
Workshop och dialog

Diskutera utifrån presentationen och distribuerade underlag:

IMPLEMENTERING

‐ Vilka delar ingår i en implementering av uppföljningssystemet?

‐ Hur kan regionerna förbereda sig för implementering?

‐ Vilket stöd efterfrågas från Tillväxtverket?

NYTTA OCH ANVÄNDNING

‐ Vilken nytta har informationen från den nationella uppföljningen för regionerna 
och regionernas portföljer? Ledord: lärandeplan, RUS

‐ Hur kan regionerna använda informationen?



Underlag workshop/dialog



Skiss
Klassificeringar

Datainsamling

Vem gör vad i uppföljningen?



Ärende/projekt

1. Prioritering i Nationella 
strategin

2. Fokusområde i Nationella 
strategin

3. Prioritering i RUS (frivillig)

4. Tema/ämneskategorier

5. Hållbarhetsdimensioner

6. Effektkedja

7. Indikator(er)

Handläggare/
sökande

8. Effekter

NYPS + lägesrapport

NYPS + slutrapport

NYPS + ansökan

Beslutsfattande 
org.

Uppföljning och 
utvärdering

Återrapportering 
enligt villkorsbeslut/

regleringsbrev

Tillväxtverket

Syntes av 
uppföljning och 

utvärdering + syntes 
av återrapportering

Tematisk 
utvärdering

Tillväxtanalys

Effektutvärdering av 
företagsinsatser 

(ERUF)

Projektnivå Regional nivå Nationell nivå

Insatsresa

Syntes av 
uppföljning

Stöd, riktlinjer och 
styrning



Sammanfattning av skissens 
innehåll

Innehåll



Insatsresa
Ärende/
projekt

Prioritering 
i nationella 

strategin

Fokus-
område i 
nationella 
strategin

Prioritering
/styrke-

område i 
RUS

Teman/
ämnes-

kategorier
Hållbarhet Effektkedja

Indikatorer
(prestations-

nivå)

Effekter

Innehåll Enval

1. Innovation 
och 

företagande

2. Attraktiva 
miljöer och 

tillgänglighet

3. 
Kompetens-
försörjning

4. 
Internation-

ellt
samarbete

5. Övrigt

Enval

Innovation
Företagande och 
entreprenörskap

Miljödriven 
näringslivs-
utveckling

Bl.a:
Fysisk planering 

och boende
Kommersiell och 
offentlig service
Kultur och fritid

-

Internationellt 
samarbete

Närområdet –
både handel och 
stärkt samarbete

-

Frivilliga 
uppgifter

?

Flera 
dimens-

ioner och 
val möjliga

TYP AV 
PROJEKT:
Förstudie

Genomförande-
projekt

Ramprojekt
?

BRANSCH/
KUNSKAPS-
OMRÅDE:

KKN?
Besöksnäring?

Industri?

SYFTE/
INRIKTNING:
Export/nya 
marknader?

Smart 
specialisering?

Digitalisering?

Affärsutveckling
?

Förenkling?

Fler nya 
företag?

Flera 
dimens-
ioner av 

hållbarhet

1. SYFTE:
I vilken 

utsträckning
ar SYFTAR 

projektet till 
att lösa 

miljömässiga 
och sociala 
samhälls-

utmaningar?

2. METOD:
I vilken 

utsträckning 
har 

projektet 
själv 

integrerat 
hållbarhets-
frågor för att 

utveckla 
projektet?

Enval

Investeringar i 
fysisk och digital 

infrastruktur

Utveckling av 
kunskap, 

strategier och 
planerings-

underlag

Utveckling av 
varor och 

tjänster (indirekt
- intermediärer)

Utveckling av 
varor och 

tjänster (direkt -
företag)

Obliga-
toriska

Gjorda 
investeringar 

(antal, kronor)

Antal framtagna 
kunskaps-
underlag

Antal 
deltagande 

organisationer

Antal 
deltagande 
företag (och 

org.nr)

Tillväxt-
analys:
Effekt-

utvärdering

Tillväxt-
verket:

Syntes av 
regional 

uppföljning

Syntes av 
åter-

rapportering 
enl. villkors-
beslut/regle

ringsbrev

Syntes av 
regional och 

nationell 
utvärdering 
 Tematisk 
utvärdering 
(avgränsad)



Effektkedjor



Effekt 
medellång 

sikt

Effekt kort sikt

Prestationer

Aktiviteter

Effekter av ökad 
servicegrad/
Tillgänglighet

Tillämpning av ny 
kunskap i ordinarie 
verksamhet eller i 
framtida projekt

Bidrag till realisering av 
infrastruktur/miljö

Investeringar i fysisk och 
digital infrastruktur

Tillämpning av 
metoder/verksamhets-

och affärsmodeller i 
ordinarie verksamhet 

eller i framtida projekt

Ökad kunskap om 
metoder/

verksamhets- och 
affärsmodeller

Metoder/
verksamhets- och 

affärsmodeller utvecklas 
och testas

Utveckling av varor och 
tjänster (indirekt –
företagsfrämjare, 

myndigheter m.fl.)

Ökad servicegrad/
tillgänglighet för 
medborgare och 

näringsliv

Utveckling av kunskap, 
strategier och 

planeringsunderlag

Underlag utvecklas och 
sprids

Förändrat beteende

Ökad förmåga

Entreprenörer/företag 
deltar i projekt

Utveckling av varor och 
tjänster (direkt –

entreprenörer och 
företag)

Övergripande 
mål

Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional 
konkurrenskraft 

Ökad kunskap: bättre 
underlag för 

styrning/prioritering

Effekt lång 
sikt

Effekter av förändrat 
beteende 

(konkurrenskraft)

Typ av 
effektkedja

Direktspår
FYSISKA MILJÖER

Utvecklings- och samverkansspår
ICKE-FYSISKA MILJÖER 

(PROJEKTÄGARE/INTERMEDIÄRER)

Insatsspår
FÖRETAG

Resultat 
under

projekt-
tiden

Resultat 
efter

projekt-
tiden


