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SAMMANFATTNING 
 

Region Halland har ansvar för att leda det regionala tillväxtarbetet i Halland. För att säkerställa att 
Halland har bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling beslutade Regionfullmäktige år 
2014 om en Tillväxtstrategi för Halland som skall gälla fram till år 2020. Hallands Tillväxtstrategi utgår 
från 14 slutsatser om tillståndet i Halland. Utifrån slutsatserna har tre mål, åtta strategiska val och 30 
prioriteringar framarbetats. Genom att inrikta det regionala tillväxtarbetet mot de strategiska valen 
och prioriteringarna förväntas Halland bli en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig reg-
ion. I Tillväxtstrategin presenteras också 3 styrkeområden; hälsoinnovation, grön tillväxt och besöks-
näring. 

Region Halland upphandlade år 2017 Kontigo AB för att genomföra en halvtidsutvärdering av Tillväxt-
strategin. Kontigo påbörjade sitt arbete i december 2017 och avrapporterade i april 2018 sitt arbete 
med denna rapport. Kontigos utvärdering har framförallt inriktas på genomförandet av Tillväxtstrate-
gin även om vi också i den mån det varit möjligt betraktat resultaten från strategin. Tonvikten i vår 
informationsinhämtning har skett genom intervjuer med aktörer i Halland. Vi vill rikta ett tack till alla 
informanter för er medverkan.  

Kontigo konstaterar att Tillväxtstrategin är en strategi med potential men att det finns utmaningar att 
hantera. Vi ser behov av att tydligare visa på mervärdet av strategin. Det finns också skäl att se över 
Region Hallands roll som processledare för Tillväxtstrategin. Vi tror att den kan och behöver utvecklas. 
Vi anser också att strategins programlogik är rätt svag vilket begränsar tydligheten i vad som faktiskt 
sker i genomförandet av strategin. I det fortsatta genomförandet fram till år 2020 tycker vi det är 
viktigt att utveckla handlingsplaner eller ge arbetsgrupper i uppdrag att föreslå konkreta aktiviteter 
vars utveckling går att följa med aktivitets- och resultatmål. Vi ser också det som viktigt att genomfö-
randet av strategin i högre grad måste inriktas mot aktiviteter med spets, d v s sådana aktiviteter som 
utan samhandling inte skulle leda till en förändring i Halland.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Region Halland har ansvar för att leda det regionala tillväxtarbetet i Halland. För att säkerställa att 
Halland har bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling har en tillväxtstrategi för Halland 
tagits fram under 2014 och som ska gälla fram till år 2020. I Halland finns också en regional utveckl-
ingsstrategi. Den regionala utvecklingsstrategin sträcker sig mellan 2005-2020 med syfte att inspirera 
och stimulera till att aktörerna i Halland tillsammans skapar ett ännu bättre Halland.1 Tillväxtstrategin 
konkretiserar den regionala utvecklingsstrategins mål och strategier.  

Hallands Tillväxtstrategi utgår från 14 slutsatser om tillståndet i Halland. Utifrån slutsatserna har tre 
mål, åtta strategiska val och 30 prioriteringar framarbetats. Genom att inrikta det regionala tillväxtar-
betet mot de strategiska valen och prioriteringarna förväntas Halland bli en mer attraktiv, inklude-
rande och konkurrenskraftig region. I Tillväxtstrategin presenteras också 3 styrkeområden; hälsoinno-
vation, grön tillväxt och besöksnäring. Ett styrkeområde definieras i Tillväxtstrategin som ett tematiskt 
område där det i regionen  finns särskilt goda förutsättningar för utveckling och tillväxt. I styrkeområ-
det möts näringsliv, högskola, offentlig sektor och andra aktörer för att tillsammans utveckla nya 
lösningar på marknadsbehov och samhällsutmaningar. Kännetecknande är att ett styrkeområde är 
bransch- eller sektorsöverskridande. 

Regionfullmäktige beslutar om Tillväxtstrategin på förslag från Region Hallands tillväxtutskott. En ak-
törsgrupp som också kontinuerligt diskuterar utvecklingen inom Tillväxtstrategin är Kommunbered-
ningen i Region Halland. Kommunberedningen är ett organ för information, samråd och samverkan 
mellan Region Halland och Hallands sex kommuner; Falkenbergs kommun, Halmstads kommun, Hylte 
kommun, Kungsbacka kommun, Laholms kommun samt Varbergs kommun. Obligatoriska frågor för 
kommunberedningen är exempelvis den regionala utvecklingsstrategin och den regionala tillväxtstra-
tegin.2 3 

1.2 Uppdragets syfte och avgränsningar 
Kontigo AB har i uppdrag att genomföra en halvtidsutvärdering av Tillväxtstrategi för Halland 2014-
2020. Halvtidsutvärderingen syftar till att: 

- skapa ett lärande för det fortsatta regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Halland, bortom 
den nuvarande strategins slutdatum (år 2020) 

- ha tyngd på processen men också omfatta resultat  

 
 
 
                                                                            
1 Halland – bästa livsplatsen, 2005, Region Halland.  
2 Överenskommelse om Kommunberedningen, 2015-01-01.  
3 En reviderad överenskommelse om Kommunberedning är under 2018 på beredning.  
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- svara på frågor om och hur strategin fungerat som styrdokument som skapar genomföran-
dekraft, hur genomförandet kan utvecklas fram till år 2020 samt om strategin och de insat-
ser som genomförs har bidragit till att utveckla Halland i rätt riktning?  

Avgränsningen av halvtidsutvärderingen definieras av sex frågeställningar:  

- strategins genomförandekraft 

- organiseringen för samverkan 

- kontaktytor för genomförandet av strategin  

- aktörernas bidrag till målen (hög attraktivitet – stark konkurrenskraft – fler i arbete) 

- erfarenheter som kan utveckla genomförandet under perioden fram till år 2020 

- inspel till framtagandet av en eventuell ny Tillväxtstrategi 

Information för att besvara frågeställningarna har primärt hämtats från intervjuer med aktörer i Hal-
land men också genom analys av för tillväxtarbetet relevant dokumentation.  

1.3 Metoder och överväganden 
Halvtidsutvärderingen baseras på intervjuer med ett flertal aktörer och nyckelpersoner, analys av be-
fintligt skriftligt underlagsmaterial rörande strategins genomförande och årliga uppföljningar, analys 
av handlingsprogram, planer och strategier som relaterar till Tillväxtstrategin såväl på regional nivå 
som lokal nivå. Utvärderingen har också beaktat tillgänglig ekonomisk redovisning av medelsfördel-
ningen mot strategins tre huvudmål.  

Intervjuer 
Avsikten med intervjuerna har varit att fånga hur aktörer i Halland upplever sin egen roll i genomfö-
randet av Tillväxtstrategin. Utifrån vår erfarenhet av tillväxtarbetet i andra regioner har vi delat in 
aktörerna i tre grupper utifrån deras kännedom om Tillväxtstrategin. Den första gruppen består av 
Region Hallands politiker och tjänstepersoner vilka vi utgått från har god och detaljerad kunskap om 
den regionala tillväxtstrategin.  Grupp två inkluderar tjänstepersoner vid kommunerna vilka också 
brukar ha god kännedom om regionala utvecklings-/tillväxtstrategier, om än inte fullt lika detaljerad 
kunskap som den första gruppen. Den tredje gruppen består av regionala aktörer som framförallt är 
operativa genom insatser som stöds av tillväxtstrategin. Gruppen inkluderar också myndigheter som 
genom sina verksamheter kan antas stödja strategins genomförande samt aktörer inom det närings-
livs- och företagsfrämjande systemet som i sina verksamheter stödjer tillväxtarbetet i Halland. Grupp 
3 är viktig för strategins förverkligande även om kunskapen om själva genomförandet av strategin 
vanligen är lägre än för de två andra grupperna. Kontigo vill understryka att vår gruppering inte på 
något sätt är absolut. Med det menar vi att de aktörer i Halland som vi placerat i en specifik grupp kan 
ha såväl mer som mindre relevans och kännedom om den regionala tillväxtstrategin än vad fallet ge-
nerellt är för motsvarande aktör i andra delar av landet.  

Organisationerna/Befattningarna i de tre grupperna har innan vi träffat dem tagit del av de sex fråge-
ställningar (se avsnitt 1.2 ovan) som utgjort huvudfrågor i samtalen:  
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- Grupp 1  - Region Halland 

o politiker i regionstyrelsens tillväxtutskott  

o ledningsgruppen för området utveckling och tillväxt  

o tjänstepersoner vid Region Halland med insikt i Tillväxtstrategins mål, strategiska 
val och prioriteringar  

- Grupp 2 - Kommuner   

o kommunernas ledningsgrupper i Hallands samtliga kommuner  

- Grupp 3 - Aktörer i Halland 

o näringslivs- och företagsfrämjande organisationer:  Företagarna, Svenskt närings-
liv,  Connect, Nyföretagarcentrum, Coompanion, Almi   

o inkubatorer och kompetens: Högskolan i Halmstad, High five, Potential Varberg, 
TEC/IUC, Alexanderssoninstitutet, EMC  

o myndigheter och andra offentliga aktörer: Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, 
Samordningsförbundet  

o civila samhället och övriga aktörer: Hallands bildningsförbund, Hallands idrottsför-
bund, Hushållningssällskapet 

Intervjuer med grupp 1 och 2 har genomförts gruppvis medan intervjuer i grupp 3 genomförts som 
enskilda intervjuer. Samtliga intervjuer har varit i semistrukturerad form. Sammanräknat har drygt 60 
personer medverkat vid något av intervjutillfällena.  

I vår redovisning av intervjuerna kommer vi att använda begrepp som ”många”, ”flera”, ”några” eller 
synonymer till dessa begrepp. "Många” ska relateras till att det är mer än hälften av de svarande som 
delar samma uppfattning. ”Flera” ska tolkas som att färre än hälften men fler än en tredjedel av svaren 
pekar i samma riktning medan ”några” ska läsas som att mindre än en tredjedel av svaren har uttalat 
liknande uppfattning kring frågan.  

Dokumentstudier 
Syftet med dokumentanalysen är att utvärdera i vilken grad mål, strategiska val och prioriteringar i 
Tillväxtstrategin återspeglas i andra strategier, handlingsplaner och projektbeslut av betydelse för den 
regionala tillväxten. Exempelvis är vi intresserade av att se hur regionala strukturfondsprogrammet 
respektive den regionala handlingsplanen för Västsverige relaterar till Tillväxtstrategin, hur doku-
mentation kopplat till kompetensförsörjningsarbetet i Halland relaterar till Tillväxtstrategin, hur kul-
turplanen relaterar mot Tillväxtstrategin, hur infrastrukturella planer (inklusive bredband) relaterar 
till Tillväxtstrategin, hur Energieffektiviseringsstrategin relaterar till Tillväxtstrategin samt hur beslu-
tade projektmedel relateras till Tillväxtstrategins mål, strategiska val och prioriteringar.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  

      
  9 (48) 

 

Dokumentanalysen kommer även att utgå ifrån uppföljningen av Tillväxtstrategin såsom årsuppfölj-
ningar, inrapporteringar till regeringskansliet om det regionala tillväxtarbetet i Halland samt genom-
förda analyser. I dokumentstudien analyserar vi också lokala styrdokument som kommunernas över-
siktsplaner, näringslivsprogram osv. Sammanlagt har vi gått igenom ett 50-tal dokument.  

Rapportens disposition 
Utvärderingen inleds med att presentera en strategis förutsättningar för att kunna göra skillnad. Vilka 
kriterier en strategi bör uppvisa för att lyckas. Rapporten fortsätter därefter med att diskutera resultat 
och måluppfyllelse i Tillväxtstrategin. Utvärderingens huvudfokus läggs i rapportens fjärde kapitel som 
diskuterar halländska aktörers syn på genomförandet av Tillväxtstrategin utifrån halvtidsuppföljning-
ens sex frågeställningar. Rapporten slutsatser ges i kapitel fem där kriterierna för en lyckad strategi 
ställs mot den kunskap om Tillväxtstrategin som inhämtats från intervjuer och dokumentation. Rap-
porten avslutas med ett kapitel som redovisar Kontigos rekommendationer för det fortsatta arbetet 
med tillväxtstrategin i Halland.  
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2 Förutsättningar för en strategi att 
göra skillnad  

2.1 Sammanfattning 
Syftet med kapitlet är att ge en bild av hur en strategi som gör skillnad kan se ut. Vi ser detta som 
viktigt för att ha något att ”hålla upp” halvtidsutvärderingen av Hallands Tillväxtstrategi emot – som 
en slags benchmark. Enligt vår uppfattning finns det flera utgångspunkter som alla ger viktiga förut-
sättningar för en strategi att ”lyckas”. Fyra förutsättningar som vi ser som centrala är: 

- Strategins mervärde; En strategis mervärde relaterar till hur strategin lyckats konkretisera 
vad som är prioriterat i tillväxtarbetet och i vilken grad som genomförandefasen lyckats 
samla regionens aktörer till samhandling rörande dessa prioriteringar. En strategi som bidrar 
till ett starkt mervärde lyckas åstadkomma en förändring som inte varit möjlig utan de val 
och prioriteringar som genomförs gemensamt mellan aktörerna i strategin. 

- Strategins ägandeskap; En väl utvecklad regional strategi har en bredd av aktörer som ställer 
sig bakom strategins val och prioriteringar. Ägarskapet för genomförandet av strategin delas 
av många. I vilken utsträckning som aktörer i regionen upplever att de har ett ägarskap till 
strategin sätts vanligen redan i framtagningsprocessen och förstärks under strategins ge-
nomförandefas. 

- Tillväxtstrategins styrande förmåga; En strategis styrande förmåga relaterar till hur väl stra-
tegin direkt eller indirekt bidrar till genomförandet av aktiviteteter och vägval inom ramen 
för det regionala tillväxtarbetet. Det kan exempelvis handla om i vilken grad som arbetsgrup-
per vid beslut om insatser för sina verksamheter relaterar till strategin. Det kan också handla 
om hur strategin påverkar andra planer, strategier och program som formellt och informellt 
också styr tillväxtarbetet i regionen. För att en strategi ska vara möjlig att styra efter krävs 
att genomförandet av aktiviteter inom strategin är uppföljningsbara och att aktiviteterna är 
möjliga att justera om utvecklingen går mot annat håll än den önskvärda.  

- Strategins aktualitet över tid; En idealstrategi måste förändras med sin omvärld. Den ideala 
strategin förmår också förmedla sitt bidrag till regionens aktörer så att resultaten från de 
gemensamma ansträngningarna blir synliga. En strategi som visar resultat och genomförs 
med full insyn antar vi har större möjlighet att stärka samhandling i en region jämfört med 
en strategi vars resultat inte lyfts fram och där genomförandet inte upplevs som öppet för 
alla. 

Vi är medvetna om att ovanstående förutsättningar inte baseras på något officiellt recept på hur en 
väl utformad och fungerande strategi ska se ut. Ett sådant recept finns inte. Vår idealbild utgår istället 
från den kontext som gäller för regionala utvecklingsstrategier4 i Sverige i allmänhet men också för 
Halland. Den idealbild vi presenterar kan inte sägas vila på vetenskaplig grund. Däremot finns grunder 
 
 
 
                                                                            
4 Vi anser att resonemanget om regionala utvecklingsstrategier är direkt översättningsbart till Hallands Tillväxtstrategi. Hal-
lands Tillväxtstrategi är sett till sitt framtagande, form och genomförande uppbyggt på samma sätt som en regional utveckl-
ingsstrategi.  
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i forskningen att luta sig emot. Främst har vi inspirerats av den forskning som handlar om hur man 
sorterar strategiska utvecklingsuppgifter i ett system av flernivåsamverkan5. I nedanstående kapitel 
kommer vi diskutera förutsättningarna för en ideal strategi. Vi kommer använda resonemanget i ka-
pitlet som ett analytiskt ramverk för våra slutsatser rörande halvtidsutvärderingen av Tillväxtstrategin 
för Halland och som bakgrund för våra rekommendationer.  

2.2 Mervärdet av strategin  
Det har betydelse för en strategis mervärde hur väl strategin lyckas konkretisera vad som är prioriterat 
i tillväxtarbetet och i vilken grad som genomförandet av strategin lyckats samla regionens aktörer till 
samhandling kring prioriteringarna. Innehållet i en strategi kan grovt delas upp i två typer av insatser. 
Insatser som ”måste göras” vilka rör aktörernas ordinarie uppdrag och förordningar6 samt insatser 
som har sin grund i politikens ambition med regionen. Båda dessa insatser kategoriserar vi i det vi 
kallar för strategins kärna. Den andra typen av insatser är gemensamma insatser bland aktörer i reg-
ionen som inte blivit av utan strategin. Insatser som vi i det följande kallar strategins spets. Insatser 
inom spetsen är ur en förändringssynpunkt de mest intressanta då de har tydligast bäring mot att 
samla regionens aktörer i ett gemensamt arbete för att åstadkomma förändring.  

Strategis kärna och spets 
Uppdelningen av strategins insatser i kärna och spets möjliggör ett resonemang kring vad strategin 
samlat vill åstadkomma. Syftar strategin till att stärka regionens kärnverksamheter eller syftar strate-
gin till att utveckla regionens spetsverksamheter? Hur ser balansen av aktiviteter riktade mot kärna 
och spets ut i genomförandet av strategin?  

Vår idealbild av en strategi är en strategi som tydliggör skillnaden och balanserar innehållet mellan 
strategins kärna och dess spets. Detta innebär enligt oss att strategin förmår att möta både formella 
krav på att fånga de områden som ingår i uppdraget och de politiska ”kraven” på att berätta om vad 
man gör för att skapa den kompletta målbilden och utgångspunkten för det regionala tillväxtarbetet. 
Men strategin förmår också berätta hur de utmaningar man ännu inte möter ska kunna nås och med 
ambitionen om att involvera territoriets aktörer i en bredare samhandling måste dessa utmaningar 
också mötas med insatser som engagerar flera. En strategi som saknar en sådan spets riskerar i värsta 
fall bli överflödig. Figur 1 illustrerar detta resonemang.  

 

 

 

 

 
 
 
                                                                            
5 Se exempelvis Piattoni, S. (2010),”The theory of multi-level governance: conceptual, empirical, and normative challenge’s”, 
Oxford University Press. 
 
6 Vi avser här främst Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete och från juli 2017 Förordning (2017:583) om regionalt 
tillväxtarbete.  
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FIGUR 1 STRATEGINS OLIKA SYFTEN – MELLAN KÄRNA OCH SPETS 

 

 

 

Samhandling har betydelse för arbetet i strategins spets 
Att arbeta med insatser som leder till regional förändring kräver att aktörerna tänker utanför sina 
vanliga ”boxar”. Det behövs både tålamod och kvalitet i processledningen av den regionala strategin 
för att samhandling för förändring ska ske. I framtagandet av strategier brukar regionens aktörer van-
ligtvis nå en samsyn kring vad som är utmaningarna, vilka övergripande mål som är realistiska och 
vilka prioriteringar som krävs för att nå målen. Däremot har regionala strategier en egenhet att vara 
sparsmakade kring frågor som rör hur aktörerna gemensamt bör arbeta med prioriteringarna för att 
uppnå målen. Hur:et är beroende av att prioriteringarna är konkreta, vilket oftast inte är fallet i reg-
ionala strategier. Är de inte tillräckligt konkreta i strategin behöver prioriteringarna istället tydliggöras 
i till strategin underliggande handlingsplaner. Oavsett om prioriteringarna sätts på en tillräckligt kon-
kret nivå i strategin eller om de behöver konkretiseras i handlingsprogram återkommer vi till att frå-
gorna om hur prioriteringarna ska genomföras och av vilka är centrala för att uppnå en gemensam 
förändringsprocess. För samhandling räcker det inte att relevanta aktörer samarbetar i gemensamma 
projekt. För samhandling som leder till verklig förändring krävs också att aktörerna efter sina egna 
förmågor förändrar arbetet i sina verksamheter så att de stärker de gemensamma målen.  

Mervärde utifrån förändring har att förhålla sig till ett eller flera perspektiv  
Målen i regionala strategier är oftast utformade så att de lyfter betydelsen av förändring och utveckl-
ing. För att driva förändringsarbetet i rätt riktning finns enligt oss ett antal perspektiv att förhålla sig 
till. Vi brukar lyfta tre perspektiv som särskilt centrala:  

- ett territoriellt perspektiv – genom att fokusera på ett territorium där ingen enskild aktör har 
det samlade ansvaret 
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- ett sektorsperspektiv – genom att lyfta frågor som går på tvärs med de sektorer som verk-
samheten normalt är indelad i 

- ett tidsperspektiv – genom att lyfta frågor som är mer långsiktiga än vad som ryms i ordinarie 
verksamhetsperspektiv, vilka ofta är 1-åriga 

 Territoriella perspektivet 
Inte minst regionala utvecklingsstrategier kombinerar ofta flera av dessa perspektiv. Dels har de som 
grundläggande premiss att strategin rör det regionala territoriet. Den regionalt utvecklingsansvariga 
myndigheten har oftast samma territoriellt avgränsade ansvar som det området som strategin avser, 
medan kommunerna däremot förstås har det kommunala territoriet som sitt ansvarsområde. Tillsam-
mans delar man dock ansvaret för hela det regionala territoriet. En regional utvecklings-/tillväxtstra-
tegi som ”i sin spets” ska göra skillnad bör därför ta sin utgångspunkt i att kombinera lokala och reg-
ionala frågor för att stärka den samlade utvecklingen av territoriet. Frågor som enbart regionen an-
svarar för eller som enbart kommunerna ansvarar för bör inte ha en alltför framträdande roll i strate-
gins spets. Dessa frågor hanteras istället i strategins kärna.  

 Sektoriella perspektivet 
Regionala utvecklingsstrategier spänner ofta över många branscher och samhällssektorer. Delvis in-
teragerar denna aspekt med rollfördelningen mellan kommunen och regionen. Men det finns också 
frågor där sektorsgränserna tydligt går inom t.ex. kommunen och regionen, liksom sektorer där kom-
munerna och regionen delar ett ansvar (såsom exempelvis inom infrastruktur och utbildning). En 
framgångsrik strategi bör ha sin spets i de frågor som går på tvärs mellan sektorerna eller som för 
samman exempelvis den lokala och regionala nivån inom en sektor. 

 Tidsperspektivet 
De flesta regionala utvecklingsstrategier har som mål att lyfta frågor som går utöver det löpande ettå-
riga verksamhetsplaner eller budgetperspektivet. Detta gäller särskilt de frågor där strategins spets 
bör ligga. Allra helst önskar man att långsiktigheten till och med kan sträcka sig över flera mandatpe-
rioder. Det finns förstås en risk i att de riktigt långsiktiga strategierna blir ”omsprungna” av samhälls-
utvecklingen och att vissa frågor och prioriteringar efter en tid kan kännas överspelade och inaktuella. 
Enligt vår bedömning så kännetecknas framgångsrika regionala strategier av att de förmår att i sin 
spets sätta fokus på frågor och prioriteringar som präglas av en långsiktig karaktär. 

2.3 Strategins ägarskap   
För att nå en väl fungerande strategi krävs ett väl förankrat framtagande. En grundförutsättning är att 
alla parter som antas medverka till strategins genomförande också haft möjlighet att påverka strate-
gins innehåll och utformning samt att förstå dess innebörd. Viktigt är att aktörerna i regionen också 
känner delaktighet i möjligheten att kunna påverka justeringar i strategin under genomförandefasen. 
Vi anser såklart att förankringen av hela strategin är fundamental för ett lyckat genomförande. Men 
vi tror att förankringen är särskilt viktig för insatser som inryms i strategins spets. För att samhandla 
kring förändring är det av betydelse att aktörerna hela tiden ser och förstår vilka prioriteringar som 
görs för att nå framgång i strategins spets och vad de kommer att innebära för den egna organisat-
ionens vägval och insatser. Här är återigen processledningen av den regionala strategin av betydelse.  
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Förankring av verksamhet i strategins kärna och i strategins spets 
Förankringen av insatser som rör strategins kärna är enligt oss betydligt enklare än förankring av in-
satser som relaterar till strategins spets. Huvudfrågan för regionens aktörerna vad det avser strategins 
kärna är att tillförsäkra att deras verksamheter finns med i strategin. Inte minst har detta betydelse 
då synbarheten i strategin är argument för finansiering från den utvecklingsansvariga organisationen, 
strukturfonder osv. Det som är mer utmanande i förankringsarbetet rör strategins spets – var ska den 
ligga, och vilka krav ställer strategins genomförande på de berörda aktörerna t.ex. när det gäller ut-
hållighet, omprioritering eller fokusering. En förankring innebär i det fallet också ett accepterande av 
att strategins mål kommer att påverka andra mål, insatser och verksamheter i den egna organisat-
ionen. Under genomförandefasen av strategin är vår erfarenhet att strategins processledning konti-
nuerligt måste påminna aktörerna om att hålla kvar arbetet mot de gemensamt fastställda målen. 
Vanligtvis är ”minnet” hos aktörerna vad man gemensamt kommit överens om att genomföra bättre 
under strategins första år, jämfört med det ”minne” aktörerna har längre in i genomförandefasen.  

Risker förknippat med förankringsprocessen 
Det finns flera risker kopplade till en strategis förankringsprocess. En uppenbar risk ligger i att berörda 
parter inte involveras i strategin och därmed inte heller känner ett ägarskap till strategin. En annan 
typ av risk ligger i att de verksamheter strategin omfattar, dess prioriteringar - i synnerhet i de delar 
vi kallar strategins spets - ska komma att ”hota” de berörda verksamheternas upplevda kärnområden 
eller målen för dessa. Detta kan betyda att olika verksamhetsföreträdare ”går i försvar” för sina kärn-
verksamheter. Ett resultat av det blir dåliga förutsättningar för ett effektivt genomförande av strategin 
något som inte är en ovanlig utveckling i samband med framtagandet av regionala utvecklings- och 
tillväxtstrategier. I allt för många fall blir strategin så bred att allt är möjligt, något som självklart är 
ytterst begränsande i diskussioner om vad som verkligen behöver göras. Regionala strategier (och 
även strategier på andra nivåer) har enkelt för att prioritera men svårt att prioritera bort. Vi tror dock 
att det är avgörande för att nå förändring att diskussionen förs i framtagningsprocessen men också 
kontinuerligt i genomförandet av strategin. Att aktörerna i regionen ständigt för samtal kring hur spet-
sen ska skapas, hur prioriteringar för att nå dit behöver justeras och att det finns en vilja att omallokera 
resurser mot aktiviteter som visar sig nödvändiga för att uppnå förändring.  

2.4 Strategins styrande förmåga 
En strategi ska stödja aktörer i regioner vid val och prioriteringar av insatser. För verksamheter som 
relaterar till strategins kärna finns bland aktörerna i regionen redan upparbetade styr- och uppfölj-
ningssystem som exempelvis verksamhetsplanering, budgetprocesser, verksamhetsberättelser, års-
redovisningar osv. I den ideala strategivärlden skulle aktörernas uppföljningssystem docka i och mata 
ut relevant information till ett samlat regionalt styr- och uppföljningssystemet för insatser i strategins 
kärna. Även om ett sådant system knappast kommer utvecklas under överskådlig tid är det ändå vik-
tigt för styrningen av insatserna i regionala strategier att hitta former för att få information om vilka 
insatser och vilken finansiering som exempelvis kommunerna räknar in som sina insatser i den region-
ala strategins kärna.  

Kraven på styr- och uppföljningssystem ser annorlunda ut för de delar av strategin som rör dess spets. 
Här saknas vanligtvis ett samlat styr- och uppföljningssystem bland aktörerna. Ett sådant system be-
höver i någon mening skapas för att kunna styra insatser med bäring mot spetsen i strategin. Styr-
ningen och uppföljningen i spetsen måste vara relevant utifrån de perspektiv där strategin ska göra 
skillnad (det geografiska perspektivet och det tematiska perspektivet). Av vikt för styrningen är att de 
aktörer som berörs av insatserna känner gemensamt ansvar och ägarskap för det förändringsarbete 
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som ska nås i strategins spets. Huvudfokus i denna del av styrningen bör ligga på att få aktörerna att 
faktiskt göra något de annars inte skulle ha gjort. Styr- och uppföljningssystemen bör utgå från utma-
ningsrelaterade ambitioner och mål. Styrningen bör kunna presentera vad ett samlat genomförande 
verkligen kommer att tillföra, i jämförelse med vad man åstadkommer enskilt hos respektive aktör.  

På samma sätt som strategin ska balansera mellan kärna och spets måste således styrningen balansera 
mellan att å ena sidan nyttja ordinarie system för planering, styrning och uppföljning och å andra sidan 
skapa ett system för att följa de delar av strategin där de särskilda utmaningarna adresseras genom 
långsiktig, territoriell och sektorsövergripande samhandling, i vad vi kallar strategins spets.  

2.5 Strategins aktualitet över tid  
En idealstrategi skapar engagemang bland aktörer i regionen. Det gör den genom utmaningsdrivna 
mål som då de uppnås har bidragit till önskade effekter i det regionala förändringsarbetet. Den ideala 
strategin förmår också att justera sina insatser då mål som strategin kortsiktigt styr mot inte verkar 
uppnås eller om ändrade omvärldsförhållanden kräver förändrade insatser. Det är oavsett orsak vik-
tigt för strategins trovärdighet att korrigeringar i strategin sker i en öppen process. Processledningen 
har här ett ansvar i att tydliggöra hur förändringar i prioriteringar och aktiviteter kommer påverka det 
behov utifrån vilket aktörerna samhandlar.  

Målen i strategin är således viktiga av minst två skäl för att hålla strategins aktualitet vid liv. Dels ska 
målen driva på det långsiktiga engagemanget. Dels ska målen kunna användas som riktvärden i den 
löpande justeringen av strategins insatser. Vår bedömning är att det krävs mål som relaterar till tre 
olika nivåer:  

- övergripande mål som är de visionära målen eller det s.k. effektmålen  

- resultatmål som visar förändringar i närtid  

- aktivitetsmål som bedömer genomförandet av strategin 

Det övergripande målet visar strategins vision  
I en ideal strategi finns det ett visionärt mål. Ett övergripande mål som omfattar och engagerar hela 
eller så stora delar av territoriet och dess aktörer som möjligt. Det främsta syftet är att fungera som 
inspiration, samlingspunkt för alla de aktörer som ska bidra till dess uppfyllande. Vi tror också att det 
är viktigt att detta mål i så stor utsträckning som möjligt är inkluderande, dvs. att många kan känna 
sig berörda och angelägna att bidra till målet. 

De övergripande målen bör relatera till en förändring, ett nyläge. Genom att se det övergripande må-
let ska det bli tydligt vad regionen vill påverka genom strategins samlade prioriteringar och aktiviteter. 
Samtidigt medför den breda ansats som ofta definierar de övergripande målen att de faktorer som 
påverkar målen är många och att de insatser som genomförs i strategi endast kommer ge ett mindre 
bidrag till dessa mål.  
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Resultatmål visar förändringar i närtid  

Mellan de övergripande målen och målen för aktiviteterna (se nedan) behövs också mål som visar 
resultaten från aktiviteterna. Tillskillnad mot de övergripande målen ska dessa resultatmål kunna mä-
tas i ett mer omedelbart och aktivitetsnära perspektiv. Resultatmålen bör finnas för aktiviteter både i 
strategins kärna och dess spets.  

I den ideala strategin är det en fördel om strategin identifierar ett antal resultatmål som bryts ned för 
särskilda fokusområden/utmaningar. Dessa kan mål ser vi framförallt bör relatera till aktiviteter i stra-
tegins spets. Målen som mäter resultat inom fokusområden bör vara utmaningsdrivna. Liksom resul-
tatmål i allmänhet bör de vara konkreta och möjliga att följa upp (dvs. objektivt avgöra om de är upp-
nådda eller inte). De utmaningsdrivna resultatmålen bör tydligt avse förändringar i någon form av 
tillstånd i regionen och det är i termer av förflyttningen av detta tillstånd som målet bör formuleras. 
Här talar vi om mål som härleds i de specifika utmaningar strategin önskar möta och framförallt ge-
nom de extraordinära insatser eller den samhandling som strategin syftar till i detta avseende. Dessa 
mål bör vara så konkreta som möjligt men ändå formulerade i termer av en önskad förändring i det 
tillstånd man vill påverka. Utmaningsdrivna mål kan antingen inkluderas i strategin men kanske hellre 
konkretiseras i handlingsplaner till strategin.  

Aktivitetsmål bedömer vad som genomförs i strategin  
Strategin behöver också visa på aktivitetsmål. D v s vilket utfall som förväntas av aktiviteterna. Dessa 
mål kan vara gemensamma för strategins kärna och dess spets, även om det kan vara svårare att 
formulera målen för vilka aktiviteter som ska skapa spetsen i strategin, då dessa sannolikt rymmer ett 
större mått av nyskapande och svårförutsägbarhet. Häri finns också ett mått av ömsesidigt beroende 
mellan målen, så att målen för de aktiviteter man önskar göra inom kärnan påverkas av målen för 
strategins spets. Spetsen handlar ju i viss mån om att göra aktiviteterna annorlunda. Aktivitetsmålen 
bör inte presenteras i strategin men väl i strategins handlingsplaner. 

SMART-kriterierna  
Utöver det som har sagts ovan bör generella kriterier för målen tillämpas, t.ex. de som brukar benäm-
nas som SMART-kriterierna. Det vill säga målen bör vara specifika eller så precist formulerade som 
möjligt. De bör vara mätbara, vilket Kontigo brukar uttolka som att det bör vara möjligt för två parter 
att komma till samma slutsats omkring huruvida man har nått målen eller inte. De bör vara accepte-
rade, av de som berörs som en del i förankringsarbetet. De bör vara realistiska, dvs. satta på en nivå 
som både inspirerar men som samtidigt är möjligt att uppnå. Och slutligen, de bör vara tidsatta, dvs. 
man bör definiera när målen ska ha uppnåtts. 
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3 RESULTAT 

3.1 Sammanfattning 
Syftet med avsnittet är att presentera i vilken utsträckning som insatserna i Tillväxtstrategin har ge-
nomförts eller planeras att genomföras. Avsnittet syftar även till att illustrera hur måluppfyllelsen av 
Tillväxtstrategin ser ut i halvtid. Uppföljningen baseras dels på en matchningsanalys mellan insatser 
angivna i Tillväxtstrategin och genomförda insatser i de årliga uppföljningsrapporterna. Dels på inter-
vjuer inom ramen för halvtidsutvärderingen samt utifrån en översyn av analyser, beslutsunderlag, 
strategier, planer och program som relaterar till insatser i Tillväxtstrategin under perioden 2014–
2017.  

Mål och indikatorer mäter förändring i Halland  
Vi konstaterar att strategins tre mål ”hög attraktivitet”, ”stark konkurrenskraft”, ”fler i arbete” utveck-
lats positivt under perioden 2014-2017. Huvudindikatorerna ”nettoinflyttning”, ”lönesumma” och 
”förvärvsarbetande män och kvinnor” ligger alla år 2017 över sina målvärden. De mål och indikatorer 
som presenteras visar ambitionen vart Halland vill och hur Halland utvecklas mot dessa mål. Vi anser 
dock, att de mål och indikatorer som används i strategin ger inte ger svar på strategins förmåga att 
stärka Hallands attraktivitet, konkurrenskraft och förvärvsmöjligheter. För att mäta det måste ytterli-
gare mål komplettera strategin.  

Strategin saknar resultatfokus  
Vi är väl medveten om svårigheten (omöjligheten!) med att konstruera mål som mäter regional för-
ändring endast utifrån insatser i en tillväxtstrategi. Regional utveckling är alltför komplex för att reg-
ional förändring enbart ska kunna härledas till enskilda strategier och insatser. Samtidigt anser vi att 
den uppföljning som idag görs av Tillväxtstrategin, där målen i hög utsträckning påverkas av omvärlds-
faktorer som exempelvis konjunkturen, är oerhört trubbigt för att användas för att bedöma tillväxt-
strategin bidrag till utvecklingen i Halland. Vår rekommendation är därför att uppföljningen av Till-
växtstrategin kompletteras med en mellanliggande målnivå. En resultatnivå som syftar till att presen-
tera en mer omedelbar och aktivitetsnära bild av hur strategin bidrar till de tre mer övergripande 
regionala utvecklingsmålen, hög attraktivitet, stark konkurrenskraft och fler i arbete.  

Snäv syn på vilka insatser som inkluderas i den ekonomiska redovisningen 
av Tillväxtstrategin  
Vi tycker att de medel men även de insatser som presenteras inom ramen för den årliga uppföljningen 
av Tillväxtstrategin ger en alltför begränsad bild av de tillväxtfrämjande insatser som sannolikt pågår 
och som har bäring mot strategiska val och prioriteringar i strategin. Nuvarande uppföljning betraktar 
exempelvis endast Region Hallands finansiering, nationella medel från anslag 1:1 och i förekommande 
fall andra nationella anslag i redovisningen av strategins finansiering. Vår rekommendation är att åt-
minstone kommunernas medfinansiering, till aktörsgemensamma samarbetsprojekt mot strategins 
olika målområden inkluderas och tydliggörs i de årliga uppföljningarna.  
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3.2 Målen i Hallands Tillväxtstrategi  
Hallands Tillväxtstrategi utgår från 14 slutsatser om tillståndet i Halland. Utifrån slutsatserna har tre 
mål, åtta strategiska val och 30 prioriteringar framarbetats. Genom att inrikta det regionala tillväxtar-
betet mot de strategiska valen och prioriteringarna förväntas Halland bli en mer attraktiv, inklude-
rande och konkurrenskraftig region. Epitet som tillika utgör strategins huvudsakliga mål. Tabell 1 pre-
senterar måluppfyllelsen för Tillväxtstrategins tre huvudmål 2014-2017. 

TABELL 1. MÅLUPPFYLLELSE FÖR TILLVÄXTSTRATEGINS TRE HUVUDMÅL 2014-2017 

 Indikator Mål Läge  
2014 

Läge  
2015 

Läge 
2016 

Läge 
2017 

Hög attrakti-
vitet 

Flyttningsö-
verskott från 
övriga Sverige 
till Hallands 
län  

1 200 perso-
ner per år 

971 1 004 1 237 1 541 

Stark kon-
kurrenskraft 

Utvecklingen 
av lönesum-
man per sys-
selsatt natt-
befolkning i 
Hallands län 

Bland de tre 
bästa i Sve-
rige 

4:e plats 3:e plats uppgift 
saknas 

uppgift 
saknas 

Fler i arbete Förvärvsfre-
kvensen (20-
64 år) för 
kvinnor och 
män i Halland 

Bland de tre 
högsta i Sve-
rige 

Kvinnor och 
män högst i 

Sverige. 

Kvinnor och 
män högst i 

Sverige. 

uppgift 
saknas 

uppgift 
saknas 

Källa: Uppföljning av Tillväxtstrategin, 2015, 2016, 2017, Region Halland. 

Målen och indikatorerna i strategin ger en riktning vart Halland vill med det regionala tillväxtarbetet. 
Målen upplever vi är lågt satta och de relaterar inte heller enligt oss till några konkreta utmaningar 
som Tillväxtstrategin ska lösa. Utfallet för perioden 2014-2017 visar på en positiv trend för utveckl-
ingen i Halland. Vid det senaste mätåret har också samtliga mål uppnåtts eller överträffat sina mål-
värden. Till de tre huvudindikatorerna ”flyttöverskott”, ”lönesumma” och ”förvärvsfrekvens” finns 
också ett flertal kompletterande indikatorer. De kompletterande indikatorerna visar de strategiska 
valens utveckling. I 2017 års uppföljning visar 15 av totalt 33 mätbara indikatorer en positiv utveckling 
sedan 2016. I 2016 års uppföljning visar 18 av totalt 33 mätbara indikatorer en positiv utveckling sedan 
2015. Trots en god måluppfyllelse för huvudmålen och en positiv utveckling för närmare hälften av de 
kompletterande indikatorerna under de senaste året vill vi flagga för att hela 40 procent (4 stycken) 
av indikatorerna inom målområdet ”stark konkurrenskraft” visar på en negativ utveckling mellan 2016 
och 2017.  

Vi vill lyfta detta konstaterande då det teoretiskt kan härledas att en fallande konkurrenskraft riskerar 
att begränsa efterfrågan på arbetskraft (målet fler i arbete) som på sikt kan komma påverka Hallands 
attraktivitet (målet hög attraktivitet) negativt. Tabell 2 illustrerar de kompletterande indikatorernas 
utveckling relativt det föregående årets nivå.  
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TABELL 2. INDIKATORERNAS UTVECKLING FRÅN FÖREGÅENDE ÅR 

Samtliga indikatorer inom 
”Hög attraktivitet” 

Uppfyllt 
 målvärde 

2017 
2016 

Samtliga indikatorer inom  
”Stark konkurrenskraft” 

Uppfyllt 
målvärde 

2017 
2016 

Samtliga indikatorer 
inom  

”Fler i arbete”.  

Uppfyllt målvärde 
2017 
2016 

Tillgänglighet * 
* 

Bruttoregionprodukt 
(BRP) 

* 
* 

Barn i ek. utsatta 
hushåll 

* 
* 

Bredband * 
* 

BRP per sysselsatt * 
* 

Språkremisser * 
* 

Pendling * 
* 

Förädlingsvärde i Hallands 
näringsliv 

* 
* 

Barnens BMI vid 4 
års ålder 

*(k) *(m) 
*(k) *(m) 

Huspriser * 
* 

Sysselsättning efter nä-
ringsgrenar 

* 
* 

Amning * 
* 
 

Kollektivtrafikens  
andel 

* 
* 

Nyföretagande  * 
* 

Postpartum de-
pression hos mam-
man 

* 
* 

Andel förnyelsebar energi * 
- 

FoU-investeringar * 
- 

Skolavhopp * 
* 

Minskade CO2 utsläpp * 
* 

Styrkeområden i Halland * 
* 

Behöriga till gymna-
sium 

* 
* 

Studieförbund  * 
* 

Övergång till högskola 
inom 3 år 

* 
* 

Sysselsättning * 

Kulturverksamhet * 
* 

Exportutveckling * 
* 

Allmän matchnings-
grad 

- 
* 

Tillgång till sjukvård * 
* 

Utlandsägda  
bolag 

* 
* 

Etablerade/stu-
derande 1 år efter 
gymn. 

* 
- 

Tillgång till service  * 
- 

  Arbetslöshet * 
* 

Ojämlik hälsa - 
- 

  Ungdoms- 
arbetslöshet 

* 
* 

    Utanförskap * 
* 

 
Not: En samlad bedömning av respektive indikators utveckling presenterades första gången i uppföljningsrapporten för år 
2016.  
Därför visas ingen måluppfyllelse för uppföljningsåret 2015 i tabellen.  
 
*=positiv utveckling, *=negativ utveckling, *=oförändrat  
 
Källa: Uppföljning av Tillväxtstrategin, 2016, 2017, Region Halland. 
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3.3 Möjligheten att styra insatser utifrån måluppfyllelsen 
De indikatorer som används för att beskriva måluppfyllelsen i Tillväxtstrategin relaterar till register-
data på regional nivån. En brist med sådana data är den eftersläpning som statistiken uppvisar. För 
indikatorerna ”lönesumma” och ”förvärvsfrekvens” är eftersläpningen två år. Måluppfyllelsen år 2017 
för målen ”stark konkurrenskraft” och ”fler i arbete” rör nivån på målen år 2015. Endast indikatorn 
”flyttningsöverskott” relateras till det år som uppföljningsrapporten avser. Av de 34 kompletterande 
indikatorerna finns 1 indikator som relaterar mot det år som uppföljningen avser, 17 indikatorer pre-
senterar utvecklingen året innan, 11 indikatorer presenterar utvecklingen 2 år innan och 4 indikatorer 
presenterar utvecklingen 3 år innan.  

Kontigo är väl medveten om att tillväxtarbetet i svenska regioner måste förhålla sig till att statistik på 
regional nivå dras med eftersläpningar som begränsar statistikens användbarhet som aktuell rikt-
ningsgivare för valet av framtida aktiviteter. Ambitionen med uppföljningen av Tillväxtstrategin som 
den presenteras i de årliga uppföljningsrapporterna: ”Uppföljningen av tillväxtstrategin är ett konti-
nuerligt arbete som ska ske årligen. Syftet är att kunna följa hur Halland utvecklas mot de övergripande 
målen och de strategiska valen i tillväxtstrategin. Resultatet från uppföljningen kommer att ligga till 
grund för samtal och diskussioner på såväl regional som nationell nivå.”7 bör därför ses i detta per-
spektiv.  

3.4 Målens förmåga att presentera vad Tillväxtstrategin bidrar med 
Som målen är beskrivna – Hög attraktivitet, Stark konkurrenskraft, Fler i arbete – mäts ambitionen för 
den samlade utvecklingen i Halland. Målen ger förvisso en värdefull bild av hur Halland utvecklats men 
saknar förmåga att återkoppla till Tillväxtstrategins bidrag till Hallands utveckling. Vi anser att det varit 
en fördel med ytterligare målnivåer i Tillväxtstrategin. Genom fler målnivåer skulle programlogiken i 
strategin stärkas. I såväl Tillväxtstrategin som i de årliga uppföljningarna av Tillväxtstrategin saknas 
idag uttalade aktivitetsmål och utmaningsinriktade resultatmål för strategiska val och prioriteringar. 
Det saknas även uttalade mål kring vad Tillväxtstrategin vill uppnå med de utpekade styrkeområdena; 
Hälsoinnovation och Besöksnäring. För styrkeområdet Grön tillväxt har under 2017 en handlingsplan 
tagits fram för perioden 2018-2020. I handlingsplanen presenteras ett antal aktivitetsmål. Vi anser att 
handlingsplanen är ett bra exempel på hur aktivitetsmål kan användas för att konkretisera ambition-
erna också för strategiska val i Tillväxtstrategin liksom för de två andra styrkeområdena. I handlings-
planen för Grön tillväxt saknar vi dock resultatmål.8  

Även om Tillväxtstrategin saknar aktivitets- och resultatmål tycker vi att strategins skrivningar ändå 
bjuder in till möjligheter att inkludera aktivitetsmål och resultatmål i genomförandet av strategin. Vi 
tycker det skulle vara värdefullt om det till prioriteringarna presenterades aktivitets- och resultatmål. 
Vi tror dock att denna typ av mål inte ska hanteras i Tillväxtstrategin. Risken är att resonemanget i 
strategin upplevs som för detaljerat. Istället tycker vi att målen bör hanteras i handlingsplaner till 

 
 
 
                                                                            
7 Uppföljning av Tillväxtstrategin, 2016, 2017, Region Halland. 

8 Vår bedömning är att resultatmål är nödvändiga för att öka tydligheten mellan de aktiviteter som genomförs inom handlings-
planen och de effekter som Tillväxtstrategins övergripande mål speglar. I nuäget anser vi att gapet mellan handlingsplanens 
aktivitetsmål och Tillväxtstrategins övergripande mål och indikatorer som idag likställs med handlingsplanens övergripande mål 
är för stort för att på ett tydligt sätt kunna utvärdera aktiviteternas bidrag till strategins övergripande mål.  
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strategin. På liknande sätt ser vi fördelar med att även komplettera styrkeområdena Hälsoinnovation 
respektive Besöksnäring med aktivitets- och resultatmål .  

Även ifall Tillväxtstrategin kompletteras med aktivitets- och resultatmål för prioriteringarna är vi med-
vetna om att strategins övergripande mål i hög utsträckning fortfarande påverkas av insatser som inte 
direkt kan härledas till Tillväxtstrategin. Vi anser dock att tillförandet av aktivitets- och resultatmål för 
prioriteringarna skulle tydliggöra bidraget från prioriteringarna till målen. Genom inkluderingen av 
aktivitets-  och resultatmål i strategin bedömer vi att strategins programlogik skulle bli mer robust.  

Vi exemplifierar hur införandet av aktivitets- och resultatmål skulle tydliggöra programlogiken i Till-
växtstrategin utifrån prioriteringen ”Utveckling av sociala innovationer och socialt företagande för fler 
i arbete”. Genom att arbeta med aktivitets- och resultatmål för samtliga prioriteringar skulle priorite-
ringarnas samlade bidrag till de strategiska valen tydliggöras och de strategiska valens bidrag till stra-
tegins övergripande mål bättre synliggöras. 

Exempel på programlogik utifrån prioriteringen ”Utveckling av sociala inno-
vationer och socialt företagande för  fler i arbete”  
Prioriteringen ”Utveckling av sociala innovationer och socialt företagande för  fler i arbete” lyfter att:  

”Sociala innovationer omfattar nya idéer, produkter, tjänster och modeller som kan öka den sociala 
hållbarheten i samhället. Eftersom sociala innovationer utvecklas för att möta sociala behov och sam-
hällsproblem så är det inte enbart ekonomisk vinning som står i centrum. Det ställer speciella krav på  
finansiärer och andra som ger stöd. Framtagandet av sociala innovationer kan ske tvärsektoriellt och 
med fördel i samverkan mellan flera olika aktörer inom både ideella, privata och offentliga sektorn. 
Matchningsprocesserna är av stor betydelse och mötesplatser kan behöva utvecklas.” 

Prioriteringen inkluderar enligt oss minst två konkreta aktiviteter: 

- informationsinsatser riktade mot aktörer i det företagsfrämjande systemet kring de behov 
som sociala innovationer och socialt företagare ställer  

- initiera mötesplatser med deltagare från ideella, privata och offentliga sektorn  

Förslag på aktivitetsmål för dessa båda aktiviteter kan vara: 

- x aktörer i det företagsfrämjande systemet har mottagit information om behovet av stöd till 
sociala innovationer och socialt företagare 

- z mötesplatser har skapats med deltagare från y organisationer jämnt fördelade över den 
ideella, privata och offentliga sektorn  

Resultatmål för prioriteringen ”Utveckling av sociala innovationer och socialt företagare för fler i ar-
bete” skulle kunna vara:  

- antalet aktörer som beviljats medel för insatser riktat mot sociala innovationer och/eller so-
cialt företagande har ökat med r stycken 

- antalet sociala innovationer har ökat med n stycken som följd av ökad matchning av aktörer 
vid någon av de z mötesplatserna 
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Genom att fler aktörer möjliggörs finansiering för att arbeta med sociala innovationer och/eller socialt 
företagande, samt att antalet sociala innovationer ökat som följd av stärkt samverkan bör förutsätt-
ningarna till att få fler i arbete ökat. Fler i arbete är det övergripande målet för det strategiska valet 
”Halland, en region som har en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad” som prioriteringen 
”Utveckling av sociala innovationer och socialt företagande för fler i arbete” sorteras under.  

3.5 Fördelning av medel mot Tillväxtstrategins målområden 
I vår halvtidsutvärdering har vi bett Region Halland redovisa finansieringen av insatser inom Tillväxt-
strategins olika målområden. I redovisningen inkluderas endast Region Hallands egen finansiering 
samt det statliga 1:1 anslaget. Absolut mest medel har allokerats till målområdet ”Stark konkurrens-
kraft”. Närmare 60 miljoner kronor har fördelats till målet ”Stark konkurrenskraft” under perioden 
2014-2017. Att jämföras med 12 miljoner för målet ”Fler i arbete” och 9 miljoner för målet ”Hög at-
traktivitet”.  

Utöver ovan nämnda medel redovisar Region Halland också 27 miljoner kronor för bredbandssats-
ningar under åren 2015-2017 inom området ”Ökad attraktivitet” och 2 miljoner i anslag för främja 
kvinnors företagande inom området ”Stark konkurrenskraft” och 250 000 kronor i anslag för att 
främja kvinnors företagande inom området ”Fler i arbete” år 2014.  

FIGUR 2. FINANSIERING AV TILLVÄXTSTRATEGIN GENOM REGION HALLAND OCH DET STATLIGA 1:1 ANSLAGET, 2014-2017 

 

Not: I figur 3 är bredbandssatsningar och anslag för att främja kvinnors företagande exkluderat.  

Källa: Region Halland, 2018.  

Region Halland särredovisar även projekt i Halland som har finansierats av vad Region Halland refere-
rar till som regionala medfinansieringsanslaget samt övriga halländska projekt inom Öresund-Skage-
rack-Kattegatt, Europeiska Socialfonden samt Regionalfondsprogrammet Västsverige. Under peri-
oden 2014-2020 finansieras 30 projekt inom Tillväxtstrategins målområde ”Stark konkurrenskraft” 
från något strukturfondsprogram till en sammanlagd finansiering (inklusive regional medfinansiering) 
av 253 miljoner kronor, 14 projekt inom målområdet ”Fler i arbete” till en sammanlagd finansiering 
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(inklusive regional medfinansiering) av 117 miljoner kronor och 8 projekt inom målområdet ”Hög at-
traktivitet” till en sammanlagd finansiering (inklusive regional medfinansiering) av 36 miljoner kronor..  

För att säkerställa strategins ägarskap och aktualitet över tid bedömer vi att den ekonomiska redovis-
ningen av Tillväxtstrategin borde utveckla preciseringen i vilka aktörer som finansierar tillväxtinsatser 
i Halland. Vi tror inte på ett system som försöker fånga medfinansieringen från alla aktörer i Halland 
som genomför insatser med bäring mot Tillväxtstrategin. Ett sådant system skulle bli alltför administ-
rativt tungrott. Vi anser däremot det vore bra att synliggöra centrala aktörers medfinansiering av till-
växtprojekt som exempelvis myndigheternas samlade medfinansiering, kommunernas samlade med-
finansiering och högskolans medfinansiering.  

Vi anser också att den ekonomiska redovisningen bör särskilja på insatser som relaterar till strategins 
kärna och strategins spets. Ser vi till Region Hallands redovisning av Tillväxtstrategins finansiering åter-
finns en uppsjö av insatser. Exempelvis redovisas utvecklingscheckar (konsultcheckar), framtagande 
av OECD- rapporten ”Den skandinaviska arenan”, FoU-checkar tillsammans med medfinansiering av 
projekt som exempelvis ”Accelererade möjligheter till integrering”, ”Välbefinnande på lika villkor”, 
”Digitalt lärande i skolan” och ”Timbanken”. För att lyfta fram mervärdet av strategin tycker vi det 
vore en fördel att i den ekonomiska redovisningen också i högre utsträckning lyfta fram samverkans-
insatser som finansieras genom Tillväxtstrategin. Samverkansinsatser som inte blivit av utan Tillväxt-
strategin.   

3.6 Aktörer som genomför Tillväxtstrategin 
Tillväxtstrategin är en strategi för territoriet Halland. En ofta förekommande fråga i mätningar av re-
sultat och delaktighet kring regionala strategier är vilka insatser som bör räknas in i strategins resultat 
och vilka som ligger utanför. I likhet med de flesta regionala tillväxt- och utvecklingsstrategier inklu-
derar Hallands Tillväxtstrategi en bred uppsättning prioriteringar och aktiviteter. Detta medför att ex-
empelvis företagarorganisationer, högskolor, forskningsinstitut, myndigheter och kommuner konti-
nuerligt bidrar till Tillväxtstrategin utan att organisationerna för den skull ser sina aktiviteter som en 
del av tillväxtstrategin. Likafullt bidrar aktörernas insatser till det övergripande målet för Hallands Till-
växtstrategi utifrån det sätt som målet mätts.  

Företagarna i Halland är till exempel en intresseorganisation som uppmärksammar och driver föränd-
ring för att främja för de som driver företag. Hela syftet med Företagarnas verksamhet är att främja 
utvecklingen av konkurrenskraftiga små- och medelstora företag, något som ligger väl i linje med Till-
växtstrategins prioritering ”Entreprenörskap och ökat företagande”. För högskolans verksamhet är 
det en förutsättning att tillhandahålla eftergymnasiala utbildningar oavsett om det finns prioriterat i 
tillväxtstrategin eller inte. Att planera för ett långsiktigt infrastrukturbehov bland annat för att stärka 
näringslivets behov hade varit en central verksamhet hos såväl regionala- som nationella infrastruk-
turmyndigheter, även om prioriteringen inte funnits i Tillväxtstrategin. Länsstyrelsen hade på samma 
sätt oavsett Tillväxtstrategins ambition att minska koldioxidutsläppen och öka andelen förnybar energi 
genomfört sitt uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala 
arbetet med att förverkliga regeringens politik för energiomställning och minskad klimatpåverkan. 

Ett sätt att illustrera vilka aktörer som medverkar i genomförandet av strategin är att se vilka aktörer 
som under perioden 2014-2017 varit projektägare av insatser som medfinansierats av Region Halland 
och/eller nationella 1:1 medel. Vi vill understryka att de projekt och projektägare som redovisas i figur 
2 sannolikt är lägre än de antal projekt och aktörer som i praktiken medverkar i genomförandet av 
strategin. Begränsningarna i vår redovisning beror på att vårt dataunderlag endast utgår från Region 
Hallands och det nationella 1:1 medlens finansiering av insatser.  
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FIGUR 3. ANDEL PROJEKTÄGARE PER ÅR SORTERAT EFTER MEDFINANSIERING AV REGION HALLAND OCH STATLIGA MEDEL 

 

Källa: Region Halland, 2018.  

Figur 3 illustrerar att Region Halland är den i genomsnitt största projektägaren. Under perioden 2014-
2017 har Region Halland varit projektägare till i genomsnitt 23 procent av projekten. Därefter följer 
företagsfrämjande organisationer som exempelvis Almi, Coompanion, Nyföretagarcentrum osv. (21 
procent) och kommuner (19 procent). Civilia samhället är ägare till i genomsnitt 16 procent av pro-
jekten, företag 12 procent och myndigheter 10 procent. Högskolor och innovationsarenor är ägare till 
i genomsnitt 8 procent respektive 4 procent under perioden. Vi konstaterar att antalet projekt varit 
tämligen konstant under åren. Andelen projekt där Region Halland är projektägare har minskat sedan 
2014 medan andelen projekt där framförallt civilia samhället, kommunerna och Halmstad högskola är 
projektägare ökat relativt kraftigt. Att Region Halland minskat sin projektägarskap under perioden är 
enligt tjänstepersoner vid Region Halland resultat av en medveten strategi som verkat för att andra 
aktörer än Region Halland i högre utsträckning ska vara ägare av projekt.  

3.7 Genomförda aktiviteter inom Tillväxtstrategin 
Vi har tidigare i kapitlet pekat på de utmaningar som finns med att härleda hur aktiviteter i Tillväxt-
strategin har bidragit till måluppfyllelsen. Sett till målstrukturen kan vi konstatera att aktiviteter ge-
nomförts inom de strategiska valen men inte om aktiviteterna medfört att målen med de strategiska 
valen uppnåtts då sådana mål överlag saknas. Tabell 3 presenterar Tillväxtstrategins strategiska val 
och exempel på genomförda aktiviteter per område. 
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FIGUR 4. EXEMPEL PÅ GENOMFÖRDA AKTIVITETER INOM HALLANDS REGIONALA TILLVÄXTSTRATEGI 2015-2016 

STRATEGISKA VAL 2015 2016 

Halland en region med god  
tillgänglighet 

Regional cykelplan för Halland. 
Samverkansprojekt för ökad kapacitet på Västkustba-
nan. 
RH*) har medverkat i i utformningen av EU:s arbets-
plan för korridoren Scan-Med. 
Regional bredbandsstrategi. 
Trafikförsörjningsprogram.  
Inrättande av dubbelturer Halmstad-Helsingborg. 

Gemensamt positionspapper med regioner i 
Sydsverige kring infrastruktur och transporter. 
Regional systemanalys för transportsystemet. 
Upphandlat samarbetspartner för att åstad-
komma en sammanhållen utbyggnad av bred-
band i länet. 

Halland, en region som erbju-
der attraktiva mötesplatser, 
boende- och livsmiljöer 

Projektet ”Rum i Halland”. 
Framtagning och strategi för LLU. 
Miljöprogram för Region Halland. 
RH medverkar i projektet GREAT som syftar till att 
bygga en grön transportkorridor Oslo-Hamburg med 
flera tank- och laddningsstationer i Halland.   
ÖKS-projektet Biogas 2020 med Högskolan Halmstad 
som halländsk partner.  
ÖKS-projektet Blue Move for Green Economy med 
Falkenberg & Falkenberg energi som partner.  

Samarbete med Västra Götalandsregionen vil-
ket ger halländska kommuner tillgång till kom-
petens- och projektplattformen ”Hållbart re-
sande i Väst”. 
Kulturplan 2017-2020. 
Uppstart av kulturinstitutionen ”Art inside 
out”.  
Fördjupningsstudier om bl a social ekonomi 
och tillit.  
RH har genomfört dialog med samtliga kom-
muner om hälso- och sjukvården.  
Konferenser om social hållbarhet. 

Halland, en region som stimu-
lerar till innovation, förnyelse 
och ökat företagande 

Framtagande av ett affärsutvecklingsstöd och ett 
checksystem för behovsanpassad expertkompetens. 
Komplettering av innovationsstödssystemet och före-
tagsutvecklingsystemet (bl a Timbanken). 
Kompetensutvecklingsprojekt tillsammans med IUC 
Halland.  
Nio samverkansprojekt med företag, vilka genererat 
åtta nya produkter och tjänster samt två nya företag 
inom Hälsoteknikcentrum. 
Projekten Hicube-behovsstyrd hälsoinnovation, 
Destination Halland 2020, Ren kustlinje, Innomatch, 
Foodbest Nordic, Arena Grön Tillväxt, Hallifornia.  
Företagsinkubatorn Youngcubator. 

Utvecklingen av Timbanken. 
Marknadskompletterande finansiering genom 
Almis utbud av lån och bidrag. 
Affärsutvecklingsprogram för företag med till-
växtvilja.  
Utveckling av ”Arena Grön Tillväxt” 
Påbörjat framtagandet av ett handlingspro-
gram för livsmedel. 
Projekten HiCube behovsmotiverad hälsoinno-
vationsarena”, ”Testmiljö Halland”, ”HiCube-
Kompetenta vården”.  
Klusterinitiativ inom Hälsoteknik, Företagslyftet 
Väst. 
 

Halland en stark kunskaps-
region 

Förstudien ”From Great to Excellent”. 
Utbildningsinsatsen “Välmående ger resultat”. 

15 nya YH-utbildningar. 
Projektet “Digitalt lärande I skolan”. 

Halland, en region med goda 
kontakter med omvärlden 

13 beviljade projekt från något EU-finansierat pro-
gram. 
Halländska aktörer har medverkat vid en rad arenor 
som exempelvis CPMR, Nordsjökommissionen, Nat-
ionellt forum, Treregionmötena. 
RH medverkat i fondsamordningsgruppen. 
RH har tillsammans med kommunerna har arbetat i 
en process för att främja utvecklingen av kommunö-
vergripande projekt. 
Almi och de kommunala näringslivsbolagen slussar 
företag till Business Swedens ”Step to export”.  
Projektet ”Turn international”. 

Projektet ”Bästa samverkansplatsen”. 
Värd för Västsvenska EU-konferensen. 
 

Halland, en region som har en 
öppen, jämställd och inklude-
rande arbetsmarknad. 

RH och Länsstyrelsen har tagit initiativ till ett kompe-
tensråd. 
RH har i samarbete med Hylte kommun och länssty-
relsen tagit fram en rapport om asyl och etablerings-
processerna. 
Stöd till uppbyggnad av Mikrofond Halland.  
Projekten ”Integration Halland”, CIVIS, ”Arbete och 

Ett samverkansforum för ökad integration och 
inkludering startas av Hallands kommuner, 
Länsstyrelsen och RH. 
Breddning av integrationsrådet. 
En satsning på språkpraktik vid Katrinebergs 
och Löftadalens folkhögskolor. 
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leva i Väst”. 
RH har beviljat medel till 20 projektet i syfte att till-
vara och stimulera initiativ och idéer som stöttar in-
tegration, jämställdhet och kompetensförsörjning 

Analys av sociala risker kopplat till flyktingsitu-
ationen. 
Projektet ”Språkstart Halland”. 
Nuläges- och behovsanalys för en jämställd 
regional tillväxt. 
Projektet ”Välmående ger resultat”. 
Utbildningssatsningen ”Studie- och yrkesväg-
ledning i undervisningen”. 
RH har beviljat medel till 17 projekt att ta till-
vara idéer som möter samhällsutmaningar och 
prioriteringar rörande inkludering, jämställdhet 
och kompetensförsörjning. 

Halland erbjuder god match-
ning av kompetens som be-
hövs i arbetslivet 

Insatser inom den regionala kompetensförsörjnings-
plattformen. 
Ny dialogyta för kompetensförsörjning mellan före-
tagsfrämjande aktörer och utbildningsanordnare 
inom gymnasieutbildning, högre utbildning och folk-
bildning. 
Projektet Kobra. 
RH har tagit fram och distribuerat strategiska un-
derlag för arbetet med kompetensförsörjning i Hall-
and utifrån projektmedel från Tillväxtverket. 

Bildande av ett kompetensråd. 
Nystart av Kompetensplattform Halland.  
RH och kommunerna har påbörjat en fördju-
pad samverkan kring behovsinventering inför 
YH-ansökningar. 
Ett samverkansavtal mellan de kommunala YH-
anordnarna har arbetats fram. 

Halland erbjuder alla barn och 
unga goda och jämlika förut-
sättningar 

Det strategiska valet inkluderades i  
Tillväxtstrategin först 2016.  

Utbildningssatsningen ”Välmående ger resul-
tat”. 
Lokala nämnden i Hylte har, i samverkan med 
kommunen och RH:s FoU-enhet, genomfört ut-
bildning av pedagoger med inriktning på hur 
man som pedagog kan främja barns psykiska 
hälsa inom förskolan i Hylte kommun 

Not: *) RH=Region Halland 
          Vid tidpunkten för halvtidsutvärderingen har inte ”Uppföljningen av Tillväxtstrategin 2017” publicerats.  
          En sammanställning av aktiviter för 2017 saknas därför i tabell 3.  
Källa: Uppföljning av Tillväxtstrategin, 2016, 2017, Region Halland. 

Aktiviteter har genomförts inom samtliga strategiska val i Tillväxtstrategin. En majoritet av de aktivi-
teter som redovisas i de årliga uppföljningarna av Tillväxtstrategin har initierats och/eller genomförts 
av eller i samarbete med Region Halland. De allra flesta aktiviteterna relaterar till aktiviteter knutna 
till Region Hallands och samverkanspartners ordinarie uppdrag eller utveckling av uppdrag t ex fram-
tagande av kulturplan, medverkan vid samarbetsforum som bl a CPMR, Nordsjökommissionen, Nat-
ionellt forum, utveckling av nya YH-utbildningar, framarbetning av analyser för t ex en jämställd reg-
ional tillväxt, Ytterligare ett flertal aktiviteter utgör genomförandet av projekt. Exempel på projekt 
som nämns i uppföljningarna är ”Kobra”, ”Integration Halland”, ”Bästa samverkansplatsen”, ”Desti-
nation Halland 2020”, ”Innomatch”, ”Bio2020”, ”Blue Move for Green Economy” osv. Andra aktivite-
ter som återges i uppföljningarna är framtagandet av strategier och program som t ex ”Bredbansstra-
tegi” och ”Handlingsprogram för livsmedel”. Rörande bredbandsstrategin har också en samarbets-
partner upphandlats och medel för bredbandsutbyggnad avsatts i den ekonomiska redovisningen av 
Tillväxtstrategin. Som aktiviteter inom de strategiska valen finns även initiering och utveckling av part-
nerskap och forum. Exempel ges av inrättandet av ett kompetensråd, breddning av  integrationsrådet, 
dialog med samtliga kommuner om hälso- och sjukvården osv.  

Aktiviteter i Tillväxtstrategin riktar sig i huvudsak mot strategins kärna 
Sett till Region Hallands årliga uppföljningar av Tillväxtstrategin för år 2015 och 2016 anser vi att ton-
vikten i genomförandet av strategin återfinns i vad vi ovan kallar för strategins kärna. D v s aktiviteter 
som definieras av verksamheter som i huvudsak den regionalt utvecklingsansvariga organisationen 
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redan gör och själv i huvudsak svarar för. Vi föringar inte på något sätt dessa aktiviteter, då de är 
långsiktigt och strategiskt viktiga för utvecklingen av Halland. Däremot tycker vi från såväl vår analys 
av de årliga uppföljningsrapporterna och från intervjuer med aktörerna i Halland att det är otydligt i 
vilken grad aktiviteterna också rör strävan efter att göra nånting annorlunda än vad som tidigare ge-
nomförts i regionen. Vår bedömning är att det med några undantag saknas aktiviteter för att fylla 
strategins spets.  

Hallands styrkeområden har potential att genomföra aktiviteter med spets 
Tillväxtstrategin pekar ut tre styrkeområden – Grön tillväxt, Besöksnäringen, Hälsoinnovation - där 
näringsliv, forskning, offentlig sektor och andra aktörer möts och tillsammans syftar till att utveckla 
nya lösningar på marknadsbehov och samhällsutmaningar. Framhållandet av tre styrkeområden att 
samla aktörer och aktiviteter kring ser vi som utvecklingsbart att samla strategins spets mot.  

Som vi nämner ovan är det inom styrkeområdet ”Grön tillväxt” som en handlingsplan för att integrera 
och stärka klimat- och miljöperspektivet i det regionala tillväxtarbetet tagits fram. Arbetet med ”Grön 
tillväxt” har samlats under projektet ”Arena Grön Tillväxt” som utgjort en länk mellan regionen, nä-
ringsliv, akademi och offentlig sektor med syftet att stödja utveckling av nya biobaserade produkter 
och tjänster. Insatser som ”Förnybara former i hälso- och sjukvården” där sjukhus i Halland och Västra 
Götaland används som testmiljö för att utveckla cellulosabaserade förbrukningsvaror som kan ersät-
tas med plast används som testmiljöer. Ytterligare en insats är test av nya ytbehandlingar av träfasa-
der med syfte att stärka trä som byggmaterial. Sammantaget har 127 företag fått stöd, 20 företag har 
ingått i forskningssamarbeten och elva företag har fått stöd att introducera nya produkter genom 
”Arena Grön Tillväxt”. Inom ”Grön Tillväxt” inkluderas också livsmedel. Under 2017 tog Region Halland 
och Länsstyrelsen Hallands län fram ett handlingsprogram för livsmedel fram i bred dialog med hela 
halländska livsmedelskedjan från råvaruproducenter till matupplevelseföretag. Relaterat till livsmedel 
har också ett innovationskluster bildats med föreningen ”Signerat Halland” som bas.  

Genomförandet av aktiviteter inom styrkeområdet ”Besöksnäringen” har framförallt skett inom struk-
turfondsprojektet ”Destination Halland 2020”. Hallands besöksnäring och regionens kommuner har 
bland annat samlats kring internationell marknadsföring. Inte minst har Kattegattleden, Sveriges 
första nationella turistcykelled, varit föremål för internationell uppmärksamhet, något som genererat 
ett marknadsvärde av cirka 10 miljoner kronor.  

Det tredje styrkeområdet ”Hälsoinnovation” har i stor utsträckning genomförts inom Hälsoteknikcent-
rum Halland. Hälsoteknikcentrum Halland syftar till utveckling av nya innovativa produkter och tjäns-
ter i samverkan mellan näringsliv, akademi, vård och omsorg. Merparten av arbetet har finansierats 
av strukturfondsprojektet ”HiCube behovsmotiverad hälsoinnovationsarena. Sedan år 2015 har 54 
utvecklingsprojekt genomförts där företag, akademi samt vård och omsorg har samverkat. Däremot 
har ”Hälsoteknikcentrum” också arbetat med 13 demonstrationsprojekt. Under 2017 har arbetet med 
att säkra en långsiktig finansiering av verksamheten intensifierats. Långsiktigt ser Region Halland att 
Hälsoteknikcentrum har två tydliga roller. Den ena är en stödjande roll för vård och omsorgsorgani-
sationernas omställning mot mer moderna arbetsmetoder, den andra är ett fortsatt fokus på inno-
vationsstöd till företag som vill utveckla nya tjänster och produkter inom hälsoområdet.  

Tillväxtstrategins analys möjliggör konkretare aktiviteter  
Ser vi till Tillväxtstrategins analys, är vår bedömning att det skulle vara möjligt att konkretisera genom-
förandet av strategins aktiviteter från framförallt ett rumsligt perspektiv. I Tillväxtstrategins analys 
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pekas 14 sammanfattande slutsatser ut som utgångspunkt för strategins mål, strategiska val och pri-
oriteringar. Tre av slutsatserna relaterar till rumsliga faktorer:  

- god utveckling och flera jämnstarka kommuner 

- storstadskoncentration och Halland, olika utgångslägen i norr och söder 

- skillnader mellan kommuner, inom kommuner och mellan kust och inland 

De tre slutsatserna är horisontella till sin karaktär d v s de påverkar också övriga slutsatser. Aktiviteter 
riktade mot slutsatserna ”Invandring har ökat antal sysselsatta i Halland, men många med utrikes bak-
grund har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden”, ”Hög förvärvsfrekvens, men vissa grup-
per exkluderas från arbetsmarknaden”, ”Ojämställd och ojämlik arbetsmarknad”, ”Den demografiska 
utvecklingen ökar efterfrågan på kompetens och innovation i välfärdssektorn” och ”Globalisering 
ställer det halländska näringslivet inför stora och olika utmaningar” påverkas alla av lokala förutsätt-
ningar. 

För att ge ett exempel bedömer vi att aktiviteter som inriktar sig mot att möta behovet av global 
omställning i näringslivet är beroende av de skilda utmaningar och möjligheter som finns i norra re-
spektive södra Halland och i Hallands inland respektive kust. Genom att tydliggöra och konkretisera 
de inomregionala behoven inom de strategiska valen och tydliggöra vilka aktörer som behöver sam-
verka för att lösa behoven, tror vi att strategins styrande, mervärdet av strategin och strategins aktu-
alitet över tid skulle stärkas.  

3.8 Tillväxtstrategins påverkan på andra styrdokument i Halland 
Inom ramen för halvtidsutvärderingen har vi gått igenom ett stort antal regionala styrdokument som 
”En halländsk innovationsstrategi”, ”Miljösamverkan Halland”, ”Enegieffektiviseringsstrategi”, ”Reg-
ional bredbandsstrategi”, ”Regional kulturplan”, ”Regional infrastrukturplan”, Klimat- och energistra-
tegi”, kommunernas översiktsplaner9, näringslivsprogram eller motsvarande osv., osv. Inräknat med 
analyser, tematiska rapporter, Region Halland återrapporteringar om tillväxtarbetet till regerings-
kansliet m.m. har vi i vår dokumentanalys tagit del av ett 50-tal dokument. I genomgången av doku-
menten kan vi konstatera att ytterst få dokument överhuvudtaget nämner Tillväxtstrategin. Ännu 
färre drar referenser till Tillväxtstrategin och dess mål, strategiska val och prioriteringar. Däremot 
överensstämmer många mål i dokumenten med prioriteringarna i Tillväxtstrategin. Sannolikt beror 
detta på att målen i dokumenten är allmänt hållna. Tre dokument i vår dokumentanalys upplever vi 
utmärker sig genom relativt tydliga kopplingar till Tillväxtstrategin. Dessa dokument är: 

- Regionalt trafikförsörjningsprogram  

- Regional bredbandsstrategi  

- Hallands kulturplan 

Samtliga tre program återknyter för ett antal av sina insatser till skrivningar i Tillväxtstrategin.  

 
 
 
                                                                            
9 Notera att flera översiktsplaner är framtagna innan Tillväxtstrategin, vilket givetvis påverkat avsaknad av referens till Tillväxt-
strategin.  
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4 Halländska aktörers syn på strategin 

4.1 Sammanfattning  
I detta kapitel redogör vi för Kontigos sammanställning och analys av de intervjuer som genomförts 
med utvecklingsaktörer i Halland. En sammanfattning av samtalen gör gällande att strategin har pot-
ential men att utvecklingsmöjligheter finns vad det gäller genomförandets tydlighet, processledning 
och information kopplat till genomförandet. Sett till halvtidsutvärderingens sex frågeställningar sum-
merar vi nedan de tongivande inspelen per fråga:  

- Aktörernas syn på Tillväxtstrategins förmåga att skapa genomförandekraft för det regionala 
tillväxtarbetet i Halland: 

o ramverk för det regionala tillväxtarbetet 

o styrkeområdena ger mervärde  

o ger riktning och är brobryggare mot Region Halland  

o kännedom om strategin men inget man förhåller sig till 

o bra att strategin kan justeras över tid 

- Aktörernas syn på hur den regionala samverkan organiserats: 

o strategiska grupper knyter an till strategin i varierande grad 

o stark tillväxt i Halland ger svaga incitament för samverkan mellan kommuner 

o utrymme för Region Halland att ta ett tydligare regionalt ledarskap 

- Aktörernas syn på kontaktytor, forum, nätverk för genomförande av Tillväxtstrategin: 

o önskan om ett utvecklat processledarskap från Region Halland i de regionala foru-
men 

o aktörsrådet bör föra upp Tillväxtstrategin på agendan 

o efterfrågan av ett Ästad forum i ny form 
 

- Aktörernas syn på det egna bidraget till Tillväxtstrategins mål:  

o en bred strategi inkluderar många aktörer och verksamheter 

o viss otydlighet kring målformuleringarna skapar osäkerhet – mer konkreta indika-
torer för uppföljning efterfrågas 
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- Aktörernas syn på erfarenheter som kan utveckla genomförandeprocessen och medskick 
från aktörerna till framtagandet av en eventuell ny Tillväxtstrategi efter år 202010  

o arbeta genom etablerade forum, formera gemensam handling och operativa insat-
ser som främjar ett ägarskap bland aktörerna 

o Region Halland bör stärka processledningen av genomförandet av Tillväxtstrategin 

o utveckla kommunikationen kring vad som görs och av vem 

o tydligare förankringsprocess som ger avtryck i strategin 

o tillväxtstrategin ramar in relevanta områden, men ökad målstyrning kräver tydli-
gare mål och mer framträdande Hallandsperspektiv 

4.2 Aktörernas syn på Tillväxtstrategins förmåga att skapa genomfö-
randekraft för det regionala tillväxtarbetet i Halland  

Tillväxtstrategin anses vara ett ramverk för det regionala tillväxtarbetet i  
Halland 
Tillväxtstrategin kan dels ses som ett dokument som aktörer i Halland kan förhålla sig till och som 
skapar en viss typ av styrning. Ett annat sätt att se på Tillväxtstrategin är de processer, samtal och 
insatser som denna potentiellt ger upphov till, där själva dokumentet är av underordnad karaktär. 
Kontigos intryck från intervjuerna är att det första perspektivet dominerar aktörernas syn på Tillväxt-
strategin. Därtill finns en utbredd uppfattning att ägarskapet kring Tillväxtstrategin i första hand kopp-
las till Region Halland. Andra aktörer förhåller sig till strategin på olika sätt, men känner i mycket be-
gränsad utsträckning ett ägarskap.  

Kontigo vill inledningsvis framhålla att aktörerna ser det som en styrka i sig att Halland har en gemen-
sam strategi att samlas kring och förhålla sig till. Den stora majoriteten av intervjupersoner som Kon-
tigo varit i kontakt med känner till Tillväxtstrategin. Dock finns en bred variation i hur väl aktörerna 
känner till strategins innehåll. Tillväxtstrategin och framtagandeprocessen upplevs i viss mån fungerat 
som en enande kraft där aktörerna i en gemensam process ”tvingats” formulera sig kring mål, strate-
gier och prioriteringar. Få aktörer har direkta invändningar mot strategins innehåll, utan ställer sig 
bakom strategin i sin helhet. Självklart finns en del tankar kring hur innehållet kan kompletteras och 
förbättras något vi återkommer till längre fram i kapitlet.  

En majoritet av intervjupersonerna anser att Tillväxtstrategin i första hand är ett styrdokument att 
förhålla sig till, framförallt som en omvärldsanalys i sitt eget strategiarbete. Det är också ett dokument 
man tar som utgångspunkt för att motivera insatser som kräver regional samverkan och finansiering. 
Region Halland som regionalt tillväxtansvarig aktör skiljer ut sig från de flesta andra som intervjuats. 
För Region Halland har Tillväxtstrategin på ett tydligare sätt tillfört värde i det interna arbetet och i de 
prioriteringar som görs. Den är en viktig del i utvecklingen av andra strategier, i beslut om finansiering 
 
 
 
                                                                            
10 Vi har i presentationen av intervjuerna valt att slå samman de två frågeställningar som rör hur genomförandeprocessen 
kan utvecklas och reflektioner kring framtagningen av en eventuellt ny Tillväxtstrategi. Detta då samtalen kring dessa frågor i 
hög utsträckning kommit att gå in i varandra.  
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och genomförande av insatser etc. En tolkning Kontigo gör är att den påverkan Tillväxtstrategin fak-
tiskt har i det regionala tillväxtarbetet, inte syns eller är uppenbart för andra aktörer i Halland än 
Region Halland. Tillväxtstrategin i sig ses bland informanterna generellt inte som ett särskilt ”levande” 
dokument, som utgör en del i diskussionerna kring regionalt tillväxtarbete och samverkan.  

Bland kommunerna finns en allmän uppfattning – här finns emellertid variationer mellan olika områ-
den och i viss mån mellan olika kommuner – att de halländska kommunerna idag för ett mer konstruk-
tivt samtal på regional nivå än man tidigare gjort. Ett antal kommuner spekulerar i att arbetet med 
Tillväxtstrategin och kanske framförallt andra understrategier till Tillväxtstrategin kan vara en del – 
men långt ifrån den enda förklaringen – i denna utveckling.  

Dock menar flertalet aktörer, kommuner såväl som övriga, att det fortfarande finns betydande ut-
vecklingspotential vad gäller samverkan i Halland. Fortsatt finns områden där tendensen att konkur-
rera ligger närmare än att samarbeta. Något som framförallt lyfts bland informanter vid kommunerna.  

Styrkeområdena upplevs som ett mervärde av Tillväxtstrategin  
Som vi var inne på ovan menar många respondenter att Tillväxtstrategin ramar in flera viktiga utma-
ningar som Halland bör arbeta gemensamt för att lösa. Olika typer av aktörer, kommunrepresentanter 
såväl som representanter för myndigheter och näringslivs- och företagsfrämjande aktörer, identifierar 
strategins utpekande av styrkeområden – grön tillväxt, hälsoinnovation, besöksnäringen – som ett 
viktigt mervärde av Tillväxtstrategin.  

Merparten av intervjupersonerna menar att Tillväxtstrategin genom styrkeområdena skapar legitimi-
tet för aktörernas arbete med frågor kopplade till de tre styrkeområdena. En intervjuperson menar 
att de projektidéer som halländska aktörer genererar avspeglas i länets samlade tillväxtambitioner. 
Region Halland skapar förutsättningar för dessa ambitioner genom att vara konsekventa i sin finan-
siering av insatser som knyter an till Tillväxtstrategin. Detta menar intervjupersonen är något som i 
synnerhet är kännetecknande för styrkeområdena i strategin. Tydligheten kring prioriteringar av akti-
viteter knutna till grön tillväxt, hälsoinnovation och besöksnäring är uppskattat av flera informanter.  

Tillväxtstrategin anses ge riktning och vara brobyggare mot Region Halland 
Flera informanter har beskrivit strategin som en brobyggare mellan den egna organisationen och Reg-
ion Halland. Framförallt då det avser ansökningar om projektmedel från Region Halland. Uppfatt-
ningen återfinns bland flera aktörsgrupper. Bland annat av aktörer inom det företagsfrämjande syste-
met, men också av aktörer inom det civila samhället. De sistnämnda menar att man sällan samverkar 
på regional nivå, delvis på grund av brist på kunskap om varandras förutsättningar och uppdrag. Ak-
törerna inom det civila samhället ser dock att de har en tydlig roll att spela i förhållande till Tillväxt-
strategin, framförallt med att bidra till ökad attraktivitet. Tillväxtstrategin skapar förutsättningar för 
regional samverkan mellan aktörer och sektorer på ett inkluderande sätt. Det är samtidigt möjlighet-
erna till finansiering med stöd i Tillväxtstrategin eller understrategier, som är den avgörande mekan-
ismen här. Det finns uppfattningar om att det skulle vara möjligt att styra insatser ännu mer mot dessa 
områden, med andra verktyg än projektfinansiering. 

Det vi här är inne på är det område som kallas för den ”lilla regionala tillväxtpolitiken”, det vill säga 
ofta avgränsade insatser som i huvudsak finansieras med projektmedel av olika slag. Inom detta om-
råde har Tillväxtstrategin spelat en roll, där Region Halland kan styra insatser med hjälp av finansiering 
till utvecklingsinsatser. Strategin omfattar dock även områden och utmaningar som omfattas av den 
”stora regionala tillväxtpolitiken”. Det vill säga egentligen all form av utvecklingsinriktade insatser 
inom alla politikområden som genomförs i Halland. Såsom infrastruktur, fysisk planering och bostäder, 
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utbildning med mera där kommunerna och olika myndigheter spelar viktiga roller. Flera aktörer lyfter 
i intervjuer att det är viktigt att också få till en effektiv samverkan kring ordinarie medel och större 
investeringar kring samhällsbyggnad.  

Halländska kommuner känner till strategin, men förhåller sig inte direkt till 
den 
Majoriteten av kommunerna är positiva till strategins innehåll och de prioriteringar som där pekas ut. 
Dock utgår kommunala beslut och styrdokument inte från Tillväxtstrategin. De kommunala tjänste-
personerna menar att insatser och investeringar som kommunerna gör beslutas och utformas utifrån 
andra grunder än Tillväxtstrategin. Kommunrepresentanterna ser inte heller Tillväxtstrategin som ett 
dokument att ha som grund i det dagliga arbetet.  

Informanter vid Hallands kommuner uppger att de ändå arbetar med de områden som Tillväxtstrate-
gin pekar ut. Dock är detta ett arbete som genomförs och hade pågått även utan en regional strategi. 
En av kommunrepresentanterna säger: 

”Det är en styrka att ha en gemensam strategi, men den förutsätter saker som vi redan gjort”. 

Det här menar flera intervjupersoner knyter an till att strategin är bred. Vissa informanter anser till 
och med att strategin är så pass bred att det är nästintill omöjligt att inte arbeta med de frågor som 
strategin omfattar. Ett par av informanterna vid kommunerna efterfrågar en spetsigare strategi som 
tydligare pekar ut vägval och prioriteringar. Detta för att strategin ska utvecklas från att vara en stra-
tegi som beskriver vad som redan görs eller ändå hade gjorts, till att bli en strategi som anger vad som 
faktiskt bör göras på tillväxtområdet i Halland. Samtidigt har det i våra intervjuer framkommit en del 
kritiska synpunkter på de delar där strategin faktiskt tar ställning och gör tydliga prioriteringar. De 
båda synsätten understryker svårigheten med att nå balans mellan bredd och spets.  

Tjänstepersoner vid Region Halland är tydliga med att man endast fördelar pengar till projekt som 
stöds av Tillväxtstrategin, vilket skapar incitament hos aktörer att anpassa och förhålla sig till den. 
Detta gäller emellertid i låg grad för länets kommuner jämfört med andra aktörer som är beroende av 
finansiering knuten till strategin och därigenom har högre incitament att förhålla sig till den.  

Justeringar av strategin anses vara relevant men viss kritik riktas mot revi-
deringarnas transparens  
Tillväxtstrategin har reviderats vid två tillfällen sedan 2014. År 2015 kompletterades Tillväxtstrategin 
med ett utökat perspektiv på social hållbarhet och god och jämlik hälsa och 2017 med ett ökat per-
spektiv på ekologisk hållbarhet.  

Trots ett omfattande förankringsarbete i samband med justeringar och tillägg i Tillväxtstrategin, pekar 
några intervjupersoner såväl vid kommuner som vid andra organisationer på att processen kring revi-
deringarna varit otydliga för dem. Inom ramen för denna fråga lyfter även ett par kommunrepresen-
tanter att det finns behov av ett gemensamt protokoll där justeringar av strategin skrivs in.  

Kontigos tolkning av aktörernas upplevda brist på transparens är att betydelsen av att kommunicera 
och dokumentera förändringar och tillägg i strategin inte nog kan underskattas. Samtidigt anser vi att 
den information som ges vid Region Hallands hemsida om kompletteringsprocessen rörande social 
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hållbarhet är rätt uttömmande. Vi vill därför vara försiktiga med att dra slutsatser kring om det verk-
ligen finns ett informationsproblem knutet till kompletteringsarbetet eller om det av olika skäl har att 
göra med bristande mottagarkapacitet hos dessa aktörer.   

Även om vissa aktörer känner osäkerhet kring processen för revideringar finns i stort en samstämmig-
het bland Hallands aktörer att utvidgandet av tillväxtbegreppet till att även inkludera social hållbarhet 
varit till fördel och skapat en mer relevant och inkluderande strategi. En bredare strategi skapar för-
utsättningar för att inkludera fler aktörer och perspektiv i arbetet, vilket lyfts som en styrka i många 
intervjuer. Från intervjuerna kan Kontigo dock konstatera att denna möjlighet i stora delar fortfarande 
är outnyttjad i det praktiska genomförandet av strategin.  

En majoritet av de aktörer som intervjuats uttrycker sig positivt gällande att löpande kunna revidera 
strategins innehåll. Detta är ett sätt att hålla strategins innehåll aktuellt, samt även att bidra till upp-
levelsen av ett levande dokument. Det är också betydelsefullt då nyckelpersoner som ska förhålla sig 
till strategin byts ut med tiden.  

4.3 Aktörernas syn på hur den regionala samverkan organiserats  

Strategiska grupper knyter an till Tillväxtstrategin i varierande grad 
Kopplat till tillväxtfrågorna har man i Halland byggt en struktur med politisk styrning via Tillväxtutskot-
tet och en lokalt förankrad politisk struktur via kommunberedningen och ett antal sektoriella tjänste-
mannagrupper. Vidare finns ett antal samverkansstrukturer och plattformar såsom Aktörsrådet, kom-
petensplattform Halland etc. Ästad forum betraktas också som en viktig plattform för tillväxtfrågor. 
Det är genom dessa konstellationer som Tillväxtstrategin har potential att bli en tydlig del av det lö-
pande regionala tillväxtarbetet.  

I vissa kommunintervjuer uppges att strukturen med de regionala tjänstemannagrupperna fungerar 
relativt väl. Samarbetet mellan kommuner och region upplevs ha förbättrats och det finns idag mer 
av en helhetssyn kring olika frågor. En helhetssyn som även kopplar an till Tillväxtstrategin och andra 
regionala strategier. Ett exempel som lyfts är kollektivtrafik- och infrastruktur, där kommunerna gått 
från oenighet till mer av samsyn.  

Emellertid uppges att Tillväxtstrategin som sådan aldrig diskuteras vid möten i grupperingarna. Man 
hanterar frågor som i olika utsträckning kan ha en relevans för mål, val och prioriteringar i Tillväxtstra-
tegin, men diskussionerna tar aldrig explicit utgångspunkt i strategin. Flera kommunrepresentanter 
menar att det är möjligt att det från Region Hallands sida finns en agenda som knyter an till Tillväxt-
strategin, men detta kommuniceras i så fall inte. Sammanfattningsvis beskrivs dessa regionala forum 
som bra samverkansytor, men de uppfattas inte användas för att stärka genomförandet av Tillväxt-
strategin. 

Möjligheten att arbeta konkret utifrån Tillväxtstrategin uppges av många variera mellan olika tjänste-
mannagrupper, delvis beroende på hur konkret strategin är i olika frågor. Vad gäller nätverket för 
Socialtjänsten nämner en av kommunrepresentanterna att Tillväxtstrategin aldrig diskuteras trots att 
nätverket är etablerat sedan flera år tillbaka, detta då det sociala området inte anses knyta an till 
strategin i någon högre grad. Vad som också anses ha betydelse är hur tydlig och konkret Tillväxtstra-
tegin är. En kommunrepresentant uttrycker att:  
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”Det handlar om hur konkret Tillväxtstrategin är, på vissa ställen är den mer konkret exempelvis för digitali-
sering. För det arbete man gör i de grupperingarna blir Tillväxtstrategin viktigare. Och i andra områden är den 
mer fluffig i kanterna så man kan tolka att strategin har med allt eller inget i det området att göra”. 

Kommunchefsgruppen beskrivs som en viktig funktion för samverkan där strategiska frågor lyfts. In-
formanter vid kommunerna menar emellertid att Tillväxtstrategin generellt sett inte är på agendan. 
En kommun uttrycker att: 

” /det/ spelar ingen roll vilka strategier vi tar fram om vi sen inte pratar om dem”.  

Kommunerna beskriver vidare att Region Hallands samordnande funktion idag mycket består i att 
sammankalla till möten. Flera kommuner önskar att arbetet i dessa möten tydligare kopplade an till 
Tillväxtstrategin. Gällande nätverket för Förvaltningschefer uppger en kommunrepresentant:  

”Förvaltningschefsnätverket, det hänger lite fritt, det finns inget klart definierat uppdrag. Det behöver formali-
seras för att få mer tydlighet vad det här forumets funktion är kopplat till för beredning, strategier osv.”  

I intervjuerna med övriga aktörer har liknande synpunkter framkommit, exempelvis inom arbetet med 
Aktörsrådet, den regionala kompetensplattformen m.fl. Dessa plattformar uppfattas som en del i en 
strategisk samverkansstuktur för tillväxtarbetet i Halland. Men många anser att det finns behov av att 
tydliggöra forumens betydelse i relation till Tillväxtstrategin samt att förflytta deras funktion mot tyd-
ligare fokus på gemensamt genomförande eller samordning av insatser (snarare än informationssprid-
ning). 

Stark tillväxt ger svaga incitament för samverkan mellan länets kommuner 
Flertalet kommuner men även andra aktörer konstaterar att dagens situation med tillväxt och inflytt-
ning till Halland medför en viss bekvämlighet. ”Det går bra för Halland nu”, uttrycker flera av länets 
kommuner. Man väljer helt enkelt att arbeta på egen hand eftersom man inte anser sig vara i behov 
av hjälp. Det finns också en konkurrenssituation mellan kommuner i vissa frågor, som har betydelse 
för möjlighet och vilja att samverka regionalt.  

På frågan om det saknas starkare forum för samhandling i länet svarar en av kommunrepresentan-
terna att det framförallt finns en ”saknad av reell vilja för att arbeta tillsammans” En annan kommun-
tjänsteperson uttrycker att de framförallt vill samverka vid så kallade yttre hot. Exempelvis i kontakt 
med nationell nivå menar tjänstepersonen vid den aktuella kommunen att det finns fördelar av att 
vara sex jämbördiga kommuner som samarbetar.  

Det uppges även finnas en rad andra områden som tjänar på regional samverkan. Ett exempel som 
många nämner är besöksnäringen, där man gärna ser en hög grad av regional samverkan bland annat 
genom Destination Halland. Detta då den enskilda kommunen ofta har begränsade resurser för att 
driva sådan marknadsföring på egen hand.  

Kontigos tolkning av svaren är att det är viktigt att Tillväxtstrategin och det regionala tillväxtarbetet 
har förmåga att identifiera, tydliggöra och i Hallands olika forum lyfta fram de utmaningar som verk-
ligen kräver regional samverkan för att lösas.  
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Utrymme för Region Halland att ta ett tydligare regionalt ledarskap  
I intervjuerna har vi kommit in på frågan om Region Hallands roll som samordnare av Tillväxtstrategin 
och rollen som regionalt utvecklingsansvarig aktör. Vårt intryck från intervjuerna är att många aktörer 
menar att Region Halland i många fall skulle kunna vara mer aktivt och proaktivt i det regionala ledar-
skapet. Det finns flera olika aspekter av detta, men det som kommer upp i intervjuerna är framförallt 
följande (utan inbördes rangordning):  

- kommunicera vilka insatser som genomförs inom Tillväxtstrategin och av vem  

- aktivt driva frågor och processer genom den samverkansstuktur med tjänsteperson- och ak-
törsgrupperingar som byggts upp  

- tydliggöra de områden som är specifika för Halland, där länet har komparativa fördelar eller 
särskilda utmaningar  

- förbättra uppföljning och analys kopplat till målen och resultat av de insatser som genomförs  

Frågan om det regionala ledarskapet är komplex. Vissa av de områden som pekas ut i Tillväxtstrategin 
ligger primärt inom Region Hallands formella uppdrag, vissa inom Länsstyrelsens och andra hos fram-
förallt kommunerna. Även Halmstad Högskola och andra myndigheter har viktiga roller inom sina re-
spektive områden. Alla aktörer kan sägas ha någon form av ledarroll i olika frågor och på olika sätt. 
Region Halland är den aktör som har det formella uppdraget som regionalt tillväxtansvarig aktör. Sam-
tidigt förfogar man inte över resurser för att driva alla frågor med relevans för den regionala tillväxten. 
I vissa frågor är det exempelvis Länsstyrelsen som har uppdrag att driva och samordna arbetet. Läns-
styrelsen har också en viktig roll kopplat till tillsyn och myndighetsutövning i frågor som har betydelse 
för den regionala tillväxten. Här finns en kontakt med i första hand kommunerna.  

I våra intervjuer uppfattar vi att det idag sker en dialog mellan Region Halland och länsstyrelsen kring 
rollfördelning och vem som ska vara drivande i olika frågor. Det finns emellertid en utbredd uppfatt-
ning bland aktörerna i Halland att det är Region Halland som ”äger” Tillväxtstrategin. Vi uppfattar 
också i våra intervjuer att det hos flera kommuner finns en insikt om att kommunen själv mer proaktivt 
borde söka kontakt med Region Halland och vara drivande i regionala samverkansfrågor.  

Sammanfattningsvis uppfattar vi från intervjuerna att det finns en legitimitet för Region Halland att ta 
ett tydligare regionalt ledarskap och att detta kan utvecklas baserat på de fyra punkterna ovan. 

4.4 Aktörernas syn på kontaktytor, forum och nätverk för genomfö-
rande av Tillväxtstrategin  

Önskan om ett utvecklat processledarskap från Region Halland i de  
regionala forumen  
Som vi var inne på tidigare finns en etablerad strategisk samverkansstruktur kring tillväxtfrågorna i 
Halland. Denna utgår dels från Tillväxtutskottet och kommunberedningen och därtill tillhörande 
chefstjänstemannagrupper. Det finns även mer tvärsektoriellt sammansatta grupperingar, exempelvis 
Aktörsrådet och större sammankomster som Ästad Forum.  
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En samlad bild av våra intervjuer är en önskan om att Region Halland tar ett mer aktivt processledar-
skap inom ramen för dessa grupperingar. Det handlar dels om att tydliggöra kopplingen till Tillväxt-
strategin och bygga agenda utifrån denna, att tydliggöra olika aktörers uppdrag samt aktivt driva och 
samordna frågor och insatser genom forumen.  

I många intervjuer framhålls att kommuner inom många frågor arbetar på varsitt håll inom sina olika 
sektorsområden. Samverkan sker också i olika former inom en mängd områden utifrån behoven i 
verksamheten och där kommunerna ser ett tydligt mervärde i att samverka. Samtidigt vittnar flera 
kommuner om att de är öppna för att samverka mer inom områden som knyter an till Tillväxtstrategin, 
men att detta kräver att någon tar taktpinnen och samordnar. Ett par kommuner menar att Region 
Halland bör vara den processledare som sammanför och håller ihop kommunernas arbete i relevanta 
frågor. Vidare skulle processledarskapet kunna innebära att det på Region Halland finns en kontakt-
person som arbetar mot kommunerna och stöttar dem under processens gång.  

Även andra aktörer menar att Region Halland bör stärka sin roll som processledare i arbetet med 
genomförandet av strategin. Det uppges att Region Halland måste hitta former för att få aktörer i 
länet att vilja medverka i det regionala tillväxtarbetet. Finansiering av insatser är ett medel för detta, 
men att utforma arbetsgrupper och uppdrag som ligger utanför direkt finansiering kan stärka genom-
förandet av insatser. Något som efterfrågas är även att Region Halland driver mobiliseringsprocesser 
kopplat till olika utlysningar och här lyfts flera positiva exempel. Utvecklingen av området ”Grön Till-
växt” är ett exempel, bredbandsutbyggnaden är ett annat.   

Sammanfattningsvis efterfrågas hos många aktörer en tydligare förmåga att gå från ord till konkret 
gemensam handling, till skillnad från för mycket av möten där aktörer bara träffas och pratar om vad 
som är aktuellt hos dem just nu. 

Aktörsrådet bör föra upp Tillväxtstrategin på agendan  
I intervjuer med halländska kommuner beskrivs Aktörsrådet som ett forum som alltid funnits där, dock 
i olika format. Att träffarna aldrig upphört beskrivs som forumets främsta styrka. Att ”träffas och 
prata” på regelbunden basis fyller i sig en viktig funktion. Nya aktörer såväl som personer som är nya 
i sina roller, får en snabb ingång till ett regionalt nätverk och kontaktyta. Detta ger ett tydligt mervärde 
rörande tillgång till information och erfarenheter från andra aktörers arbete. Detta är en mycket upp-
skattad funktion som framträder i våra intervjuer och Region Hallands roll som facilitator upplevs som 
positiv. 

Samtidigt uppges i intervjuer med näringslivs- och företagsfrämjande organisationer att Aktörsrådet 
och dess samverkansarenor inte knyter an till Tillväxtstrategin. Detta trots att Aktörsrådet är ett forum 
där man menar att Tillväxtstrategin skulle kunna ingå i agendan, eventuellt genom att bryta ner frå-
gorna i mindre grupper kopplade till olika arbetsområden. Några av aktörerna har tagit ett eget ini-
tiativ och bildat ett särskilt Tillväxtråd, och diskuterar skarpa frågor kopplat till respektive verksamhet.  

Flera av intervjuerna beskriver Aktörsrådet i första hand som ett socialt forum, snarare än ett forum 
för handlingskraft och genomförande. Många av aktörerna uttrycker att Region Halland bör styra 
agendan mer än vad som idag görs. Detta då regionen anses vara den aktör som ska leda det strate-
giska arbetet i detta fall genom att sätta ramar för hur övriga aktörer kan bidra till Tillväxtstrategin. 
Det finns också uppfattningar om att Region Halland bör ta initiativ till att driva olika frågor i forumet, 
formulera tydligare uppdrag, skapa arbetsgrupper etc.  
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Många efterfrågar ett Ästad Forum i ny form  
Ästad Forum beskrivs i intervjuer som ett viktigt forum för det regionala tillväxtarbetet i Halland. Då 
Ästad kommer på tal uppger en kommunrepresentant: 

”Det enda forumet som blev något riktigt”  

Också i intervjuerna med företagsfrämjande organisationer och aktörer inom det civilia samhället be-
kräftas att Ästad Forum är ett viktigt forum för att skapa genomförandekraft för det regionala tillväxt-
arbetet. Samtidigt upplevs inte forumet fokusera på rätt saker. En av organisationerna menar att fo-
rumet inte lyckas med att uppnå dess syfte, att sammanföra näringslivet med politiker och tjänste-
män. Denna bild bekräftas av en av kommunerna som menar att forumet gått från att vara ett ut-
vecklingsforum med stort engagemang från näringslivet till ett mer byråkratiskt format där tjänste-
män och politiker – men inte näringslivet i någon större utsträckning – närvarar. Något som kommun-
representanten menar kan kopplas till forumets format i form av två heldagar. Det uppfattas också 
idag primärt som ett socialt forum för nätverkande.  

Flera menar vidare att Ästad Forum skulle kunna bli skarpare i sin agenda samt att det bör finnas en 
förmåga att fånga upp och arbeta vidare med konkreta uppgifter. En myndighetsrepresentant anser 
att forumet skulle kunna tydliggöra behovet av arbetsgrupper för uttalade frågor under året och att 
dessa grupperingar vid nästkommande forum får redovisa resultatet av sina arbeten. Det finns också 
uppfattningar bland informanterna att forumet bör ha ett skarpare näringslivsfokus, exempelvis ge-
nom att lyfta inte bara större utvecklingsfrågor, utan även konkreta hinder för företagande.  

4.5 Aktörernas syn på det egna bidraget till Tillväxtstrategins mål  

En bred Tillväxtstrategi inkluderar många aktörer och verksamheter 
När vi i intervjuerna kommer in på frågor som rör den egna verksamhetens bidrag till Tillväxtstrategin, 
menar de flesta att mål, val och prioriteringar i strategin i hög grad ramar in det som redan görs eller 
ändå hade gjorts. Flera uttrycker det ungefär som att det ”är oundvikligt” att inte bidra till målen. 
Bidraget upplevs i huvudsak vara en konsekvens av den verksamhet som ändå bedrivs, inte att man 
aktivt bidrar till målen för att de finns i Tillväxtstrategin. Ett antal goda exempel på projekt och insatser 
tas dock upp i intervjuerna, bl a. ”Destination Halland 2020” och ”Hälsoteknikcentrum”.  

Samtliga av de intervjuade aktörerna uppger att deras verksamhet arbetar i en riktning i enlighet med 
åtminstone något av Tillväxtstrategins målområden. Däremot uppger majoriteten att detta inte är ett 
resultat av medvetna prioriteringar eller satsningar utan en följd av dess breda ansats, vilken innefat-
tar deras existerande verksamhet. De revideringar som gjorts av strategin menar många har möjlig-
gjort att både nya aktörer och verksamhetsområden omfattas av strategin.  

De fokusområden hos kommunerna som sammanfaller med Tillväxtstrategins mål är i huvudsak de 
som faller under hög attraktivitet och specifikt utvecklad infrastruktur, kollektivtrafik och bredband 
samt utveckling av boende- och livsmiljöer. Några lyfter även utveckling av närings- och arbetsliv samt 
integration och destination. I de fall tjänstemän på kulturförvaltningar medverkat vid intervjuerna har 
Tillväxtstrategin lyfts som indirekt styrande genom att den verkar som strategiskt ramverk för Hallands 
kulturplan.  
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Viss otydlighet kring målformuleringarna skapar osäkerhet – mer konkreta 
indikatorer för uppföljning efterfrågas 
Flera av de vi intervjuat lyfter att det finns vissa otydligheter kring målformuleringar, vilket gör att 
vissa av målen uppfattas som svåra att nå. Några exempel som nämns är socialt hållbara mötesplatser, 
där otydlighet försvårar. I samtal om socialt hållbara mötesplatser reflekterar en av respondenterna:  

”Vad menar vi och kan vi egentligen säga att vi skapat det? Det finns heller inget i den kvantitativa uppfölj-
ningen som följer upp detta.”  

Även insatser mot jämställd arbetsmarknad bedöms som svåra att få resultat från. Graden av konkre-
tisering i målformuleringar och prioriteringar innebär sammanfattningsvis olika förutsättningar att ar-
beta mot målen. Vad som också spelar in – och som vi varit inne på tidigare – är att vissa områden i 
Tillväxtstrategin ligger inom olika aktörers formella ansvarsområden. Aktörerna har därmed olika för-
utsättningar att bidra till måluppfyllelsen.  

Flera av länets kommuner, men också andra aktörer, efterfrågar både mer och tydligare uppföljning 
av Tillväxtstrategin. Kommunerna ser behov av mer kunskap kring vad strategin bidragit till och även 
vad de tilltänkta resultaten är. En av kommunrepresentanterna menar att:  

”/…/man måste se att Tillväxtstrategin gett resultat, att man får någon återkoppling på hur det gått för att den 
ska bli intressant.”  

En ytterligare aktör uttrycker vikten av att diskutera implementering och analys i ett tidigt skede. 
Framförallt att identifiera vad man strävar efter i form av mål och resultat, samt hur detta kan följas 
upp. Flera aktörer menar att indikatorerna för uppföljning måste bli skarpare för att kunna mäta och 
följa upp och i förlängningen höja ambitionsnivån. Detta för att kunna kraftsamla kring de områden 
som är särskilt viktiga för Halland.  

Intervjuade tjänstemän vid Region Halland uppger att man följer de indikatorer som finns, men det 
finns en viss osäkerhet kring om de metoder man valt för uppföljning är de bäst lämpade. Det uppges 
överlag vara svårt att följa utvecklingen för mål av mer kvalitativ karaktär, trots att analyser och un-
derlag löpande tas fram av regionen. Det finns också uppfattningar om behovet av att kunna fördjupa 
vissa analyser. Detta då de analyser som utförs ger en bild av hur det ser ut i länet men sällan identi-
fierar de bakomliggande orsakerna.  

En generell uppfattning bland de intervjuade är att målen och uppföljningen av målen ligger på för 
hög nivå i förhållande till aktiviteterna. Resultatet av arbetet syns inte i uppföljningen av strategin 
(som mäter regional tillväxt snarare än regionalt tillväxtarbete). Sammanfattningsvis efterfrågas ett 
uppföljningssystem som speglar resultaten från det regionala tillväxtarbetet, snarare än indikatorer 
som endast fångar olika dimensioner av den regionala tillväxten. 
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4.6 Aktörernas syn på erfarenheter som kan utveckla genomförande-
processen och medskick från aktörerna till framtagandet av en 
eventuell ny Tillväxtstrategi efter år 2020  

Arbeta genom etablerade forum, formera gemensam handling och opera-
tiva insatser som främjar ett ägarskap bland aktörerna  
Halland har byggt upp en relativt väl fungerande strategisk samverkansstruktur. Dels utgår denna ifrån 
Tillväxtutskottet och Kommunberedningen med underliggande arbetsgrupper och dels andra forum 
för regional dialog och samverkan, såsom Aktörsrådet och kompetensplattformen. Denna struktur 
upplevs generellt som väl fungerande av aktörerna i Halland.  

Något som lyfts som utvecklingsområden är dessa forums relation och roll i förhållande till Tillväxt-
strategin. Man skulle kunna uttrycka detta som att man behöver hitta en balans mellan att hantera 
dagsaktuella frågor och de frågor som har ett mer långsiktigt perspektiv och som pekas ut i Tillväxt-
strategin. Det framkommer tydligt i våra intervjuer att Tillväxtstrategin – för att upplevas som relevant 
av aktörerna – behöver användas som grund för konkret handling.  

Flera av respondenterna, från samtliga aktörsgrupper, föreslår att en konkretisering av Tillväxtstrate-
gin skulle kunna åstadkommas genom att koppla tydligare uppdrag och handlingsplaner till den. En 
respondent från en kommun säger: 

”Jag har aldrig hört att vi pratar om hur vi ska nå de här målen. Det är inget fel på målen men man lever ju inte 
efter dem. Man måste konkretisera aktiviteterna för att nå dem”.  

Det finns också en utbredd uppfattning om att det mest effektiva genomförandet är att arbeta genom 
de grupperingar och forum som finns etablerade snarare än att bygga nya strukturer. En annan kom-
munrepresentant menar att:  

”Jag upplever det inte som tydligt hur prioriteringar kommer till – man har jobbat på det i regionen, vilket befäs-
ter att det är regionens strategi. Man borde jobba med det i chefsgrupperna och lyfta exempelvis om det finns 
behov av tillägg. Borde vara på agendan mer på våra möten – att man pratar om den, var vi står i förhållande 
till de egna målen och strategierna. Precis som vi följer upp affärsplaner i nämnder, osv.” 

Region Halland bör stärka processledningen av genomförandet av Tillväxt-
strategin  
Det finns en utbredd uppfattning att Region Halland bör ta ett mer aktivt regionalt ledarskap – i detta 
ingår att stärka sin roll som processledare i de regionala forum som refereras till ovan. Ett stärkt pro-
cessledarskap uppfattas som en förutsättning för att åstadkomma ett effektivt genomförande av Till-
växtstrategin. Det handlar till exempel om behovet av att samordna och stärka insatserna mot Till-
växtstrategins mål. Region Halland uppfattas som den enda aktören som har det som sitt uppdrag att 
primärt verka för detta.  

Informanterna menar att Region Halland är den aktör som kan driva på och öppna upp för att formera 
operativa insatser genom de olika nätverken och grupperingarna som etablerats. Ett stärkt process-
ledarskap handlar också om att tydligare sätta agenda, driva frågor och formulera uppdrag i relation 
till Tillväxtstrategin. Det handlar också om uthållighet i att följa upp vad som görs och hur arbetet kan 
drivas vidare. Samtidigt har många av de intervjuade respekt för komplexiteten i ett sådant arbete. 
Intervjupersonerna speglar en medveten om att Region Halland inte har formellt mandat att peka ut 
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vem som ska göra vad och kan bara i begränsad utsträckning styra med finansiering. Samtidigt finns 
ett behov av att samordna och driva och att någon aktör tar ansvar för att peka ut strategiska samar-
betspartners för specifika frågor i det regionala tillväxtarbetet.  

Utveckla kommunikationen kring vad som görs och av vem  
Vi får i våra intervjuer en bild av att kännedomen om genomförandet av aktiviteter i det regionala 
tillväxtarbetet i Halland är relativt låg, eller åtminstone varierar kraftigt. Insatsernas relation till Till-
växtstrategin är än mer otydlig för de flesta aktörerna såtillvida man inte själv sökt och fått pengar för 
något projekt.  

Mot bakgrund av detta är det många som lyfter frågan om att förbättra kommunikationen kring vad 
som görs för att nå målen i Tillväxtstrategin. Det är naturligt att detta ansvar ligger på Region Halland. 
Många efterfrågar en ökad tydlighet kring hur olika insatser knyter an till strategin, förbättrad kom-
munikation kring resultat av olika insatser med mera. Många betonar också vikten av att Region Hall-
and inte bara kommunicerar vad man själva gör utan även vad som görs av andra (ibland med stöd av 
Region Halland).  

Tydligare förankringsprocess som ger avtryck i strategin  
Vi får i våra intervjuer intrycket från vissa av kommunerna att framtagandet av Tillväxtstrategin upp-
levdes som toppstyrt och forcerat. De konferenser och seminarier som anordnades i samband med 
framtagningen upplevdes inte som tillräckligt lyhörda för kommunernas inspel och behov. Dessutom 
upplevdes inte syftet med strategin som tydlig. Några kommunrepresentanter menar att det inte hel-
ler varit tillräckligt transparant om hur nya prioriteringar tillkommit Tillväxtstrategin. Flera aktörer lyf-
ter även behovet av att fokusera på implementeringen redan från början, det vill säga hur strategin 
ska genomföras.  

Sammantaget är det vår bild att såväl kommunerna som flera av de övriga aktörerna efterfrågar en 
tydligare förankrings- och medskapandeprocess vid framtagandet av en eventuell ny Tillväxtstrategi 
samt vid revideringar och löpande översyner av strategin. Flera respondenter betonar även vikten av 
att strategin blir ett levande dokument som kan uppdateras och revideras allteftersom omvärlden och 
förutsättningar förändras.  

Flera av kommunerna samt myndigheter pekar på vikten av att kartlägga de olika lokala behoven i 
regionen för att varje kommun ska kunna arbeta för att förverkliga Tillväxtstrategin. Tillväxtstrategin 
måste kunna fånga upp dessa olika lokala perspektiv i kombination med de större strategiska frågorna 
och samhällsutmaningarna för att bli relevant för alla. Åsikter som framkommit är att inlandsfrågorna 
och landsbygdsutveckling inte är särskilt framträdande i strategin, trots att dessa belyses i analysar-
betet. Andra frågor som miljö och klimatfrågorna samt innovation uppfattas inte heller hanteras fullt 
ut i strategin utifrån ett Hallandsperspektiv. 

Tillväxtstrategin ramar in relevanta områden, men ökad målstyrning kräver 
tydligare mål och mer framträdande Hallandsperspektiv  
Sammantaget upplevs Tillväxtstrategin rama in relevanta utvecklingsområden för Halland. Den har ett 
inkluderande anslag och revideringarna har möjliggjort att fler aktörer upplever att de kan bidra till 
strategins genomförande. En utmaning som många lyfter är att det därmed också är omöjligt att inte 
bidra till strategin.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  

      
  41 (48) 

 

Ett utvecklingsområde som många av intervjupersonerna belyser är formuleringen av målsättning-
arna i Tillväxtstrategin. Framförallt lyfts behovet av att skapa tydliga, engagerande och för Halland 
relevanta mål. Många aktörer menar att målen och tillhörande indikatorer ligger på en för hög nivå i 
förhållande till det arbete som genomförs. En majoritet av respondenterna lyfter även behov av att 
bättre kunna mäta och följa upp resultat av det som görs. Man ser det som viktigt för att hålla Till-
växtstrategin levande att ha mål och uppföljning av målen som belyser resultat av de gemensamma 
insatser som görs.  

Några menar också att målsättningarna borde bli mer ambitiösa i vissa delar, exempelvis inom miljö- 
och klimat, eller utifrån Hallands strategiska kustnära placering i stråket mellan Köpenhamn och Oslo. 
Ett par av respondenterna, från både kommun- och myndighetshåll, upplever att målen är formule-
rade utifrån ett konkurrensperspektiv gentemot hela Sverige. Istället menar dessa informanter att 
målen bör fokuseras på Hallands komparativa fördelar eller särskilda utmaningar. Istället för att satsa 
på att ”bli bättre än alla andra” som en respondent uttrycker det menar intervjupersonen att:  

”Det är bättre att lyfta ut det som är unikt i Halland, som naturtillgången, kusten”.  

I flera intervjuer har vi kommit in på diskussioner om behovet av att balansera bredd (läs kärna) och 
spets i strategin. Många lyfter fram strategins breda anslag som en styrka då det inkluderar många 
olika perspektiv i tillväxtarbetet. Andra pekar på behovet att göra tydliga prioriteringar så att strategin 
kan bli styrande och ge vägledning i olika vägval. Vi konstaterar att det här finns många olika uppfatt-
ningar, men sammantaget finns det ett behov av att tydliggöra vilka frågor som kan definieras som 
gemensamma tillväxtfrågor och varför.  

Från intervjuerna tolkar aktörerna som att det finns ett behov av att strategins programlogik måste 
tydliggöras redan i framtagningsarbetet. Att det vid framtagandet ges utrymme att diskutera strate-
gins relation och status i förhållande till andra planer. Att arbetet utifrån hur tillväxtarbetet utifrån 
strategin kan följas upp och hur arbetet med strategin konkret ska implementeras i det regionala till-
växtarbetet.  
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5 Slutsatser  

5.1 Sammanfattning 
Kontigos halvtidsutvärdering av Hallands Tillväxtstrategi fokuserar på genomförandet av strategin 
men också på resultat av strategin under perioden 2014/2015- 2017. Strategins uppföljningssystem 
begränsar dock möjligheterna att uttala oss om Tillväxtstrategins faktiska bidrag till Hallands tillväxt. 
Då strategins mål och indikatorer relaterar till Hallands tillväxt snarare än Tillväxtstrategins bidrag för 
tillväxten, är det svårt att härleda hur strategins prioriteringar och strategiska val i praktiken påverkat 
den regionala tillväxten i Halland. En central slutsats från halvtidsutvärderingen är att programlogiken 
inklusive mål i strategin bör tydliggöras och utvecklas. Dels för att stärka strategins styrande förmåga 
och aktualitet under kvarvarande period till och med år 2020. Dels för att möjliggöra en slututvärde-
ring av Tillväxtstrategins bidrag till Halland efter år 2020. I halvtidsutvärderingen har vi också frågat 
halländska aktörer om inspel att tänka på inför framtagandet av en eventuell ny Tillväxtstrategi. In-
spelen relaterar till samma nyckelord som aktörerna använder för att beskriva hur genomförandet av 
nuvarande strategi kan utvecklas:  

- ökad tydlighet  

- stärkt programlogik  

- utvecklad processledning 

I nedanstående kapitel summerar vi våra slutsatser utifrån strategins styrande förmåga, ägarskap, 
mervärde respektive aktualitet över tid. Jämförelsen görs mot den ideala bild av en strategi som ges i 
kapitel 2. Varje avsnitt inleds med en återkoppling av egenskaper som är önskvärda av en ideal stra-
tegi. Mot bakgrund av detta ideala tillstånd presenterar vi därefter våra slutsatser för Hallands Till-
växtstrategi per område.  

5.2 Tillväxtstrategins styrande förmåga  
En strategis styrande förmåga relaterar till hur väl strategin direkt eller indirekt bidrar till genomfö-
randet av aktiviteteter och vägval inom ramen för det regionala tillväxtarbetet. Det kan exempelvis 
handla om i vilken grad som arbetsgrupper i Halland vid beslut om insatser för sina verksamheter 
relaterar till Tillväxtstrategin. Det kan också handla om hur Tillväxtstrategin påverkar andra planer, 
strategier och program som formellt och informellt också styr tillväxtarbetet i regionen. För att en 
strategi ska vara möjlig att styra efter krävs att genomförandet av aktiviteter inom strategin är upp-
följningsbara och att aktiviteterna är möjliga att justera om utvecklingen går mot annat håll än den 
önskade.  

Känd men inte använd  
Vi konstaterar att Tillväxtstrategin är känd bland kommuner, högskola och andra myndigheter, aktörer 
inom såväl det företagsfrämjande systemet som det innovationsdrivande systemet liksom bland ak-
törer inom det civila samhället. Även om strategin är känd så är det utöver Region Halland ytterst få 
andra aktörer som relaterar till Tillväxtstrategin i egna planer och strategier. Vi kan också konstatera 
att centrala styrdokument vid Region Halland som exempelvis innovationsstrategin samt hälso- och 
sjukvårdsstrategin inte heller refererar till Tillväxtstrategin. Bland de få aktörer utanför Region Halland 
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som i sina dokument relaterar till Tillväxtstrategin gör dessa aktörer det endast som övergripande. 
Något resonemang kring Tillväxtstrategins bidrag till de egna planerna och strategierna, eller hur den 
egna organisationens insatser tillsammans med andra aktörer bidrar till gemensamma mervärden i 
enlighet med prioriteringarna i Tillväxtstrategin nämns aldrig. Inte heller upplever vi att forum och 
arbetsgrupper i praktiken relaterar till Tillväxtstrategin i sitt arbete. De aktörer som främst nämner 
Tillväxtstrategin är aktörer som söker projektmedel. Här ser vi också den kanske mest bärande funkt-
ionen för Tillväxtstrategin i nuläget. Att ge riktning för det regionala tillväxtarbete som sker genom 
projektfinansierad verksamhet.  

Den rumsliga dimensionen är alltför nedtonad 
Enligt oss finns det flera orsaker till att strategin har en svag styrande förmåga. En faktor är att de 
strategiska valens- och prioriteringarnas koppling mot de rumsliga förutsättningar som presenteras i 
analysens slutsatser är nedtonade. Vi bedömer att om prioriteringarna istället lyfter fram Hallands 
geografiska olikheter skulle behovet av aktiviteter bli mer konkret. Något vi tror skulle stärka Tillväxt-
strategins styrande förmåga.  

Många prioriteringar skapar otydlighet   
En annan orsak till att strategin har en svag styrande förmåga är att antalet prioriteringar (33 stycken) 
är så många att det blir svåra att samla ett gemensamt engagemang kring. I synnerhet anser vi att de 
många prioriteringarna blir till ett styrningsproblem då det varken i Tillväxtstrategin som dokument 
eller i genomförandet av Tillväxtstrategin ges någon tydlighet kring vilken förändring man vill uppnå 
inom de strategiska valen (de strategiska valen är för breda för att ge styrning) och vad som är mer-
värdet av att samhandla kring prioriteringarna.  

Handlingsplaner ger tydligare styrning 
Behovet att konkretisera och tydliggöra genomförandet av strategiska val och prioriteringar för att ge 
Tillväxtstrategin förbättrad förmåga att styra understryks av de planer och initiativ som vi anser i va-
rierande grad kommit en bit på väg i att konkretisera strategiska val, prioriteringar och styrkeområ-
den. Exempel vi vill lyfta är kulturplanen, bredbandsstrategin, handlingsplanen för grön tillväxt, och 
handlingsprogrammet för livsmedel.  

5.3 Strategins ägarskap  
En väl utvecklad regional strategi har en bredd av aktörer som ställer sig bakom strategins val och 
prioriteringar. Ägarskapet för genomförandet av strategin delas av många. I vilken utsträckning som 
aktörer i regionen upplever att de har ett ägarskap till strategin sätts vanligen redan i framtagnings-
processen och förstärks under strategins genomförandefas.  

Tonvikt på strategins kärna begränsar känslan av ägarskap  
Från samtal med aktörer i Halland kan vi konstatera att ägarskapet till Tillväxtstrategin upplevs som 
svagt bland aktörerna. De allmänt hållna strategiska valen och de många prioriteringarna kombinerat 
med att rollerna för de aktörer som nämns i strategin (kommuner, högskola, civilia samhällets aktörer) 
är svagt beskrivna, gör att ansvaret för strategins genomförande blir allas och därmed ingens. Vi be-
dömer också utifrån flera aktörers resonemang, inte minst kommunrepresentanter, att ägarskapet av 
Tillväxtstrategin begränsas av att strategin i hög utsträckning presenterar val och prioriteringar som 
aktörerna upplever att de redan arbetar med (har en tonvikt mot strategins kärna). Skulle strategin 
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istället lyfta fram prioriteringar som aktörerna gemensamt har behov att samlas kring för att uppnå 
förändring (tydliggöra spetsen) är vår uppfattning att ägarskapet för Tillväxtstrategin skulle bli star-
kare.  

Gruppernas arbete ser inte sina frågor som ett ägande av strategins val och 
prioriteringar  
Att forum och arbetsgrupper upplever att Tillväxtstrategin inte används i diskussionerna när grupper-
nas val och insatser ska utformas, gör att strategiska val och prioriteringar i Tillväxtstrategin inte kopp-
las mot ett ägarskap i grupperingarna.  

Splittrad bild vad det gäller synen på förankringsarbetet  
Det finns representanter i alla intervjuade aktörsgrupper som menar att strategins framtagande skulle 
genomförts annorlunda för att stärka förankringen av strategin. Dessa representanter anser att fram-
tagningsprocessen hade brister sett ur ett underifrånperspektiv. Representanterna menar att proces-
sen utgick från att diskutera redan framtagna förslag på strategins innehåll istället för att starta med 
ett ”vitt papper” som alla aktörer från början fick vara med att fylla. Samtidigt tycker en merpart av 
de intervjuade att framtagningsprocessen varit värdefull. Detta eftersom aktörer i Halland genom 
framtagandet upplevs ha fått möjlighet att gemensamt samtala om regionala tillväxtfrågor på ett sätt 
som inte skett förut.  

Möjlighet till kompletteringar i strategin upplevs som positivt  
Tillväxtstrategin följs upp en gång per år för möjlighet till komplettering i strategin. År 2015 komplet-
terades Tillväxtstrategin med ett utökat perspektiv på social hållbarhet och god och jämlik hälsa och 
2017 med ett ökat perspektiv på ekologisk hållbarhet. De aktörer i Halland vi har talat med tycker att 
kompletteringarna varit bra då de breddad upp för fler organisationer att engagera sig i tillväxtarbetet. 
Samtidigt anser ett antal aktörer, spridda inom alla aktörsgrupper, att det varit svårt att få insikt i hur 
kompletteringsarbetet initierats och genomförts. Kontigo anser att den information som ges på Reg-
ion Hallands hemsida om kompletteringsarbetet med social hållbarhet och god och jämlik hälsa är 
tydlig. Vår reflektion är att det lika gärna kan vara mottagningskapaciteten hos dessa aktörer som varit 
svag än att kommunikationen om kompletteringsprocessen som varit dålig.  

Frågan om strategin är Hallands eller Region Hallands 
Ytterligare en slutsats är den splittrade bild som finns om Tillväxtstrategin är Hallands eller Region 
Hallands. Vi tror att osäkerheten kring vem som ”äger” strategin beror på att få aktörer relaterar till 
strategin i sin dagliga verksamhet. Däremot relaterar aktörerna till strategin i samtalen med Region 
Halland och en majoritet av aktörer samlas bakom de slutsatser och ambitioner som ges i Tillväxtstra-
tegin. Vi tror att ägarskapet kring strategin är viktigt för att stärka användandet av strategin i olika 
regionala arbetsgrupper men också i aktörernas egna verksamheter. För att stärka bilden av att stra-
tegin bedömer vi att det är viktigt att Region Halland som processledare lyckas med att tydliggöra och 
kommunicera vilka frågor som aktörer i Halland bör samlas kring, för att stärka det gemensamma 
mervärdet av strategin.  
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5.4 Strategins mervärde  
En strategis mervärde relaterar till hur strategin lyckats konkretisera vad som är prioriterat i tillväxt-
arbetet och i vilken grad som genomförandefasen lyckats samla regionens aktörer till samhandling 
rörande dessa prioriteringar. En strategi med bidrar till ett starkt mervärde lyckas åstadkomma en 
förändring som inte varit möjlig utan de val och prioriteringar som genomförs gemensamt mellan ak-
törerna i strategin.  

Brobyggare och tillskapare av en förbättrad samsyn 
 
Strategins mervärde är framförallt som brobyggare mellan halländska aktörer och Region Halland. 
Framförallt återkommer denna ståndpunkt bland aktörer som söker medfinansiering till projekt från 
Region Halland. Denna grupp aktörer men också aktörer i allmänhet anser också att strategin har 
bidragit till ett mervärde genom en förbättrad samsyn mellan aktörerna kring för Halland viktiga fram-
tidsfrågor (de strategiska valen).  

Strategin har potential att tillskapa större mervärden  
Vi anser att den samsyn som finns kring strategiska val och utpekade styrkeområden ger Tillväxtstra-
tegin potential att bidra till ännu större mervärden än ”endast” gemensam samsyn kring behoven. Vi 
ser framför oss en utveckling som leder aktörerna i Halland från samsyn kring vad som måste göras 
(strategiska val och prioriteringar) till samhandling kring hur det gemensamt ska göras. För att lyckas 
tror vi det är nödvändigt att arbeta processinriktat med att konkretisera de strategiska valen och pri-
oriteringarna än mer. Att tydliggöra strategins spets. Vår bedömning är att en sådan process kan ske 
på flera sätt. Det ena är att stärka arbetet i de forum och arbetsgrupper som idag finns inom ramen 
för det regionala tillväxtarbetet i Halland utifrån Tillväxtstrategin som bas. Det andra är att initiera nya 
handlingsplaner alternativt utveckla skrivningarna i befintliga handlingsplaner i enlighet med det man 
vill konkretisera i Tillväxtstrategins strategiska val och prioriteringar. Oavsett val av arbetssätt anser vi 
det är viktigt att analysera och endast lyfta fram sådana konkreta aktiviteter som aktörerna har ett 
mervärde i att gemensamt samhandla kring och som leder till en förändring som annars inte blir av.   

5.5 Strategins aktualitet över tid  
En idealstrategi måste förändras med sin omvärld. Den ideala strategin förmår också förmedla sitt 
bidrag till regionens aktörer så att resultaten från de gemensamma ansträngningarna blir synliga. En 
strategi som visar resultat och genomförs med full insyn antar vi har större möjlighet att stärka sam-
handling i en region jämfört med en strategi vars resultat inte lyfts fram och där genomförandet inte 
upplevs som öppet för alla. 

Kommunikationen av strategins genomförande kan utvecklas  
Trots veckobrev, årliga uppföljningar, tematiska utvärderingar och konferensverksamhet som Ästad 
forum är slutsatserna från samtalen med halländska aktörer att kommunikationen av strategins ge-
nomförande har brister. Vår bedömning är att aktörerna i Halland är medvetna om att insatser görs 
men saknar kunskap om vad som görs. En anledning som nämns ovan kan vara att de aktiviteter som 
genomförs i det kontinuerliga tillväxtarbetet i Halland sällan relaterar till att vara en del av Tillväxt-
strategin. En annan orsak, som vi också redovisar tidigare i kapitlet, är att många av aktiviteterna i 
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Tillväxtstrategin också relaterar till halländska aktörers ordinarie verksamheter. Aktiviteter inom stra-
tegins kärna är många, något som skapar otydlighet bland aktörerna kring vad som är tillväxtstrate-
giskt relaterade aktiviteter och vad som är annat.  

Utvecklingsmöjligheter finns för uppföljningen av strategins finansiering  
I den ekonomiska redovisningen av aktiviteter i Tillväxtstrategin redovisas endast Region Hallands be-
slut om stöd inom ramen för Region Hallands näringslivsstödjande och projektfrämjande verksamhet 
samt nationella anslag (1:1-medel). För aktuella år har också redovisningen för bredbandssatsningar 
och anslag för att främja kvinnors företagande inkluderats. Vi vet även att projekt i Halland så här 
långt finansieras med totalt 406 miljoner kronor (inklusive regional medfinansiering) under perioden 
2014-2020. Vår bedömning är att ett uppföljningssystem som tydligare presenterar centrala regionala 
aktörers finansiella bidrag till Tillväxtstrategin vore en fördel. Inte minst för att stärka synen på det 
gemensamma ägandet av strategin bland aktörerna i Halland. Vi vill understryka att vi inte tänker oss 
ett finansiellt uppföljningssystem som täcker in samtliga aktörers insatser mot Tillväxtstrategin. De 
aktörer vi anser är intressanta är utöver Region Halland också kommunerna, myndigheter och Halm-
stad högskola. En ytterligare avgränsning för att undvika ett administrativt tungrott system är att end-
ast redovisa sådana aktiviteter som går mot strategins spets. Genom initiering av ett sådant system 
skulle också resonemanget om Tillväxtstrategins spets ”tvingas” att intensifieras.  

Programlogik och målnivåer bör ses över 
Från ett utvärderande perspektiv är det bra om det tydligt går att härleda genomförda aktiviteter mot 
aktivitetsmål som samlat leder till resultat vilka bidrar till effektmålet. Utan en sådan programlogik är 
det svårt att säga i vilken omfattning som Tillväxtstrategin bidrar till de övergripande effektmålen. Att 
aktörer i Halland ges möjlighet att följa aktiviteter inom Tillväxtstrategins val och prioriteringar och på 
en samlad nivå konstatera ifall målen för aktiviteter uppnås och om aktivitetsmålen leder till resultat 
anser vi skulle stärka strategins styrförmåga. Genom att inkludera fler målnivåer än de effektmål som 
idag återfinns i strategin bedömer vi att aktualiteten för strategins prioriteringar och strategiska val 
skulle utvecklas. Genom att styra mot aktivitetsmål och resultat skulle reaktionstiden mellan upplevt 
regionalt behov och hur valda aktiviteter bidrar med lösningar mot behovet förkortas avsevärt. Sam-
tidigt skulle det bli betydligt tydligare att visa hur aktiviteter inom strategins strategiska val och prio-
riteringar bidrar till Hallands regionala tillväxt. Vi bedömer att eventuellt tillkommande aktivitetsmål 
och resultatmål bäst hanteras i handlingsplaner eller som avrapportering från uppdrag som ges till 
arbetsgrupper i Halland.  

Processledningen av Tillväxtstrategin kan utvecklas  
Även om vi i ovanstående delar av kapitlet slår fast att Hallands Tillväxtstrategi ska ses som hela reg-
ionens tillväxtstrategi är det ändå Region Halland som är processledare för Tillväxtstrategin. Det är en 
bild som är tydlig i samtalen med halländska aktörer. Av aktörerna i Halland anser dock en majoritet 
att Region Hallands processledning kan förbättras. Vår samlade bedömning är att det behövs en ökad 
tydlighet, en förbättrad struktur, för hur arbetet med Tillväxtstrategin leds. Från intervjuerna drar vi 
även slutsatsen att det finns behov ökad proaktivitet vad det gäller processledningen av Tillväxtstra-
tegin.  
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6 Rekommendationer 

6.1 Sammanfattning 
Kontigos halvtidsutvärdering av Hallands Tillväxtstrategi pekar på att strategin har potential som inte 
utnyttjas. Även om vi anser att strategidokumentet skulle behöva utvecklas i ett programlogiskt hän-
seende, att ytterligare målnivåer borde inkluderas för att öka styr- och spårbarheten mot effektmålet 
och att skrivningar kring Tillväxtstrategins spets och gemensamma mervärden skulle behöva förtydli-
gas, är vår bedömning att det främsta behovet finns i att stärka genomförandeprocessen. Från våra 
slutsatser vill vi ge fyra rekommendationer för det fortsatta arbetet med Tillväxtstrategin.  

- tydliggör vad som genomförs inom Tillväxtstrategin – visa att insatserna har en ”tillväxtstra-
tegistämpel” 

- utveckla arbetet med handlingsplaner relaterade till strategiska val och styrkeområden  

- tydliggör Region Hallands roll som processledare- och koordinator för genomförandet  

- stärk genomförandet av Tillväxtstrategin genom att utveckla Ästad forum  

6.2 Tydliggör vad som genomförs inom Tillväxtstrategin 
Vi anser det är av betydelse för att positionera Tillväxtstrategin som det centrala dokumentet i det 
regionala tillväxtarbetet att kommunikationen kring Tillväxtstrategin stärks. Fler aktiviteter som inte 
genomförs eller ägs av Region Halland måste komma fram i de årliga uppföljningsrapporterna. Mer 
kommunikation av goda exempel som visar hur aktiviteter inom Tillväxtstrategin stärkt utvecklingen i 
olika delar av Halland. Vi rekommenderar att det ställs större krav på återkoppling från forum och 
arbetsgrupper i Halland kring hur deras aktiviteter konkret bidrar med ett samlat mervärde till Till-
växtstrategins strategiska val och prioriteringar. På så viss stärks ägandet, styrförmågan och aktuali-
teten.  

6.3 Utveckla arbetet med handlingsplaner relaterade till strategiska 
val och styrkeområden  
Vår bedömning är att mervärdet av att göra saker tillsammans i strategin måste tydliggöras. Nuva-
rande strategiska val och prioriteringar är enligt oss alldeles för generella. Vi tror att arbetet med 
handlingsplaner (se handlingsplanen för Grön Tillväxt) eller uppdrag till arbetsgrupper är ett bra sätt 
att konkretisera hur och av vilka som aktiviteter inom Tillväxtstrategins val och prioriteringar ska ge-
nomföras. Vi bedömer att handlingsplaner/uppdrag kan stärka ägandeskapet och för halländska ak-
törer synliggöra mervärdena av strategiska val, prioriteringar och styrkeområden i Tillväxtstrategin. 
Vår bedömning är att genomförandet av Tillväxtstrategin genom handlingsplaner/uppdrag också 
kommer att stärka strategins styrförmåga. Vi vill understryka att det som bör inkluderas i handlings-
planerna är det som utgör Tillväxtstrategins spets. Vi ser med fördel att Region Halland som process-
ledare delegerar framtagandet och genomförandet av handlingsprogrammen/uppdragen till aktörer 
i Halland.  
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Genom att ”lägga ut” Tillväxtstrategins spets i handlingsplaner/uppdrag är vår bedömning att man i 
genomförandet av planerna/uppdragen kan konstruera utmaningsdrivna konkreta aktivitets- och re-
sultatmål att arbeta mot, som tydligt bidrar mot Tillväxtstrategins breda mål (hög attraktivitet, stark 
konkurrenskraft, fler jobb). På så vis anser vi att bidraget från det som genomförs inom ramen för 
Tillväxtstrategin och de övergripande målen för strategin tydliggörs.  

6.4 Region Halland måste kliva in som tydlig processledare 
Vi tycker det finns behov att Region Halland tydliggör sin roll som processledare för genomförandet 
av Tillväxtstrategin. Framförallt anser vi att Region Halland bör stärka arbetet med att få aktörerna i 
Halland att känna ett gemensamt ägarskap för strategin. Att Region Halland säkrar upp att arbets-
grupper verksamma inom det regionala tillväxtarbetet verkligen beaktar Tillväxtstrategin i planeringen 
av sina verksamheter. Här är vår rekommendation att hellre arbeta med tydlighet kring Tillväxtstrate-
gin i befintliga forum och grupper än att addera ytterligare forum och grupper till tillväxtarbetet. Vi 
rekommenderar också Region Halland att i sin processledning utveckla såväl den finansiella återkopp-
lingen som återkopplingen av genomförda aktiviteter inom Tillväxtstrategin som genomförs av hal-
ländska aktörer. Vi bedömer även att Region Halland i rollen som processledare bör initiera samtal 
med halländska aktörer om förväntningar på det mervärde som ges av samhandling kring strategiska 
val och prioriteringar i Tillväxtstrategin. En central insats som Region Halland har att hantera är enligt 
oss att ta ansvar för att initiera förslag på aktiviteter som fyller upplevda behov i genomförandet av 
strategins val och prioriteringar. Genom ovanstående rekommendationer bedömer vi att mervärdet 
från Tillväxtstrategin stärks och att styrförmågan samt aktualiteten förbättras.  

Kontigo är väl medveten om svårigheten med att leda regionala tillväxtprocesser så att de lever upp 
till den ideala bild av en strategis mervärde, ägarskap, styrförmåga och kontinuitet som presenteras i 
kapitel 2. Den ideala strategin ska därför ses som en ambition att förhålla sig till. Vi föreslår att pro-
cessledningen för Tillväxtstrategin använder den ideala strategin som vägledning för att bedöma hur 
valen att genomföra eller inte genomföra insatser utifrån våra slutsatser och rekommendationer kom-
mer påverka arbetet med Tillväxtstrategin fram till år 2020.  

6.5 Stärk genomförandet av Tillväxtstrategin genom att utveckla Ästad 
forum 
Ästad forum ser vi som en utvecklingsbar nod för genomförandet av Tillväxtstrategin. Vi tror att foru-
met kan såväl påbörja som avsluta ”strategiåret”. Presentation av behov inför kommande år för att 
stärka genomförandet av strategins val och prioriteringar skulle kunna inleda forumet. Diskussion som 
konkretiserar aktiviteter som leder till förändring för att möta behovet och samtal om grupperingar 
som tar ansvar under året att förverkliga dessa aktiviteter presenteras i slutet av forumet. Vid näst-
kommande års forum presenteras gruppernas arbete i form av genomförda aktiviteter, framtagna 
handlingsplaner, beviljade projekt osv. Vid forumet bör en sammankallande (ansvarig) organisation 
per grupp utses. Region Halland som processledare för Tillväxtstrategin ansvarar för att koordinera 
och säkerställa att grupperna kommer att kunna redovisa sitt arbete vid nästkommande års forum. 
På så viss stärks mervärdet från Tillväxtstrategin, styrförmågan, ägandet och aktualiteten.  


