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Göra skillnad?
Plan för lärande, uppföljning 

och utvärdering av 
Dalastrategin - Dalarna 2020



Konstruktion

Egen uppföljning som styr upp arbetet 

och rapportering till politiken
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Strategiska dokument Europa 2020
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•Nivå

Europeisk

Nationell

Regional



Dalastrategin
Vision: Dalarna möter 

framtidsutmaningarna med 
lust, vilja och skapandekraft. 

Här kan alla utvecklas och 
finna sin plats

4 Vägval
• Kompetensförsörjning  och 

ökat arbetskraftsutbud
• Innovativa miljöer och 

entreprenörskap
• Tillgänglighet och 

infrastruktur
• Livskvalitet och 

attraktionskraft 

Landsbyggdspolitiska 
programmet

Mobilisera för Tillväxt 
- Agenda för stärkt entreprenörskap

Internationell agenda – på gång

Digital Agenda

Mobilisera för Tillväxt
- Agenda för smart specialisering 

för Dalarna

Lärande om uppföljning och
utvärdering 
• Program 
• Projekt
• Utvärdering av ”Det 

bärkraftiga Dalarna” 
(test)

Nya tag mot Agenda 2030
• Lärande om utvärdering
• Lärandeplan
• Översyn av Dalastrategin

• Ramavtal med utvärderare
• Uppdrag av direktionen

Ungdomssatsningen 

Programlogik för program/agenda 
Handlingsplaner med SMARTA mål
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Vision: Dalarna möter 
framtidsutmaningarna med lust, 
vilja och skapandekraft. Här kan 
alla utvecklas och finna sin plats



Om programteori

• Programteori är ett viktigt verktyg för utvärdering och uppföljning.

• Programteori kan ses som en logisk karta över hur verksamheten är tänkt att 

fungera. Den ett slags analytiskt ramverk för vilken typ av resultat och effekter 

som är intressanta att följa upp i ett senare skede och som verksamheten bör 

utvärderas mot. 

• I en programteori tydliggörs sambandet mellan vilka aktiviteter som är tänkta 

att leda till vilka effekter för olika målgruppen på kort och lång sikt enligt 

följande modell:

De fem stegen i en förändringsteori (Christina Ehneström, Utvärdering AB)

AktiviteterResurser Direkta resultat
Resultat på längre 

sikt
Effekter på lång 

sikt



4 Vägval
(prioriteringar)

21 Insatsområden Effekter
13 Målbilder

Dalarna är en region:

• Öka människor rörlighet med kollektiv-trafiken som 
bas

• Stöd utvecklingen mot förnybara driv-medel, 
energieffektiva fordon och ändrade vägvanor.

• Möt näringslivets behov av ökad transportkapacitet
• Skapa förutsättningar för effektiv data-

kommunikation och främja användningen av tjänster 
inom informations- och kommunikations-teknik

• Förstärk folkhälsoperspektivet för tillväxtarbetet 
• Skapa utrymme för delaktighet och inflytande samt 

stimulera utvecklingsinitiativ
• Ta till vara mångfalden som tillväxtfaktor 
• Ta vara på kulturen som utvecklingsresurs 
• Vårda och utveckla natur- och kulturmiljöerna 
• Utveckla en god och väl fungerande service i hela 

länet 
• Öka bostadsbyggandet 

• Utveckla öppna kluster och kunskapsmiljöer
• Stärk befintliga tillväxtområden och utveckla nya.
• Vidareutveckla tillväxtinsatser för nya och 

växande företag.
• Stärk forskning och utveckling kopplad till 

Dalarnas styrkeområden
• Stimulera nyföretagande och ett långsiktigt 

entreprenörskap.

Kompetensförsörjning 
och ökat 
arbetsplatsutbud

Innovativa miljöer och 
entreprenörskap

Tillgänglighet och 
infrastruktur

Livskvalitet och 
attraktionskraft

Vision: Dalarna 
möter 

framtidsutman
ingarna med 
lust, vilja och 

skapandekraft. 
Här kan alla 

utvecklas och 
finna sin plats

.

Smart specialisering

• jämställdhet och mångfald är 
drivkrafter för tillväxt, sysselsättning 

och entreprenörskap
• Är en innovativ region som finner 

nya och bättre lösningar som svara 
mot behov och efterfrågan i 

vardagen och omvärlden
• lärande region som möter 

människornas, näringslivets och 
samhällets behov av kunskap och 

kompetens
• som genom kulturens kraft driver 

fram ny utveckling för samhälle och 
näringsliv

• har ett näringsliv som står starkt i 
nationell och internationell 

konkurrens
• Som är välkänt och respekterat för 

sitt miljöarbete och sitt sätt att 
omvandla energi- och 

klimatproblematiken till utveckling 
och tillväxt

• som tar vara på landsbygdens 
attraktionsvärden och 

tillväxtpotential och ser sina unika 
natur- och kulturmiljöer som en 

tillgång för både lokal och regional 
utveckling

• Kännetecknas av ett tydligt regionalt 
ledearskap och av en förmåga att 

ena alla krafterför en positiv 
utveckling av regionen

• är landets bästa region för unga där 

ungas drivkrafttas tillvara med en 

tydlig plats i tillväxtarbetet

Stärkt 
entreprenörskap

Internationell agenda

• Fokusera mot höjd utbildningsnivå och livslångt 
lärande, 

• Samverkan mellan arbetsgivare och 
utbildningsanordnare, 

• Öka deltagandet i arbetslivet, 
• Bredda och fördjupa arbetet med 

kompetensförsörjningen där behov av stor 
nyrekrytering kan förutses.,

• Uppmärksamma betydelsen av attraktiva 
arbetsplatser

Ungdomsstrategin 

Miljö o klimat i 
Dalarna 

Agendor o 
handlingsplaner



Exempel: Smart specialisering
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Fler företag!
Fler jobb!

Entreprenörskapsaktörer

Innovationsaktörer

Näringslivsutveckling

Politiska Rådet för 
Innovation och Företagande



Vägval

Innovativa miljöer 

och 

entreprenörskap

Ett vägval som betonar 

betydelsen av näringslivets 

förändrings- och 

konkurrensförmåga.
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Vision: Stärka Dalarna som en aktiv och 

attraktiv partner som löser dagens och 

morgondagens samhällsutmaningar 

Motto: Vi kopplar på – kopplar upp –

kopplar ihop – och är en medspelare i 

världsklass 



Ett resultat: Dalarnas profilområden

Kontakt: Monika Jönsson



Fullfölja politikens intentioner och 

rapportering till 

Näringsdepartementet
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Nästa steg

• Uppdrag av Direktionen 20140507 – att återkomma med förslag på 

metodik för uppföljning och värdering av Dalastrategins genomförande och de 

utvecklingsprocesser som påverkar och styr Dalarnas utveckling.

• Utforma en plan för lärande, uppföljning och utvärdering av 

Dalastrategin – Dalarna 2020
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Näringsdepartementet:
Villkor mm för 2017



S3 och uppföljning
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Näringsdepartementet:
Villkor mm för 2017 Återrapportering 1 (1:1)



Monitoring

David Paulsson, RND, Stockholm 

18-19 september



Utgångspunkter

• Syfte: Följ upp genomförandet så nära realtid som 
möjligt
– Utvärdering – ex post, uppföljning – periodvis, 

monitoring – löpande

• Så enkelt som möjligt att uppdatera
– Projektlogik – modell där det stora jobbet kan 

genomföras vid ett tillfälle och uppdateringar bör vara så 
enkla som möjligt

• Enklast möjliga redskap
– Inte avhängigt licenserade program, konsulttjänster

• En balans mellan upplevda och faktiska mervärden



Projekt och initiativ

•Förutsätter en 
avgränsning och samling 
av projekt inom smart 
specialisering

•Uppföljning sker 
löpande eller med tät 
regelbundenhet

Prioriteringar

•Förutsätter en kvalitativ 
och kvantitativ grund för 
respektive prioritering 

•SNI-indelning, 
bolagslistor

•Forskning

•Förutsätter målbilder för 
prioriterade områden

•Görs regelbundet, 6-24 
månader

Strategi

•Förutsätter ett eller flera 
mål för strategin som 
kan operationaliseras

•Görs regelbundet, 6-24 
månader

Genomförande

•Förutsätter en avgränsad grupp förändringsagenter (kluster, science park, lärosäte) med utpekade roller.

•Uppföljning sker löpande (EDP) och regelbundet (enkäter och intervjuer över uppfattade mervärden)

Grundläggande delar



Intressenter
(Genomförande)

Resurser 
(Genomförande)

Aktiviteter
(Initiativ & projekt)

Effekter
(Strategi)

Resultat
(Prioriteringar)

Projekt inom prioritering 3
Övriga resurssatsningar inom prioritering 
3
Internationalisering inom prioritering 3
etc

(Horisontella projekt)

Projekt inom prioritering 4
Övriga resurssatsningar inom prioritering 4
Internationalisering inom prioritering 4
etc

Delmål för prioritering 1. 
Projekt inom prioritering 1
Övriga resurssatsningar inom prioritering 1
Internationalisering inom prioritering 1
etc

Pengar och tid
ERUF
1.1
Egna medel
Externa medel Projekt inom prioritering 2

Övriga resurssatsningar inom prioritering 2
Internationalisering inom prioritering 2
etc

Delmål för prioritering 2

Delmål för prioritering 3

Delmål för prioritering 4

Kluster
Företag och 
näringsliv

Lärosäten
Forsknings-
institutioner

Offentlig sektor 

Civilsamhälle

Övergripande mål för 
strategin och målet 
för 
innovationsarbetet i 
det regionala 
utvecklingsarbetet

Förändringsagenter
Kluster
Science Parks
Lärosäten
Region
Övriga stödsystemet



Projekt och initiativ Prioriteringar Strategi

Process

Projektportfölj, 
projektdatabas Excel

Enkäter/samtal projektägare, 
Utöka projektansökan med 
mål inom ramen för smart 

specialisering

Fokusgrupp/enkät 
områdesdeltagare, 

Frågebatteri

Nyckeltal, SNI-kodssamling 
och bolagslistor; statistik, 

Excel

Självskattning

Nyckeltal; statistik, Excel

Nyckelpersoner

Görs Löpande

Görs 
regelbundet, ca 4 
ggr per år

Görs regelbundet efter 
statistik, ca 2 ggr per 
år



Strategins mål

Projektportfölj och forskning

Prioriteringens mål

Kontroll för 
referensgrupp, 

stora 
händelser, 
utveckling 

över tid

Kontroll för 
referensgrupp, 

stora 
händelser, 
utveckling 

över tid

God 
utveckling

Bristande 
utveckling

Är prioriteringarna 
rätt?

Är projekten rätt?

Är prioriteringarna 
rätt?

Är projekten rätt?



Vad behövs?

• Mål på specialiserings- och strateginivå

• Samlad projektportfölj

• Lista över aktörer inom styrkeområden

• Frågeguide

• SNI-kodsindelning per specialisering

• Lista över nyckelpersoner för strategin



4 Vägval
(prioriteringar)

Agendor/handl
ingprogram/

21 Insatsområden Effekter
13 Målbilder

Dalarna är en region:

• Öka människor rörlighet med kollektiv-trafiken som 
bas

• Stöd utvecklingen mot förnybara driv-medel, 
energieffektiva fordon och ändrade vägvanor.

• Möt näringslivets behov av ökad transportkapacitet
• Skapa förutsättningar för effektiv data-

kommunikation och främja användningen av tjänster 
inom informations- och kommunikations-teknik

• Förstärk folkhälsoperspektivet för tillväxtarbetet 
• Skapa utrymme för delaktighet och inflytande samt 

stimulera utvecklingsinitiativ
• Ta till vara mångfalden som tillväxtfaktor 
• Ta vara på kulturen som utvecklingsresurs 
• Vårda och utveckla natur- och kulturmiljöerna 
• Utveckla en god och väl fungerande service i hela 

länet 
• Öka bostadsbyggandet 

• Utveckla öppna kluster och kunskapsmiljöer
• Stärk befintliga tillväxtområden och utveckla nya.
• Vidareutveckla tillväxtinsatser för nya och 

växande företag.
• Stärk forskning och utveckling kopplad till 

Dalarnas styrkeområden
• Stimulera nyföretagande och ett långsiktigt 

entreprenörskap.

Kompetensförsörjning 
och ökat 
arbetsplatsutbud

Innovativa miljöer och 
entreprenörskap

Tillgänglighet och 
infrastruktur

Livskvalitet och 
attraktionskraft

Vision: Dalarna 
möter 

framtidsutman
ingarna med 
lust, vilja och 

skapandekraft. 
Här kan alla 

utvecklas och 
finna sin plats

.

Smart specialisering)

• jämställdhet och mångfald är 
drivkrafter för tillväxt, sysselsättning 

och entreprenörskap
• Är en innovativ region som finner 

nya och bättre lösningar som svara 
mot behov och efterfrågan i 

vardagen och omvärlden
• lärande region som möter 

människornas, näringslivets och 
samhällets behov av kunskap och 

kompetens
• som genom kulturens kraft driver 

fram ny utveckling för samhälle och 
näringsliv

• har ett näringsliv som står starkt i 
nationell och internationell 

konkurrens
• Som är välkänt och respekterat för 

sitt miljöarbete och sitt sätt att 
omvandla energi- och 

klimatproblematiken till utveckling 
och tillväxt

• som tar vara på landsbygdens 
attraktionsvärden och 

tillväxtpotential och ser sina unika 
natur- och kulturmiljöer som en 

tillgång för både lokal och regional 
utveckling

• Kännetecknas av ett tydligt regionalt 
ledearskap och av en förmåga att 

ena alla krafterför en positiv 
utveckling av regionen

• är landets bästa region för unga där 

ungas drivkrafttas tillvara med en 

tydlig plats i tillväxtarbetet

• är välkänt och respekterat för sitt 

miljöarbete och sitt sätt att omvandla 

energi- och klimatproblematiken till 

utveckling och tillväxt

Stärkt 
entreprenörskap

Internationell agenda

• Fokusera mot höjd utbildningsnivå och livslångt 
lärande, 

• Samverkan mellan arbetsgivare och 
utbildningsanordnare, 

• Öka deltagandet i arbetslivet, 
• Bredda och fördjupa arbetet med 

kompetensförsörjningen där behov av stor 
nyrekrytering kan förutses.,

• Uppmärksamma betydelsen av attraktiva 
arbetsplatser

Ungdomsstrategin 
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Miljö o klimat i 
Dalarna 


