxtprogrammet (Intervju-AU).  

Anders Unger, som under programperioden var medlem i Länsarbetsnämndens styrelse, 

exemplifierar detta med hur Länsarbetsnämnden arbetade med programmet. 

Länsarbetsnämnden var den största aktören inom insatsområdet och Anders Unger fick genom 

sitt medlemskap i styrelsen en viss insyn i Länsarbetsnämndens arbete. Han berättade att: 

”Länsarbetsnämnden utgick i första hand från de riktlinjer som styrde deras verksamhet. 

Dessa riktlinjer låg inte alltid i linje med det regionala tillväxtprogrammet. Deras 
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målsättningar var oftast relativt kortsiktiga och inte av den långsiktiga karaktär som 

förespråkades i det regionala tillväxtprogrammet”. Anders Unger var försiktig med att uttala 

sig om hur arbetet fungerade i Länsarbetsnämnden men poängterade att ”det regionala 

tillväxtprogrammet inte hade en uttalad roll i deras arbete. I deras verksamhetsöversikter 

nämndes aldrig det regionala tillväxtprogrammet” (Intervju-AU). 

Anders Unger konstaterade att trots förberedande möten med partnerskapet, i den inledande 

fasen där programmet utarbetades, fick Länsstyrelsen känslan av att aktörerna inte kände sig 

delaktiga. Den situation som beskrevs ovan var inte unik för Länsarbetsnämnden utan kunde 

återfinnas även i andra viktiga organisationer inom insatsområdet. Anders Unger belyste 

också i detta sammanhang att ”det regionala tillväxtprogrammet inte enbart var 

Länsstyrelsens program, utan hela länets, men att få alla berörda parter att använda 

dokumentet lyckades Länsstyrelsen inte fullt ut med” (Intervju-AU).  

4.1.4 Finansieringen av insatser 

Anledningen till att inte Länsstyrelsen lyckades att nå ut till de medverkande aktörerna i 

partnerskapet berodde, enligt Anders Unger, på att det regionala tillväxtprogrammet inte 

innebar extra ekonomiska resurser. Han berättade ”att när det regionala tillväxtavtalet 

presenterades så trodde vi att det skulle innebära ökade ekonomiska resurser men det fick vi 

inte. När sedan det regionala tillväxtprogrammet introducerades var vi mer förberedda på att 

det inte skulle innebära mer pengar, utan att vi i stället skulle använda de pengar som fanns 

tillgängliga på ett bättre och effektivare sätt” (Intervju-AU).  

Finansieringsplanen var även indikativ, vilket innebar att den inte var formellt beslutad av 

respektive finansiär utan utryckte enbart en viljeinriktning. Det innebar att beslut om medel 

till enskilda projekt, inom ramen för det regionala tillväxtprogrammet, inte fattades av ett 

gemensamt organ utan varje aktör inom programmet förfogade över sina egna medel det vill 

säga de medel som tilldelats verksamheten från exempelvis staten eller näringslivet. Det var 

med andra ord upp till finansiären att verka i programmets anda (Länsstyrelsen, 2002, s. 117).  

I Kronobergs län omslöt hela programmet ungefär 100 miljoner kronor per år. Björn Hedin 

menade att ”det kunde låta som enorma summor men i slutet var det ändå småpengar. De 

flesta pengarna var vikta åt specifika åtgärder och fick inte användas hur som helst” 

(Intervju-BH). Trots att stora delar av de tillgängliga resurserna var vikta åt specifika insatser 

pekade Anders Unger på ”att det regionala tillväxtprogrammet fungerade som ett verktyg när 

vi skulle ta ställning i vissa frågor exempelvis när projekt ansökte om pengar från oss. Då 

kunde vi ta stöd i programmet för att bedöma om projekten låg i riktlinje med vår verksamhet. 

På så sätt fungerade det bra, åtminstone för de som arbetade på Länsstyrelsen men det var 

tyvärr inte många fler aktörer som använde sig av programdokumentet” (Intervju-AU). 

Under programperioden valde Länsstyrelsen att finansiera fem projekt inom insatsområdet. 

Två projekt, Lärcenter Kronoberg och KY Kronoberg, utgör min fallstudie i denna uppsats. 

Kortfattat kan projektet Lärcenter Kronoberg beskrivas som ett projekt vars tanke var att 
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fungera som ett medel för att höja utbildningsnivån i Kronobergs län genom att decentralisera 

den eftergymnasiala utbildningsverksamheten ut i de mindre kommunerna. Det andra 

projektet, Kvalificerad Yrkesutbildning KY Kronoberg, handlade om att komma till rätta med 

den ökade bristen på yrkeskunniga i länet. Detta motiverade att medel skulle avsättas i syfte 

att skapa fler KY-utbildningar i regionen och den förväntade effekten beskrevs i 

programdokumentet och skulle resultera i ”fler utbildningar och utbildningsplatser, som gör 

att länet får fler välutbildade yrkesmänniskor och en förbättrad arbetskraftsförsörjning som 

följd” (Länsstyrelsen, 2002, s. 105). En utförligare beskrivning av projekten presenteras 

längre fram i resultatet. 

Länsstyrelsens beslut om tilldelning av ekonomiska resurser förutsatte att projekten i sin tur 

följde projektplanen och att delrapporter regelbundet skulle lämnas till Länsstyrelsen. 

Delrapporterna var kopplade till delutbetalningar av projektmedel och skulle lämnas minst två 

gånger per verksamhetsår. I delrapporterna skulle projektet beskriva vilka åtgärder som 

vidtagits, det vill säga det arbete som utförts under perioden samt en redogörelse för 

projektets budget. Eventuella avvikelser i förhållande till den ursprungliga tids- och 

aktivitetsplanen samt budget skulle också redovisas (Länsstyrelsen i Kronberg, 2006, s. 1).  

Vid projektets slut skulle även en slutrapport skrivas och lämnas till Länsstyrelsen. I 

slutrapporten skulle, utöver de kriterier som gällde för delrapporterna, även projektledaren 

göra en allmän bedömning av projektarbetets genomförande och dess resultat. Detta var en 

del i det processinriktade arbetsätt som Regeringen förespråkade skulle prägla programmets 

arbetsätt och genomförande.  (Ibid, s. 2). 

4.1.5 Ett processinriktat arbetssätt 

Av erfarenhet från arbetet med det föregående programmet, de regionala tillväxtavtalen, 

betonade Regeringen i riktlinjerna för tillväxtprogrammet att programmet skulle präglas av ett 

processinriktat arbetssätt där analys, utformning, planering samt uppföljning och utvärdering 

skulle ses som kontinuerliga inslag under hela genomförandeprocessen. Arbetet med de 

regionala tillväxtavtalen hade präglats av ett relativt statiskt förhållningssätt till processens 

olika faser, vilket innebar att möjligheten till omprioriteringar av insatser och åtgärder under 

genomförandeperioden minskade (Näringsdepartmentet, 2002, s. 6).  

Under programperioden uppdaterades i Kronobergs län aldrig programdokumentet som skrevs 

i början av programperioden och detta dokument var också det enda skriftliga dokument som 

fanns att tillgå om det regionala tillväxtprogrammet i Kronobergs län. Meningen var att 

programdokumentet skulle ses som ett levande dokument som kontinuerligt skulle uppdateras 

efter förändrade förutsättningar. Under programmets gång genomfördes inte heller någon 

uppföljning av vad som hade åstadkommits inom ramen för det regionala tillväxtprogrammet. 

En aggregerad utvärdering borde också ha genomfördes efter programmets avslut men inte 

heller det blev aktuellt. När jag frågade Anders Unger hur detta kom sig förklarade han ”att 

den enda uppföljningen vi gjorde i anslutning till programmet var att vi följde upp enstaka 

enskilda projekt. Det blev aldrig någon aggregerad uppföljning av programmet det vill säga 
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vad har programmet egentligen lett till? Vad har det skapat i positiva effekter? Det fanns 

varken tid, resurser eller pengar till att följa upp. Det är en stor brist” (Intervju-AU).  

Vidare fortsätter Anders Unger beskriva situationen med uppföljning: ”vi la ungefär en halv 

veckas arbete under hela året på uppföljning och utvärdering. Det var inte mer ambitiöst än 

så. Vi jobbade mer framåt, inflödet av nya saker var så oändligt mycket större, mer än vad 

man hade tid till egentligen. Vi prioriterade det framför det som varit, enkelt uttryckt. I ett 

läge där man har ont om tid och det kommer in ansökningar som vi anser vara av vikt, 

självklart prioriterar vi det framför det som varit. Det är bara att erkänna att vi då enbart 

gjorde det nödvändiga. Det fanns inte tid för annat. Nu i efterhand kan man tycka att det var 

en fel prioritering men det var så det gjordes då” (Intervju-AU).  

Björn Hedin beskriver situationen på ett liknande sätt och påpekade att ”man hade så mycket 

göra att man inte riktigt hade ork att utvärdera. Istället strävade vi framåt. Vi arbetade 

mycket med att plocka med det som fungerade och lämna det som vi upplevde inte fungerade. 

Men självklart skulle det ha varit bra med en utvärdering för att se vad som fungerat” 

(Intervju-BH). 

4.2 KY KRONOBERG OCH LÄRCENTER KRONOBERG 

4.2.1 Projektens bakgrund och roll i det regionala tillväxtprogrammet 

I detta avsnitt avser jag att presentera den empiri som jag samlat in, utifrån projektdokument 

och intervjuer, om projekten KY Kronoberg och Lärcenter Kronoberg. Dessa två projekt 

utgjorde den konkreta verksamheten inom insatsområdet Arbetskraftsförsörjning genom att 

projekten blev tilldelade ekonomiska resurser av Länsstyrelsen, för att under en fyraårsperiod 

bedriva projektverksamhet inom ramen för det regionala tillväxtprogrammet i Kronobergs län.  

Inför intervjuerna med projektledarna för respektive projekt hade jag ambitionen att fördjupa 

mig i projektens verksamhet, genomförande och resultat. Jag var speciellt nyfiken på hur 

projektledarna såg på sin roll som medverkande aktör i det regionala tillväxtprogrammet, hur 

arbetet inom projekten organiserade sitt arbete i syfte att uppnå den övergripande 

målsättningen samt vad som hindrat respektive främjat genomförandet av projekten. Fokus 

ligger med andra ord på att presentera fakta som kan hjälpa oss att förstå hur projekten har 

bidragit till att regionens övergripande målsättning uppnåtts. 

Claes Järmén var initiativtagare till projektet KY Kronoberg och han inledde intervjun med att 

återge hur det kom sig att projektet valde att ansöka om medel från Länsstyrelsen. Han 

poängterade att det inte hade något med det regionala tillväxtprogrammet att göra men 

eftersom projektets verksamhet gick i linje med vad politikerna ville uträtta i regionen 

skickade de in en ansökan om tilldelning av medel (Intervju-CJ). Projektet ville genom att 

satsa på KY-utbildningar skapa ett gynnsammare klimat i regionen för eftergymnasiala 

yrkesutbildningar som under de sista åren hade kommit lite i skymundan på grund av den 

expansiva satsningen inom högskolesfären  (Länsstyrelsen, 2004, s. 2).  
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Målet med projektet var att skapa en gemensam länsplatta eller mötesplats för länets KY-

utbildningar som skulle verka för gemensamma samverkansprocesser inom marknadsföring, 

vid ansökningar av nya KY-utbildningar, avseende kvalitetsfrågor samt kring praktikplatser 

(Järmén, s. 3). Projektet beviljades ett anslag på 480 000 kronor av Länsstyrelsen med 

motiveringen att målet och syftet med projektet gick helt i linje med det regionala 

tillväxtprogrammet och dess insatsområde Arbetskraftsförsörjning (Länsstyrelsen, Beslut om 

medel till projektet KY Kronoberg, 2004, s. 3). 

I jämförelse med KY Kronoberg hade Lärcenter Kronoberg en tydligare koppling till det 

regionala tillväxtprogrammet. Görgen Brolien, initiativtagare till projektet, hade varit med och 

etablerade ett lärcenter i Tingsryd något år tidigare. Hans erfarenhet var att det var svårt att 

dra runt ett Lärcentrum, i en kommun som Tingsryd med enbart 12 000 invånare, på egen 

hand. Görgen Brolien tog därför ett initiativ att skicka ut en förfrågan om att samordna de 

befintliga lärcentrena i Kronobergs län. Slutligen var det fem kommuner, Alvesta, Lessebo, 

Tingsryd, Uppvidinge och Älmhult, som startade upp ett informellt samarbete under ledning 

av Irene Hedfors som arbetade på Kommunförbundet i Kronberg med regional och lokal 

utveckling (Intervju-GB). 

De deltagande kommunerna i den informella samverkansgruppen ansåg att det fanns potential 

i konceptet och önskade en mer hållbar struktur på samarbetet genom att driva det som ett 

projekt. Genom Irene Hedfors, som var involverad i framtagandet av det regionala 

tillväxtprogrammet men som även satt med i samverkansgruppen, kontaktades Länsstyrelsen. 

Behovet av stöd lyftes fram, likaså den allmännytta som Lärcenter Kronoberg innebar, i en 

ansökan om ekonomiska resurser (Intervju-GB). Avsikten var att projektet genom samverkan 

mellan kommunerna skulle stärka organisationen Lärcenter Kronoberg, höja utbildningsnivån 

och öka möjligheterna att bedriva studier på distans (Lärcenter Kronoberg, s. 1). 

Länsstyrelsen tilldelade Lärcenter Kronoberg 600 000 kronor med motiveringen: I det 

regionala tillväxtprogrammet för Kronobergs län ingår satsningar på att utveckla lärcenter 

som en del i insatsområde Arbetskraftsförsörjning. I programmet framhålls lärcenter som ett 

viktigt medel för att höja utbildningsnivån i länet. Länsstyrelsen ser lärcentren som nya 

kunskapscenter i kommuner som tidigare haft ett begränsat eller inget utbud av 

eftergymnasiala utbildningar. Lärcentrena är härigenom en viktig del i arbetet för att säkra 

arbetskraftsförsörjningen och främja tillväxten i länet. Projektets syfte att stärka samverkan 

mellan befintliga lärcenter och erbjuda ett samlat utbud av utbildningar ligger således väl i 

linje med prioriteringarna i tillväxtprogrammet (Länsstyrelsen, Beslut om medel till projektet 

Lärcentrum Kronoberg, 2005, ss. 2-3). 

4.2.2 Hur arbetade projekten för att uppnå målsättningen? 

En gemensam nämnare för projekten KY Kronoberg och Lärcenter Kronoberg var att deras 

arbete var inriktat mot att skapa nya och utveckla befintliga nätverk. Genom samverkan ville 

de uppnå ett bättre resultat än vad de på egen hand kunde åstadkomma vilket gick helt i linje 

med det regionala tillväxtprogrammet. I Regeringens riktlinjer poängterades det specifikt att 
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samtliga aktörer oavsett institutionell nivå kontinuerligt skulle arbeta för att främja samverkan 

mellan olika aktörer i regionen. Detta för att skapa förutsättningar för en långsiktig och 

hållbar tillväxt i regionen. 

Claes Järmén poängterade inledningsvis av intervjun att KY Kronoberg var ett projekt där 

begreppet samverkan var av stor betydelse. Han menade att ”om ambitionen fanns att KY-

utbildningarna skulle få genomslagskraft i regionen var det genom samverkan det skulle ske. 

Att driva en KY-utbildning innebär att du måste vara duktig på att marknadsföra dig, vara 

påläst om möjligheter och utmaningar samt att vara bra på att rekrytera. Det är svårt att 

genomföra allt på egen hand” (Intervju-CJ). När Länsstyrelsen sedan tilldelade projektet 

ekonomiska resurser bildades en samverkansgrupp där samtliga av regionens KY-utbildningar 

hade en representant. Samverkansgruppen hämtade till att börja med mycket inspiration från 

Jönköpings läns arbete med KY-konceptet. Deras arbete låg i framkant bland Sveriges 

regioner och hade utvecklat ett framgångsrikt samverkansråd med Arbetsförmedlingen, 

Länsarbetsnämnden och Länsstyrelsen samt förstått vikten av bra marknadsföring för att nå de 

studerande (Intervju-CJ). 

KY Kronoberg valde att gå en annan väg än kollegorna i Jönköpings län och bestämde sig för 

att projektet skulle vara fritt från offentlighetsstrukturen. Detta var ett medvetet val då 

projektet var till för utbildningsanordnarna i första hand och syftade till att låta dessa verka 

tillsammans (Järmén, s. 7). Claes Järmén poängterade att grunden för hela projektet låg i att 

stärka de befintliga utbildningarna och i det stadiet fanns inget behov av att föra ett offentligt 

samtal men givetvis låg det på projektets ansvar att bjuda in de regionala offentliga 

myndigheterna när aktiviteter genomfördes. Detta upplägg avsåg att utbildningsanordnarna 

skulle känna sig sedda och delaktiga (Intervju-CJ). 

I projektet var det både offentliga som privata utbildningsanordnare representerade. Claes 

Järmén berättade att det var prioriterat att ingen skulle ha övertag, utan projektet skulle 

präglas av en vi-känsla där alla hade en plats och kunde kände sig trygga med varandra. Men 

att skapa trygghet i en organisation utan kunskap är svårt, enligt Claes Järmén, därför började 

de satsa på kvalitetsdagar med representanter från KY-myndigheten och andra aktörer som 

kunde bidra med kunskap och information. Vilket resulterade i ett slags forum där 

utbildningsanordnarna kunde diskutera med varandra och få inspiration (Intervju-CJ). 

Claes Järmén berättade att den ständiga frågan i samverkansgruppen var: ”hur skulle 

utbildningarna locka till sig elever? Ett längre perspektiv än det korta behövdes. Det korta är 

bara vardagsarbete. Det måste finnas en tanke bortom det som är beslutat. Det är det som 

gör att folk kommer med på vagnen. För att vara beredd att göra jobbet måste det finnas en 

framtidslösning som går över tid” (Ibid). För att skapa en framtidslösning arbetade projektet 

inom en rad olika område för att stärka organisationen och flera mindre delprojekt 

genomfördes med avsikten att etablera KY Kronoberg (Järmén, s. 10).  

Ett delprojekt var exempelvis upprättandet en kanal för gemensam marknadsföring för 

Lärcentrena i regionen. Det fanns en önskan inom projektet att locka till sig studerande 
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boende utanför regionen. För att nå framgång med att locka studerande från andra orter i 

Sverige efterfrågades en perspektivförskjutning från begreppet KY Kronoberg till KY 

Småland. De menade att smålandsbegreppet var ett känt begrepp med många ingångar med 

alltifrån landskapsblommor till IKEA och ett begrepp som gick att sätta på kartan i jämförelse 

med begreppet Kronoberg (Ibid, ss. 8-9). Ett samarbete mellan Kronobergs län och 

Jönköpings län blev aktuellt i samband med diskussionen om Smålandsbegreppet. Det 

begynnande samarbetet mellan länen gjorde att det snabbt beslutades om att göra en 

gemensam hemsida under konceptet KY Småland och tillsammans skapa en 

utbildningskatalog. Kalmar län kom även med in i gemenskapen under projektets gång 

inspirerade av Jönköping läns och Kronobergs läns samarbete. Vid projektets slut var 

Smålandsbegreppet väl förankrat i alla tre länen (Ibid, s. 9). 

Clase Järmén konstaterade att begreppet samverkan var ledordet i projektet KY Kronobergs 

verksamhet och genomsyrade hela projektets genomförande. Även i Lärcenter Kronoberg var 

samverkan ett vikigt begrepp. Ett av de övergripande målen med projektet var att stärka 

organisationen Lärcenter Kronoberg. En informell samverkansgrupp var redan etablerad men 

för att gruppen skulle få en mer hållbar struktur inleddes projektet med ett heldagsmöte. 

Under detta möte bestämdes agendan för första året. Frågor som vad projektet skulle satsa på, 

hur projektet skulle marknadsföras, när kontakt med högskolor skulle tas och vem som skulle 

göra vad diskuterades. Heldagsmötena återkom regelbundet under hela projekttiden och 

mötena utgjorde grunden för projektet (Intervju-GB).  

Årligen åkte även samverkansgruppen på en tvådagars studieresa i syfte att inhämta 

inspiration och kunskap från andra lärcentrums verksamheter. Bland annat så besökte de 

Mjölby, Söderhamns och Lidköpings kommuner. Görgen Brolien berättar ”att i efterhand 

utvärderade och diskuterade vi erfarenheterna från studiebesöken och tog med oss det vi 

ansåg relevant och intressant in i vår verksamhet. Studiebesök hade aldrig blivit av om var 

kommun hade arbetat på var sitt håll” (Intervju-GB). 

Förväntningarna på projektet, som inledningsvis enbart utgjordes av ett samarbete gällande 

universitets- och högskoleutbildningar, var att bygga upp en verksamhet som skulle vara till 

gagn för invånarna i de mindre orterna. Tillgängligheten och möjligheten att studera på 

hemmaplan förväntades öka kompetensen hos invånarna och även indirekt innebära att man 

kunde bo kvar på orten. Svårigheten med lärcentrena, enligt Görgen Brolien, låg i att kunna 

erbjuda ett utbud som överensstämde med efterfrågan. Men samordningen av lärcentrena i 

regionen innebar att projektet fick en helt annan tyngd i diskussionerna med högskolor och 

universitet. Lärcenter Kronobergs fem samverkanskommuner innebar ett befolkningsunderlag 

på ungefär 100 000 invånare i jämförelse med om Tingsryds kommun ensam skulle vänt sig 

till högskolan med sina 12 000 invånare. Görgen Brolien, som var projektets representant 

gentemot högskolorna och universiteten, berättade att ”det större befolkningsunderlaget 

skapade intresse och högskolorna och universitetens kunde möta våra önskemål bättre. Detta 

var en mycket viktig bit i utvecklingen av lärcentren” (Intervju-GB).  
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För att underlätta samverkan mellan kommunala lärcentrum, högskolor och universitet i ännu 

större utsträckning valde Lärcenter Kronoberg även att ansluta sig till nätverket Östum. Ett 

nätverk med drygt 35 lärcenter i sydöstra Sverige, från Östergötland i norr till Blekinge i 

söder. Nätverket startades i likhet med projektet Lärcenter Kronoberg år 2005 och blev en stor 

tillgång för Lärcenter Kronoberg i kontakten med högskolorna och universiteten (Lärcenter 

Kronoberg, s. 1).  

En effekt av att det nära samarbetet som utvecklades i samverkansgruppen inom projektet var 

att det även uppstod goda relationer på lärarnivå. Lärarna började träffas och utbyta 

erfarenheter samt började de anordna gemensamma utbildningar. Efterhand utvecklades 

samarbetet att även omfatta studier på gymnasial nivå. Under projektets gång hade det 

uppmärksammats att det fanns ett behov av förberedande kurser för att bli behörig till att 

studera på universitets- och högskolenivå. I första hand var samverkan på gymnasial nivå 

inriktat på att sprida kunskapen om hur man kunde arbeta i flexibla former med studeranden 

från olika orter (Ibid). 

Mot slutet av intervjun frågade jag vilken betydelse tilldelningen av medel från Länsstyrelsen 

hade haft för projektet. Görgen Brolien svarade att han inte trodde att det hade varit möjligt att 

genomföra projektet om inte resurser tilldelats. Han menade att ”det behövdes en 

samordnande funktion för att driva verksamheten. Skulle inte min tjänst som projektledare 

funnits utan arbetet skulle utförts inom ordinarie tjänst hade inte samarbetet blivit av. Det är 

bevisat. Projektet får inte längre stöd. Arbetet har trappats ner. Tiden finns inte” (Intervju-

GB). 

4.2.3 Vilka motgångar möte projekten? 

Inom projektet KY Kronoberg fanns en frustration över svårigheten att nå näringslivet. 

Projektet försökte vid flera tillfällen bjuda in representanter från näringslivet till aktiviteter 

inom projektet men fick inte önskat gensvar. Exempelvis etablerade projektet KY-dagen som 

var en heldagssatsning för KY-utbildningarna i länet i syfte att nå arbetslivet, men samtidigt 

för att ge uttryck åt KY-begreppet för studerande och personal. Under dagen utsåg de 

studerande Årets KY-handledare och Årets KY-arbetsplats. Prisutdelare första året var 

näringslivsminister Maud Olofsson och andra året var det ordförande för Svenskt Näringsliv 

Signhild Arnegård-Hansen som fick äran (Ibid, ss. 11-12). Claes Järmén berättar att de var 

nöjda med utfallet av KY-dagen, även om förhoppningarna var att media skulle gett dagen 

mer uppmärksamhet och att antalet näringslivsföreträdare hade varit fler  (Intervju-CJ).  

Även offentliga myndigheter, som exempelvis Länsstyrelsen, var inbjudna till projektets olika 

aktiviteter i syfte att få dem känna sig delaktiga i projektets verksamhet. Claes Järmén 

upplevde dock att: ”Länsstyrelsen alltid prioriterade ner deras inbjudningar för annat och att 

deras prat om samverkan inte var av genuint intresse. De orkade inte ta till sig speciellt 

mycket av det vi försökte förmedla. De fungerade som ett fördelningsinstrument men jag vill 

inte säga att de var ovilliga utan de visste inte hur man skulle göra för att möta projektet. Vi 

var ett ärende vid sidan av allt annat” (Intervju-CJ). 
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Under intervjun lyfter Claes Järmén fram ytterligare ett exempel där projektet hade svårt att 

nå näringslivet. Det gällde frågan med praktikplatser till utbildningarna. Han berättade: ”det 

här med praktikplatser är problematiskt. Näringslivet kräver att man vet hur det ser ut i 

arbetslivet men paradoxalt nog är man inte beredd att lägga någon tid eller pengar på 

praktikplatser eftersom företagen inte tjänar på det”. Han fortsätter senare i intervjun: 

”Politikerna tänker tillväxt men vad gör politikerna för att möta de kraftigt ökade kraven på 

olika typer av praktik? Arbetsförmedlingar, grundskolan, universitet, KY och andra 

specialutbildningar som finns på marknaden, alla vill ha praktik” (Intervju-CJ). Claes Järmén 

upplevde detta som underligt och menade att; när allt kommer omkring var det näringslivets 

behov av medarbetare som utgjorde själva grunden för hela KY-konceptet (Intervju-CJ). 

Även Lärcenter Kronoberg hade svårigheter att etablera samverkansrelationer med aktörer. 

Trots att projektet innebar att nya dörrar öppnades upplevdes det som ganska svårt att 

samverka med universiteten och högskolorna. Dels krävdes det lång framförhållning gällande 

program- och kursutbud innan en kurs kunde knytas till verksamheten. En annan svårighet låg 

i de olika högskolornas och universitetens tradition. Exempelvis upplevde Görgen Brolien att 

det var det svårt att etablera samverkan med Växjö Universitet som han uppfattade inte hade 

en tradition av att arbeta med distansstudier. ”Andra högskolor som exempelvis Dalarna, 

Gävle och Kalmar var enklare att samverka med då de hade etablerade former för 

distansstudier.  Vi fick dock arbeta utifrån detta och göra det bästa av det oavsett 

förutsättningar” berättar Görgen Brolien (Intervju-GB).  

Görgen Brolien berättade även under intervjun om en händelse som exemplifierar svårigheten 

att etablera ett samarbete med högskolor och universitet. Lärcenter Kronoberg hade en önskan 

om att starta upp en sjuksköterskeutbildning. Växjö Universitet avböjde på grund av att deras 

utbildning höll på att mista examinationsbehörighet. Görgen Brolien vände sig då till andra 

högskolor och berättar att ”i Kalmar fanns ett mycket framgångsrikt koncept som vi ville ta 

över men det föll på grund av att praktikplatserna i kommunerna i första hand gick till 

studerande vid Växjö Universitet och det kunde vi inte påverka. Studenterna kunde dock få 

praktik i Kalmar men tanken bakom Lärcenter var att utbildningen skulle ske på nära håll 

vilket omöjliggjorde att starta upp en utbildning” (Intervju-GB). 

4.2.4 Vad åstadkom projekten under projekts gång? 

Som en del av det processinriktade arbetssättet skulle projekten vid projektets slut lämna en 

rapport om vilka resultat som hade åstadkommits under projekttiden och om projekten hade 

uppnått målsättningen. Båda projekten kunde uppvisa ett tillfredställande resultat även om 

Lärcenter Kronoberg hade haft större förhoppningar på verksamheten. På grund av de stora 

tekniska framsteg som skett i samhället under de sista åren hade den förväntade effekten 

uteblivit. Telebildstekniken hade ersatts av teknik där den studerande inte behövde närvara 

vid lektionstillfällen från ett lärcenter utan kunde mer eller mindre helt bedriva studierna från 

hemmet på egen hand. Men Görgen Brolien vill ändå belysa att ”under projektet hade vi mer 
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än 700 deltagare på kurserna. Det var fler deltagare än vad vi hoppats på från början 

eftersom orterna är så små” (Intervju-GB). 

Även om det förväntade resultatet uteblev på grund av den snabba teknikutvecklingen 

förstärktes organisationen Lärcenter Kronoberg under projekttiden. Ett mycket bra samarbete 

mellan Lärcentrena i regionen hade utvecklades under projekttiden. Kommunerna fortsatte att 

samarbeta efter projektet hade avslutats om än inte i samma omfattning som under 

projekttiden. Organisationen och varumärket Lärcenter Kronoberg är idag väl etablerade 

vilket har inneburit att samverkan med universitet, myndigheter och skolor sker enklare 

(Lärcenter Kronoberg, s. 1). Görgen Brolien menar också att Lärcenter fortfarande fyller en 

viktig funktion i kommunerna som en mötesplats för studenterna (Intervju-GB). I samspel 

med olika aktörer såsom till exempel arbetsförmedlingen, högskolor, näringsliv, lokala 

utbildningsanordnare och bibliotek tillgodoser lärcentret de regionala och lokala behoven av 

utbildning och bidrar till utveckling och kompetensförsörjning (www.larcenterkronoberg.se). 

I enlighet med det förespråkade processinriktade arbetssättet följde även Claes Järmén upp 

KY Kronoberg i efterhand och sammanställde projektets resultat i en slutrapport. I 

slutrapporten kan vi läsa att det som upplevdes som viktigast i projektet var skapandet av en 

mötesplats över alla gränser, inte bara över kommungränserna. Mötesplatsen KY Kronoberg 

öppnade upp för nya nätverk och genom projektet har KY-utbildningarna i Kronobergs län 

byggts samman. Projektet har med andra ord betytt att en naturlig samarbetskanal för såväl de 

privata som de offentliga utbildningsanordnarna som numera finns tillgänglig (Järmén, s. 7). 

Attitydförändringen under projektet från att i början präglats av ett begränsat intresse och 

kunskap bland regionens aktörer, både offentliga som representanter från näringslivet, till att 

KY-utbildningarna har blivit en viktig del av näringslivet var också något som Claes Järmén 

ville kasta ljus på. Han berättade att ”näringslivet idag har förstått värdet av KY- 

utbildningarna och vi har idag en bra träffbild. Ungefär 90 procent har fått jobb inom några 

månader efter avslutad utbildning” (Intervju-CJ). Under projektets gång strävade KY 

Kronoberg hela tiden efter att komma med på tio-i-topp listan över län med flest antal KY-

platser per tusen invånare och år 2007 blev det en andra plats. När arbetet inleddes tillhörde 

Kronobergs län det län som hade minst antal KY-platser. Claes Järmén betonar att ”detta är 

en viktig siffra på det sättet att det visar att vi vandrade. Det handlade om samverkan” 

(Intervju-CJ). 
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5.1 EN ANALYS AV KY KRONOBERG OCH LÄRCENTER KRONOBERG 

Projekten, KY Kronoberg och Lärcenter Kronoberg, utgjorde den konkreta verksamheten 

inom insatsområdet Arbetskraftsförsörjning och var således kärnverksamheten inom 

programmet. Det var i förlängningen deras resultat som skulle bidra till att en hållbar tillväxt 

skapades i regionen och därmed att det regionala tillväxtprogrammet skulle uppnå sin 

målsättning. Hur projektledarna har valt att handla för att bidra till att den övergripande 

målsättningen skulle uppnås kommer jag att analysera utifrån Lennart Lundquist (Sannerstedt, 

s. 29) tre villkor, det vill säga i vilken utsträckning aktörerna inom projekten hade kunskap 

om och förstått innebörden av det regionala tillväxtprogrammet samt kunde och ville föra ut 

de beslutade åtgärderna i verkligheten.  

5.1.2 Att förstå 

Det första av Lennart Lundquists (Sannerstedt, s. 29) kriterier som jag väljer att analysera 

utifrån är begreppet förståelse. Enligt Lennart Lundquist påverkar de berörda aktörernas 

förståelse av insatsen dess resultat. För projekten, KY Kronoberg och Lärcenter Kronoberg 

som tilldelats ekonomiska resurser utifrån det regionala tillväxtprogrammet, innebar vikten av 

aktörernas förståelse att projektledarna borde känna till och förstå innebörden av deras roll i 

det regionala tillväxtprogrammet. Länsstyrelsen hade ett ansvar att förmedla det regionala 

tillväxtprogrammets vision om vad som skulle åstadkommas och hur det skulle uppnås. 

Tanken med det regionala tillväxtprogrammet var att det skulle gynna ökad samverkan i 

regionen mellan olika institutionella nivåer. Det krävde att samtliga aktörer, både aktörer på 

regional nivå som aktörer på lokal projektnivå, förstod och handlade efter det befintliga 

programdokumentet om målsättning skulle uppnås.  

Det finns inget som talar för att projektledarna inte hade förstått vad deras roll i det regionala 

handlade om eller vilka förväntningar Länsstyrelsen hade på projekten. Båda projekten 

uppfyllde de krav som ställdes det vill säga att regelbundet rapportera in projekts verksamhet 

och efter projektets avslut utvärdera insatserna i syfte att presentera ett samlat resultat över av 

vad som hade uppnåtts under projekttiden.  

Jag vill i detta sammanhang belysa en fråga, som mer är relaterad till projektens omgivning 

och deras förståelse för det regionala tillväxtprogrammet än projektledarnas egen förståelse, 

men som ändå berör projektens roll i det regionala tillväxtprogrammet. KY Kronoberg 

I detta avslutande kapitel ämnar jag att knyta samman uppsatsens olika delar genom att 

föra ett analytiskt resonemang med utgångspunkt i den institutionella teoribildningen. 

Syftet är att skapa en ökad förståelse för hur det regionala tillväxtprogrammet i 

Kronobergs län har uppnått regionens övergripande målsättning med programmet. Om 

inte målsättningen uppnåtts är min avsikt att försöka förklara varför.  
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uttryckte känslan av att inte känna delaktighet och att kopplingen till programmet varken var 

uttalad eller tydlig. Claes Järmén kommenterade i intervjun att projektet inte hade något med 

det regionala tillväxtprogrammets att göra. Projektet var i behov av ekonomiska resurser och 

eftersom verksamheten rimmade med det regionala tillväxtprogrammets riktlinjer såg 

projektet en möjlighet att tillgodose sina behov, men projektledaren uttrycket en känsla av att 

inte vara en medverkande aktör av det regionala tillväxtprogrammet. Det har inte hindrat 

projektets genomförande men den gemensamma strävan efter att uppnå programmets 

målsättning uteblir med detta faktum. 

5.1.3 Att kunna  

Det andra kriteriet jag har valt att analysera projekten utifrån är projektens möjlighet att kunna 

genomföra den planerade verksamheten. Tillgång till resurser är, enligt Lennart Lundquist 

(Sannerstedt, s. 29), en av tre faktorer som påverkar resultatet av ett utvecklingsprogram, det 

vill säga berörda aktörers förmåga att kunna vidta önskade åtgärder. Resurser kan handla om 

tillgång till lokaler, kompetent personal eller ekonomiska tillgångar. Det regionala 

tillväxtprogrammet innebar i första hand resurser i form av tilldelning av ekonomiska medel 

från regionala aktörer till lokala projekt som låg i linje med programmets målsättning. 

Projekten, KY Kronoberg och Lärcenter Kronoberg, tilldelades ekonomiska resurser av 

Länsstyrelsen inom ramen för det regionala tillväxtprogrammet.  För KY Kronoberg innebar 

tilldelningen en möjlighet att utveckla KY-konceptet i regionen vilket resulterade i en 

gemensam länsplatta där både offentliga som privata organisationer kunde samverka i 

gemensamma frågor. En fungerande samverkan mellan utbildningsanordnarna var en 

förutsättning för att utbildningarna skulle få genomslagskraft i regionen vilket även 

utbildningarna fick. Från att vara det län i Sverige med minst antal utbildningsplatser till att i 

slutet av projekttiden vara ett av de län med flest antal platser visade att resurserna från 

Länsstyrelsen kom väl till användning. 

Resurserna som tilldelades Lärcenter Kronobergs resulterade i att regionen förbättrade 

möjligheten att tillgodose arbetsmarknaden med välutbildade personer. Projektet var beroende 

av Länsstyrelsens resurser för att över huvud taget existera. Syftet var att stärka samverkan 

mellan befintliga lärcenter och erbjuda ett samlat utbud av utbildningar. För att åstadkomma 

detta krävdes en samordnande funktion. Tilldelningen från Länsstyrelsen finansierade därför 

en projektledartjänst. Projektledartjänsten sågs som en nödvändighet för att driva 

verksamheten men framförallt att för att utveckla den. Projektet resulterade i att 

utbildningsmöjligheterna utökades för invånarna i de mindre orterna utan att behöva flytta 

vilket gick helt i riktlinje med vad som förväntades. 

De ekonomiska resurserna, som det regionala tillväxtprogrammet innebar för KY Kronoberg 

och Lärcenter Kronoberg, främjade projekten genom att möjliggöra att projektens planerade 

verksamhet blev verklighet och att verksamheten kunde utvecklas i positiv bemärkelse. Dock 

har jag även uppmärksammat en faktor som varit av hämmande karaktär för att projekten 
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skulle nå full kapacitet – att båda projekten i fallstudien hade svårt att etablera 

samverkansrelationer med aktörer utanför den närmsta omgivningen. 

Det fanns en stor frustration, framför allt i projektet KY Kronoberg, gällande svårigheten att 

etablera samverkansrelationer till aktörer som låg utanför projektets interna nätverk som till 

exempel offentliga aktörer och representanter från näringslivet. KY Kronoberg hade 

visserligen valt bort offentlighetsstrukturen i projektet men bjöd in dessa aktörer vid 

projektens aktiviteter i syfte att få dem delaktiga av verksamheten. Dock fick inte projektet 

den respons de önskade. Även Lärcenter Kronoberg hade svårigheter med att möta omvärlden 

då det var svårt att etablera samverkan med universitet och högskolor. Exempelvis hade 

Lärcenter Kronoberg svårigheter i mötet med Växjö universitet som projektledaren uppfattade 

inte ha en tradition av att inte arbeta med distansstudier. 

En möjlig orsak till båda projektens svårigheter kan härledas till Länsstyrelsens konstaterande 

att det regionala tillväxtprogrammet inte var förankrat bland regionens aktörer. Hur mycket 

detta har påverkat projektens genomförande låter jag vara osagt men klart är det att det har 

haft en hämmande inverkan på projektens möjligheter att kunna genomföra projekten så som 

de önskade.    

5.1.4 Att vilja  

Det tredje och sista kriteriet som Lennart Lundquist (Sannerstedt, s. 29) angav för att ett 

utvecklingsprogram skulle nå framgång var att samtliga aktörer skulle ha en vilja att 

genomföra de beslutade åtgärderna. Berörda aktörers vilja att genomföra åtgärder i enlighet 

med det regionala tillväxtprogrammets riktlinjer var en viktig faktor för att insatserna skulle 

bringa mening och handlandet visa på ett positivt resultat. 

I mötet med Claes Järmén stod det tydligt för mig att KY Kronoberg drevs av personer med 

ett mycket stort engagemang. Claes Järmén var en eldsjäl vilket även yttrade sig att 

projektrapporter och utvärderingar var mycket ambitiöst genomförda. Projektet 

karaktäriserades av att det fanns en tydlig och målinriktad plan som gick ut på att långsiktigt 

bygga en plattform som skulle möjligöra en bestående samverkan mellan medverkande 

aktörer. Långsamt men säkert tog projektet steg för steg för att närma sig det mål som 

projektet eftersträvade. På vägen var det vikigt att alla kände sig delaktiga samt att en stark vi-

känsla fanns i projektet. Det fanns hela tiden en plan över hur man skulle knyta an till nya 

aktörer och få samtliga aktörer att vilja stanna kvar i nätverket. Deras sätt att arbeta kan 

sammanfattas med Claes Järméns egna ord; det måste finnas en tanke bortom det som är 

beslutat. Det är det som gör att folk kommer med på vagnen. För att vara beredda att göra 

jobbet måste det finnas en framtidslösning som går över tid. 

Resonemanget bygger på att det måste finnas en gemensam vilja att åstadkomma en 

förändring bland projektets aktörer. KY Kronobergs vision var väl förankrad och det fanns en 

tydlig målbild vilket förenklade samverkan mellan aktörerna i nätverken och att fler aktörer 

valde att bli delaktiga. Även i Lärcenter Kronobergs fall stod det tidigt klart att samverkan var 
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den avgörande faktorn för att lyckas etablera fungerande lärcenter i regionen. Avsikten var att 

i likhet med KY Kronoberg att skapa goda samverkansrelationer mellan lärcentren i regionen 

vilket krävde både engagemang och vilja från samtliga aktörer vilket även projektet lyckades 

åstadkomma. När projektet stötte på problem i frågan om att samverka med högskolor och 

universitet såg man sig om efter nya lösningar. En lösning var att ansluta sig till nätverket 

Östum som öppnade till nya möjligheter. Det nära samarbetet som utvecklades mellan 

lärcentrena innebar även en positiv bieffekt, som låg utanför projektets ramar, att relationerna 

inom samverkansgrupperna även ledde till att lärarna på de olika lärcentrena började föra en 

dialog där erfarenheter utbyttes och gemensamma utbildningar anordnades. Allt för att viljan 

att utveckla verksamheten fanns inom projektet. 

Det står klart att båda projekten karaktäriserades av en stark vilja att åstadkomma en 

förbättring eller förändring av arbetsmarknadens villkor till det bättre. Projektens starka vilja 

har bidragit till ett ökat engagemang bland nätverkets aktörer och skapat en god grund för en 

fungerande samverkan inom projekten och således även främjat genomförandet. 

5.1.5 Slutsatser om projektens verksamhet 

Jag kan konstatera att projekten, KY Kronoberg och Lärcenter Kronoberg, fick verktygen att 

kunna genomföra sin verksamhet tack vare Länsstyrelsens tilldelning av ekonomiska medel, 

projekten drevs med starkt engagemang och en uttalad vilja att bidra till en förbättrad 

arbetsmarknad i regionen. Därtill uppvisar projekten ett tillfredställande resultat. 

Verksamheterna har byggt upp förutsättningar för regionen att tillgodose att allt fler invånare 

har möjlighet att nå arbetslivet genom utbildning utan att behöva lämna regionen. Utbudet av 

yrkesförberedande utbildningar i regionen har ökat markant vilket ger en naturlig väg ut på 

arbetsmarknaden för exempelvis ungdomar som inte har intresse av att studera en teoretisk 

utbildning vid ett universitet eller högskola. Detta är verksamheter som i allra högsta grad 

rimmar både med den övergripande som den mer specifika målsättningen inom insatsområdet 

arbetskraftsförsörjning i det regionala tillväxtprogrammet.  

Sett till enbart projektens resultat, utan att ta hänsyn till det regionala tillväxtprogrammet 

utifrån ett helhetsperspektiv, kan det samlade resultatet av projekten ses om en del av ett 

framgångsrikt utvecklingsprogram. Ett program som har uppnått målsättningen att bidra till 

en välmående region med hållbar och konkurrenskraftig arbetsmarknad men jag har haft för 

avsikt att studera programmet i sin helhet och då krävs det att även den regionala 

organisationen av det regionala tillväxtprogrammet inkluderas i analysen. Det regionala 

tillväxtprogrammet handlade om mer än projektens slutgiltiga resultat. Det handlade om att 

förändra arbetsformerna i den regionala politiken. Att sträva efter ett processinriktat arbetsätt 

där samverkan över de institutionella gränserna skulle vara ett naturligt inslag, likaså 

uppföljning, utvärdering och ett analytiskt förhållningsätt. Hur har detta processinriktade 

arbetssätt implementerats i den regionala organisationen? 
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5.2 EN ANALYS AV GENOMFÖRANDET PÅ REGIONAL NIVÅ 

Jag vill nu rikta uppmärksamheten på den regionala organisationen av det regionala 

tillväxtprogrammet som i första hand utgjordes av Länsstyrelsen i Kronobergs län i rollen som 

programansvarig organisation. Detta medförde ett ansvar, gentemot Regeringen, att utarbeta, 

organisera men framförallt genomföra det regionala tillväxtprogrammet. I detta avsnitt för jag 

ett resonemang om hur Länsstyrelsen möte Regeringens krav och vilka förutsättningar som 

styrde Länsstyrelsens handlande vilket kan ge oss en vägledning om hur det regionala 

tillväxtprogrammet har uppnått målsättningen i Kronobergs län. 

Utifrån John Meyer och Brian Rowans (Kalling, Eriksson-Zetterquist, & Styrhe, s. 287) 

resonemang om formella och informella organisationsstrukturer, kan jag konstatera att 

organisationen av det regionala tillväxtprogrammet utgjordes av en tydlig formell struktur. 

Med det vill jag säga att det regionala tillväxtprogrammet hade en uttalad strategi för hur 

programmet skulle utformas och genomföras för att nå framgång. Den formella strukturen 

presenterades i programdokumentet som baserades på Regeringens riktlinjer som utförligt 

beskrev programmets grundidé och hur regionerna på det mest effektiva sättet skulle gå 

tillväga för att uppnå målsättningen med programmet – att bidra till hållbar tillväxt i 

konkurrenskraftiga och lönsamma företag, som kan erbjuda bra jobb och karriärmöjligheter 

för såväl kvinnor som män.  

Den formella strukturen är intressant i bemärkelsen att den ger en bild av hur det regionala 

tillväxtprogrammet, på det mest effektiva sättet, skulle organiseras för att uppnå 

målsättningen. En förutsättning enligt John Meyer och Brian Rowan (Kalling, Eriksson-

Zetterquist, & Styrhe, s. 287) är att den studerade organisationen är organiserad som 

organisationsplanen uppger och att arbetet i organisationen genomförs utan avvikelser. De 

grundande sitt resonemang på åsikten att organisationer utöver den formella strukturen även 

kan ha en informell struktur. Den informella strukturen refererar till vad som görs i vardagen i 

organisationen som enligt John Meyer och Brian Rowan inte behöver vara detsamma som den 

formella strukturen. Jag ska här titta närmare på vad Länsstyrelsen uppgav att de skulle 

genomföra och sätta detta i relation till vad Länsstyrelsen faktiskt uträttade. 

Inledningsvis i detta resonemang vill jag redogöra för de förutsättningar vilka Länsstyrelsen 

arbetade utifrån. I bakgrundbeskrivningen beskrev jag historiken bakom det regionala 

tillväxtprogrammet. Det handlade om att regionalpolitiken höll på att förändra sin karaktär 

från central planering och enhetliga lösningar till förmån för lokal anpassning och ett större 

mått av lokalt handlingsutrymme. Regionalpolitiken höll på att decentraliseras vilket var ett 

direkt svar på Sveriges anpassning till den europeiska politikens normer och värderingar.  

Denna trend i regionalpolitiken kom att påverka utformningen av det regionala 

tillväxtprogrammet. I jämförelse med tidigare poängterades vikten av de regionala och lokala 

aktörernas deltagande i utformandet och genomförandet av programmet i allt större 

omfattning. Potentialen i den kunskap som de regionala och lokala aktörerna hade i fråga om 
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vilka insatser och åtgärder som krävdes för att skapa hållbar regional tillväxt 

uppmärksammades genom införandet av ett så kallat partnerskap. 

Partnerskapet skulle bereda en grund för ett aktivt deltagande och en fördjupad samverkan 

mellan aktörerna inom samma insatsområde, oavsett om aktören var en offentlig myndighet, 

ett privat företag eller en ideell organisation. Alla aktörer skulle känna sig delaktiga i det 

regionala tillväxtprogrammet. Att förankra programmets vision och målsättning blev därmed 

också en grundläggande förutsättning för att programmet skulle nå framgång vilket låg på 

Länsstyrelsens ansvar att bereda förutsättningar för.  

Den informella strukturen i det regionala tillväxtprogrammet blir här väldigt tydlig. Under 

intervjun med Anders Unger konstaterar han själv att uppgiften med att bereda goda 

förutsättningar för ett brett deltagande och samverkan mellan regionens aktörer inte lyckades 

fullt ut. Det var få aktörer i regionen som arbetade utifrån programdokumentet däribland 

Länsarbetsnämnden som var en av huvudaktörerna i partnerskapet inom insatsområdet 

Arbetskraftsförsörjning. 

Utöver kravet på partnerskap och samverkan ställdes det krav på att programarbetet skulle 

präglas av ett processinriktat arbetsätt vilket innebar att Länsstyrelsen, som ansvarig 

organisation, kontinuerligt skulle analysera och utvärdera programarbetet. Detta skulle 

möjligöra omprioriteringar av insatser och åtgärder om förutsättningarna förändrades och 

skulle även bidra till att man skulle kunna dra lärdom av det arbete som genomfördes.  

Även här kan jag konstatera att den formella strukturen och den informella skiljer sig åt 

väsentligt. Länsstyrelsen bedrev mer eller mindre ingen analytisk verksamhet, varken under 

eller efter genomförandet av programmet. Det förklarar Länsstyrelsen själva med att det 

varken fanns tid eller pengar att genomföra denna typ av verksamhet då det regionala 

tillväxtprogrammet inte innebar några extraresurser för Länsstyrelsen och dess organisation. 

Idén med partnerskap, samverkan och ökat lokalt och regional inflytande i kombination med 

ett processinriktat arbetsätt utgjorde i stort grunden för det regionala tillväxtprogrammet. Att 

Länsstyrelsen skulle anpassa sitt arbetssätt efter detta var också en förutsättning för att 

programmet skulle nå framgång. Jag kan konstatera att så inte har varit fallet för 

Länsstyrelsen i Kronobergs län. Den formella strukturen överrensstämmer inte med det som 

verkligen uträttades i organisationen vilket fick som konsekvens att verksamheten i det 

regionala tillväxtprogrammet framstår, för att referera till Nils Brunssons (Kalling, Eriksson-

Zetterquist, & Styrhe, s. 287) begrepp om prat, beslut och handling, som enbart prat. 

Programdokumentet uttryckte vad som planerades och hur det skulle genomföras för att 

uppnå den övergripande målsättningen i regionen, men av Regeringens prioriterade arbetsätt 

genomfördes i Kronobergs län mycket lite vad som var beslutat och planerat. Genom att 

varken agera i linje med Regeringens riktlinjer eller det programdokument som reglerade 

verksamheten i Kronobergs län måste jag dra slutsatsen att på regional nivå har man inte 

uppnått målsättningen med det regionala tillväxtprogrammet. Varför? 
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5.3 VARFÖR HAR INTE DEN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGEN UPPNÅTTS? 

Utifrån resonemanget i det föregående avsnittet kan jag konstatera att den formella och 

informella strukturen kom att bli två skilda organisationskulturer i det regionala 

tillväxtprogrammet i Kronobergs län. Den formella strukturen angav vad det regionala 

tillväxtprogrammet utåt stod för och representerade den politik som fördes i länet. En politik 

som var på väg att anpassas mot det europiska systemet och som innebar en 

perspektivförskjutning mot ett större regionalt och lokalt inflytande. Programmet återgav med 

andra ord samhällets gällande värderingar om hur tillväxt skulle uppnås på det mest rationella 

och effektiva sättet medan den informella strukturen redogjorde för vad som verkligen hade 

genomförts inom ramen för det regionala tillväxtprogrammet. 

Det regionala tillväxtprogrammet framstår, som Kjell-Arne Røvik (Eriksson-Zetterquist, s. 

135; Lindqvist, ss. 9-10) uttrycker det, som en rationell myt. En produkt av 

decentraliseringstrenden i samhället som presenteras som ett effektivt redskap som 

organisationer kan använda för att nå måluppfyllelse men som i realiteten mer fungerar som 

en symbolisk handling och därför inte fungerar som det var tänkt. 

I praktiken stod programdokumentet i konflikt med det mest effektiva arbetssättet för 

Länsstyrelsen. Inom Länsstyrelsen hade man under många år arbetat med tillväxtfrågor och 

hade ett väl beprövat och genomarbetat arbetsätt som växt fram under åren. Regeringens 

riklinjer förespråkade en förändring av arbetssätt. Ett arbetsätt som inte överensstämde med 

det processinriktade arbetssätt som Länsstyrelsen under åren hade utarbetat och när det stod 

klart att det regionala tillväxtprogrammet inte innebar extra resurser fanns varken tid eller 

pengar till att genomföra den anpassning som krävdes för att införa det processinriktade 

arbetssättet som efterfrågades i verksamheten. 

Avsaknaden av extra resurser kan även förklara varför Länsstyrelsen inte heller lyckades 

förankra programmet bland de medverkande aktörerna. Regeringens val att inte tilldela 

regionerna extra ekonomiska resurser utan de tillgängliga resurserna skulle istället användas 

effektivare. En faktor som hindrade detta att bli verklighet i Kronobergs län var det faktum att 

det inte fanns något gemensamt organ för programmets regionala aktörer som samordnade 

tilldelningen av resurser till olika insatser inom de olika insatsområdena. Därtill utryckte det 

regionala tillväxtprogrammet enbart en viljeriktning det vill säga att medverkande aktörer inte 

hade något krav på sig att arbeta utifrån programmet.  

Många av de regionala aktörerna hade inte heller möjligheten att arbeta utifrån det regionala 

tillväxtprogrammet då deras verksamheter var styrda av tydliga riktlinjer inom sin egen 

verksamhet som exempelvis Länsarbetsnämnden. Deras interna riktlinjer stämde inte överens 

med de riktlinjer och arbetsätt som förespråkades i det regionala tillväxtprogrammet. En 

konsekvens bör sannolikt bli att partnerskapets betydelse minskade. Det fanns inget som 

motiverade aktörerna på regional nivå att delta aktivt i arbetet med det regionala 

tillväxtprogrammet, vilket även kan förklara projektens svårigheter att etablera 

samverkansrelationer med aktörer utanför deras närmsta nätverk.  
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Länsstyrelsen i likhet med andra aktörer i partnerskapet hade, med Lennart Lundquists  

(Sannerstedt, s. 29) begreppsapparat, med andra ord inte möjlighet att kunna anpassa sin 

verksamhet till programdokumentet.  Även om viljan hade funnits så fanns varken tid eller 

ekonomiska resurser. Därför infördes det regionala tillväxtprogrammet i Kronobergs län 

enbart till en viss del, som en symbolisk handling (Eriksson-Zetterquist, s. 136).  

För att Länsstyrelsen skulle upprätthålla bilden av sig själv som en legitim organisation 

isärkopplade (Eriksson-Zetterquist, s. 68) Länsstyrelsen den formella och informella 

strukturen. Programdokumentet, som representerade den formella strukturen, hade en 

legitimerande effekt gentemot regionens invånare, andra regionala aktörer samt gentemot 

verksamheter som stod i behov av ekonomiskt stöd för att bedriva verksamheten. Med 

programdokumentet visade Länsstyrelsen att det regionala tillväxtprogrammet var en 

angelägen fråga genom att använda det som stöd i dialogen om hur tillväxt skulle uppnås i 

regionen.  

Omgivningens förtroende att arbetet med det regionala tillväxtprogrammet faktiskt föreföll 

som planerat upprätthöll programmets legitimitet genom att i programdokumentet hänvisa till 

planerade åtgärder och peka på genomförda projekt som exempelvis KY Kronoberg och 

Lärcenter Kronoberg. Genom att anpassa regionalpolitiken i regionen till Regeringens 

föreskrifter om ett processinriktat programorienterat arbetssätt levde Länsstyrelsen upp till de 

grundläggande modernitetsnormerna som samhället efterfrågade men det betydde 

nödvändigtvis inte, enligt Kjell-Arne Røvik (Eriksson-Zetterquist, s. 136), att det fick någon 

effekt på organisationens verksamhet. Detta var ett faktum för det regionala 

tillväxtprogrammet i Kronobergs län. Arbetet på Länsstyrelsen med det regionala 

tillväxtprogrammet liknade i mångt och mycket det arbetssätt som präglade organisationen 

innan det programorienterade arbetssättet introducerades i och med strukturfonderna. Inga 

större förändringar hade skett. 

Arbetet med det regionala tillväxtprogrammet blev därför mer ceremoniellt betingad 

(Eriksson-Zetterquist, s. 68) än ett kraftfullt och effektivt utvecklingsprogram och den 

formella strukturen ledde med andra ord inte till måluppfyllelse utan snarare gav det regionala 

tillväxtprogrammet, Länsstyrelsens organisation men framför allt regionalpolitiken i regionen, 

legitimitet.  
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SAMMANFATTNING  

Hösten 2002 fick Länsstyrelsen i Kronobergs län i uppdrag av regeringen att utforma ett 

förslag till ett regionalt tillväxtprogram för perioden 2004-2007. Regeringens avsikt med att 

införa regionala tillväxtprogram var att förstärka och förbättra det programorienterade 

arbetssättet som hade introducerats i samband med införandet av de europeiska 

strukturfondsprogrammen, som satte krav på ett processinriktat arbetsätt med kontinuerlig 

uppföljning och utvärdering samt en tydlig målstruktur och en bred medverkan med 

representanter från regionens samtliga näringslivsaktörer. 

I programdokument, i Kronobergs län, beskrevs den övergripande målsättningen. Programmet 

skulle ”bidra till hållbar tillväxt i konkurrenskraftiga och lönsamma företag, som kan erbjuda 

bra jobb och karriärmöjligheter för såväl kvinnor som män”. I programdokument beskrevs 

också hur målsättningen skulle uppnås vilket även har varit uppsatsens utgångspunkt. Syftet 

med uppsatsen har varit att ge Regionförbundet Södra Småland ett underlag hur det regionala 

tillväxtprogrammet i Kronobergs län har uppnått regionens övergripande målsättning och om 

inte målsättningen uppnåtts, förklara varför.  

Jag valde att utforma uppsatsen som en fallstudie och har följt två projekt, KY Kronoberg och 

Lärcenter Kronoberg. Dessa två projekt utgjorde den konkreta verksamheten av det regionala 

tillväxtprogrammet och var följaktligen programmets kärnverksamhet. Den slutsats jag kunde 

dra, utifrån min teoretiska referensram, var att båda projekten fick verktygen att kunna 

genomföra sin verksamhet tack vare Länsstyrelsens tilldelning av ekonomiska medel, 

projekten drevs även med ett starkt engagemang och en uttalad vilja att bidra till en förbättrad 

arbetsmarknad i regionen. Därtill uppvisade projekten ett tillfredställande resultat med 

verksamheter som stämde väl överens med den övergripande målsättningen. 

På regional nivå handlade det regionala tillväxtprogrammet i mångt och mycket om att 

förändra de etablerade arbetssätten till förmån för regeringens föreslagna processinriktade 

arbetssätt. Jag konstaterade att Länsstyrelsen inte lyckades med att implementera det 

processinriktade arbetssättet i programmets verksamhet, även om programdokumentet 

uttryckte att så var planerat. Genom att varken agera i linje med Regeringens riktlinjer eller 

programdokumentet i Kronobergs län drog jag slutsatsen att målsättningen inte uppnåtts trots 

goda projektresultat.  

Anledningen till att inte målsättningen uppnåddes härleder jag till att programmet planerade 

arbetssätt stod i konflikt med det mest effektiva arbetssättet för Länsstyrelsen. Det fanns redan 

ett utarbetat arbetssätt inom organisationen som hade växt fram under åren och då det 

regionala tillväxtprogrammet inte innebar några extra resurser motiverades inte Länsstyrelsen 

att förändra sitt arbetssätt. För att trots det upprätthålla bilden av Länsstyrelsen som en legitim 

organisation används programdokumentet, formellt sett, för att ge uttryck åt att frågan var 

angelägen och prioriterad. Informellt kom arbetet med det regionala tillväxtprogrammet att bli 

av mer ceremoniell karaktär än ett effektivt och kraftfullt utvecklingsprogram. 
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BILAGA I – INTERVJUGUIDE TJÄNSTEMÄNNEN 
 
Bakgrundsfakta 

- Hur länge har du arbetat på Regionförbundet Södra Småland/Länsstyrelsen? 
- På vilket sätt har du arbetat med RTP 2004-2007? 

 
Regeringens målsättning  

- Beskriv målsättningen 
- Ansåg du den rimlig och genomförbar? 

 
Målsättning med det regionala tillväxtprogrammet i Kronobergs län 

- Beskriv målsättningen med det regionala tillväxtavtalet 
- Beskriv målsättning insatsområde Arbetskraftsförsörjning 
- Ansåg du den rimlig och genomförbar? 

 
Beskriv organisation av det regionala tillväxtprogrammet 
 
Beskriv programmets genomförande 

- Förväntningar  
- Handlingsplan 
- Genomförandet i enlighet med förväntningar och handlingsplan  
- Samverkan 
- Strategier för målsättningarna 
- Urvalet av projekt – kriterier, krav och information 
- Hinder eller motgångar 
- Framgångsfaktorer 

Uppföljning och utvärdering 
- Återrapporteringen från projekten  
- Relationen sett ut mellan projektet och Regionförbundet Södra Småland 
- Övergripande uppföljning 
- Handlingsplan revideras och uppdaterats 
- Utvärdering i efterhand 

 
Resultat och effekter 

- Direkta effekter  
- Längre tidsperspektiv - bestående resultat  
- Överensstämmer målsättning med resultatet  
- Kunskapsspridning  

Övrigt 
- Finns det några särskilda lärdomar eller kritiska faktorer som du vill lyfta fram? 
- Vad hände efter programmets avslut? 
- Har du något annat att tillägga? 
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BILAGA II – INTERVJUGUIDE PROJEKTLEDARE 

 

Bakgrundsfakta  
- När startades projektet och när avslutades det? 
- Vad var din roll i projektet? 
 

Om det regionala tillväxtprogrammet 
- Kännedom om RTP 
- Information om målsättning och förväntningar 
- Instruktioner och krav på projektet 
 

Beskriv förväntningar på projektet  
 
Beskriv projektets målsättning  

- Övergripande 
- Kortsiktiga mål  
- Långsiktiga mål 
- Ansåg du de rimlig och genomförbar? 

 
Beskriv genomförandet av projektet 

- Projektorganisation 
- Samverkan 
- Strategier för målsättningarna 
- Genomförandet i enlighet med förväntningar och projektplan 
- Hinder eller motgångar 
- Framgångsfaktorer 
- Ekonomiska stöd - betydelse för projektets genomförande 
- Relationen sett ut mellan projektet och Regionförbundet Södra Småland 

 
Utvärdering och uppföljning 

- Återrapportering till Länsstyrelsen/Regionförbundet Södra Småland 

Resultat och effekter 
- Direkta effekter  
- Längre tidsperspektiv - bestående resultat  
- Överensstämmer målsättning med resultatet  
- Kunskapsspridning 

Övrigt 
- Finns det några särskilda lärdomar eller kritiska faktorer som du vill lyfta fram? 
- Vad hände efter projektets avslut? 
- Har du något annat att tillägga? 

 

 

 

 


