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Förord 
Diskrepansen mellan näringslivets behov och intresse som vägledande för den regionala 
tillväxtpolitiken och återkommande bedömningar om näringslivets ringa deltagande i 
regionalpolitiken ligger till grund för denna studie. Fokus har lagts på att undersöka hur några 
företagsorganisationer förhåller sig till regionalpolitikens mål och medel samt deras deltagande i 
det praktiska arbetet. Ett viktigt inslag har utgjorts av att undersöka vilka förväntningar som finns 
på regionalpolitiken och vilket ansvar, vilka roller, olika aktörer förväntas ha. Studien är utförd 
som en fallstudie och det empiriska materialet består huvudsakligen av intervjuer med företrädare 
för företagsorganisationer i Dalarna.  

Rapporten är skriven inom ramen för det av MISTRA finansierade forskningsprojektet ”Hållbar 
utveckling och ekonomisk tillväxt – ett sociokulturellt perspektiv på regionalt programarbete”. 
Forskningsprojektet fokuserar på sociokulturella villkor och processer för att integrera 
miljöhänsyn med ekonomiska och sociala hänsynstaganden i de regionala programarbetena. Inom 
ramen för projektet har man huvudsakligen studerat hur det regionala programarbetet har 
utformats hos de offentliga aktörerna med särskilt intresse för hur målen om tillväxt och 
hållbarhet har kombinerats. Denna rapport utgör en kompletterande delstudie till detta i och med 
dess fokus på företagsaktörers delaktighet och roll i det regionala programarbetet.  

Det empiriska och analytiska arbetet med denna delstudie genomfördes under 2005 och 2006. 
Sedan dess har Sverige fått en ny regering, vilket har inneburit förändringar i såväl 
regionalpolitikens konkreta utformning som i regelsystem och andra villkor för företagande. 
Slutsatserna av denna studie kan inte per automatik anses giltiga för den nya riktning som 
regionalpolitiken tagit sedan 2005-2006. Även om resultat och slutsatser sålunda inte är direkt 
applicerbara på situationen idag, utgör de ändå ett värdefullt bidrag till en allmän diskussion och 
reflektion kring företags inställning till ambitionen om hållbar utveckling, regional 
utvecklingspolitik och tillväxtfrämjande insatser. Studien kan tillföra nya dimensioner, idéer och 
reflektioner om förutsättningarna för samverkan mellan offentliga och privata aktörer i det 
regionala tillväxtprogramsarbetet, och passa utmärkt som grund för jämförande analyser av 
näringslivets förhållningssätt till den regionala utvecklingspolitikens mål och medel, och deras 
vilja att engagera sig i detta över tid. Jag vill särskilt tacka de intervjupersoner som gjort denna 
studie möjlig, utan era insatser i form av tid för samtal hade inte denna skrift kommit till. Jag vill 
också riktigt ett stort och varmt tack till mina kollegor i detta projekt för gott kamratskap, 
inspirerande samtal och värdefulla kommentarer: Tack Eva Asplund, Sylvia Dovlén, Maria 
Håkansson, Karolina Isaksson, Tuija Hilding-Rydevik, Ann Skantze och Sofie Storbjörk.  

 

Malin Mobjörk 

Stockholm, 4 september 2007 
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1. Det regionala utvecklingsarbetet och näringslivets roll 

1.1 Reformeringen av den svenska regionalpolitiken 
Regionalpolitiken i Sverige syftar till att skapa mer jämlika förhållanden mellan olika delar av 
landet. Under många år har den bedrivits i form av statlig styrning av finansiellt stöd till regioner 
med vikande sysselsättning och avfolkning i syfte att stimulera företagsamhet i dessa regioner. 
Stödet gick till både befintliga företag och nyetableringar på förslag av de regionala 
myndigheterna hos länsstyrelserna i stödområdena. I det långa loppet visade det sig att avsedda 
effekter på sysselsättningen och befolkningsutvecklingen sällan blev så varaktiga som man önskat. 

Sedan 1996 har ansvaret förts över till regionerna själva att administrera åtgärder som på ett mer 
effektivt och varaktigt sätt kan vända en ogynnsam utveckling. Det innebär att de regionala 
organen har ålagts att upprätta egna program för en önskvärd utveckling av regionen och söka 
finansiering för genomförandet av föreslagna åtgärder. Enligt de direktiv som lades fram i 
regeringens proposition 2001/02:04 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet ska den regionala 
politiken bidra till hållbar utveckling i hela landet. Detta innebär att ekonomiska, sociala och 
ekologiska aspekter ska inkluderas. Ett villkor för att åtnjuta statligt stöd är således att 
programmen utformas så att regionerna bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Därmed har 
regionerna fått en större handlingsfrihet samtidigt som de också har påförts ytterligare krav. 

Staten utövar sin makt genom att utvärdera programmen med avseende på i vad mån de bedöms 
kunna bidra till att nå uppsatta mål. Resultaten av utvärderingarna ligger till grund för beviljandet 
av statligt stöd men också för kritik och påpekanden om brister i programmen. Utvärderingarna 
har efterhand lett till justeringar i utformningen av regionalpolitiken, bland annat i form av nya 
instrument. Till att börja med uppdrogs de regionala organen att upprätta regionala tillväxtavtal 
(RTA) i samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Eftersom tillväxtavtalen av regeringen 
ansågs ha blivit alltför inriktade på enskilda projekt ersattes de från och med årsskiftet 2002/2003 
med regionala tillväxtprogram (RTP). Dessa ska i högre grad ta sin utgångspunkt i en 
processansats och även följas upp med sektorsövergripande och strategiska regionala 
utvecklingsprogram (RUP), där det regionala tillväxtprogrammet skulle utgöra ett av flera 
underlagsmaterial. Ett regionalt tillväxtprogram ska, enligt regeringens riktlinjer, bestå av ”analys, 
mål och regionala prioriteringar för hållbar tillväxt samt en plan för hur insatserna skall 
finansieras, genomföras och utvärderas.”1 Den första omgången av regionala tillväxtprogram, för 
perioden 2004-2007, färdigställdes under år 2003. Meningen är att programarbetet därefter ska 
bedrivas rullande, dvs att varje år upprätta en ny programhandling för den kommande 
treårsperioden. 

I samband med omläggningen av regionalpolitiken skapades också möjligheter att bilda nya typer 
av regionala organisationer med uppgift att överta ansvaret för den regionala utvecklingen från 
länsstyrelserna. Sålunda har det bildats två självstyrande regionala organ (Skåne och Västra 
Götaland) och åtta samverkansorgan medan länsstyrelserna i de övriga regionerna även 
fortsättningsvis svarar för planering och samordning av utvecklingsarbetet. Oberoende av 
organisationsform ska, enligt direktiven, partnerskap mellan offentliga och privata aktörer 
inrättas. Sammansättningen av dessa bör vara sådan att de regionala tillväxtprogrammen kan 
utvecklas i samverkan mellan olika aktörer i regionen. Den då sittande socialdemokratiska 
regeringen betonade betydelsen av näringslivets medverkan och framhöll i proposition 
2001/02:04 att ”näringslivets behov skall vara vägledande”.2 

                                                
1 Proposition 2001/02:04 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet s. 115. 
2 Ibid. s. 116. 
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Sammantaget innebar denna reform att nya aktörer fick ansvaret för samordningen av insatser för 
hållbar ekonomisk tillväxt i regionerna. Även formerna för detta arbete förändrades i och med att 
arbetet nu skulle vägledas av en processinsats. 

Riktar vi fokus på regionalpolitikens övergripande målsättning om hållbar ekonomisk tillväxt kan 
vi notera hur analyser och utredningar återkommande har visat att målsättningen om ekologisk 
hållbarhet inte har fått önskat genomslag i det regionala utvecklingsarbetet.3 Vi kan också notera 
att samverkan mellan offentliga och privata aktörer bedöms som otillräcklig och att den behöver 
utvecklas.4 Denna diskrepans mellan betoningen av näringslivets behov och intresse som 
vägledande för den regionala tillväxtpolitiken, och de återkommande bedömningarna om 
näringslivets ringa deltagande i regionalpolitiken ligger till grund för denna studie. Det handlar 
alltså här om att rikta fokus på hur näringslivsorganisationer förhåller sig till regionalpolitikens 
mål och medel samt deltar i det praktiska arbetet. Jag kommer således att rikta uppmärksamhet 
mot hur företagsaktörer uppfattar: 
• den regionala utvecklingspolitikens målsättningar och  
• det regionala tillväxtprogrammets betydelse för regional tillväxt. 

Men jag kommer också att undersöka: 
• hur företagsaktörer förhåller sig till den samverkan som sker i det praktiska arbetet och 
• deras uppfattning om sin och andras aktörers roll i det regionala tillväxtarbetet.  

Utgångspunkten för denna analys tas i arbetet med det regionala tillväxtprogrammet i Dalarnas 
län. Det empiriska materialet utgörs av fem kvalitativa intervjuer med aktörer från 
företagsorganisationer och med en tjänsteman ansvarig för det regionala tillväxtprogrammet i 
Region Dalarna.  

Studien som genomfördes under vårvintern 2005 är utförd inom ramen för forskningsprojektet 
”Hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt – ett sociokulturellt perspektiv på regionalt 
programarbete”. Detta projekt fokuserar på vardagspraktiken och anlägger ett sociokulturellt 
perspektiv för att nå en djupare förståelse för villkoren för den integrering av miljöhänsyn och 
ekonomiska och sociala hänsynstaganden som förutsätts ske genom samverkan mellan olika 
aktörer i de regionala programarbetena.5 Projektet studerar huvudsakligen hur det regionala 
programarbetet utformas hos de offentliga aktörerna med särskilt intresse för hur målen om 
tillväxt och hållbarhet kombineras. Delstudier har gjorts i fyra regioner i Sverige: Dalarna, 
Halland, Region Skåne och Västernorrland. Föreliggande studie utgör ett komplement till detta 
projekt och tyngdpunkten ligger på företagsaktörers roll och deltagande i det regionala 
tillväxtarbetet.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur företagsaktörer deltar, förhåller sig till och tolkar 
den regionala utvecklingspolitiken så som den kommer till uttryck genom det regionala 
tillväxtprogrammet. Vägledande frågeställningar har varit: 
1. Hur betraktar och tolkar företagsorganisationerna det regionala tillväxtprogrammets övergri-

pande målsättning, nämligen främjande av hållbar tillväxt? 

                                                
3 Ds 2000:7 Rapport om tillväxtavtalen: Tillväxt i hela Sverige s. 20; proposition 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i 
hela landet s. 116; Ds 2003:43 Rapport om tillväxtavtalen Tredje året – från tillväxtavtal till tillväxtprogram s. 13; Promemoria 
Näringsdepartementet Rapport om Tillväxtavtalen – Fjärde året (2004) s. 3. Notera att också jämställdhetsarbetet bedöms 
brista. Denna fråga är dock exkluderad i denna studie.  
4 Proposition 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet s. 29-30; Ds 2003:43 Rapport från tillväxtavtalen – 
tredje året s. 12; Promemoria Näringsdepartementet Rapport om Tillväxtavtalen – Fjärde året (2004) s. 8. 
5 Projektet finansieras av MISTRA och har löpt under åren 2004-2006. Forskargruppens deltagare är verksamma vid 
KTH, NordRegio och Linköpings universitet och består av: Eva Asplund, Sylvia Dovlén, Maria Håkansson, Karolina 
Isaksson, Tuija Hilding-Rydevik, Ann Skantze och Sofie Storbjörk.  
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2. Vilken betydelse anser företagsorganisationerna att det regionala tillväxtprogrammet kan ha 
för regionens utveckling?  

3. Hur arbetar man internt i respektive företagsorganisation med målsättningen om hållbar 
utveckling?  

4. Vilka roller för realiseringen av den regionala utvecklingspolitikens mål kan urskiljas för 
företagsorganisationerna respektive Region Dalarna? 

Avsikten är att den nya kunskap som genereras genom studien ska kunna utnyttjas för att ringa in 
centrala problemställningar och därmed ge grund för fortsatt forskning. 

1.3 Material och metod 
Föreliggande undersökning baseras på intervjuer med representanter för företagsorganisationer 
och med andra aktörer i Region Dalarna vilka arbetar med näringslivs- och företagsfrågor. Totalt 
genomfördes fem kvalitativa intervjuer, samtliga med aktörer verksamma i Dalarna. I det följande 
avsnittet redovisas de överväganden som gjordes i fråga om valet av region och av informanter, 
men också för intervjuernas genomförande och analys.  

Ansvaret för Dalarnas regionala tillväxtprogram ligger på samverkansorganet Region Dalarna. 
Region Dalarna etablerades år 2003, vilket är samma år som övergången från regionalt 
tillväxtavtal till regionalt tillväxtprogram. Dalarna utgör alltså en av de regioner med ett nytt 
huvudmannaskap för det regionala tillväxtarbetet, vilket i sig gör Dalarna till ett intressant län att 
studera.6 Dalarna hade tidigare också utgjort pilotlän i Naturvårdsverkets studie om 
miljöintegration i tillväxtarbetet.7 Detta innebär att regionen kan antas vara ett län som satsat på 
att integrera miljöhänsyn i tillväxtarbetet och därmed försökt skapa möjligheter till att införliva 
regionalpolitikens övergripande målsättning om hållbar tillväxt. I Näringsdepartementets rapport 
om tillväxtavtalen framhölls också Dalarnas tillväxtavtal som det bästa exemplet på ett avtal där 
miljö och ekologisk hållbarhet genomsyrade arbetet.8 Dalarna har också, i Näringsdepartementets 
analyser av tillväxtavtalsarbetet, beskrivits som ett län som utvecklat ett reflektivt lärande, vilket 
inkluderar reflektion över regionens uppgift, verksamhetens mål och underliggande värderingar.9 
Sammantaget framstår Dalarna som ett intressant län att studera.  

Studiens empiriska material utgörs av fem kvalitativa intervjuer. Informanterna arbetar alla med 
företagsfrågor på olika sätt; tre är direkta företrädare för företagsorganisationer, en arbetar med 
att driva miljöprojekt i företag och den femte utgörs av en tjänsteman med ansvar för det regio-
nala tillväxtprogramsarbetet i Region Dalarna. En övergripande utgångspunkt i valet av 
informanter har alltså varit organisationsnivå. Tonvikten har inte lagts på enskilda företagare, 
även om också dessa framhålls som betydelsefulla i det regionala tillväxtarbetet. Att rikta in sig på 
organisationsnivån behöver dock inte betyda att företagsnivån helt åsidosätts, detta eftersom 
företagsorganisationerna i olika utsträckning bedriver ett nära arbete med enskilda företagare och 
på så sätt kan förväntas ha kännedom om hur enskilda företagare betraktar målsättningen om 
hållbar utveckling och hållbar tillväxt. Jag kommer nedan utförligare beskriva motivet till urvalet 
av informanter. Intervjuerna genomfördes under februari och mars 2005, de spelades in på 
kassett och transkriberades; transkriptioner som sedan har legat till grund för analys. Intervjuerna 

                                                
6 Totalt finns åtta regioner med samverkansorgan och två regioner med självstyrelseorgan. Elva län hade vid 
årsskiftet 2004/2005 kvar länsstyrelsen som ansvarigt organ för den regionala utvecklingspolitiken. Se På väg mot 

hållbar tillväxt? Regionala tillväxtprogrammen 04 (2005) NUTEK s. 14.  
7 Bredda perspektiven: Miljöintegration i tillväxtarbetet (2001) NV rapport 5163. Förutom Dalarna var även Västerbotten 
och Skåne pilotlän. Pilotlänen valdes ut som ett led i det metodutvecklingsarbete som har pågått för att integrera 
jämställd och ekologisk hållbar utveckling i de regionala tillväxtavtalen, se proposition 2001/02:4 En politik för tillväxt 
och livskraft i hela landet s. 30.  
8 Ds 2000:7 Rapport om tillväxtavtalen: Tillväxt i hela Sverige s. 17. 
9 Ds 2003:43 Rapport från tillväxtavtalen – tredje året s. 19-20. 
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kan, för att använda sig av Steinar Kvales terminologi, beskrivas som semi-strukturerade och som 
intervjuare formulerade jag en tematiskt utformad intervjuguide som stöd.10 De teman som 
användes var:  
• ”Det regionala utvecklingsarbetet: målsättningar och organisation”;  
• ”Hinder och möjligheter att delta i RUP och RTP”; och  
• ”Långsiktigt utvecklingsarbete: ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling”.  

Inför intervjuerna informerade jag översiktigt om projektet och frågan om anonymitet 
ventilerades. Ingen av informanterna ställde krav på anonymitet varför jag kommer att behandla 
dem öppet i studien.  

Som nämndes ovan har tre intervjuer gjorts med företrädare för företags- eller 
näringslivsorganisationer. De tre organisationerna är Svenskt Näringsliv, Företagarna och Almi 
Företagspartner. Detta är tre viktiga organisationer på både nationell och regional nivå. Samtliga 
tre deltog i Dalarnas partnerskap under framtagningsprocessen av det regionala 
tillväxtprogrammet.11 Företagarna och Svenskt Näringsliv ingår också i den samverkansgrupp 
som Region Dalarna har tillsatt för tillväxtprogramsarbetet i regionen. De tre organisationerna 
bedriver delvis olika verksamheter och vänder sig till olika målgrupper.  

Svenskt Näringsliv är en intressesammanslutning för små, medelstora och stora företag vars mål är 
att ”öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha 
bästa möjliga villkor för att verka och växa”.12 Svenskt Näringsliv bedriver primärt ett opinions-
bildande arbete och initierar studier av företagares villkor och arbete i landet. Organisationen 
hade vid studiens genomförande 55 000 medlemmar nationellt, varav drygt 2 000 i Dalarna.13 På 
regionkontoret i Dalarna fanns år 2005 två anställda.14  

Företagarna är en medlemsorganisation som primärt vänder sig till små och medelstora företagare. 
Organisationen arbetar för att skapa ”bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga 
företag i Sverige”.15 Enskilda företagare kan söka medlemskap i Företagarna och får då tillgång till 
medlemstjänster som syftar till att underlätta arbetet som företagare. Företagarna hade vid 
tidpunkten för denna studies genomförande cirka 80 000 medlemmar, varav 2 300 i Dalarna.16 
Regionkontoret i Dalarna hade år 2005 fem anställda, och därutöver ett femtontal lokalkontor i 
regionen.  

Almi Företagspartner bedriver en verksamhet som skiljer sig något i förhållande till de två 
förstnämnda organisationerna. Almi grundades 1994 och består av ett moderbolag samt 21 
dotterbolag. Almi verkar för att ”skapa tillväxt och förnyelse i det svenska näringslivet genom 
finansiering och affärsutveckling”.17 Almi finansieras av staten i samverkan med regionala aktörer, 
ofta landstingen. Utlåning av kapital till företagare och innovatörer utgör en central del i 
verksamheten. Vid sidan om utlåning arbetar Almi med att ge stöd för affärsutveckling och bidra 
till kompetensutveckling i företag. På dotterbolaget Almi Dalarna arbetade vid tiden för denna 
studies genomförande elva personer.  

Den fjärde organisationen som ingått i studien är Naturresurscentrum, NRC. NRC var 
ursprungligen en ekonomisk förening som etablerades 1995 med syfte att verka för ett ekologiskt 
hållbart Dalarna. Verksamheten bedrevs i projektform och finansieras huvudsakligen med 

                                                
10 Steinar Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. 
11 Regionalt tillväxtprogram för Dalarna 2004–2007 (2003) s. 30. 
12 http://www.svensktnaringsliv.se/ (2005-11-21). 
13 http://www.svensktnaringsliv.se/ (2005-11-21). 
14 Intervju: Carl Ström.  
15 http://www.foretagarna.se/ (2005-11-21). 
16 http://www.foretagarna.se/ (2005-12-28). 
17 http://www.almi.se/om_almi.html (2005-11-21). 
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projektstöd från EU, Länsstyrelsen och nationella myndigheter, men NRC fick även ett visst 
ekonomiskt stöd från landstinget.18 Merparten av arbetet har riktats mot kompetensutveckling i 
företag, men utbildningsinsatser har gjorts även gentemot kommunala förvaltningar och skolor. 
Företag kan ansluta sig till NRC och hösten 2005, vid tidpunkten för denna studies 
genomförande, fanns 350 medlemmar.19 NRC har haft en betydelsefull roll i Dalarnas arbete med 
ekologisk hållbarhet. NRC sorterades tidigare under Landstinget, men fick i och med etableringen 
av Region Dalarna stiftelsen Teknikdalen som huvudman. Stiftelsen har vad gäller NRC slutit ett 
samarbetsavtal med regionförbundet, Region Dalarna.20 Det faktum att NRC har haft en central 
roll i Dalarna för företagsutveckling inom området hållbar utveckling, och då särskilt hållbar 
ekologisk utveckling, gjorde att en intervju med en representant för NRC bedömdes vara relevant 
för denna studies räkning.21  

Den femte intervjupersonen, som var en representant för Region Dalarna, har  haft en 
betydelsefull roll i Region Dalarnas arbete med tillväxtprogrammen såsom ansvarig tjänsteman 
och sammankallande för referensgruppen för det regionala tillväxtarbetet i vilken regioncheferna 
för Företagarna respektive Svenskt Näringsliv ingår.  

De fem intervjupersonerna är: 
• Carl Ström, regionchef, Svenskt Näringsliv; 
• Karin Torneklint, regionchef, Företagarna; 
• Hans Astorin, verkställande direktör, Almi; 
• Elisabet Bröms-Sterner, tjänsteman, Naturresurscentrum Dalarna; 
• Lennart Färje, tjänsteman, Region Dalarna, med ansvar för RTP-processen. 

Ett urvalskriterium har varit att välja aktörer som ingått i partnerskapet för region Dalarna. Detta 
bottnar i att tyngdpunkten i den här studien ligger på att undersöka hur företagsorganisationer 
deltar, förhåller sig till och tolkar den regionala utvecklingspolitiken såsom den kommer till 
uttryck genom de regionala tillväxtprogrammen. Ett skäl till detta är attregeringspolitiken 
alltsedan tidigt 2000-tal tydligt har lyft fram betydelsen av näringslivets medverkan för att realisera 
den regionala utvecklingspolitiken. Ett centralt forum för samverkan mellan olika aktörer för 
utformningen av tillväxtprogrammets målsättningar har varit det partnerskap som funnits i 
Dalarna.  

Ett annat urvalskriterium har varit att få med aktörer som spelat en betydelsefull roll dels för 
hanteringen av hållbarhetsmålet, dels för processens upplägg. Den gemensamma nämnaren för 
informanterna i denna undersökning är att det handlar om aktörer som på olika sätt bedriver ett 
nära arbete med enskilda företagare eller har en central betydelse för arbetet med det regionala 
tillväxtavtalet i regionen. Företagsorganisationernas representanter är dock i vissa frågor mer 
betydelsefulla än de andra. Samtliga informanter verkar dock inom en och samma region och 
arbetar gentemot företag och med företagsfrågor. På så sätt är de alla relevanta för denna studie 
och de kan tillföra olika perspektiv på och kunskaper om hur arbetet med det regionala 
tillväxtprogrammet har gått till. Jag betraktar denna perspektivmångfald som betydelsefull för 
studien, särskilt mot bakgrund av intresset att förstå och reflektera över tillväxtprogrammets 
utformning och privata aktörers deltagande häri. 

Det huvudsakliga empiriska materialet för denna studie utgörs av ovan nämnda intervjuer. Som 
komplement till dessa har jag också använt mig av rapporter och utredningar om 

                                                
18 Intervju: Elisabet Bröms-Sterner. 
19 Ibid. 
20 http://www.teknikdalen.se/index.php?PHPSESSID=83f5be233ddc4799e5febdf51888edc3&LVLC=535 (2005-
11-21). 
21 En tid efter det att NRC uppgått i Teknikdalen upphörde så småningom verksamheten. NRC existerar således inte 
längre, vid tidpunkten för denna studies publicering (hösten 2007). 
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regionalpolitikens målsättningar och utformning, och om företagares arbete i relation till de 
regionala tillväxtprogrammens målsättningar. Ett genomgående drag i dessa rapporter och 
utvärderingar är att fokus sällan läggs på regionala företagsorganisationer varför denna studie, 
trots dess förhållandevis begränsade empiriska underlag, kan tillföra nya dimensioner, idéer och 
reflektioner om förutsättningarna för samverkan mellan offentliga och privata aktörer i det 
regionala tillväxtprogramsarbetet. 

I det närmast följande avsnittet introduceras Region Dalarna och det regionala 
tillväxtprogrammet från 2003. I det tredje avsnittet presenteras analysen av det empiriska 
materialet, en analys som tar utgångspunkt i de teman som låg till grund för intervjuerna. I 
rapportens fjärde och avslutande avsnitt sammanfattas de viktigaste slutsatserna samtidigt som jag 
för fram några områden och frågeställningar vilka tarvar fortsatta studier.  
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2. Region Dalarna och RTP-arbetet 
Region Dalarna bildades 1 januari, 2003. Region Dalarna är ett samordningsorgan vars direktion 
består av företrädare från länets femton kommuner samt från landstinget. Totalt innebär det 
femton kommunrepresentanter och tio landstingsrepresentanter. Dessa politiska företrädare utser 
tillsammans 25 ledamöter att ingå i direktionen, vilken utgör Region Dalarnas högsta beslutande 
organ. Region Dalarna finansieras proportionerligt mellan Dalarnas kommuner och landstinget 
och dess huvudsakliga uppgift är att främja regional utveckling. Ramvillkoren för detta arbete 
sätts av regeringen och enligt propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet ska detta 
ske genom att ”förbättra olika politikområdens kapacitet och förmåga att stödja en regional 
utvecklingspolitik” och genom ”strategiska insatser”.22 I propositionen poängteras också 
betydelsen av att ta utgångspunkt i respektive regions behov och förutsättningar. Det ansvariga 
organet i respektive län har därför ålagts att upprätta och genomföra ett regionalt tillväxtprogram, 
RTP, samt utarbeta en långsiktig strategi för regionens utveckling, RUP. Båda dessa program 
syftar till att främja förutsättningarna för hållbar utveckling och hållbar tillväxt. 

Till direktionen i Region Dalarna hör sju utskott eller beredningsgrupper med ansvar för olika 
verksamhetsområden: ett av dessa områden utgörs av regionalt utvecklingsprogram, ett annat av 
hållbar utveckling.23 Beredningsgruppen för hållbar utveckling fick inte sin slutgiltiga form förrän 
arbetet med det regionala tillväxtprogrammet var avslutat och har således inte haft någon uppgift 
att fylla i framtagningsprocessen. Till de olika beredningsgrupperna på Region Dalarna har 
representanter för olika verksamheter anslutits för att delta i det praktiska arbetet. Sålunda består 
samverkansgruppen för det regionala tillväxtprogrammet av representanter för Region Dalarna, 
Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden, Mål 3, Svenskt Näringsliv, Svenska Handelskammaren och 
Företagarna.  

Region Dalarna bedriver visst samarbete med Länsstyrelsen som tidigare ansvarade för den 
regionala utvecklingspolitiken. Samarbete sker även i olika former och utsträckning med 
Högskolan i Dalarna, Almi, NRC och en mängd andra lokala och regionala aktörer. NRC har 
varit en betydelsefull aktör i och med den kompetens som där finns i fråga om miljöarbete och 
hållbar ekologisk utveckling. Mot denna bakgrund har NRC fått i uppdrag av Region Dalarna att 
utveckla ett verktyg – Dalamonitorn – som ska fungera som beslutsstöd och uppföljning av den 
regionala utvecklingen avseende hållbar utveckling. Region Dalarna har även bedrivit visst 
samarbete med kommunförbundet, vilket upphörde vid årsskiftet 2005/2006 då 
kommunförbundet uppgick i Region Dalarna. Detta skedde eftersom kommunförbundet delvis 
hade spelat ut sin roll i och med etableringen av Region Dalarna, vars kärna utgörs av 
representanter från regionens kommuner.24 

2.1 Region Dalarnas tillväxtprogram 
I enlighet med föreskrifterna i regeringens proposition En politik för tillväxt och livskraft i hela landet 

har Region Dalarna tagit fram ett regionalt tillväxtprogram för åren 2004-2007.25 Direktionen för 
Region Dalarna utsåg en politisk beredningsgrupp som ansvarig för det strategiska arbetet, medan 
det praktiska arbetet leddes av en samordningsgrupp med representanter för partnerskapet. Sex 
arbetsgrupper tillsattes med representanter från den privata, offentliga och ideella sektorn, men 
ett större antal deltagare från regionen har också medverkat i anslutning till de seminarier och 

                                                
22 Proposition 2001/02:04 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet s. 103. 
23 De fem övriga utskotten/beredningsgrupperna omfattar EU, Kollektivtrafik, Turism, Bilden av Dalarna och, 
slutligen, Länstransportplan och infrastruktur, se http://www.regiondalarna.se/organisation.html (2005-11-30). 
24 http://www.regiondalarna.se/omregiondalarna.html (2006-02-26); Intervju: Lennart Färje. 
25 Regionalt tillväxtprogram för Dalarna 2004–2007 (2003). 
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hearings som initierades under arbetsprocessen.26 Det första utkastet till Dalarnas regionala 
tillväxtprogram lämnades till Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, för förhandsgranskning 
sommaren 2003 och efter synpunkter från ITPS och från partnerskapets deltagare lämnades den 
slutliga versionen av tillväxtprogrammet till regeringen den 15 oktober 2003. Regeringen 
godkände Region Dalarnas förslag till regionalt tillväxtprogram och uppdrog till regionen att 
genomföra programmet efter beaktande av integrationen av de sociala hållbarhetsaspekterna 
integration och jämställdhet samt ekologisk hållbarhet: förbehåll som riktades mot samtliga 
regioners regionala tillväxtprogram.27 

I Dalarnas tillväxtprogram betonas återkommande den processansats man arbetar med. Likaså 
framhåller man att tillväxtarbetet är ett kontinuerligt arbete som kommer att pågå under hela 
programperioden. I programmet görs gällande att arbetet tar utgångspunkt i de lärdomar och 
erfarenheter som dragits från arbetet med tillväxtavtalen och man understryker betydelsen av 
lärande, flexibilitet och helhetsperspektiv.28 En strävan har varit att tillväxtprogrammet ska 
präglas av flexibilitet både vad gäller inriktning och organisation. Man ska undvika att peka ut 
branscher och områden för satsningar och betonar i stället betydelsen av att skapa innovativa och 
kreativa arbetsformer, i vilka aktiva företagare kan ha ett stort inflytande.29 Det sägs också att 
programmet ska bygga på idén om lärandeprocesser, i vilken aktörernas erfarenheter och 
kunskaper kontinuerligt ska föras in i det pågående arbetet. Några viktiga faktorer för att främja 
dessa lärandeprocesser framhålls vara ett öppet samtalsklimat, engagerat ledarskap med visioner, 
omvärldskunskap, en mångfald arbetssätt och metoder, fortlöpande utbildning, samt uppföljning 
och utvärdering.30  

Dalarnas regionala tillväxtprogram genomsyras av den förändring som återspeglas i regeringens 
proposition, och som också ligger till grund för tanken om ”den nya regionalpolitiken”31, 
nämligen fokus på processtänkande snarare än projekttänkande och betydelsen av helhetssyn, 
samverkan och lärande.32 För att det processinriktade arbetssättet i genomförandet av tillväxt-
programmet ska bli fruktbart framhåller man i Dalarnas tillväxtprogram följande fyra faktorer: 
• en tydlig samordning av enskilda insatser och projekt i länet;  
• en ökad samverkan mellan olika aktörer i länet;  
• att befintliga och potentiella processledare identifieras; samt  
• kontinuerlig uppföljning och utvärdering.33 

Syftet med tillväxtprogrammet består i att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt i länet. 
Tillväxtprogrammets syfte är definierat på den nationella nivån och kommer till uttryck i 
regeringens proposition En politik för tillväxt och livskraft i hela landet. Respektive län eller region har 
dock ett stort utrymme för att operationalisera tillväxtprogrammet. I Dalarna bygger 
tillväxtprogrammet på tre temaområden: det kreativa, det lärande och det attraktiva Dalarna.34  

Temaområdet det kreativa Dalarna fokuserar på entreprenörskap, företagande, företagsklimat och 
innovativa miljöer. Utgångspunkten för temaområdet ”det kreativa Dalarna” tas i att ett hållbart 

                                                
26 Regionalt tillväxtprogram för Dalarna 2004–2007 (2003), s. 5. 
27 Regeringsbeslut II 36, Näringsdepartementet 2003-12-18.  
28 Regionalt tillväxtprogram för Dalarna 2004–2007 (2003) s. 6. 
29 Ibid. s. 6. 
30 Regionalt tillväxtprogram för Dalarna 2004–2007 (2003) s. 7. 
31 Detta kommer till uttryck i proposition 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet där man föreslår ett 
nytt politikområde – regional utvecklingspolitik – som utgör en sammanslagning av de tidigare politikområdena 
regional politik och delar av den regionala näringspolitiken, se s. 1, 100.  
32 Regionalt tillväxtprogram för Dalarna 2004–2007 (2003) s. 6, 14; proposition 2001/2002:04 En politik för tillväxt och 
livskraft i hela landet passim.  
33 Regionalt tillväxtprogram för Dalarna 2004–2007 (2003) s. 9. 
34 Ibid. s. 16. 
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Dalarna förutsätter en hög tillväxt, fler företag och en bättre entreprenörkultur. Region Dalarnas 
roll handlar således om att skapa goda förutsättningar för företagare att utveckla sina företag.35  

Temaområdet det lärande Dalarna har tyngdpunkten på frågor om livslångt lärande i skolor, 
arbetsplatser och andra mötesplatser. Bakgrunden framhålls vara att en arbetskraft med rätt 
kompetens är avgörande för både näringsliv och offentlig förvaltning och således för länets 
långsiktiga utveckling.36  

Det tredje temaområdet, det attraktiva Dalarna, handlar om livsmiljö, lokal utveckling och framtida 
arbetskraftsförsörjning. Det handlar här om att skapa en attraktiv region att arbeta och leva i. En 
viktig uppgift är således att bevara och utveckla länets attraktiva livsmiljöer.37  

Region Dalarna ansvarar för samordning och uppföljning av tillväxtprogrammet och framhålls 
också som ansvarig för dess genomförande.38 Basfinansieringen från kommuner och landsting 
täcker kostnaderna för den programverksamhet och övrigt arbete som bedrivs av Region 
Dalarna. För finansiering av de insatser och åtgärder som krävs för att realisera 
tillväxtprogrammets målsättningar spelar EU:s strukturfonder en betydelsefull roll, vid sidan av 
Länsarbetsnämndens bidrag, Växtkraft och Mål 3 i Mål 1 samt enskilda privata finansiärer.39 

                                                
35 Regionalt tillväxtprogram för Dalarna 2004–2007 (2003), s. 16-17. 
36 Ibid. s. 21. 
37 Ibid. s. 25. 
38 Ibid. s. 9-10, 30. 
39 Ibid. s. 28. Finansieringskällorna är en grov uppskattning gjord i Dalarnas RTP och är baserat på utfallet under 
tillväxtavtalen.  
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3. Företagsaktörers perspektiv på RTP-arbetet  
I Region Dalarnas tillväxtprogram betonas betydelsen av samverkan mellan offentliga och privata 
aktörer liksom målsättningarna hållbar tillväxt och hållbar utveckling. Detta ligger i linje med de 
målsättningar som regeringen har med den regionala utvecklingspolitiken. Samtidigt finns dock 
de svårigheter som tidigare nämnts beträffande uppfyllelsen av dessa mål: svårigheter som ligger 
till grund för och motiverar denna studie om företagsaktörers deltagande och förhållningssätt till 
den regionala utvecklingspolitiken. Det är således dags att gå över till att presentera de 
erfarenheter, tolkningar och perspektiv som informanterna i denna studie har gett uttryck för. Jag 
har i studien lagt tonvikten på följande tre tematiska fält:  
1. Uppfattningar om Region Dalarnas arbete med det regionala tillväxtprogrammet.  
2. Tolkningar och förhållningssätt till hållbar utveckling och hållbar tillväxt. 
3. Synsätt på det regionala tillväxtprogrammet som en tillväxtfrämjande faktor. 

Analysen syftar till att på ett empirinära sätt visa vilka uppfattningar och tolkningar av RTP-
arbetet som har framkommit i de intervjuer som denna studie baseras på. Hänsyn har i analysen 
tagits till de olika roller de valda informanterna har haft i processen. Deltagarna från Almi, NRC 
och Region Dalarna har i och för sig stor erfarenhet av arbete med företagare och 
näringslivsfrågor men har inte i första hand medverkat för att företräda dessa intressen. Det har 
däremot representanterna för Svenskt Näringsliv och Företagarna. De senares utsagor har därför 
tilldelats en större tyngd i analysen jämfört med övriga informanter.  

3.1 Region Dalarnas tillväxtprogram: process och aktörer 
Region Dalarnas tillväxtprogram tar utgångspunkt, helt i linje med regeringens intention i 
propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet, i en processansats, vilket kan jämföras 
med det projektinriktade arbete som präglade de regionala tillväxtavtalen. Denna processinriktade 
ansats uppfattas överlag av informanterna i denna studie som något positivt. Regionchefen för 
Svenskt Näringsliv framhåller att denna förändring gjorde att han frångick Svenskt Näringslivs 
övergripande policy om att inte delta i de regionala tillväxtprogrammen, ett ställningstagande som 
bottnade i att dess föregångares, SAF, beslutade att lämna sin plats i partnerskapet under arbetet 
med de regionala tillväxtavtalen.40 Även Företagarnas regionchef ställer sig positiv till den ansats 
som arbetet inledningsvis präglades av: hon beskriver att det initialt fanns ett öppet 
förhållningssätt och att företrädare för Region Dalarna ”lyssnade in, vad är det man behöver runt 
om i länet, vad är det ni tycker?”.41 Båda två uttrycker dock en stor besvikelse över utfallet av 
Region Dalarnas arbete vilket de menar har präglats av en otydlighet och oklarhet över formerna 
för arbetet samt vilka målsättningar som ska prioriteras.42 Att Region Dalarnas tillväxtprogram är 
otydligt är något som samtliga informanter i denna studie framhåller. Det är således betydelsefullt 
att försöka klargöra vilka brister informanterna identifierat och vilka orsaker de menar kan ligga 
bakom förekomsten av dessa brister, men det handlar även om att undersöka vilka förväntningar 
de har på Region Dalarna som aktör och vilken roll de själva uppfattar sig ha i det regionala 
tillväxtarbetet.  

3.1.1 Ett brett program utan tydliga målsättningar och utan tydligt 
ledarskap 
Region Dalarnas tillväxtprogram tar utgångspunkt i de tre temaområdena det attraktiva, det 
kreativa och det lärande Dalarna. Tillväxtprogrammet är framtaget under en process i vilken en 

                                                
40 Intervju: Carl Ström. 
41 Intervju: Karin Torneklint. 
42 Intervju: Karin Torneklint och Carl Ström. 
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rad olika aktörer har fått ge sin syn på programmets inriktning och målsättningar, vilket utgör en 
faktor som Almis VD menar kan ha betydelse för den bredd programmet har:  

…det har varit ett otroligt brett upplägg i vårt län och det har varit en ansats där så många som möjligt 
skulle medverka i framtagandet och det har delvis gjort att vi har ett väldigt, väldigt brett program för 
vårt län.43 

Programmets bredd omnämns också av Företagarnas regionchef som menar att ”egentligen kan 
ju allting ingå där”44 och att den ansvariga organisationen därför måste göra prioriteringar i det 
konkreta arbetet. Väsentligt här är att såväl Företagarnas regionchef som Almis VD betonar att 
denna precisering inte nödvändigtvis behöver komma från Region Dalarna. Det viktiga, enligt 
dem, är att det blir klarlagt vilka aktörer som ansvarar för vilka områden så att omgivande 
organisationer, däribland Företagarna och Almi, vet vilka de ska vända sig till för olika slags 
projekt eller insatsområden.45 Den oklarhet och bredd som kännetecknar det regionala tillväxt-
programmet är, enligt Almis VD, ett drag som ofta finns i politiska organ och han menar att det 
skapar en osäkerhet: 

Det ofta svåra tycker jag är att få den [politiska] nivån att sätta ner foten. Vilka är förutsättningarna? 
Är de klara? Är de givna? När tar man beslut? Vad har man beslutat om? Ofta tycker jag att man 
jobbar i en rätt så stor osäkerhet i nivåerna under /---/ man har sällan några klara förutsättningar om 
vad som ska gälla.46  

Behovet av att veta vad Region Dalarna gör framhålls även av Svenskt Näringslivs regionchef i 
Dalarna. Han menar att arbetet hittills har präglats av en diskussion om vad man tänker göra och 
att hans medverkan i Region Dalarnas referensgrupp därmed är resultatlös. Det är först när 
konkret arbete har gjorts som en diskussion kan uppstå. Han anser att det är först då han kan ge 
sin syn på arbetet: ”då kan vi säga ’det här var mindre bra sett ur vår synvinkel’.”47 Även 
Företagarnas regionchef framhåller betydelsen av att veta vad som görs och att de då kan 
kommentera detta utifrån Företagarnas perspektiv.48 Detta speglar inte enbart att dessa 
informanter finner en oklarhet över arbetsprocessen i Dalarnas tillväxtprogram, utan även hur de 
betraktar sin egen roll i denna process. Både Företagarnas och Svenskt Näringslivs regionchefer 
tycks se det som sin huvudsakliga roll att kommentera och ge respons på ett utfört arbete, men 
inte att de själva är, eller kan vara, direkt delaktiga i att utforma tillväxtsprogrammets innehåll. 
Detta står i kontrast till de propåer som gjorts från regeringens och näringsdepartementets sida 
om betydelsen av att involvera näringslivsaktörer i själva utformningen av tillväxtprograms-
arbetet. Det är således av intresse att närmare granska hur dessa företrädare för näringslivs-
organisationer uppfattar sin egen roll i de regionala tillväxtprogrammen. 

3.1.2 Förväntningar på Region Dalarna och på den egna rollen i processen 
Hur betraktar de olika aktörerna sin egen roll, men också andra aktörers roller, i det regionala 
tillväxtarbetet? Innan man börjar nysta i denna fråga kan det vara väsentligt att urskilja två olika 
slags former för deltagande, dels ett strategiskt, policyinriktat arbete, dels ett praktiskt och 
konkret arbete. Båda dessa former är betydelsefulla när man studerar det regionala 
tillväxtprogrammets inriktning och utformning och kommer således att uppmärksammas. En 
ytterligare betydelsefull aspekt att beakta är att deltagande inte enbart handlar om den självbild 
man har om sin roll. Det är också väsentligt att fästa avseende vid hur andra aktörer uppfattar ens 
roll, förmåga och intresse för att delta. Det senare kan inte minst vara betydelsefullt för att förstå 
varför oenighet kan finnas och att känslan av att ”tala förbi varandra” infinner sig, men är också 
                                                
43 Intervju: Hans Astorin. 
44 Intervju: Karin Torneklint. 
45 Intervju: Karin Torneklint och Hans Astorin. 
46 Intervju: Hans Astorin. 
47 Intervju: Carl Ström. 
48 Intervju: Karin Torneklint. 
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viktig för att den enskilda aktören ska få möjlighet att konfrontera sin egen självbild med hur 
andra uppfattar ens agerande. Jag kommer att inleda med att beskriva hur informanterna i denna 
studie betraktar Region Dalarna som aktör och vilket ansvar de har för det regionala tillväxtpro-
grammet, för att därefter fokusera på företagsaktörernas roller.  

Region Dalarnas roll: ”spindeln i nätet”, men utan eget ansvar? 
Tillkomsten av Region Dalarna bottnade, enligt Lennart Färje på Region Dalarna, i en idé om att 
skapa en strategisk och operativ regional aktör.49 Inför etableringen diskuterades olika 
organisationsformer och samtal fördes om att etablera ett regionalt parlament där väljarna direkt 
kunde utse sina ledamöter, men utfallet blev en organisation bestående av kommun- och 
landstingspolitiker. Enligt Lennart Färje har det haft betydelse för arbetet i Region Dalarna i och 
med att kommunpolitikerna har erhållit en ny roll; de ska här inte företräda sin kommuns intresse 
utan regionens, vilket har inneburit en omställningsprocess för representanterna.50 Region 
Dalarnas främsta roll består i att initiera och samordna satsningar, men det är alltså andra aktörer 
som ska driva dem. Huvuduppgiften för Region Dalarna är således att peka ut inriktning och 
målsättningar samt samla de aktörer som har rätt kunskaper och som sedan kan arbeta för att 
realisera målsättningarna.51 Denna bild överensstämmer i stort med skrivningen i Dalarnas 
regionala tillväxtprogram. I tillväxtprogrammet fastslås också tydligt att Region Dalarna har det 
övergripande ansvaret och ska ta ledningen för tillväxtarbetet i regionen, men denna ledande roll 
ska alltså förstås som ett strategiskt ledarskap.52 

Trots att Region Dalarnas primära uppgift således är att leda regionens utvecklingsarbete ger 
samtliga informanter, förutom tjänstemannen vid Region Dalarna, uttryck för att de saknat ett 
tydligt ledarskap från Region Dalarnas sida.53 Tjänstemannen vid Region Dalarna tar däremot upp 
denna kritik och finner att den delvis är befogad, men understryker också att Region Dalarnas roll 
inte är att peka med hela handen, utan snarare är att likna vid ”spindeln i nätet”. Han framhåller 
även att ”en RTP-ansvarig känner inte till alla de här som kan vara aktiva, utan det måste bygga 
på att vi hittar intresserade människor /…/ som kan göra jobbet”.54 Men vad är det som de 
andra informanterna menar saknas i Region Dalarnas ledarskap? Både Almis VD i Dalarna och 
regionchefen för Företagarna beskriver detta som att Region Dalarna inte sätter ner foten och 
pekar ut vilka prioriteringar man kommer att göra: 

Region Dalarna har aldrig satt ner foten och sagt att det här kommer vi att prioritera, det här komma 
vi att jobba med.55 

För att förklara varför denna otydlighet och oklarhet finns talar Almis VD om förekomsten av 
olika kulturer i skilda verksamheter och menar att arbetssättet på den politiska nivån skiljer sig 
väsentligt från hur näringslivet agerar:  

Den politiska världen sluter inte frågorna så starkt, utan man vill gärna ha det öppet för att kunna 
diskutera och formulera, väga in nytt och jämka och att man underhand ska kunna förändra. Det 
arbetssättet tror jag gör att man inte sätter ner fötterna på samma sätt.56 

Företagsaktörerna ger alltså uttryck för att Region Dalarna brister i ledarskap, vilket kommer till 
uttryck i form av avsaknaden av tydliga prioriteringar. Denna avsaknad diskuteras även av 
tjänstemannen vid Region Dalarna. Till viss del återför han detta till de oklarheter som funnits 
ifråga om vad det innebär att driva ett processinriktat arbete och vad det är som är processen. 

                                                
49 Intervju: Lennart Färje. 
50 Intervju: Lennart Färje. 
51 Intervju: Lennart Färje. 
52 Regionalt tillväxtprogram för Dalarna 2004–2007 (2003) s. 9, 11. 
53 Intervju: Hans Astorin, Karin Torneklint, Carl Ström och Elisabet Bröms-Sterner. 
54 Intervju: Lennart Färje. 
55 Intervju: Karin Torneklint.  
56 Intervju: Hans Astorin. 
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Detta har inneburit att fokus har legat på att ”försöka tydliggöra vilka utvecklingsområden som vi 
tycker är viktiga”.57 Det synsätt han själv har utvecklat i fråga om vad det innebär att bedriva ett 
processinriktat arbete tar fasta på att det måste finnas ett tydligt mål. Nu när man har startat upp 
arbetet och andra aktörer upplever att arbetet saknar ledning och tydliga målsättningar så är det 
”en indikation på att nästa steg i processen blir att försöka svara upp mot det här”.58 Han 
framhåller att i det arbete som bedrivits efter antagandet av det första regionala 
tillväxtprogrammet har strävan varit att nå ett steg längre i precisering, vilket ska ses som ett 
försök att tydliggöra tillväxtprogrammets målsättningar inom temaområdet det kreativa Dalarna.59 
Därutöver poängterar han också betydelsen av att länets politiker ”tar till sig att det finns en 
önskan i länet om att vi ska inta en ledande och styrande roll”,60 samtidigt som han också 
understryker att Region Dalarnas roll aldrig kommer att få karaktären av att ”peka med hela 
handen” och att den som förväntar sig ett sådant ledarskap kommer att förbli besviken.61 

Den roll som Region Dalarna tycks påta sig, och här är det en samlad bild från intervjuerna och 
från det material som finns från Region Dalarna, är att vara en strategisk aktör som vill arbeta 
med policyfrågor. Att direkt involvera sig i att driva projekt frånsäger man sig, men man är gärna 
initiativtagare och intar en sammankallande funktion. En aspekt att beakta i sammanhanget är 
också i vilken utsträckning Region Dalarna – rent ekonomiskt – skulle kunna agera aktivt för att 
driva projekt. Även om de finansiella frågorna inte har satts i fokus för denna studie framgår det 
enligt intervjuerna att Region Dalarna saknar ett finansiellt utrymme för att genomföra projekt. 
De ekonomiska resurserna för projekt måste sökas från annat håll och för detta behövs således 
andra aktörer.62 En grupp aktörer som förväntas inta denna roll utgörs av företagsaktörer och 
frågan är således hur de själva betraktar sin roll?  

Företagsaktörernas roll: reagera på förslag, men inte driva egna? 
En central målsättning med de regionala tillväxtprogrammen är att skapa bättre förutsättningar 
för tillväxt i regionen. Samverkan med näringslivet antas därför vara av stor betydelse och 
regeringen har i såväl tillväxtprogram som tillväxtavtal betonat betydelsen av att det regionala 
tillväxtarbetet tar utgångspunkt i näringslivets behov och att samverkan sker mellan offentliga 
och privata aktörer.63 Frågan är dock vilket perspektiv näringslivets aktörer själva har på denna 
samverkan och sin egen roll i den regionala utvecklingspolitiken.  

De två företagsorganisationernas representanter ger uttryck för att de har mycket lite inflytande 
på själva utformningen av det regionala tillväxtprogrammet. Detta kan kontrasteras med Almi 
som, enligt VD Hans Astorin, inte har sökt ta en aktiv roll, vilket bottnar i den roll Almi har 
givits som en starkt kundstyrd organisation.64 Detta gäller däremot inte för Svenskt Näringsliv 
och Företagarna där respektive regionchef inte bara är deltagare i det partnerskap som finns utan 
även sitter med i den referensgrupp som Region Dalarna tillsatt för arbetet med det regionala 
tillväxtprogrammet. De två regioncheferna framhåller att de ständigt försöker föra in företagares 
perspektiv på de frågor som behandlas men menar att tillväxtrelaterade frågor ofta hamnar i 
skymundan:  

                                                
57 Intervju: Lennart Färje. 
58 Ibid.  
59 Detta arbete har resulterat i ett dokument, ”Genomförande av RTP – steg 2”, vilket finns tillgängligt på Region 
Dalarnas hemsida:  http://www.regiondalarna.se/dokument/rtpprogramkreativa.pdf  
60 Intervju: Lennart Färje. 
61 Ibid. 
62 I Nuteks rapport På väg mot hållbar tillväxt? (2005) finns en sammanställning av finansieringskällorna för regionala 
tillväxtprogram. En betydande del utgörs av det statliga anslaget 33:1, vilket också föreslogs i proposition En politik 
för tillväxt och livskraft i hela landet. Merparten av medlen utgörs således av redan befintliga resurser, men vilka ska 
samordnas med det regionala tillväxtprogrammet.  
63 Se t ex proposition 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet s. 115-116. 
64 Intervju: Hans Astorin. 
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Det blir så lätt fokuserat på kommunala problem eller på landstingsproblem och det blir sådana frågor 
som inte har med tillväxt att göra, tycker vi, utan det handlar mer om att förvalta pengar /…/ man 
tappar fokus och jag försöker få dem att tänka på det här igen; hur ska vi få flera att vilja starta företag, 
hur kan vi underlätta för dem som driver företag och hur kan vi se till att fler vill anställa?65 

Svenskt Näringslivs regionchef ställer sig också mycket kritisk till hela arbetsprocessen kring 
tillväxtprogrammet och menar att direktiven för detta arbete begränsar vilka frågor som kan 
ventileras och att de frågor som Svenskt Näringsliv finner vara av avgörande betydelse är 
undantagna:  

Hela processen bygger på att involvera näringslivsföreträdare /…/ men vi kan inte påverka ett dugg, 
för allt det vi har sagt har bemötts med att ’det är inte möjligt’, ’det står inte i direktivet’, ’det får vi inte 
göra’, ’det är inte vårt uppdrag’.66  

Svenskt Näringslivs och Företagarnas regionchefer återkommer till och ger åtskilliga exempel på 
områden där de menar att de försöker föra in det de betraktar som näringslivsfrågor med 
betydelse för att främja regional tillväxt, men menar båda två att deras möjligheter att påverka 
inriktningen är mycket små. De beskriver därför sitt deltagande som en legitimerande faktor, dvs. 
att i och med att de sitter med i referensgruppen så uppfyller Region Dalarna utåt sett de krav 
som ställs på samverkan med näringslivet, fast det i praktiken inte finns någon.67 Regionchefen 
för Svenskt Näringsliv är tydligast på denna punkt och framhåller att det inte är fråga om någon 
samverkansgrupp eftersom samverkan förutsätter att man är en del i processen ”och det är inte vi 
eftersom vi inte får gehör för några av våra frågor”,68 och under intervjuns gång benämner han 
därför denna grupp konsekvent som ”referensgrupp”. Både regionchefen för Svenskt Näringsliv 
och för Företagarna talar även om betydelsen av att slå vakt om att inte bli gisslan i dylika 
sammanhang. Med detta menar de att det finns en risk för att de bjuds in för att delta i ett arbete 
och att de tas som intäkt för att företagarnas intressen är beaktade även om de inte har kunnat 
påverka beslutet:  

 …ibland blir vi tillfrågade för att sitta med som gisslan, så är det ju, då kan man ju säga att man har 
frågat Företagarna och sen kan man köra vilka projekt som helst.69  

Svenskt Näringslivs regionchef ställer sig även mycket kritisk till hela arbetsprocessen kring 
tillväxtprogrammet och menar att direktiven för detta arbete begränsar vilka frågor som kan 
ventileras, vilket innebär att kritiken huvudsakligen riktas mot den rådande regeringspolitiken. 
Även Företagarnas regionchef lyfter upp frågan om vad som egentligen kan inkluderas i 
tillväxtprogrammet. Båda två pekar på områden som de finner vara av avgörande betydelse för 
tillväxtarbetet och konstaterar att dessa områden är undantagna. Exempel som nämns är 
infrastruktur, arbetsrättslagstiftning och beskattning.70  

Beträffande det strategiska, eller policyinriktade, arbetet i Region Dalarna tycks således 
Företagarna och Svenskt Näringsliv betraktas som aktörer som ska delta – de är inbjudna i den 
arbetsgrupp som arbetar med tillväxtprogrammet – men de själva upplever inte att de kan 
påverka programmets utformning. Vad de efterfrågar är en väl definierad agenda som de kan 
reagera på. Ytterligare en omständighet som enligt de två regioncheferna begränsar deras 
möjligheter att föra fram näringslivssynpunkter är att åtskilliga frågor med betydelse för regionens 
utvecklingskapacitet och tillväxt ligger utanför ramarna för tillväxtprogrammet. Detta förhållande 
förefaller mycket betydelsefullt inte minst i relation till tilltron till de regionala 
tillväxtprogrammens möjligheter att främja tillväxt. Detta är en fråga som jag kommer att 

                                                
65 Intervju: Karin Torneklint. 
66 Intervju: Carl Ström. 
67 Intervju: Carl Ström och Karin Torneklint. 
68 Intervju: Carl Ström. 
69 Intervju: Karin Torneklint. 
70 Intervju: Carl Ström, Karin Torneklint. 
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återkomma till i avsnittet nedan, dvs. om själva tillväxtprogrammens möjligheter att främja tillväxt 
(3.3). 

Förutom frågan om det strategiska arbetet i de regionala tillväxtprogrammen och näringslivs-
aktörernas roll häri ska det tillväxtfrämjandet arbetet också ske konkret, dvs. genom att driva 
enskilda projekt. Förväntningarna från Region Dalarnas sida är här att olika aktörer ska axla 
ansvaret som projektägare och driva enskilda projekt vilka ska främja tillväxtarbetet i regionen.71 
Av de aktörer som ingår i denna studie är det primärt NRC som tycks kunna ta en sådan roll. 
Svenskt Näringsliv är främst en opinionsbildare vars arbete är fokuserat på att samla in kunskaper 
som kan ligga till grund för att påverka opinionen och den utförda politiken.72 Almi 
Företagspartner är ett kundstyrt bolag vars verksamhet är inriktad på affärsutveckling, 
innovationer och utlåning av kapital. Almis VD i Dalarna tog upp att Almi i Dalarna har varit 
betydligt mer frånvarande under arbetet med de regionala tillväxtprogrammen jämfört med 
tillväxtavtalen och att detta delvis beror på den förändrade roll Almi har fått i vilken verksam-
heten har blivit än mer fokuserad, åtminstone i Dalarna, på just själva utlåningsfunktionen.73 Almi 
kan såtillvida inte axla rollen som projektägare och fokuserar huvudsakligen på de frågor som 
kunden, dvs. företagaren eller innovatören, har.74 Företagarna och NRC bedriver däremot båda 
verksamheter som kan inkludera ett aktivt deltagande i projektverksamhet. Företagarna är dock 
starkt begränsad av sin ringa budget och av att de inte har de personresurser som krävs för att 
kunna ta ett projektledaransvar; detta förhållande är också något som omnämns av tjänstemannen 
på Region Dalarna.75 NRC, slutligen, är en aktiv part i åtskilliga projekt, särskilt orienterade mot 
miljöarbete i företag och relaterat till hållbar utveckling, främst den ekologiska dimensionen. Vad 
är det som gör att NRC har denna roll och finns det några andra aktörer som informanterna till 
denna studie menar kan axla rollen som projektägare?  

För att kunna ge åtminstone en förklaring på frågan om NRC:s roll kan det vara väsentligt att 
betrakta dess historia. NRC bildades som en ekonomisk förening för att främja miljöarbete i 
företag. En stark ambition har funnits att få till stånd ett praktiskt arbete i företag och att inte 
enkom behandla strategiska frågor, även om den funktionen också har utgjort en del av NRC:s 
verksamhet. NRC har aktivt arbetat med att söka projektmedel från olika myndigheter och har 
också aktivt sökt upp aktörer som står i beredskap att genomföra projekt och försökt få bli 
inkluderande i dessa projekt och föra in hållbarhetsfrågor.76 Den enkla förklaringen till NRC:s roll 
tycks således vara att det har funnits ett uttalat intresse från NRC:s sida att medverka i projekt. 
Det har alltså funnits ett starkt egenintresse att medverka. Representanten för NRC framhåller 
också att hon uppfattar att många aktörer ofta bara vill vara en som stöttar och att hon snarast 
just ser betydelsen och nödvändigheten av att arbeta aktivt med konkreta projekt.77 Arbetet tycks 
också ha präglats av ett stort engagemang och de har kommit att bli betraktade som kunniga på 
miljö- och hållbarhetsfrågor. I varje fall omnämner de andra informanterna NRC med respekt i 
samband med diskussion om hållbarhetsfrågor och miljöarbete.78 NRC:s roll och funktion är 
särskilt uppmärksammad i anslutning till hållbarhetsfrågor varför jag kommer att återvända till 
detta i avsnitt 3.2.  

                                                
71 Intervju: Lennart Färje; Regionalt tillväxtprogram för Dalarna 2004–2007 (2003) se t ex s. 9, 14, 28.  
72 Intervju: Carl Ström.  
73 Intervju: Hans Astorin. 
74 Intervju: Hans Astorin.  
75 Intervju: Lennart Färje. 
76 Intervju: Elisabet Bröms-Sterner. 
77 Intervju: Elisabet Bröms-Sterner. 
78 Intervju: Hans Astorin, Karin Torneklint, Carl Ström och Lennart Färje. 
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3.1.3 Förväntningar om en tydlig ledning, klara direktiv och väl 
definierade begrepp 
Den kritik som företagsaktörerna riktar mot Region Dalarna handlar primärt om brist på 
tydlighet, fokus och klara direktiv. I anslutning till denna kritik framträder också önskemål om en 
ledande aktör som ger klara besked om vad den avser att prioritera och hur det arbetet ska 
bedrivas.79 Detta behov av tydlighet är essentiellt och handlar om såväl vilka målsättningar som 
finns, som beslutsprocesserna, men också om att andra aktörer ska ha vetskap om vilka 
förutsättningar som råder:  

… vi måste först ha förutsättningar, vad gäller, sen när man väl tar något beslut om ett program; vad 
betyder det här, vad betyder innehållet, vem berörs, vem kan eventuellt söka pengar och så vidare.80 

Hos informanterna finns uppfattningen att det är den politiska ledningen som har ansvaret, 
samtidigt som också tvivel finns på de förslag som ges därifrån. Detta tycks dock vara sekundärt 
och något som är hanterbart under förutsättning att de har kännedom om arbetsprocess och 
innehåll. Tydliga prioriteringar och preciserade målsättningar kan då kommenteras och diskuteras. 
Almis VD tar även upp nödvändigheten av att göra en avvägning mellan önskemålet om att ha en 
mångfald aktörer som tillsammans utformar målsättningar och prioriterade satsningar för att nå 
målsättningarna och kravet på en högre grad av effektivitet i arbetet:  

Jag tror inte att man kan jobba med allt och alla jämnt, utan man måste plocka ut kärntrupper som ska 
driva en fråga, annars kommer man ingenstans och då får man acceptera att det är så och sen försöka 
sprida och hålla kontakter till övriga, men man måste få en effektivitet i jobbet.81 

I anslutning till detta citat är det väsentligt att också erinra sig att han tidigare har framhållit att 
den bredd som Dalarnas regionala tillväxtprogram uppvisar är problematisk och sannolikt ett 
resultat av att man inkluderade en stor mängd aktörer i framtagningsprocessen.82  

Förutom klarlagda målsättningar och en transparent beslutsprocess betonar regionchefen för 
Svenskt Näringsliv betydelsen av att utgå från en analys av nuläget och att de begrepp som 
används för att beskriva målsättningar definieras så att de olika aktörerna som deltar i processen 
vet vad som menas med dem.83 Behovet av kunskap menar han är nödvändigt för att kunna peka 
ut målsättningar och betydelsen av att definiera begrepp behövs för att de olika aktörerna ska 
kunna enas om vilka åtgärder som är relevanta: 

… innan man kan gå vidare med ett tillväxtprogram på det här sättet så bör man ju beskriva nuläget 
och förankra det, göra det väl dokumenterat /…/ det [är] inte lönt att peka ut ett mål om man inte vet 
var man befinner sig /…/ En annan grundläggande kunskap som är viktig det är att definiera en rad 
ord, alltså vad menas med tillväxt, vad menas med integration, vad menas med jämställdhet, vad 
menas med hållbarhet, vad menas med samverkan, vad menar man med internationalisering, 
konkurrenskraft, entreprenörskap etcetera och att man skaffar sig en ordlista så att de parter som ska 
delta i det här vet att när vi säger samverkan då menar vi det här, när vi säger tillväxt då menar vi det 
här. Men eftersom man väljer att inte definiera de här begreppen så betyder de olika saker för olika 
parter och då blir det ju väldigt svårt att enas om åtgärder för att nå det här som man då inte har 
definierat.84 

Denna uppmaning att definiera de centrala begrepp som används i anslutning till det regionala 
tillväxtarbetet ligger således till grund för att fokusera på hur målsättningarna med det regionala 
tillväxtprogrammet tolkas med betoning på hållbar utveckling och hållbar tillväxt.  

                                                
79 Intervju: Hans Astorin, Karin Torneklint och Carl Ström. 
80 Intervju: Hans Astorin. 
81 Intervju: Hans Astorin. 
82 Ibid. Se ovan avsnitt 3.1.1. 
83 Intervju: Carl Ström. 
84 Intervju: Carl Ström. 
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3.2 Målsättningarna med RTP: hållbar utveckling och hållbar tillväxt 
Hållbar utveckling utgör den regionala utvecklingspolitikens övergripande målsättning och utgör 
den vision för samhällets utveckling i stort som har kommit att prägla åtskilliga nationers 
framtidsvision, däribland Sveriges.85 Som nämndes i de inledande delarna av denna rapport har 
hållbar utveckling blivit det övergripande målet även för den svenska regionalpolitiken. Hållbar 
utveckling finns således framskrivet i Dalarnas regionala tillväxtprogram, även om tyngdpunkten 
läggs på att det regionala tillväxtprogrammet ska ”skapa goda förutsättningar för en hållbar 
tillväxt i länet”.86 Detta definieras som ”en tillväxt som bidrar till en hållbar utveckling och som 
sätter människan och människans behov i centrum”.87 I Dalarnas regionala tillväxtprogram 
framhålls att hållbar utveckling inte utgör ett bestämt eller väldefinierat mål, utan att det är en 
process i ständig förändring där ’hållbar’ pekar ut färdriktningen snarare än målsättningen: ”I 
praktiken handlar det om att tänka långsiktigt och i allt beslutsfattande väga samman ekonomiska, 

sociala och ekologiska dimensioner.”88  

Att hållbar utveckling förknippas med de tre dimensionerna ekonomisk, social och ekologisk 
ligger i linje med diskussionen om hållbar utveckling i allmänhet. I denna diskussion framhålls 
ofta också att dessa dimensioner, eller aspekter av, hållbar utveckling kan stå i konflikt med 
varandra, även om man ofta betonar – särskilt från politiskt håll – att de är ömsesidigt beroende.89 
I och med att det regionala tillväxtprogrammet har hållbar utveckling som sin övergripande 
målsättning samt syftar till att främja hållbar tillväxt är dessa två begrepp – hållbar utveckling och 
hållbar tillväxt – intressanta att granska närmare i fråga om hur de tolkas, men också hur 
informanterna uppfattar möjligheten till att bedriva en politik som främjar dessa målsättningar. 
Jag kommer därför att lyfta fram dessa frågor i följande avsnitt och inleda med att 
uppmärksamma hur informanterna i denna studie förhåller sig till hållbar utveckling för att senare 
rikta uppmärksamheten på hur det regionala tillväxtprogrammets målsättning ’hållbar tillväxt’ 
betraktas. Därefter riktas uppmärksamheten mot möjligheterna att bedriva en tillväxtfrämjande 
politik i form av regionala utvecklingsprogram. 

3.2.1 Hållbar utveckling: långsiktig utveckling och miljöhänsyn 
Målsättningen hållbar utveckling betraktas i synnerhet av Svenskt Näringslivs regionchef och 
Almis VD som mycket diffus. Båda informanterna talar om hur vid och omfattande denna fråga 
om hållbar utveckling är och att regionens arbete har präglats av en oklar terminologi. Svenskt 
Näringslivs regionchef kritiserar särskilt att begreppen aldrig definieras och betonar att det är de 
politiska aktörerna som borde ta ansvar för detta eftersom det är de som har fört fram 
begreppet.90 Denna oklarhet i fråga om begreppens innebörd möjliggör, enligt regionchefen, att 
begreppen kan användas på ett förhållandevis vidlyftigt sätt och att det viktigaste tycks vara att de 
finns med i resonemang och texter. Almis VD tar också upp detta och påpekar att man i det 
regionala utvecklingsarbetet, åtminstone tidigare, uppehöll sig mer vid retoriken och mindre vid 
försök att ge den ett konkret innehåll. Karaktären på arbetet blev därför snarast att frågor om 
hållbar utveckling fördes in mot slutet i arbetsprocessen och att ”det handlade om att skriva in 

                                                
85 Proposition 2001/2002:04 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet s. 95-96; Regeringens skrivelse 
2001/2001:172 Nationell strategi för hållbar utveckling; Regeringens skrivelse 2002/2003:29 Johannesburg FN:s 
världstoppsmöte om hållbar utveckling.  
86 Regionalt tillväxtprogram för Dalarna 2004–2007 (2003) s. 4. 
87 Ibid. s. 4. 
88 Ibid. s. 4 (kursiv enligt original). 
89 se t ex Regeringens skrivelse 2001/2001:172 Nationell strategi för hållbar utveckling passim; Regeringens skrivelse 
2002/2003:29 Johannesburg – FN:s världstoppsmöte om hållbar utveckling passim; Regeringens skrivelse 2003/04:129 En 

svensk strategi för hållbar utveckling passim. 
90 Intervju: Carl Ström. 
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lite vackra ord här och var”.91 Han understryker dock att detta kanske främst präglade arbetet 
med tillväxtavtalen och att frågorna tycks bli bättre inkluderade redan från början i arbetet med 
tillväxtprogrammen. Men han betonar samtidigt att det är svårt att värdera hur arbetet bedrivs i 
och med de olika arbetssätt som präglat Länsstyrelsen respektive Region Dalarna. En förklaring 
till att frågorna tycks bli beaktade i högre utsträckning i tillväxtprogrammen kan, enligt Almis VD, 
också vara att de inte längre är nya på den politiska agendan. Det behöver således inte vara de två 
organisationernas arbetssätt som ligger till grund för förändringen.  

Hur förhåller sig de intervjuade aktörerna till hållbar utveckling och hur arbetar de i sina 
organisationer med denna målsättning? Almis VD gör gällande att de inom Almi inte arbetar med 
hållbar utveckling på ett strukturerat sätt och att detta i hög utsträckning hänger ihop med att de 
arbetar kundstyrt, dvs. med de frågor som kunden anser sig behöva. Han uppfattar dock att 
företagare och innovatörer allt oftare för fram frågan om hållbar utveckling och då särskilt i 
anslutning till innovationer och produktutveckling, men understryker att Almi själv inte driver 
något arbete kopplat till hållbar utveckling. Följaktligen har Almi inte utvecklat någon strategi för 
hållbar utveckling.92 Hos Företagarna är bilden snarlik. Regionchefen gör gällande att hållbar 
utveckling inte är något som är direkt kopplat till Företagarnas arbete.93 Hon framhåller däremot 
betydelsen av att tänka långsiktigt och poängterar att Företagarna arbetar med utvecklingsfrågor 
som rör företagande, och att detta är något som kan relateras till hållbar utveckling.94 Hos Svenskt 
Näringsliv i Dalarna tycks hållbar utveckling inte heller vara en fråga som införlivats i organi-
sationens arbete på regional nivå.95 Regionchefen talar däremot om bredden i hållbar utveckling 
och om de två dimensionerna hållbar ekonomisk utveckling och miljömässigt hållbar utveckling.96  

Ett gemensamt drag för de tre aktörerna Almi, Företagarna och Svenskt Näringsliv är att hållbar 
utveckling i hög utsträckning betraktas som en målsättning som satts upp av politiska aktörer, 
men utan att det getts en tydlig innebörd eller former för hur det kan inkluderas i olika 
verksamheter. Men en annan viktig aspekt utgörs av att informanterna primärt tycks betrakta 
hållbar utveckling i termer av utveckling i allmänhet, samtidigt som också hållbar utveckling 
specifikt knyts till miljöarbete.97 Att hållbar utveckling i hög utsträckning relateras till 
utvecklingsarbete i vid mening har som följd att regionchefen för Företagarna betonar betydelsen 
av att uppmärksamma hela den miljö som en företagare verkar inom och att detta har betydelse 
för hur pass framgångsrikt företaget är. Hon framhåller även i detta sammanhang att 
tillväxtprogrammet är alltför begränsat och att många frågor som är relevanta i ett tillväxt-
främjande arbete är exkluderade.98 Även regionchefen på Svenskt Näringsliv anser att det 
regionala tillväxtprogrammet är alltför snävt avgränsat. Båda två betonar till exempel, vilket 
fördes fram ovan, betydelsen av en väl fungerande infrastruktur för tillväxt i regionen, medan det 
är en fråga som inte ventileras inom ramen för tillväxtprogrammet.99 Att denna fråga är 
undantagen tillväxtarbetet visar på den problematik som finns i och med olika administrativa 
nivåer och olika ansvarsområden dem emellan. Såsom rapportförfattarna till Tillväxt i hela Sverige 
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har fört fram så kan man tolka detta som ett behov av att kunna diskutera infrastrukturfrågor i ett 
sammanhang, oberoende av den administrativa planeringsprocessen.100 

Att hållbar utveckling förknippas med miljöarbete är ett genomgående drag och kan delvis ha att 
göra med att ekologisk hållbar utveckling har varit en framskriven målsättning på nationell nivå.101 
Vid en jämförelse mellan direktiven till det regionala tillväxtavtalet och det regionala 
utvecklingsprogrammet framträder också denna skillnad och man kan notera hur målsättningarna 
om jämställdhet, integration och mångfald infördes först i samband med övergången till regionalt 
tillväxtprogram 2003. Arbetet med dessa två delmål bedöms dock av Almis VD som betydligt 
mindre utvecklat i jämförelse med miljöarbetet i regionen. En tänkbar förklaring till detta kan, 
enligt Almis VD, vara att Dalarna var pilotlän beträffande miljöarbete och att detta kan ha haft en 
positiv effekt på aktiviteterna och engagemanget.102 NRC:s verksamhet i Dalarna framhålls även 
som mycket betydelsefull för miljöarbetet och för målsättningen om ekologisk hållbar utveckling 
och samtliga informanter i denna studie poängterar NRC:s betydelsefulla roll för regionens 
miljöarbete. 

Att NRC har varit en betydelsefull aktör är oomtvistat hos såväl företagsorganisationernas 
representanter som tjänstemannen på Region Dalarna. Den intervjuade medarbetaren på NRC 
talar också om den förväntan hon upplever att andra aktörer har på NRC; en förväntan som finns 
från myndigheter, organisationer och företag.103 Även om ingen informant i denna studie reser 
några tvivel om att NRC har varit betydelsefull för miljöarbetet i regionen så menar Almis VD att 
man ändå bör fundera över fruktbarheten av att ha en enskild aktör som tar sig an och driver en 
fråga på det sätt som NRC gjort. Han menar att NRC kom att bli den aktör som ansvarar för 
miljöarbete i regionen och ser en risk med detta genom att andra aktörer därmed kan ha blivit 
mindre aktiva eftersom det har funnits en utpekad aktör: 

…i vårt län [fick vi] Naturresurscentrum som en aktiv part, framförallt i miljöfrågorna och /…/ man 
[kan] fundera på hur bra det är, om man har löst frågorna på det sättet, det kanske innebär att andra 
aktörer inte är så aktiva om man har pekat ut en part [och] jag tycker att det blev ganska mycket så i 
vårt fall, att det tog frågan.104 

Men Almis VD framhåller också betydelsen av att ha haft en aktör som har varit pådrivande och 
att detta kanske är något som krävs under ett uppbyggnadsskede för att senare kunna sprida ut 
arbetet så att det inkluderas i andra aktörers ordinarie verksamheter:  

Det är möjligt att det har varit bra i ett uppbyggande skede innan man sprider ut frågan så att den 
mera ingår i det ordinarie arbetet hos andra, så jag tror att det var rätt bra ändå att vi fick aktör som 
just höll i frågan och som drev frågan.105 

NRC:s roll diskuteras även av Företagarnas regionchef. Hon ifrågasätter den roll NRC givits i 
samband med etableringen av Region Dalarna och menar att om Region Dalarna på ett seriöst 
sätt vill arbeta med miljöfrågor så borde man ha gett NRC en mer långsiktig finansiering och inte 
enbart kontraktera NRC på årsbasis. I sammanhanget betonar hon den långsiktighet hon menar 
att miljöfrågorna kräver och att detta borde återspeglas i hur Region Dalarna agerar gentemot de 
aktörer som har kompetens att driva dessa frågor.106 Konstruktionen för placeringen och 
finansieringen av NRC togs även upp av tjänstemannen på Region Dalarna. Han framhöll att ett 
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mer långsiktigt stöd till NRC är problematiskt i och med att NRC också söker projektmedel i 
konkurrens med andra och att Region Dalarna inte ska premiera vissa aktörer framför andra.107 
Denna diskussion speglar olika principer för hur en organisation kan fungera och hur den kan 
knyta till sig den kompetens som behövs för att bedriva sin verksamhet. Beaktar man att Region 
Dalarna är en mycket liten organisation i jämförelse med Länsstyrelsen, som tidigare hade 
ansvaret för det regionala utvecklingsprogrammet, och att NRC var en inarbetad organisation i 
regionen med uppgift att driva miljörelaterade projekt såväl gentemot företagare som skola 
framstår  NRC som  en betydelsefull organisation för att upprätthålla kontinuitet i miljöarbetet. 
Dess framtid har dock blivit oviss sedan etableringen av Region Dalarna.  

I samband med att miljöfrågor och ekologisk hållbar utveckling diskuteras framträder i 
intervjuerna en enighet om NRC:s betydelse för dessa frågor. Dessutom konstateras att det kan 
vara betydelsefullt med en aktör som kan driva dessa frågor gentemot andra aktörer. Några av 
informanterna ger dock även uttryck för det de uppfattar som ett inkonsekvent agerande från 
offentliga aktörer gentemot små företag i fråga om hur miljölagstiftningen är utformad, men 
också i fråga om effekterna av hur offentlig upphandling bedrivs. Det är regioncheferna för 
Företagarna och för Svenskt Näringsliv som särskilt ifrågasätter miljölagstiftningens utformning. 
De menar att den är överbyråkratiserad och, så som ett självkontrollerande system, primärt 
fokuserar på att sköta administrationen rätt. Detta är något som de båda menar primärt drabbar 
små företag.108 Fokus ligger enligt deras mening på att sköta administrationen rätt och straff 
utmäts vid bristfällig administration; straffet är således inte kopplat till huruvida en otillåten eller 
otillbörlig miljöbelastning skett, utan till bristande administration. Detta får, enligt dessa två 
informanter, särskilt stor effekt för små företag, vilka inte har den kapacitet som krävs personal- 
och kompetensmässigt för att tillgodose myndigheternas krav.109 Grundproblemet, enligt deras 
mening, är att samma regler och procedurer gäller för samtliga företag och att dessa regler är 
utformade med storföretaget i åtanke. Detta trots att, som de tydligt framhåller, merparten av 
svenska företag, cirka 97 procent, har färre än 50 anställda och 70 procent av dessa har färre än 
tio anställda.110 Även om Företagarnas regionchef uppfattar att systemet har blivit bättre, så kvar-
står dock hennes kritik mot miljölagstiftningen. Enligt hennes synsätt är den utformad med 
storföretaget i åtanke och därmed systematiskt missgynnande för små företag.111  

Att lagar och regler är utformade med det stora företaget i åtanke och att det får effekter som 
systematiskt missgynnar små företag framhålls inte enbart i anslutning till miljölagstiftningen, 
utan tas också upp i anslutning till procedurerna för offentlig upphandling.112 Regionchefen för 
Företagarna menar att nuvarande upphandlingsregler primärt gynnar större företag i och med att 
upphandling ofta görs med totalansvar, vilket medför att små och kanske lokala företag därmed 
missgynnas. Även representanten för NRC framhåller detta, men poängterar också att miljöarbete 
i det lilla företaget kan vara ett sätt att stärka sin chans i en upphandling.113 Det båda ifrågasätter 
är utformningen av hur upphandlingar görs. De pekar på den inkonsekvens de menar framträder 
när det politiska systemet å ena sidan säger sig vilja främja småföretagande och nyföretagande i 
regionen, men å andra sidan utformar ett system som motverkar detta och i stället främst 
premierar storföretag.114 Formerna för upphandling är möjliga att förändra och representanten 
för NRC exemplifierar med Borlänge kommun där man har brutit ner upphandlingen till flera 

                                                
107 Intervju: Lennart Färje. 
108 Intervju: Karin Torneklint och Carl Ström. 
109 Intervju: Karin Torneklint och Carl Ström. 
110 Intervju: Carl Ström och Karin Torneklint. Siffrorna nämns i intervjuerna och överensstämmer i stora drag med 
den statistik som t ex finns på Svenskt Näringslivs hemsida, se http://www.svensktnaringsliv.se/  
111 Intervju: Karin Torneklint. 
112 Intervju: Karin Torneklint, Elisabet Bröms-Sterner. 
113 Intervju: Elisabet Bröms-Sterner. 
114 Intervju: Karin Torneklint, Elisabet Bröms-Sterner. 



 24 

delmoment vilket har inneburit att små företag lättare kan komma ifråga.115 Detta kan förstås som 
ett exempel på hur en förändring av systemet kan reducera en strukturellt baserad premiering av 
vissa aktörer framför andra.  

Diskussionerna om miljölagstiftningens utformning och formerna för upphandling handlar båda 
om hur det politiska systemet ska utformas för att främja ett bestämt politiskt mål. I denna 
diskussion lyfter några av informanterna fram den motsättning de menar finns mellan 
utformningen av systemet och möjligheten att främja avsedda effekter. Det handlar alltså här om 
att en konflikt finns mellan det mål som ett bestämt system, exempelvis upphandlingsregler, avser 
att främja och de effekter som detta system medför. Att det finns en inneboende motsättning i 
hur upphandling bedrivs är påtaglig i några av informanternas tolkningar. En liknande fråga att 
uppmärksamma rör förekomsten av en inneboende konflikt i tillväxtprogrammets motsättningar. 
I följande avsnitt sätts denna i fokus utifrån ett företagarperspektiv.  

3.2.2 Förväntningar om ett tydligare företagarperspektiv på hållbar tillväxt 
Hållbar tillväxt utgör det regionala tillväxtprogrammets övergripande målsättning. I Dalarnas 
tillväxtprogram definieras detta som ”en tillväxt som bidrar till en hållbar utveckling och som 
sätter människan och människans behov i centrum”.116 Vad detta mer precist innebär eller hur det 
ska främjas diskuteras inte närmare i tillväxtprogrammet. Den intervjuade tjänstemannen vid 
Region Dalarna tog upp avsaknaden av detta och framhöll att ett arbete pågår i regionen som 
syftar till att precisera tillväxtprogrammet och då särskilt temaområdet det kreativa Dalarna, vilket 
är det temaområde som är inriktat mot frågor om entreprenörskap, företagande, innovationer 
och företagsklimat.117 Att Dalarnas tillväxtprogram saknar en tydlig precisering i fråga om såväl 
innebörden i de formulerade målsättningarna som hur man ska bedriva arbetet med att främja 
dessa har kritiserats av företagsorganisationernas representanter. Detta uppmärksammades ovan, 
särskilt i avsnitt 3.1. Det som är väsentligt att notera är att den diskussionen handlade om 
målsättningarna i allmänhet, vilket inkluderar långt fler frågor än just hållbar tillväxt. Men 
eftersom målsättningen ’hållbar tillväxt’ är att betrakta som övergripande för tillväxtprogrammet i 
stort finns det anledning att studera denna målsättning närmare, särskilt ifråga om hur 
företagsorganisationernas företrädare förhåller sig till målsättningen liksom till Region Dalarnas 
tillväxtfrämjande arbete.  

Enligt tillväxtprogrammet är hållbar tillväxt något som främjar hållbar utveckling och som ska 
förstås i termer av en ekonomisk tillväxt, definierat som ”en ökning av värdet på den samlade 
produktionen i samhället”.118 För att uppnå detta framhålls bland annat betydelsen av ett öppet 
företagsklimat och en utveckling av såväl befintligt företagande som nyföretagande.119 Men är det 
något som också sker enligt företagsorganisationernas representanter? Svaret på den frågan måste 
bli nekande. Både Företagarnas regionchef och regionchefen för Svenskt Näringsliv framhåller att 
de snarast upplever en stor brist i Region Dalarnas arbete beträffande främjandet av 
tillväxtfrågor. Svenskt Näringslivs regionchef betonar att tillväxt handlar om ett mervärdes-
skapande i ekonomin, men att själva tillväxtbegreppet har kommit att bli förbundet med en rad 
andra frågor och därmed både blivit urholkat och oklart. Denna oklarhet menar han återspeglas i 
Region Dalarnas tillväxtprogram, men utgör också ett generellt fenomen.120 Företagarnas 
regionchef resonerar i liknande termer och menar att fokus ofta läggs på kommunala problem 
och landstingsproblem, vilket innebär att tillväxtfrämjande frågor hamnar i skymundan. Båda 
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dessa två informanter poängterar att tillväxt är något som kan ske i privat näringsverksamhet och 
att den offentligt finansierade verksamheten är beroende av den privata: detta innebär att den 
offentliga verksamheten i sig inte kan generera ekonomisk tillväxt. Att bedriva tillväxtfrämjande 
arbete måste då, enligt deras uppfattning, handla om att få fler lönsamma företag: ”man pratar 
bara tillväxt i stället för att prata om att vi måste ha fler som vill driva och satsa på företag”.121  

Enligt regioncheferna på Företagarna och Svenskt Näringsliv måste alltså utgångspunkten i ett 
tillväxtfrämjande arbete vara att driva frågor som handlar om hur samhället ska få fler att vilja 
driva företag och främja företags lönsamhet.122 Svenskt Näringslivs regionchef betonar att det 
inte finns en uppsättning metoder att främja detta, utan att man först måste nå enighet om att det 
är företagande som ska främjas, därefter finns en rad olika vägval man kan göra. Utgångspunkten 
måste, enligt honom, vara att förändra den lagstiftning som, enligt hans mening, motverkar 
företagande och företags lönsamhet, men också att minska den offentliga sektorns inblandning:  

…är det tillväxt vi avser, vill vi ha mera företag som kan ge mera sysselsättning, som kan ge mera 
löneinkomster, som kan ge mera skatteunderlag, ja då finns det bara en väg att gå och det är att 
underlätta för företagen. När man väl har valt den vägen då finns det ett antal så att säga delvägval, 
man kan göra mer eller mindre av olika saker, men då handlar det i alla fall konkret om företags-
underlättande beslut, och då är det mindre av offentlig inblandning som vi behöver, inte mer, men hela 
det här Region Dalarna och dess tillkomst är ju /…/ en addition av offentlig sektor, alltså vi har 
länsstyrelser, landsting, kommuner, kommunförbund och ett antal aktörer och därtill har vi nu lagt 
Region Dalarna.123 

Både Svenskt Näringslivs regionchef och regionchefen för Företagarna talar om betydelsen av att 
förändra och förenkla den lagstiftning som omger företagande. De menar också att både 
arbetsrätt och skatteregler måste förändras.124 Företagarnas inställning till vad som kan främja 
tillväxtarbete handlar om att man måste ta utgångspunkt i ett företagsperspektiv och driva de 
frågor som ”underlättar att ha ett företag, gör det enklare och lättare och mer lönsamt av vara 
företagare, det tror vi ökar tillväxten”.125 Men Företagarnas regionchef poängterar också att ett 
företags tillväxt inte enbart handlar om tillväxt i ekonomiska termer, utan att ett företagets 
framgång också är beroende av att företagaren har ett bra liv, vilket förutsätter väl fungerande 
sjukvård, skola, barn- och äldreomsorg.  

Mot bakgrund av det regionala tillväxtprogrammets målsättningar om hållbar utveckling och 
hållbar tillväxt och den konflikt som präglat miljödebatten under lång tid mellan just samhällets 
målsättning om ekonomisk tillväxt och ekologiskt hänsynstagande så har jag under intervjuernas 
gång rest frågan om hur dessa två målsättningar betraktas. Regionchefen på Svenskt Näringsliv 
gav uttryck för sin bestämda uppfattning att ’hållbar tillväxt’ är att likna vid ett pseudofenomen; 
att det är fråga om en omformulering av tillväxtbegreppet och att det blivit laddat med en massa 
andra saker. Tillväxt kan enligt honom egentligen bara betyda en sak och det är ”ett 
mervärdesskapande, alltså en ekonomisk tillväxt där en krona faktiskt blir två”.126 Tillväxt kan 
alltså enligt honom inte betyda någonting annat och för att främja tillväxt så måste man 
underlätta företagandet.127 Företagarnas regionchef tar däremot inledningsvis fasta på att ’hållbar 
tillväxt’ innebär en tillväxt där miljöhänsyn inkluderas, men hon utvecklar senare sitt resonemang 
och betonar att inget företag som avhåller sig från att beakta miljökrav på sikt kommer att kunna 
finnas kvar. Resonemanget landar i att hon menar att både ekonomisk lönsamhet och 
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miljöhänsyn är nödvändiga för att ett företag ska kunna verka långsiktigt.128 Underförstått 
framträder dock att den ekonomiska lönsamheten på kort sikt är avgörande; miljöhänsynen är 
betydelsefull först på längre sikt.  

De två regionchefernas perspektiv på hållbar tillväxt fokuserar framför allt på den kärna som de 
menar finns kring frågor som rör tillväxt. För att bedriva ett tillväxtfrämjande arbete så måste, 
utifrån deras sätt att resonera, en mer företagsvänlig politik börja drivas. Detta skulle innebära att 
utgångspunkten tas i företagares behov och underlätta livet som företagare.129 Detta synsätt kan 
delvis jämföras med den uppfattning som representanten för NRC ger uttryck för i vilken hon 
fokuserar på hur miljöarbete och ekologisk hållbarhet i företag kan utveckla företaget till att bli 
ett bättre företag. Hon ser även, som nämndes i föregående avsnitt, en potential för små företag 
att bli mer framgångsrika i exempelvis upphandlingar om de bedriver ett aktivt miljöarbete. Hon 
framhåller dessutom att de miljörelaterade projekt NRC driver gentemot företag ofta får effekten 
av att företagaren upplever att hela företagets verksamhet blir mer strukturerat och att det ger 
positiva effekter för företaget i stort.130 Hon betonar också att det arbete NRC bedriver gentemot 
företag primärt handlar om att få företag att utvecklas, och då särskilt beträffande sitt miljöarbete, 
och att detta inte nödvändigtvis är relaterat till att företaget växer i termer av anställda eller 
omsättning. Man kan alltså enligt henne inte sätta likhetstecken mellan att ett företag utvecklas 
och att det växer.131 Denna aspekt är särskilt relevant i anslutning till att tillväxtprogrammets 
främsta målsättning handlar om att främja ökad tillväxt, men att verksamheter kan utvecklas på 
en rad andra sätt till exempel i termer av miljöarbete, jämställdhet och mångfald, och att detta inte 
behöver vara relaterat till någon ökad (ekonomisk) tillväxt. Det är således dags att rikta 
uppmärksamheten på hur informanterna i denna studie ställer sig till förutsättningarna för att 
med politiska program såsom de regionala tillväxtprogrammen kunna främja tillväxt.  

3.3 Regionala tillväxtprogram som tillväxtfrämjande faktor  
NRC:s representant poängterade, vilket framgick ovan, att man inte kan sätta likhetstecken 
mellan att företag utvecklas och att de växer. Detta torde också kunna inkludera att utveckling 
inte heller nödvändigtvis är korrelerat till ekonomisk tillväxt och att utveckling kan ske på en rad 
olika sätt, vilka inte behöver handla om vare sig ett företags storlek, ekonomiska förtjänst eller 
antalet anställda. I anslutning till detta kan man alltså resa en fråga om företagares inställning och 
drivkraft till att utveckla och förändra sitt företag och i vilken utsträckning detta är kopplat till 
ökad (ekonomisk) tillväxt i regionen eller nationen. En andra fråga, som kan resas i anslutning till 
detta, handlar om i vilken utsträckning offentligt initierade program, såsom det regionala 
tillväxtprogrammet, kan fungera som en tillväxtfrämjande faktor. 

Av resonemanget i föregående avsnitt framgår förhållandevis tydligt att både regioncheferna för 
Företagarna och för Svenskt Näringsliv ställer sig skeptiska till det tillväxtfrämjande inslaget i 
Dalarnas regionala tillväxtprogram. Båda två poängterar att det offentliga systemet är beroende av 
det privata näringslivet och att en tillväxt där kan generera ökade resurser för det offentliga att 
fördela.132 Enligt detta synsätt skulle alltså ökad tillväxt som ett centralt politiskt mål primärt vara 
kopplat till det offentliga systemets beroende av inkomster från privata aktörer. Målsättningen 
ökad tillväxt framställs således som framsprunget ur ett politiskt behov men såsom Företagarnas 
regionchef framhåller drivs företagaren själv inte av en dylik målsättning. En enskild företagare 
bedriver, enligt hennes erfarenhet, sällan om ens någonsin sin verksamhet för att bidra till 
nationens tillväxt. Hennes erfarenhet är att företag drivs för att företagaren är intresserad av att 

                                                
128 Intervju: Karin Torneklint. 
129 Intervju: Carl Ström och Karin Torneklint. 
130 Intervju: Elisabet Bröms-Sterner. 
131 Intervju: Elisabet Bröms-Sterner.. 
132 Intervju: Karin Torneklint och Carl Ström. 
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bedriva just denna verksamhet och som ett sätt att försörja sig. För småföretagaren är det därför 
snarast ofta så att han eller hon inte vill att företaget ska växa, i termer av att bli större med fler 
anställda, eftersom det innebär ett större ansvar och administrativa åtaganden företagaren kanske 
inte är intresserad av.133 Det är delvis mot denna bakgrund hon menar att om staten önskar 
främja tillväxt i företag så måste staten underlätta livet som företagare så att fler vill bli företagare 
och så att fler börjar expandera redan befintliga företag.134  

Även om man alltså kan ifrågasätta företagarens drivkrafter i fråga om att generera tillväxt, såsom 
Företagarnas VD gör, så kvarstår faktumet att ett lönsamt företag bidrar till ekonomisk tillväxt 
och att en ökad tillväxt därmed är en eftertraktad målsättning från det offentliga. Att det regionala 
tillväxtprogrammet i sin nuvarande utformning skulle ha den effekten finner däremot både 
Företagarnas och Svenskt Näringslivs regionchefer osannolik. Båda två ger uttryck för 
uppfattningen att de centrala frågorna som skulle kunna vara tillväxtfrämjande är exkluderade ur 
tillväxtprogrammet och de exemplifierar med frågor som rör infrastruktur, arbetsrättslagstiftning, 
sjuklönefrågan, beskattningsregler och den så kallade 3:12 regeln.135 Denna kritik pekar på en 
fundamental fråga i anslutning till regional utveckling och regional utvecklingspolitik, vilket alltså 
handlar om regionens möjligheter att självständigt kunna utforma den politiska dagordningen och 
på så sätt kunna fatta beslut om vilka åtgärder som bör komma till stånd för att realisera 
målsättningarna, men också om att de måste kunna ställas till svars för de vägval som regionen 
tar. Men såsom det är i dagsläget, menar regioncheferna för både Företagarna och Svenskt 
Näringsliv, är målsättningen om tillväxt avhängig etableringen av fler företag, samtidigt som 
centrala frågor om hur det ska främjas är exkluderade ur tillväxtprogrammet. Svenskt Näringslivs 
regionchef menar således att en bättre investering vore att arbeta med att förändra attityderna till 
företagande och till företagsamhet så att allmänheten och en rad olika offentliga aktörer får en, 
enligt honom, mer realistisk bild av vad det innebär att driva företag och får bättre insikt om 
företagens betydelse för nationen. Detta skulle i sin tur, enligt honom, öppna upp för en mer 
företagstillvänd lagstiftning, som i sin tur skulle ha bättre förutsättningar att främja målsättningen 
om regional utveckling och ökad (ekonomisk) tillväxt.136 

                                                
133 Intervju: Karin Torneklint. 
134 Ibid. 
135 Intervju: Karin Torneklint och Carl Ström. 
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4. Regionalpolitikens villkor 
Efter att nu ha tagit del av uppfattningar om och erfarenheter av RTP-arbetet i Dalarna utifrån, 
primärt, ett företagsorganisationsperspektiv är det dags att återvända till denna studies syfte och 
frågeställningar. Huvudintresset var att undersöka företagsaktörers deltagande i och 
förhållningssätt till det regionala tillväxtprogramsarbetet. Centralt häri har således varit att 
undersöka hur dessa aktörer förhåller sig till och tolkar det regionala tillväxtprogrammets 
målsättningar, men också hur de betraktar sin egen roll och sitt eget arbete för att uppnå dessa 
målsättningar. Med detta i minnet är det dags att samla upp och summera de erfarenheter och 
idéer som kommit till uttryck.  

På ett övergripande plan kan vi notera att Region Dalarnas arbete med det regionala 
tillväxtprogrammet kritiseras för bristande ledning och avsaknad av tydliga målsättningar. Denna 
kritik är särskilt framträdande hos de två regioncheferna för företagsorganisationerna Företagarna 
och Svenskt Näringsliv. Med beaktande av att de också är representanter för den grupp som 
framhålls som särskilt betydelsefull för det regionala tillväxtarbetet så måste man fråga sig vad 
som ligger till grund för den diskrepans som framträder; en diskrepans mellan det som 
regeringsmakten efterfrågar och vad ett utsnitt ur praktiken ger vid handen. Men då räcker det 
inte att enbart beakta företagsaktörernas syn på förutsättningarna för sin medverkan i processen. 
Kritiken måste även betraktas mot bakgrund av de villkor och förutsättningar som Region 
Dalarna verkar inunder. Av intervjuerna har tydligt framgått att de förutsättningar som omger 
offentlig och privat verksamhet skiljer sig åt i flera avseenden. Det handlar följaktligen om att inte 
enbart beakta företagsaktörernas förutsättningar för att verka i det regionala tillväxtarbetet, utan 
även Region Dalarnas förutsättningar för att kunna främja regional tillväxt. Jag kommer i det 
följande att utveckla dessa resonemang. 

4.1 Kulturskillnader och inneboende intressekonflikter 
De regionala tillväxtprogrammen utgör, enligt regeringen, grundstenen i den regionala 
utvecklingspolitiken vars mål är ”väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med 
en god servicenivå i alla delar av landet”.137 För att förverkliga denna målsättning har regeringen 
pekat ut ett antal strategier, däribland ett tydligt regionalt utvecklingsansvar, lärande och program 
som instrument för utveckling och, slutligen, samverkan i form av regionala partnerskap.138 
Betydelsen av en bred samverkan mellan olika aktörer betonas och regeringen understryker 
betydelsen av näringslivets medverkan. Att näringslivets egna aktörer anser att deras inflytande är 
ringa och att tillväxtprogrammet primärt är fokuserat på offentliga aktörers förehavanden rimmar 
därmed illa med de intentioner som regeringen ger uttryck för. Regioncheferna för Företagarna 
och Svenskt Näringsliv ger uttryck för en besvikelse över RTP-arbetet i Dalarna och betraktar 
sina egna möjligheter att påverka programmets utformning och innehåll som mycket små (se 
avsnitt 3.1.2). Att just denna grupp aktörer ställer sig kritiska till samverkan framträder också i 
Nuteks studie På väg mot hållbar tillväxt? och har även diskuterats i Organisera för näringslivets 

medverkan.139 

För att reflektera över orsakerna till den kritik och besvikelse som näringslivsaktörerna ger 
uttryck för förefaller det vara väsentligt att beakta de kulturskillnader som Almis VD talade om 
(avsnitt 3.1.1). Förvisso förde han upp detta primärt i anslutning till hur det regionala 
tillväxtprogrammets målsättningar är utformade som öppna frågor, vilket ligger till grund för 

                                                
137 Proposition 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet s. 101. 
138 Ibid. s. 103-115. 
139 På väg mot hållbar tillväxt? Regionala tillväxtprogrammen 2004 (2005) NUTEK; Organisera för näringslivets medverkan: En 
studie med förslag för att öka näringslivets möjligheter att medverka i utvecklingsprogram (2005) NUTEK B 2005:5. 
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kritik om bristande tydlighet. Där menar jag dock att utgångspunkten i argumentationen, dvs. 
kulturskillnader mellan politik och näringsliv, överlag är en relevant faktor att beakta. I Nuteks 
studie Organisera för näringslivets medverkan omnämns de kulturskillnader som finns mellan politik 
och näringsliv och tidsperspektivet framhålls utgöra en central skiljelinje i fråga om hur de två 
verksamheterna bedrivs. Den relativa kortsiktighet som tycks prägla näringslivsaktörernas 
verksamheter ligger också till grund för den reservation som görs i rapporten där författarna 
framhåller att det ”kanske inte alltid är företagens behov som ska styra, då det kan finnas en risk 
för att ibland tappa långsiktigheten i insatserna”.140 Att denna reservation görs i en rapport vars 
primära syfte är att ge rekommendationer på hur samverkan med näringslivet kan öka speglar 
därmed den dignitet frågorna om tidsperspektiv och kulturskillnader har.  

Skillnaden i tidsperspektiv blir också betydelsefull i samband med diskussionen om hållbar 
utveckling och hållbar tillväxt. Ingen av företagsorganisationerna arbetar på ett uttalat sätt – på 
regional nivå – med frågor relaterade till hållbar utveckling. Samtidigt kan vi konstatera att särskilt 
Företagarnas regionchef framhåller sociala och miljömässiga aspekter som betydelsefulla för den 
fortsatta utvecklingen av (små-)företagande. Här antyder man behovet av att arbeta med ett 
långsiktigt perspektiv, samtidigt som man ger det kortsiktiga, ekonomiska, perspektivet den mest 
framträdande platsen i diskussionerna överlag. Det finns således ett ambivalent förhållningssätt 
till vad som utgör företagares drivkrafter. Den inneboende konflikt som präglat miljöfrågorna, i 
vilken miljöhänsyn har ställts mot ekonomisk tillväxt, förblir därmed olöslig till stor del på grund 
av att företagens utvecklingsmöjligheter inte diskuteras i ett mer långsiktigt perspektiv.  

Därutöver är det även väsentligt att uppmärksamma den mångfald som också kan finnas inom 
näringslivet i fråga om målsättningar, motiv och drivkrafter. Som vi såg kan begreppet 
’utveckling’ fyllas med olika innehåll och som NRC:s representant gav uttryck för behöver 
’utveckling’ inte vara kopplat till ekonomisk tillväxt (avsnitt 3.2.2). Verksamheter kan utvecklas på 
olika sätt och det regionala tillväxtprogrammet inkluderar en rad olika mål – ökad miljöhänsyn, 
jämställdhet och mångfald – vilka inte nödvändigtvis är korrelerade med ekonomisk tillväxt. 
Likaså kan företagare ha olika motiv och drivkrafter till att driva sitt företag och som 
Företagarnas regionchef gav uttryck för så har företagaren själv inte per automatik ett intresse av 
att låta företaget växa. En viktig utgångspunkt för att bedriva ett tillväxtfrämjande arbete måste 
således vara att förstå vilka drivkrafter och motiv som finns till företagande och också vilka 
skillnader som kan finnas beroende på vilket slags företag vi talar om, både i termer av storlek 
och beträffande vilken slags verksamhet företaget ägnar sig åt.  

Exemplen ovan visar att näringslivet har en tendens att huvudsakligen förorda ett kortsiktigt och 
ekonomiskt instrumentellt perspektiv på verksamhet och verksamhetsutveckling. Det förefaller 
därmed betydelsefullt att inte oreserverat ansluta sig till och genomföra de krav som ställs 
därifrån. Detta betyder däremot inte att den kritik som dessa aktörer riktar mot utformningen av 
regionalpolitiken och det regionala tillväxtprogrammet i sig ska avfärdas som ett utslag av 
kortsiktigt tänkande. Tvärtom tycks åtskilliga aspekter som förs fram av dessa aktörer vara 
mycket relevanta och överensstämmer också med slutsatser i andra studier. Som exempel kan 
nämnas betydelsen av att beakta vilka förutsättningar som olika aktörer verkar inunder där 
offentliga aktörer deltar som en del i deras ordinarie arbete, medan det för många företagare görs 
utanför den ordinarie verksamheten. Att ge ekonomisk kompensation för dem som deltar är 
således ett förslag som har diskuterats.141 Betydelsen av tydliga målsättningar är också en central 
faktor och samtliga informanter i denna pilotstudie talar om det regionala tillväxtprogrammets 
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otydlighet (avsnitt 3.1.1). Härvidlag är det dock väsentligt att beakta att tillväxtprogrammets 
målsättningar är framtagna på nationell nivå och att Region Dalarnas tjänstemän och politiker 
därmed är satta att utforma och genomföra ett program vars målsättningar är formulerade av 
regeringen. Även de regionala aktörerna har därmed tilldelats ett uppdrag de inte själva har varit 
del av att formulera och kravet på preciseringar kan följaktligen även föras vidare till den 
nationella politiska nivån.  

Att målsättningen hållbar utveckling kritiseras för otydlighet och oklarhet ska nog även betraktas 
som självklart. Hållbar utveckling som begrepp är mångfacetterat och dess stora genomslagskraft 
kan just därför snarast förklaras av den goda intention som avses i kombination med det stora 
tolkningsutrymme om dess innebörd som finns. Begreppet kan mycket väl beskrivas som ett 
honnörsord och att någon aktör skulle förespråka dess negation, dvs. en ohållbar utveckling, 
förefaller otänkbart. Detta innebär inte att man därmed kan avsäga sig behovet av att precisera 
innebörden, men förväntningen bör inte vara att olika aktörer kommer att ha identiska drivkrafter 
och målsättningar. Bedriver man ett samverkansprojekt där en lång rad aktörer från olika 
samhällssektorer inkluderas, vilket utgör idén bakom partnerskap, bör man även förvänta sig att 
de olika aktörerna har olika motiv och drivkrafter för sin medverkan. Just denna faktor motiverar 
däremot behovet av att man tidigt i processen tydliggör vilka förväntningar som de olika 
deltagarna har.142 Mot bakgrund av de djupgående skillnader som finns mellan 
företagsorganisationernas företrädare och tjänstemannen vid Region Dalarna om Region 
Dalarnas roll tycks dock denna process ha brustit i Dalarnas arbete med det regionala 
tillväxtavtalet (se avsnitt 3.1.2).  

Utöver att man tidigt i en process behöver tydliggöra olika aktörers förväntningar, finns skäl att 
också ta i beaktande vad ett arbete syftandes till hållbar utveckling innebär. Hållbar utveckling är 
en politisk vision inrymmandes ett budskap om att en ”ny färdriktning” är nödvändig. Vad 
hållbar utveckling är eller bör vara kommer aldrig att entydigt kunna läggas fast och det är således 
utsiktslöst att avkräva politikerna på nationell nivå en sådan definition. Uttolkningen av 
begreppets innebörd måste alltså göras i det konkreta arbetet, på de nivåer där politiken ska 
genomföras. Inom den offentliga sektorn är man troligtvis mera van vid en sådan arbetsprocess 
och att uppdragen kan vara relativt oklart formulerade, medan aktörer inom privat sektor 
förutsätter mer tydligt uttryckta mål: även här finns således en kulturskillnad. I den här studien 
framträder det ganska tydligt att företagsorganisationerna inte har velat, eller uppfattat sig kunna, 
ge sig in i diskussionen om hur uppdraget ska tolkas och därmed utformas. Ledningen för Region 
Dalarnas RTP-arbete har velat få till stånd en dialog även med näringslivets företrädare, men har 
inte lyckats med detta. Vad det beror på kan vi utifrån denna studie endast spekulera i. Det tycks 
däremot vara relevant att fråga sig om det finns ett bristande mandat för Region Dalarna eller 
bristande påtryckningsmedel, men också om det kan handla om oklara villkor, eller bristande 
förutsättningar, för den privata sektorn att delta. Oberoende av vilka de specifika skälen är 
förefaller det dock nödvändigt, för att ett liknade samverkansarbete ska kunna bli framgångsrikt, 
att de olika deltagarna tidigt i processen ges möjlighet att tydliggöra vilka förväntningar som de 
har.  

Summerar man denna studies slutsatser ifråga om de privata aktörernas roll i det regionala 
tillväxtprogrammet är det en ganska dyster bild som framträder. Besvikelsen är stor, företags-
organisationernas representanter säger sig ha små möjligheter till att påverka utformningen och 
finner målsättningarna diffusa. Kontentan av detta tycks således ligga till grund för att de själva 
betraktar sin egen roll i det regionala utvecklingsarbetet som högst perifer och att den primärt 
består i att kommentera de insatser som initieras och genomförs av andra aktörer. Detta skulle 
kunna ligga till grund för en omfattande kritik gentemot Region Dalarna som huvudansvarig 
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aktör för att bedriva regionens utvecklingspolitik, men som jag framförde ovan har detta uppdrag 
i sig tilldelats regionen. Avslutningsvis vill jag därför kort reflektera över regionens förutsättningar 
att också bedriva den tillväxtfrämjande politik som tillväxtprogrammen avser. 

4.2 Regional tillväxt: ett dilemma 
Vad innebär det att driva en tillväxtfrämjande politik? Svaret på en sådan fråga är ofrånkomligen 
av ideologisk karaktär och jag vill därför understryka att denna diskussion tar utgångspunkt i de 
uttalanden som de intervjuade företagsorganisationernas representanter fört fram, vilka i relativt 
hög utsträckning tycks färgade av en borgerlig politisk retorik. Den kritik som i synnerhet riktas 
mot det regionala tillväxtprogrammet handlar om vad som har exkluderats ur programmet, dvs. de 
frågor som inte ryms inom det regionala tillväxtarbetet. Regioncheferna för Svenskt Näringsliv 
och Företagarna exemplifierade med infrastruktur, arbetsrättslagstiftning och skatteregler. Utifrån 
deras perspektiv skulle alltså dessa frågor sättas centralt i ett tillväxtfrämjande arbete och båda 
sade sig återkommande ha fört fram betydelsen av dessa frågor, men att en diskussion om dem 
avvisas med hänvisning till att frågorna inte behandlas inom ramen för arbetet med 
tillväxtprogrammet (avsnitt 3.2.2). Förutom att beakta vilka frågor som inkluderas respektive 
exkluderas i RTP-arbetet, behöver man också fundera på i vilken utsträckning en enskild aktör 
överhuvudtaget kan bedriva en tillväxtfrämjande politik, vilket i sin tur också innebär att fråga sig 
vad som kan främja tillväxt, men också vad tillväxt betyder.  

Regionchefen för Svenskt Näringsliv gav uttryck för en bestämd uppfattning om innebörden av 
tillväxt: tillväxt är ett ekonomiskt mervärdesskapande. Med denna syn i bagaget framträder en 
skeptisk syn till möjligheterna att främja tillväxt genom tillfälliga insatser. Han talar i stället om 
behovet av en attitydförändring till företagande, en attitydförändring som skulle innebära att 
företagens betydelse för tillväxt och för landets välstånd skulle förändras, vilket i sin tur skulle 
innebära en förändrad inställning till de regler och villkor som omger företagande. Någon 
motsvarande tydlig bild av ett alternativ till nuvarande politiska projekt eller program ges inte av 
någon annan informant. Det som däremot är tydligt hos flera av dem är de olika villkor som olika 
slags företag verkar inunder, där småföretag uppfattas bli missgynnade av nuvarande regelsystem i 
vilket hänsyn till storlek många gånger saknas.  

Med utgångspunkt i rådande arbetsmodell med ett offentligt baserat programarbete lyftes också, 
vilket jag nämnde ovan, frågan om olika aktörers förutsättningar till deltagande fram. Vid sidan 
om denna fråga beträffande förutsättningar för deltagande, måste man också beakta frågan om 
vilka det är som ska samverka – vilka aktörer på regional nivå utgör relevanta samverkanspartner? 
Ser man till sammansättningen i Region Dalarnas partnerskap och till de arbetsgrupper som finns 
så är det primärt regionalt baserade aktörer som deltar däri. Denna bild kan kontrasteras mot den 
syn som företagsaktörerna gett uttryck för där det primärt är lokala aktörer som pekas ut som 
relevanta partner i samverkansprojekt; det kan handla om lokala köpmannaföreningar, men också 
Företagarnas lokalföreningar nämns.143 Att driva projekt utgör en del i RTP-arbetet, och de 
aktörer som alltså uppfattas som mest relevanta för detta utgörs av lokala aktörer. Samtidigt ska 
RTP-arbetet drivas på regional basis, vilket innebär att lokalföreningar kan vara svåra att bjuda in. 
En fråga som därmed kan ställas är vilka aktörer regionen bör samverka med. Svaret beror delvis 
på vad som är målsättningen med samverkan. Flera olika målsättningar kan rymmas inom ramen 
för RTP-arbetet, men erfarenheterna från denna studie tycks visa på behov av att regionen och de 
inblandade parterna klargör inte bara målsättningarna med RTP-arbetet, utan också sina egna 
målsättningar med, och förväntningar på, samverkan inom ramen för RTP-arbetet. Härvidlag 
framstår det som att formerna för samverkan och för att bedriva denna slags regionalpolitik ännu 
inte har satt sig, utan befinner sig i ett utvecklingsskede.  

                                                
143 Intervju: Karin Torneklint och Hans Astorin. 
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En betydelsefull nivåskillnad som har utkristalliserats i denna studie handlar om lokal–regional. 
En andra nivåskillnad rör regional–nationell. Denna nivåskillnad synliggörs inte minst i anslutning 
till att tillväxtprogrammets omfång diskuteras, där kritik riktats från företagsaktörernas sida om 
att frågor om exempelvis infrastruktur är undantagna. I förlängningen handlar denna fråga om 
regionernas förutsättningar att genomföra de åligganden som statsmakten har givit dem. I den 
nya regionalpolitiken har regionerna gjorts ansvariga för den långsiktiga utvecklingspolitiken. 
Samtidigt tycks dock regeringen behålla ett starkt grepp om många frågor som omger de 
förutsättningar som regionerna har i fråga om att också främja regional tillväxt. Ett exempel på 
detta är infrastrukturfrågor. Detta område omnämns inte bara av företagsaktörerna i denna 
studie, utan framhålls också i propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet som ett 
viktigt område för regional tillväxt och regeringen betonar betydelsen av att integrera detta med 
regionalpolitiken i stort. Ansvaret för detta område ska dock även framöver ligga på nationella 
aktörer, vilket regeringen motiverar med frågornas långsiktiga planeringshorisont.144 Utan att 
värdera valet av denna konstruktion speglar detta en svårighet som uppstår när ansvarstagande 
och gränsdragningar görs mellan olika nivåer och områden. En uppdelning av ansvar är 
nödvändig och gränsdragningsproblematiken finns där, men betydelsen av samverkan och 
samordning mellan olika aktörer och insatser både inom och utom det direkta RTP-arbetet torde 
vara stort och betonas också i rapporten På väg mot hållbar tillväxt?145  

Utifrån denna beskrivning utkristalliserar sig en problematik som handlar om regionens 
förutsättningar att leda och bedriva ett tillväxtfrämjande arbete. Det tillväxtfrämjande arbetet 
tycks inrymma en rad frågor som rör lagstiftning, men också inställning till företagande, och 
relaterat till dessa frågor kan man fråga sig om regionen har ett tillräckligt stort självstyre för att 
kunna påta sig ledningsansvaret. Parallellt med detta tycks det också finnas svårigheter av den 
motsatta karaktären, dvs. att regionen tycks vara för stor för att kunna samverka med den 
mångfald olika aktörer som finns i en region. Regionen förväntas samla aktörer som kan driva 
projekt och initiera projektverksamhet, men de näringslivsaktörer som förs in uppfattar sig inte 
utgöra den grupp av aktörer som kan bedriva projektverksamhet. Den nuvarande samverkan 
mellan Region Dalarna och Svenskt Näringsliv och Företagarna är därmed primärt av strategisk 
karaktär. För samverkan syftandes till mer praktiska resultat skulle Region Dalarna, enligt dessa 
informanter, behöva vända sig till andra aktörer. De aktörer som föreslås finns huvudsakligen på 
lokal nivå och utgörs av Företagarnas lokalföreningar, köpmannaföreningar och bransch-
organisationer.146 Utöver denna uppfattning om vilka aktörer som kan vara lämpade för att 
bedriva konkret projektarbete lyfter informanterna också fram betydelsen av att Region Dalarna 
utgår från redan existerande nätverk i stället för att skapa nya. De ifrågasätter också principen att 
tjänstemän bjuder in aktörer och förordar att det är tjänstemännen som åker ut till de berörda 
samverkansparterna. Därmed utkristalliseras de två olika ansatser som har präglat de två 
politikområdena näringslivspolitik och miljöpolitik, vilka har förts samman i det nya 
politikområdet regional utvecklingspolitik, nämligen nerifrån och upp respektive uppifrån och 
ned. Det är således ingen oproblematisk uppgift som har ålagts de regionala aktörerna.  

                                                
144 Proposition 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet s. 118. Däremot betonas betydelsen av 
koordinering mellan det regionala programarbetet och den långsiktiga planeringsprocessen för infrastruktur.  
145 På väg mot hållbar tillväxt? Regionala tillväxtprogrammen 2004 (2005) NUTEK s. 87.  
146 Intervju: Karin Torneklint och Hans Astorin. 
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