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Projektlogik ”Regionala resultat”

Bakgrund

•Ett mer 
resultatinriktat 
genomförande

•Kunskapsbaserad 
politikutveckling

Syfte

•Utveckla uppföljning, 
utvärdering och 
lärande med fokus på 
resultat (systematik) 

•Skapa synergier 
mellan pågående 
uppdrag på nationell 
och regional nivå

Förväntade 
resultat

•Ökad kunskap och 
kompetens inom 
uppföljning och 
utvärdering, med 
fokus på resultat 
(systematik)

•Metodutveckling

Metod

•Erfarenhetsutbyte och 
gemensamt lärande

•3 workshopar under 
2017

Leveranser

•Tillväxtverket: 
Utvecklat 
uppföljningssystem för 
anslag 1:1 (april 2018)

•RUA: Återrapportering 
enligt villkorsbeslut av 
det strategiska och 
långsiktiga arbetet 
med lärande i enlighet 
med nationella 
strategin (februari 
2018)



REGLAB =
Regional utveckling

Lärande, analys, benchmarking

Följ oss på www.reglab.se

Medlemmarnas behov styr!

Vi möts
Vi lär
Vi gör

http://www.reglab.se/


Programstomme
•

Workshop 1. Vad är ett regionalt resultat?
Vi startar lärprojektet tillsammans – varför, vad och hur?  
Resan fram tills nu - vad har synen varit på regionala resultat? 
Labb: Vad är ett regionalt resultat? 
Datum: 21 juni 2017, 10:00-15:00 i Stockholm. 

Workshop 2. Vad vill vi veta?
Hur ser effektkedjorna ut i strukturfondsarbetet och i det regionala tillväxtarbetet? 
Vad är relevant att följa upp regionalt respektive nationellt? Finns gemensamma effektkedjor mellan regioner?
Här introduceras ett hemarbete inför workshop 3. 
Datum: 5 oktober 2017, 10:00-16:00 i Stockholm.

Workshop 3. Från teori till praktik
Här utforskar vi hur effektlogik kommer in i vardagens arbete: Hur kan regionernas lärandeplaner designas för 
att stödja regionala resultat?
Datum: 14 december 2017, 10:00-16:00 i Stockholm.

Resultatseminarium
Här följer vi upp leveranserna kring de nationella och regionala uppdragen, och samtalar om nästa steg. 
Vi delar med oss av erfarenheter och slutsatser till intresserade utanför lärprojektet.
Datum: 14-15 mars 2018, seminarium i samband med Reglabs årskonferens, i Umeå.  



Program 10:00-16:00

• INLEDNING - Varför, vad, hur, vilka?

• EFFEKTKEDJAN SOM VERKTYG - Mats Alentun, Tillväxtverket.

• EFFEKTKEDJOR FÖR REGIONALA PROJEKTRESULTAT - Marcus 

Wåhlstedt, Tillväxtverket.

• LABB: Vi prövar kategorisering av projekt.

• EFFEKTKEDJOR FÖR REGIONALT TILLVÄXTARBETE - Anna 

Norin, Region Västerbotten.

• LABB: Vi prövar regionala effektkedjor inom några områden.

• AVSLUTNING – Vad tar vi med oss?



Backspegel

Robin Rikardsson, Region Kronoberg



REGIONALA RESULTAT

En syn med historia

Christina Johannesson
2017-06-21



VAD ÄR RESULTAT

• En konsekvens av något:

• en händelse eller

• en handling

• Önskad eller oönskad
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Önskade konsekvenser av prioriterade handlingar
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Prioriterade handlingar Önskade resultat Uppföljning/utvärdering

1995-99
Regionalpolitik + regional näringspolitik
• RTA
• Stödområden
• Partnerskap

Näringsliv
• Utjämning av förutsättningar

Nya arbetstillfällen (m, kv)
Genomsnittlig subvention/nytt arbetstillfälle
Tillväxt i stödföretagen

Ex ante, uppföljning och ex post 
obligatorisk av impact

Vaga beskrivningar av hur utvärdering
och uppföljning ska gå till

2000-06
Regional utvecklingspolitik
• RTP
• Sektorsområden
• Innovationssystem och kluster

Arbetsmarknad
• Ökad kunskap och kompetens
• Stärkt företagsamhet och ett 

utvecklat entreprenörskap
• Lokal utveckling och attraktiva 

livsmiljöer
• En god servicenivå

Anställda resp. ledning, styrelse i ftg som fått stöd (m, kv)
Förväntat antal nya arbetstillfällen (m, kv)
Förvärvsarbetande 20-64 år (m, kv)
Förädlingsvärde, omsättning, vinstmarginal i ftg som fått stöd
Genomsnittlig subvention/förväntad ny årsarbetskraft (m, kv)
Investeringar som beräknas delfinansieras av stöden
Mervärde
Nya och bevarade arbetstillfällen (m, kv)
Nystartade ftg (m, kv)
Regionala lönesumman (m, kv)
Samverkan

Ex ante, uppföljning, ex post
Insatslogik
Sustainable Development Indicators
Regionala jämförelser
Konsekvensbedömningar

2007-13
Regional tillväxtpolitik
• RUP, RTP
• Styrkeområden, strukturer
• Rumsligt perspektiv
• Jämställd regional tillväxt
• Tematiska myndighetsgrupperingar

Konkurrenskraft
• Innovation o förnyelse
• Kompetensförsörjning och ökat 

arbetskraftsutbud
• Tillgänglighet
• Gränsöverskridande samarbete

Andel med eftergymnasial utbildning
Arbetspendling över kommungräns
Arbetssökande inkl personer i åtgärder (m, kv)
Avstånd till grundskola
Daglönesumma/anställd
Förvärvsintensitet
Koldioxidutsläpp resp. kväveoxidutsläpp/inv
Matchning på arbetsmarknaden
Nya arbetsställen
Restid till livsmedelsbutik resp. drivmedelsstation
Snabbväxande ftg/inv

Ex ante, följeforskning, ex post
SWOT-analys
Temagrupper
Processtöd
Uppföljning o lärande

2014-20
Regional tillväxtpolitik
• RUS, RIS
• Systemorienterat
• Flernivåstyrning
• Horisontella kriterier som hävstång
• Utmaningsdriven medelstilldelning
• Privat medfinansiering möjlig

Attraktionskraft
• Innovation och företagande
• Attraktiva miljöer och 

tillgänglighet
• Kompetensförsörjning
• Internationellt samarbete

Arbetssökande
Befolkning med tillgång till 100 mbit/s
Daglönesumma/sysselsatt (m, kv)
Demografisk generationsväxling
Ftg som får stöd ledda av m resp. kv
Förvärvsintensitet 20-64 år (m, kv)
Genomsnittligt antal utbildningsår i befolkningen 20-64 år
Genomsnittligt pendlingsavstånd
Inflyttningsnetto/1000 inv
Jobbytare/sysselsatt
Matchning som kvot av vakanser och arbetslösa
Nya arbetstillfällen (m, kv)
Nya ftg (m, kv)
Näringslivets växthusgasintensitet
Operativa ftgledare/befolkning 20-64 år (kv, m)
Sysselsättningsökning i ftg som får stöd (m, kv)
Tillgänglighet till dagligvaruhandel och skolor
Tillgänglighet till drivmedelsstationer

Förhandsutvärdering
Indikatorer för fördelning av medel
Resultatfokus i uppföljning och 
utvärdering
Utvecklingsdialoger
Lärandeplaner
Möjlig omfördelning mellan tematiska 
mål



MÅL OCH INDIKATORER

Uppföljning och utvärdering ska kunna visa:

• förutsättningar för resultat (utgångsläge, omvärld)

• om vi når resultat (rätt saker) 

• om vi har genomfört prioriterade handling (rätt sätt)

• Hur ser kontexten ut?

• Är prioriterad handling relevant för önskat resultat?

• Har prioriterad handling genomförts?

• Har prioriterad handling lett till önskade resultat?

• Är handlingen kostnadseffektiv?

• Behöver sambandet mål-medel revideras?
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MODELL(ER)
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Nuläge Handling Resultat

PROGRAM

PROJEKT

Globalt
EU

Nationellt

Regionalt
Lokalt
Mikro

S E K T O R E R

Output Outcome Impact

What can be changed?
How can it be changed?
Who can be changed?
The extent of change?

Handling

Resultat

Handling

Resultat

Handling

Resultat

Kapital Målgrupp

Process Förnyelse

Exogena

Endogena



Avslutning

• Detta har vi gjort idag

• Reflektion:

– Vad tar jag med mig för lärdom? 

– Vad bidrog jag med?

– Inspel till kommande tema?

• Följ oss här www.reglab.se

• Vi ses nästa gång  14 december!

http://www.reglab.se/

