Tillväxtpolitiken ‒ ger den resultat?
Målet för tillväxtpolitiken är sedan länge att åstadkomma utvecklingskraft i alla delar
av landet, med hjälp av stärkt lokal och regional konkurrenskraft.
Även medlen är tämligen konstanta, och fördelas över sektorer, politikområden och
organisationsgränser.
–

Lärande är bra, men hur vet vi att satsningarna ger resultat? frågar
samtalsledaren Frida Andersson, Tillväxtverket, på Reglabs årskonferens.

I lärpasset Resultat – vad kan det vara? deltog Lars Wikström, avdelningschef på
Tillväxtverket, Mattias Moberg, departementsråd på Näringsdepartementet och Sonja
Daltung, generaldirektör på Tillväxtanalys.
Vad är resultat? Ska vi fokusera på resultat för en insats, en region eller för landet? Uppstår
resultaten i anslutning till insatsen eller långt efteråt?
–

Det här är ett annorlunda politikområde, säger Mattias Moberg från
Näringsdepartementet. Beslut på regional nivå med regionala prioriteringar ska
aggregera upp resultat på nationell nivå. Det gör att man får tänka till lite extra, men vi
tror på modellen.

En regional idé
Resultat behöver mätas både kvantitativt – hur mycket och var ‒ och kvalitativt ‒ kortsiktigt
och långsiktigt. För att skapa bättre uppföljning planeras analysgrupper, forum, dialog med
regionerna samt årliga rapporter.
–

Det blir inte perfekt på en gång, men strukturen är viktig att skapa. Vi behöver flera
källor som tillsammans ger en bild. Givetvis inte hela sanningen, men en bild, säger
Mattias Moberg.

– Även om de tre miljarderna från staten bara motsvarar tre promille av statsbudgeten så
är det mycket pengar när de växlas upp regionalt. Det är viktigt att de används rätt,
säger Lars Wikström, Tillväxtverket.
–

Jag tror det är svårt att fokusera på utvärdering av projekt. Jag tror mer på att ha en
regional idé. En tanke om var och vad man har möjlighet att påverka, och vad man vill
göra med medlen.

Finansiera förändring
Han nämner ett exempel från södra Sverige, Mot nya höjder, där långsiktiga problem
identifierades och projekt skapades i ett sammanhang.
–

–

–

Alla projekt blir inte bra, men sett i ett sammanhang kan även de dåliga erfarenheterna
vara viktiga lärdomar. Det behöver finnas lite riskbenägenhet. Jag skulle vilja göra en
konferens om misslyckade projekt.
Vi för en dialog för långsiktiga finansieringslösningar. Vi försöker ändra perspektiv
från enskilda projekt till att finansiera förändring och effekt, säger Lars Wikström.
Vad är det som hämmar utvecklingskraften, frågar Sonja Daltung, Tillväxtanalys.

Kunskap från andra länder
Hon säger att Tillväxtanalys bidrar med att identifiera problemen och orsakerna utifrån
internationella forskningsresultat, och sedan undersöka om det även gäller i Sverige.
–

En annan forskningsfråga är hur hindren ska åtgärdas. Även där ska vi hämta
erfarenhet och kunskap från andra länder som har kommit långt.

Sonja Daltung poängterar att svaren inte kommer att bli lika i hela Sverige:
–

Både vi och Tillväxtverket kan förse regionerna med underlag om vad vi tror kan
fungera. Men vi kan också behöva rigga piloter för att testa regionalt.
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