


Bakgrund

• Framtagning av RUS under 2014-2015

• Ett av uppdragen var att skapa en uppföljningsbar RUS och en 
logisk styrkedja mellan RUS->Egen verksamhet

• Revidering av uppföljningsplan och RUS under 2018 – vad tar 
vi med oss?



Hög styreffekt men mindre 

utrymme för löpande 

dialog/samordning

Låg styreffekt men stort 

utrymme för 

dialog/samordning/flexibilitet

”Visionär”/”övergripande”

och stor enighet

Konkret och stor 

oenighet

RUS:ar

Som man frågar… 

Ur ett 

uppföljningsperspektiv: 

Kräver rekonstruktion av 

effektkedjor, 

dokumenthierarkier osv; 

påhittighet





Svårighetsgrad Uppföljningsobjekt Kommentar Nivå

Enkel Regionens långsiktiga 

utveckling på samhällsnivå

God och säker datatillgång, 

vedertagna metoder. Kräver 

dock dialog och förståelse.

RUS

Understrategier
Medelsvår Regionens utveckling på kort-

och medellång sikt

Mindre god datatillgång, kräver 

teoretiska orsaksresonemang 

och sammankoppling med 

långsiktiga mål

Mycket svår Verksamhetens bidrag till den 

regionala utvecklingen på 

samhällsnivå på kort- och lång 

sikt

Att besvara frågan – hur hade 

samhället utvecklats utan oss 

är svårt

Verksamhetsplaner/Projekt/Str

ategier

Svår Effekter av verksamhetens 

insatser

Beroende på ambitions nivå är 

denna nivå svårare. Ex: 

Effektstudier och värdering av 

nytta kräver mycket kapacitet.

Projekt/Verksamhetsplaner 

osv.

Enkel Den egna verksamhetens 

insatser

God datatillgång Handlingsplaner/verksamhetsp

laner/projektplaner

Omvärld

Verk-

samhet



Strateginivå Aktiviteter/

prioritering

Effekter på kort- och 

medellång sikt

Långsiktiga effekter och mål 

RUS

(tidshorisont 10~ år)

Övergripande

prioriteringar lång sikt

- Total utveckling (RUS-

målen)

Understrategier

(tidshorisont 3-5 år)

Specifika målgrupper/

satsningar

kort- medellång sikt

Underindikatorer att 

styra mot, teoretisk 

koppling till RUS-mål; 

vad behöver föregå en 

förändring i de 

långsiktiga målen?

Nedbrytning av 

RUS-mål; ex 

specifika näringar, 

geografier osv.

-

Projekt/

Organisationer

(tidshorisont 1-3 år)

Konkreta insatser utifrån 

prioriteringar/mål i 

strategier

Kunskap/beteenden

som ska föregå 

deltagarnas långsiktiga 

förändring

Effekterna av 

projektet på lång 

sikt 

-



Strateginivå Aktiviteter/

prioritering

Effekter på kort- och 

medellång sikt

Långsiktiga effekter och mål 

RUS

(tidshorisont 10~ år)

Främja näringslivets 

diverisifiering

- Antalet arbetstillfällen 

(minst 1 anställd) per 1000 

inv. ska öka

Understrategier

(tidshorisont 3-5 år)

Stärk platsbundna näringar 

(ex: turismsektorn) i 

kommuner under omställning

Andelen av befolkningen som 

helst vill vara företagare i 

aktuella kommuner

Stämningsläget bland 

befintliga företag i aktuella 

kommuner

Besöksnätter i länet

Antalet 

arbetstillfällen (minst 

1 anställd) inom 

turismsektorn

Projekt

(tidshorisont 1-3 år)

Projekt: Sydostleden –

cykelled och företagande

Andel av deltagarna som vill 

bli företagare/bedömer de 

kommer att starta företag 

som en följd av projektet

Andel av deltagarna 

som startade företag

-

Organisation/Bolag Destination Småland –

Internationell marknadsföring 

och utveckling av specifika 

turisttföretag

Utveckling av besöksnätter 

för de aktuella 

turistföretagen/attraktionerna

Utveckling antal 

anställda inom

berörda turistföretag







Ex: 30 % av deltagarna ska starta företag

Ex: 60 % av deltagarna ska vilja blir företagare/bedöma att de kommer att 

bli det

”Tvingar” in 

projektlogik och 

”rimlighet”

Ska koppla 

till mål i 

under-

strategier 

och RUS





• Uppföljning av RUS-mål 

(och prognos) och mål i 

understrategier

• Övergripande 

kartläggning av 

pågående insatser –

styr vi mot målen? 

• Kommuniceras under 

regiondagarna

• Uppföljning av 

avslutade 

projekt/checkar/osv.

• Har projekten nått 

resultat? (Medellång 

sikt)

• På sikt göra 

aggregerade 

effektuppföljningar 3-5 

år efter projekten 

• Kommuniceras internt

• Givet utfallen i tidigare 

led – behöver vi mer 

kunskap om något? 

• Ex: Fördjupande 

statistikanalyser, 

förstudier, 

förutvärderingar m.m.

• Internt/höst-/vårforum

• Återkoppling till 

planeringen – gör vi vad 

vi ska? 

• Gör vi det tillräckligt 

bra? Vad kan 

förändras? Förstärkas?

• Det interna lärandet

• Integrera i ordinarie 

planering

Policyutveckling



Lärdomar
• Börja med strukturen och logiken – uppföljningstänk redan under 

framtagandet av strategier, våga utmana och vara jobbig

• Det är svårt att få till en bra dokumenthierarki som ligger i linje med 
uppföljningslogiken – hur löser man det? Ta bort understrategier? Utveckla 
dem? Göra RUS:en mer konkret?

• Det är svårt att få till det interna lärandet och skapa en ”lärande 
organisation”. Analysen och uppföljningen behöver ges mer plats.

• En bra projektuppföljning kräver nära dialog med projektutvecklare m.fl. 
och en metodik för insamling m.m. mycket jobb


