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Underlag till ÖK baserat på utvärdering av Europeiska 
regionala utvecklingsfondens 9 program, 
programperioden 2014-2020 

 

Lärdomar och möjligheter – utvärdering Etapp 2 

 
Ö vervakningskommitte erna (Ö K) har enligt kommissionens fo rordning (1303/2013) 
ansvar fo r att ta del av utva rderingsresultat och da rigenom kunna bidra till 
a ndama lsenlig styrning av programmen. Det o vergripande syftet med utva rdering a r 
enligt kommissionen ”att fo rba ttra kvaliteten pa  programmens utformning och 
genomfo rande samt att bedo ma deras effektivitet och verkan”. Utva rderingen ska 
da rmed ba de formativt bidra till o kad kvalitet i genomfo randet och summera 
insatsernas resultat och effekter.  
 
I syfte att leva upp till a tagandet har Sverige beslutat att genomfo ra merparten av 
utva rderingsinsatserna lo pande under programperioden. La rande och a terfo ring av 
kunskap fra n utva rderingsarbetet sker kontinuerligt och sammansta llningar av 
genomfo rda utva rderingar inkluderas i de rapporter som fo rvaltande myndighet a rligen 
la mnar till kommissionen. Da rtill ska programutva rderingen enligt de 
utva rderingsplaner som antogs av Ö K oktober 2015 och reviderades december 2017 
bidra till den uto kade rapporteringen 2019 med fo ljande: 
 

• Bedo mning av programmets ma luppfyllelse med avseende pa  de sa rskilda 
ma len under respektive investeringsprioritering i respektive program. 

 
• Bedo mning av programmets bidrag till o nskad fo ra ndring av angivna 

resultatindikatorer.  
 
I den arbetsfo rdelning mellan Ö K och det gemensamma arbetsutskottet fo r utva rdering 
(AU) som faststa lldes 2016 tydliggo rs vilka roller Ö K och AU har som aktiva mottagare 
av utva rderingar. Da r fo rtydligas a ven att Ö K vid behov ska kunna fatta beslut baserat pa  
utva rderingsresultat. Fo r att det ska vara mo jligt kra vs dock en beredningsprocess, 
vilkens former faststa lldes 2016. Utva rderingarna har under Etapp 2 fo ljt denna 
process. Fo religgande dokument a r ett underlag som har utvecklats i dialog med AU i 
genomfo randet av denna beredningsprocess. 
 
Underlaget besta r av ett utla tande fra n Tillva xtverkets utva rderingsfunktion som sto d 
fo r va rdering av utva rderingarnas kvalite  samt ett utla tande fra n AU avseende formerna 
fo r beredning. Underlaget inneha ller a ven sammanfattningar av samtliga 
utva rderingsrapporter: Forskning och innovation (tematiskt ma l 1), SREss (vilket a r en 
utva rdering av satsningen pa  ESS i Lund), Ö kad konkurrenskraft i SME (tematiskt ma l 
3), Digitalisering (tematiskt ma l 2 och 3) samt Samverkan. A ven delrapporter fo r 
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utva rderingarna av Gro na fonden och Ha llbar stadsutveckling inga r. 
Utva rderingsrapporterna fo r tematiskt ma l 1 och 3 inneha ller programspecifika 
analyser. Som underlag fo r Ö K a r dock utga ngspunkten programo vergripande 
bedo mningar. Rapporterna a r a nnu inte publicerade, men a r fa rdiga. Na r det under 
respektive sammanfattning sta r ”vi” och va r” a r det respektive utva rderingskonsult som 
avses. 
 

Utvärderingsfunktionens utlåtande avseende kvalité 

Tillva xtverket utva rderingsfunktion bedo mer att utva rderingsrapporter som inga r i 
underlaget ha ller en a ndama lsenlig kvalite . Det betyder inte att utva rderingsfunktionen 
i alla avseenden insta mmer i utva rderarnas bedo mningar eller anser att alla 
resonemang a r va l underbyggda. Det inneba r dock att utva rderingsfunktionen anser att 
utva rderingarna a r la mpliga som underlag till diskussioner som i na sta steg kan leda till 
strategisk styrning och beslut. Utva rderingarna har da rmed fo rutsa ttningar att leva upp 
till kommissionens syfte om att ”fo rba ttra kvalite n pa  programmens utformning och 
genomfo rande”.  
 

Arbetsutskottets utlåtande 

Arbetsutskottet intygar ha rmed att beredningen av utva rderingsrapporterna har skett i 
dialog med utskottet. Da rtill har beredningen genomfo rts pa  ett sa tt som mo jliggjort fo r 
arbetsutskottets medlemmar att sa tta sig in i utva rderingsrapporterna, fo ra en dialog 
med utva rderarna och spela en aktiv roll i diskussionen kring mo jliga a tga rder. Vid 
utskottets beredningsmo te den 12 oktober deltog Go ran Andersson, Vinnova, Ellinor 
Ivarsson, SKL, Cathrine Lundin och Carl Mikael Strauss, Naturva rdsverket, Carin 
Wallenthin, LÖ och Jonas Ö rtqvist, SFP Stockholm. 
 

Tematiskt mål 1: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 

TM1 syftar specifikt till att sta rka forskning, teknisk utveckling och innovation. 
Rambolls utva rdering omfattar 145 projekt som totalt beviljats drygt 1,3 miljarder 
kronor i EU-medel fo rdelade pa  a tta regionala och ett nationellt operativt program fram 
till och med januari 2018. Detta motsvarar drygt 60 procent av den totala budgeten fo r 
TM1. 
 
Utva rderingens syfte a r att va rdera och beskriva programmens resultat i fo rha llande till 
deras ma l. Vi har utga tt fra n att avsedda resultat inom regionalfonden enbart kan 
uppsta  om projektens inriktning sta mmer o verens med ma len i det operativa 
programmet (ÖP), om det a r utformade enligt en tydlig och fo rankrad effektlogik, om de 
genomfo rs enligt plan samt om de kan visa att det finns fo rutsa ttningar fo r varaktiga 
fo ra ndringar. Vi har genomfo rt fo rdjupade projektanalyser av 86 projekt, vars 
omfattning motsvarar 74 procent av programmets beviljade medel. Analyserna baseras 
pa  intervjuer med projektledning, styrgrupp och projektutva rderare. Vi har ocksa  
genomfo rt dokumentstudier av relevanta styrdokument, statistisk ma lgruppsanalys av 
organisationsnummer fo r deltagande fo retag och en projektportfo ljsanalys av samtliga 
beviljade projekt. 
 
Resultatet av utva rderingen kan sammanfattas i fo ljande fem slutsatser: 
Projekten kan sorteras i tre kategorier da r en majoritet av medlen har ga tt till projekt 
da r resultat uppsta r fo rst efter programperioden. Redan den fo rsta etappen av 
Rambolls utva rdering av TM1 visar att projektportfo ljen pra glas av stora skillnader i 
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projektens inriktning, budget och typ av projekta gare. Projekten betraktade a ven sig 
sja lva som unika, vilket ur ett la randeperspektiv a r negativt eftersom erfarenheterna 
fra n en insats da rfo r inte kunde anva ndas i en annan. Genom dokumentstudier av 
samtliga projektanso kningar kunde utva rderingen sla  fast att det a nda  ga r att sortera 
samtliga projekt under tre huvudsakliga projekttyper med liknande ma l och planerade 
aktiviteter: 
 

• Insatsspa ret: Sto d fo rmedlas direkt till enskilda fo retag genom olika former av 
ra dgivning. Resultat uppsta r na r fo retagen omsa tter den nya kunskapen i 
innovativa produkter, tja nster eller processer.  

• Utvecklingsspa ret: Öffentliga organisationer testar nya metoder fo r att sto tta 
fo retag och organisera samverkan inom det innovationssto djande systemet. 
Resultat uppsta r na r la randet omsa tts i nya och fo rba ttrade sa tt att sto tta 
fo retag.  

• Kunskapsspa ret: La rosa ten och forskningsinstitut utvecklar innovationsmiljo er 
genom forskningsprojekt tillsammans med na ringslivet eller genom att bygga 
upp miljo er fo r test, verifiering och demonstration inom avgra nsade 
profilomra den. Resultat uppsta r na r miljo erna go rs tillga ngliga fo r och anva nds 
av fo retag. 

 
Projekttyperna bidrar alla till att sta rka forskning, teknisk utveckling och innovation. 
Samtidigt a r det tydligt att vi kan fo rva nta oss olika sorters resultat, samt variationer 
na r det ga ller na r dessa kan uppsta , beroende av vilken typ av projekt som bedrivs. Sett 
till de a tta regionala programmen inom TM1 hade hela 75 procent av beviljade medel 
fram till januari 2018 ga tt till projekt inom de tva  sistna mnda projektkategorierna, da r 
resultat sannolikt uppsta r fo rst pa  la ngre sikt och efter programperioden. EU:s och 
tillika Tillva xtverkets kvantitativa uppfo ljningssystem av projekten a r samtidigt till stor 
del anpassat fo r bara den fja rdedel av projekten som syftar till att skapa nytta i 
fo retagen under programperioden.  
 
Ytterligare insatser kra vs pa  sikt fo r att sa kersta lla ha llbara effekter fra n programmen: 
Relativt fa  projekt inom TM1 kan realisera den fo rva ntade effekten under 
programperioden. Detta a r inte negativt i sig, men understryker betydelsen av att 
projekten tar hand om investeringarna och la rdomarna i sin ordinarie verksamhet eller 
i framtida projekt. Det finns stora fra getecken om sa  a r fallet eller inte. Vi bedo mer att 
endast en tredjedel av de analyserade projekten tydligt motiverar fo rutsa ttningarna fo r 
la ngsiktigt ha llbara effekter. Dessa projekt hoppas exempelvis pa  framtida extern 
projektfinansiering fo r att kunna realisera effekterna eller pa  att arbetet drivs vidare i 
projekta garens ordinarie verksamhet. Detta ser Ramboll som en betydande risk fo r 
programmens fo rutsa ttningar att leverera la ngsiktigt ha llbara resultat.  
 
Programmen har fo rutsa ttningar att bidra till de sa rskilda ma len och de uppsatta 
resultatindikatorerna, men ma len a r otydliga och delvis irrelevanta: En central fra ga fo r 
utva rderingen handlar om programmen pa  ett a ndama lsenligt sa tt har bidragit till att 
uppfylla de sa rskilda ma len under respektive investeringsprioritering. Va r o vergripande 
bedo mning a r tvetydig. A  ena sidan bedo mer vi att projektens inriktning ligger i linje 
med programmens ma l, att projekten genomfo rs enligt plan och att de o nskade 
fo ra ndringarna pa  de uppsatta resultatindikatorerna troligtvis kommer att na s. A  andra 
sidan bedo mer vi att aktivitetsindikatorerna pa  programniva  a r alltfo r la gt satta, att 
programmens inriktning a r sa  pass bred att den i praktiken inte ger en ma lbild att 
fo rha lla sig till och att mycket talar fo r att det saknas orsakssamband mellan projektens 
aktiviteter och resultatindikatorerna. Exempelvis hade flera program uppna tt de 
o nskade fo ra ndringarna redan innan na gra projekt hade beviljats. Det ramverk fo r 
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uppfo ljning som regionalfonden i dag tilla mpar fo rma r sammantaget inte att fa nga alla 
de positiva, negativa eller ofo rutsedda resultat som genereras av projekten. 
 
Varken smart specialisering eller ha llbarhetsaspekterna har pra glat hur programmen 
praktiskt har genomfo rts: Smart specialisering har haft olika framtra dande roll i 
programmen. Men samtidigt varierar fo rutsa ttningarna fo r att arbeta med smart 
specialisering. Fo r programomra den som samlar flera regioner med olika strategiska 
inriktningar a r de gemensamma styrkeomra den i de operativa programmen brett 
formulerade, vilket begra nsar ma lbilden fo r vilka typer av projekt som ska finansieras. 
Det a r mycket fa  projekt som i anso kningar eller i intervjuer resonerar kring eller 
fo rha ller sig till smart specialisering. Ramboll bedo mer ocksa  att projekten inom TM1 i 
begra nsad utstra ckning integrerat ha llbarhetsaspekterna likabehandling, icke-
diskriminering och ja msta lldhet i genomfo randet. Kriteriet ba ttre miljo  a r oftare 
inbyggt i projektide n. A ven om projekten beskriver dessa ha llbarhetsaspekter i anso kan 
fa r det mycket sa llan na got verkligt genomslag i genomfo randet. Ramboll bedo mer att 
detta fra mst beror pa  att det saknas en tydlig programstyrning av projektens arbete 
med ha llbarhetsaspekter. Det ga ller ba de vad som ska go ras fo r att na  en godka nd 
miniminiva , och pa  vilket sa tt detta ska go ras. Det a r inte tydligt vad projekten menar 
na r de skriver att de ska integrera de tre aspekterna, eller na r de har uppfyllt ma len. 
 
Program- och projektdokumentation pra glas av en stor otydlighet som bidrar till 
utmaningar med att kommunicera merva rden av programmen: Enbart en femtedel av 
de projekt som analyserats i utva rderingen bedo ms ha en tydlig projektlogik som 
beskriver vad projekten vill uppna , hur de avser att na  dit och hur de vet att de har 
uppna tt ma let. Detta a r en stor brist som minskar transparensen na r det ga ller vilken 
typ av aktiviteter som finansieras med offentliga medel. A ven handla ggare upplever 
utmaningar med att kommunicera om programmet till nya ma lgrupper inom 
exempelvis la rosa ten eller forskningsinstitut. Mycket av detta bottnar i en vag definition 
av vilken typ av forskning som kan godka nnas inom programmen. Det grundar sig a ven 
pa  att beredningsprocessen fo r fo rdelning av medel till la rosa tena inte fo ljer de ga ngse 
processer som tilla mpas av andra forskningsfinansia rer i form av exempelvis 
vetenskapliga referensgrupper. Detta a r viktigt eftersom TM1 har fo rdelat en halv 
miljard kronor till 59 projekt som drivs av universitet och ho gskolor fram till i januari 
2018. Utan en tydlig bild av regionalfondens merva rde i fo rha llande till andra 
finansia rer och vad medlen i praktiken fa r anva ndas till blir det sva rt att framo ver skapa 
attraktiva och framga ngsrika program.     
 
Baserat pa  dessa slutsatser rekommenderar Ramboll att ett nytt fo rha llningssa tt info rs 
fo r programskrivning, medelstilldelning, uppfo ljning och hur vi skapar ett la rande fra n 
projekt inom regionalfonden. Info r na sta programperiod rekommenderar Ramboll att 
programmen inte avgra nsar sig till EU:s ramverk fo r uppfo ljning, utan a ven formulerar 
egna och mer relevanta ambitioner, ma l och komplementa ra indikatorer. Fo r att 
underla tta fo r detta bo r programmen: 
 

• ta fram fo rbesta mda typologier av godka nda projekttyper  
• utveckla relevanta kvantitativa och kvalitativa indikatorer fo r respektive 

projekttyp 
• fo rtydliga i ÖP vilka projekttyper som avses att finansieras. 

 
De tre projekttyper som redovisas i denna utva rdering kan fungera som inspiration fo r 
en sa dan kategorisering, men kategoriseringen beho ver inte avgra nsa sig till just dessa 
typer. Det tillva gaga ngssa tt som vi fo resla r fo rba ttrar mo jligheterna fo r projekten att 
la ra av varandra. Detta a r no dva ndigt eftersom en av de sto rsta svagheterna med 
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regionalfonden a r att projektledarna i alltfo r stor utstra ckning betraktar sina projekt 
som unika. Rambolls bild a r ista llet att framga ngsfaktorer och utmaningar a r va ldigt lika 
oberoende av var i landet ett projekt genomfo rs. Skillnader i fo rutsa ttningar ligger 
snarare mellan olika projektkategorier. Genom att fo rtydliga vilken projektkategori man 
tillho r blir det la ttare att skapa ett relevant la rande och fo lja upp projektens utfall och 
resultat pa  ett la mpligt sa tt. I dag anva nds indikatorer som antal deltagande fo retag som 
indikator fo r projekt da r detta inte a r relevant. Va rt fo rslag minskar a ven det ansvar 
som i dag ligger pa  projekten att sja lva utveckla och beskriva sin effektlogik, till att de i 
sta llet kan utga  ifra n en befintlig och o vergripande projektkategori. Systematiserad 
kunskap om olika insatstyper kan i fo rla ngningen skapa fo rutsa ttningar fo r ett mer 
effektivt la rande, och da rmed en mer a ndama lsenlig anva ndning av medel inom den 
regionala tillva xtpolitiken. 
 

SREss 

Den internationella forskningsanla ggningen European Spallation Source (ESS) bo rjade 
byggas i Lund ho sten 2014. ESS kommer att bli en flervetenskaplig anva ndaranla ggning 
baserad pa  va rldens mest kraftfulla neutronka lla. Anla ggningen kommer att anva ndas 
fo r att studera material pa  molekyla r och atoma r niva , med tilla mpningar inom 
exempelvis medicin, bio-logi, kemi, fysik och teknik. Anla ggningen konstrueras och 
byggs i olika delar och kommer att vara i full drift 2025. Bakom satsningen sta r ett 
europeiskt konsortium, som bena mns European Spallation Source ERIC 
(fortsa ttningsvis ESS), besta ende av tretton medlemsla nder och tva  observato rsla nder.  
Regionalfondsprojektet Spatial Research Excellence by ESS (SREss) genomfo rs som en 
del av etableringen av ESS i Lund. I projektet go rs investeringar i grundla ggande 
forskningsinfrastruktur som ska la gga grunden fo r instrumenteringen av ESS. SREss a r 
ett helt unikt projekt, eftersom det a r fo rsta ga ngen som regionalfonden anva nds fo r att 
finansiera investeringar i storskalig forskningsinfrastruktur i Sverige. Projektet a r ocksa  
unikt pa  grund av sin storlek och komplexitet.  
 
I slututva rderingen av SREss konstaterar utva rderarna Ramboll att projektet har 
genomfo rts pa  ett a ndama lsenligt sa tt och att projektma len har uppna tts. Det finns a ven 
flera la rdomar att dra fra n projektet, t.ex. att det kra vs administrativa fo rutsa ttningar 
fo r att driva den ha r typen av stora och komplexa projekt, samt att det kra vs o kad 
samordning mellan programomra den fo r att mo jliggo ra samordnade insatser kring ESS.  
Slututva rderingen genomfo rs inom ramen fo r Rambolls lo pande projektutva rdering av 
SREss. Slututva rderingen av projektet har genomfo rts i fo rtid va ren 2018, eftersom alla 
aktiviteter i projektet a r slutfo rda och projektet avslutas i fo rtid. 
 
Nedan presenteras resultat och slutsatser fra n slututva rderingen av SREss. 
Slututva rderingen utga r fra n utva rderingsfra gor, vars syfte a r att bedo ma projektets 
relevans, effektivitet, ma luppfyllelse, ha llbarhet samt synergieffekter mellan SREss och 
andra ESS-relaterade projekt pa  lokal, regional, nationell och europeisk niva . Fra gorna 
besvaras med hja lp av dokumentstudier av projektanso kan, la gesrapporter och andra 
skriftliga underlag, samt intervjuer med projektledningen, Tillva xtverkets handla ggare, 
och fo retag som varit involverade i projektet.  
 
I rapportens avslutande kapitel diskuterar Ramboll ESS betydelse utifra n ett europeiskt 
och svenskt forskningspolitiskt perspektiv samt fo rva ntade nyttor fo r na ringslivet 
under upp-byggnad och drift av ESS. Dessutom lyfter Ramboll fo rslag pa  ta nkbara 
insatser som kan bidra till att fra mja na ringslivets nyttor av ESS. Fo rslagen bo r ses som 
inspel info r kommande period fo r EU-programmen. Rambolls diskussion och inspel 
baseras pa  en litteraturo versikt samt intervjuer med regionala och nationella akto rer 
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med koppling till ESS. 
 
Ramboll bedo mer att det finns en tydlig koppling mellan de behov som projektet mo ter 
och de aktiviteter som genomfo rs i projektet. Utva rderarna bedo mer a ven att det finns 
en tydlig koppling mellan projektaktiviteterna och de utfalls- och resultatma l som har 
satts upp fo r projektet. Det finns dock ett glapp mellan a  ena sidan de aktiviteter som 
genomfo rs i SREss och a  andra sidan projektets la ngsiktiga resultat- och effektma l. Fo r 
att det ska vara mo jligt att uppna  fo rva ntade effekter (dvs smart specialisering och 
sta rkt konkurrenskraft) kra vs ytterligare aktiviteter som ligger utanfo r projektets 
kontroll eller ansvar.  
 
Sammantaget bedo mer Ramboll att projektet har genomfo rts pa  ett a ndama lsenligt sa tt 
givet projektets ma lsa ttningar. Ramboll konstaterarar bl.a. att projektet har genomfo rts 
i samverkan mellan ESS och framfo rallt huvudentrepreno ren Skanska, vilket skapat 
goda fo r-utsa ttningar att na  projektma len. Bedo mningen av projektgenomfo randet 
fo rsva ras dock av att det inte a r mo jligt att helt sa rskilja SREss fra n andra delar av 
byggandet av ESS.  
 
Projektet na r uppsatta utfalls- och resultatma l, avseende antal forskare som har 
ansta llts vid ESS under SREss fas 1 och 2, samt delinvesteringar i grundla ggande 
forskningsinfrastruktur. Projektet har a ven uppna tt fo rva ntade resultat genom att bidra 
med grundla ggande forskningsinfrastruktur som go r det mo jligt att fa rdigsta lla tva  
instrument vid ESS. Dessutom har projektet genererat viss teknisk utveckling och 
innovationer, samt kompetens och kapacitet att genomfo ra samverkansprojekt bland 
bero rda fo retag. Projektet har goda fo rutsa ttningar att bidra till de la ngsiktiga 
fo rva ntade effekterna avseende konkurrenskraft och smart specialisering. Detta sker 
framfo rallt genom att projektet la gger grunden fo r den fortsatta utvecklingen och 
instrumenteringen av ESS.  
 
Ramboll bedo mer att det finns goda fo rutsa ttningar fo r projektets resultat, i form av 
grundla ggande forskningsinfrastruktur, att leva vidare efter att projektet har avslutats. 
Det a r a ven sannolikt att kompetenser och tekniska lo sningar som utvecklats inom 
ramen fo r projektet kommer att kunna omsa ttas till nya affa rsmo jligheter fo r fo retag 
som deltagit i uppbyggnaden av ESS.  
 
Det finns fa  kontaktpunkter mellan SREss och andra projekt med koppling till ESS pa  
lokal, regional, nationell och europeisk niva . Enligt Rambolls bedo mning har det funnits 
viss mo jlighet att utveckla och fo rdjupa kopplingarna till o vriga projekt. Da rigenom 
hade det varit mo jligt att utveckla synergier mellan projekten och tillsammans bidra till 
la ngsiktiga effekt-ma l. Att SREss har fa  kontakter med andra ESS-relaterade projekt 
fo rklaras delvis av att SREss skiljer sig fra n andra projekt na r det ga ller ba de syfte och 
genomfo rande. SREss fokuserar pa  att bygga forskningsinfrastrukturen, medan andra 
projekt framfo rallt fokuserar pa  att fra mja anva ndningen av ESS.  
 
Utva rderingen visar att projektet har genomfo rts pa  ett framga ngsrikt sa tt da r 
projektets ma lsa ttningar har uppna tts. Tillva xtverket, ESS och bero rda entrepreno rer 
har a ven lyckats parera de utmaningar och hinder som uppsta tt i 
projektgenomfo randet. Projektet har da rmed visat att den ha r typen av stora och 
komplexa projekt a r mo jliga att genomfo ra inom ramen fo r EU:s regionalfond. Projektet 
bidrar ocksa  med flera la rdomar info r kommande programperiod kring riggning och 
genomfo rande av liknande projekt.   
 
Ramboll konstaterar att ESS inte bara a r ett starkt resurstillskott till svensk och 
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europeisk forskning, som mo jliggo r framsteg inom redan etablerade styrkeomra den, 
utan ocksa  som en motor och/eller naturlig arena fo r att skapa helt nya konstellationer 
som kan svara mot helt nya vetenskapliga problemsta llningar och innovationer. Sveriges 
fo rutsa ttningar att konkurrera om experimenttid vid ESS baseras pa  efterfra gan hos 
befintliga forskargrupper vid svenska la rosa ten. Sveriges mo jligheter att konkurrera om 
experimenttid bo r dock utga  fra n att dagens svenska anva ndarsamha lle a r 
fo rha llandevis litet i ja mfo relse med exempelvis Frankrike, Storbritannien och Tyskland. 
 
Na ringslivets nyttor av etableringen av ESS kan sorteras i tre huvudsakliga kategorier: 
upphandling vid uppbyggnad och drift; kunskaps- och tekniko verfo ring; samt industriell 
anva ndning. Det finns flera ta nkbara insatser fo r att fra mja na ringslivets nyttor av ESS. 
Ramboll va ljer att lyfta fram tre exempel pa  sa dana insatser som potentiellt kan 
finansieras av EU-program:   
 

• Fra mja svenska fo retag att leverera till big science 
• Fra mja intermedia rer mellan na ringsliv och forskningsanla ggning 
• Fra mja instrumentutveckling hos svenska universitet och institut 

 
 

Tematiskt mål 3: Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag 
Denna rapport fra n Sweco redovisar resultaten av den andra etappen av den 
utva rdering som Sweco pa  Tillva xtverkets uppdrag gjort av insatserna inom tematiskt 
ma l 3 (TM3) ”Ö ka konkurrenskraften hos sma  och medelstora fo retag” (SMF) med sto d 
av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Genomfo randet sker inom a tta 
regionala program: Ö vre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Ö stra 
Mellansverige, Stockholm, Va stsverige, Sma land och Ö arna, samt Ska ne-Blekinge.  

En o kad konkurrenskraft i de fo retag som fa tt sto d pa verkas a ven av andra 
fo retagssto djande insatser och en rad olika omva rldsfaktorer. Det a r da rfo r i princip 
omo jligt att exakt bedo ma orsakssambandet mellan gjorda insatser inom TM3 och 
fo retagens utveckling. Utva rderingen har pa  grund av detta gjorts med sto d av en s k 
bidragsanalys. Bidragsanalysen inneha ller olika bedo mningskriterier som analyserats 
genom en kombination av intervjuer med projektledare, dokumentstudier, 
omva rldsanalys, samt en registerstudie av samtliga deltagande fo retag. Det bo r 
understrykas att utva rderingen inte a r en utva rdering av enskilda projekt utan av det 
samlade bidraget fra n alla de utva rderade projekten.  

De flesta av de granskade projekten genomfo rts enligt plan. Swecos bedo mning a r att 
det i samtliga programomra den finns ma nga projekt som ha ller en god kvalitet och har 
uppfo ljbara ma l. Programmen bedo ms ha en potential att bidra till uppfyllandet av de 
sa rskilda ma len, resultatindikatorerna, samt den nationella strategin fo r ha llbar 
regional tillva xt och attraktionskraft. 

Info r denna programperiod betonades ett mer resultatinriktat genomfo rande av 
sammanha llningspolitiken och strukturfondernas verksamhet. Det har bland annat 
medfo rt krav pa  en tydligare programlogik och uppra ttandet av ett utvecklat 
resultatramverk. De regionala programmens sa rskilda ma l a r dock oftast generellt 
ha llna och resultatindikatorerna a r vanligtvis utformade pa  ett sa tt som go r att de ma ter 
”volymfo ra ndring i fo retagen” snarare a n ”fo ra ndring i fo retagens konkurrenskraft”. I 
fo rla ngningen a r det sva rt att se hur programmens utformning styr vilka projekt som 
slutligen beviljas. Projekten uppvisar ocksa  en stor spridning med avseende pa  
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projektutformningens kvalitet. Kopplingen mellan vad som ska go ras (ma l), hur ma let 
ska uppna s (insatser) och vilka som insatsen riktar sig till (ma lgrupp) a r vag i ma nga 
projekt.  

En fo rutsa ttning fo r framga ng a r att ra tt fo retag involveras. Öm insatser riktas till en 
ma lgrupp da r insatserna inte kan fo rva ntas bidra till o kad konkurrenskraft a r risken 
stor att insatsernas effektivitet blir la g. Sa rskilt i de tre nordliga regionerna kommer en 
stor andel fo retag fra n sektorer som framfo rallt riktar sig mot den lokala marknaden. 
Fo retag i sa dana sektorer kan generellt inte fo rva ntas expandera och utveckla sin 
konkurrenskraft pa  ett pa tagligt sa tt. Att sa dana fo retag a nda  deltar pekar pa  att 
urvalsprocesserna har brister som go r att insatser riskerar att riktas mot fel ma lgrupp i 
ma nga projekt. 

Projekt a r till sin natur tidsbegra nsade och avsedda att lo sa ett problem, mo ta en 
utmaning, ta fram nya metoder osv. Resultaten ska sedan implementeras i en 
organisations ordinarie verksamhet och bidra till positiva fo ra ndringar av beteenden i 
fo retaget. Fo r detta kra vs en strategi som visar hur projektresultaten ska tas om hand 
efter det att projektet har avslutats. Sa dana strategier a r ovanliga i TM 3-projekten och 
en majoritet av dem bedo ms ha sma  fo rutsa ttningar att skapa varaktiga resultat. 

La rdomar fra n tidigare programperioder har inte eller i mycket liten omfattning tagits 
tillvara. Fo rutom att det inneba r en stor risk fo r att gamla misstag upprepas i nya 
projekt sa  betyder det ocksa  att tilla gnad kunskap inte tas tillvara fo r att o ka 
effektiviteten i planerade insatser. 

Ma let fo r TM3 a r att insatserna bo r utveckla nya sa tt att arbeta fo r att lo sa de 
utmaningar som regionerna sta r info r. Detta har ocksa  understrukits av EU-
kommissionen. Pa  sa  sa tt kan TM3 bidra till en kvantitativ fo ra ndring i form av vidgad 
marknad, o kat fo ra dlingsva rde osv. och till beteendefo ra ndringar i fo retagen som leder 
till effektivare processer, innovation med mera. Inslaget av nyskapande a r dock generellt 
sett la gt i programmen. Att ”fylla pa ” redan etablerade sto dstrukturer med mer pengar 
tycks vara enklare a n att ta fram nyskapande och innovativa lo sningar som dessutom 
kan upplevas som konkurrerande till etablerade sto dsystem.  

Ha llbarhetsaspekterna behandlas styvmoderligt trots att de har givits sa rskild 
uppma rksamhet under denna programperiod. Integrering av ha llbarhetsaspekterna i 
projekten a r en fo rutsa ttning fo r att de ska fa  sto d. Projekten har genomga ende sva rt att 
integrera ha llbarhetsaspekterna och dessa go rs sa llan till verktyg fo r att uppna  o kad 

konkurrenskraft hos SMF.  

Ma nga projekt har haft sva righeter att locka fo retag till sina insatser. Det riskerar att 
fo rsvaga projektens bidrag till o kad konkurrenskraft hos SMF. En orsak kan vara att det 
under denna programperiod har varit ho gkonjunktur. I en majoritet av de branscher 
som projekten riktar sig till har fo retagen haft fulla orderbo cker och full bela ggning, 
vilket sannolikt har minskat fo retagens incitament till att utveckla sina 

produkter/tja nster eller att satsa pa  att o ka sina marknadsandelar. 

Norra Mellansverige och Ö vre Norrland a r de tva  program da r i sa rklass sto rst andel av 
alla SMF fa r sto d och i detta avseende tillho r de toppskiktet i EU.  Resultaten i dessa tva  
regioner bedo ms trots detta bli svagare a n i o vriga programomra den. De tva  regionerna 
har valt att kanalisera en stor andel av resurserna till etablerade kanaler med lo pande 
verksamhet inom fo retagssto d –exempelvis regionalt investeringssto d. Programmet fo r 
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Mellersta Norrland har en sto rre andel projekt med tydliga platsanpassade lo sningar. 
Ö vriga program i Sverige bedo ms ha ba ttre fo rutsa ttningar att effektivt bidra till o kad 
konkurrenskraft bland SMF. 

Flera observationer och rekommendationer fra n utva rderingar av tidigare 
programperioder a terkommer i Swecos analys. Dessa visar att systemets fo rma ga att ta 
till sig kunskap och la ra av tidigare erfarenheter a r bristfa llig. Programmens bidrag till 
o kad konkurrenskraft hos SMF kan sta rkas genom att i ho gre grad bevilja projekt som 
a r anpassade till att mo ta behov som a r specifika fo r platsen eller regionen, snarare a n 
projekt som erbjuder generella insatser.  

Fo r att na  fler fo retag med potential att va xa ma ste ocksa  programmen sta rka sin 
interna kompetens kring fo retagandets villkor och entrepreno rskap och i o kad 
utstra ckning ta ha nsyn till de regionala fo retagens fo rutsa ttningar att o ka sin 
konkurrenskraft. Tillva xtverket rekommenderas att o verva ga att bista  med sa dan 
kompetens till programmen. Detta kan till exempel ske genom en central helpdesk 
(expertpanel som kan konsulteras vid behov) eller genom att varje 

beredningssekretariat fo rsta rks med erforderlig specialkompetens. 

Fo r att beviljas bo r projektanso kningar fortsa ttningsvis inneha lla en tydlig och 
trova rdig strategi fo r hur projektresultaten ska omha ndertas och hur la rande kan 
stimuleras. 

 

Digitalisering Tematiskt mål 2 och 3 

Utva rderingen fra n Ramboll har kartlagt och utva rderat digitaliseringsprojekt inom 
Regionalfonden. Projekten finansieras fra n regionalfondens tematiskt ma l 2 ”Ö ka 
tillga ngen till, anva ndningen av och kvaliteten pa  informations- och 
kommunikationsteknik” (TM2) och tematiskt ma l 3 ”Ö ka konkurrens-kraften hos sma  
och medelstora fo retag” (TM3). En ma ngd insatser genomfo rs i hela Sverige fo r att 
fra mja den digitala omsta llningen hos offentlig sektor och na ringsliv. Regionalfonden a r 
en av de ka llor som anva nds av fo r att finansiera insatser i syfte att driva pa  
fo ra ndringstakten i omsta llningen. Det som fo renar de projekt som studerats a r att 
digitaliseringen pa  olika sa tt a r den centrala drivkraften fo r projekten.  
 
Utifra n en genomga ng av samtliga beviljade projekt inom TM2 och TM3 fram till i juni 
2017 kunde 22 stycken digitaliseringsprojekt identifieras. Projekten motsvarar totalt 
drygt 115 miljoner kronor i beviljade medel och bedrivs i hela Sverige, med undantag 
fo r programomra dena Stockholm och Ö stra Mellansverige.  
 
Den vanligaste ma lgruppen fo r projekten a r offentlig sektor och den vanligaste 
kategorin av projekta gare a r region, landsting eller kommunfo rbund, vilka driver 
knappt ha lften av projekten. Ö vriga projekt leds i fallande ordning av universitet och 
ho gskola, Science Parks, offentliga sto dakto rer eller enskilda kommuner.  
 
Projekten har utva rderats utifra n en bedo mning av projektens inriktning i fo rha llande 
till uppsatta ma l, hur projektet utformats och genomfo rts samt projektets 
fo rutsa ttningar att generera ha llbara resultat. Bedo mningarna har gjorts utifra n 
dokumentstudier av projektdokumentation och la gesrapporter, samt intervjuer med 
bero rda projektledare i samtliga projekt. 
 
Tre huvudsakliga projekttyper har identifierades bland de projekt som ingick i 
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utva rderingen. De tre typerna pra glas av olika fo rutsa ttningar och kan kategoriseras 
utifra n den effekt som projekten vill uppna : 
 
1. Ö kad digital mognad i fo retag genom att fo rmedla kunskap om digitalisering till sma  
och medelstora fo retag i form av exempelvis coachning, ra dgivning eller seminarium. 
 
2. Sta rkta regionala fo rma gor fo r offentliga akto rer att sto tta digital utveckling och 
omsta llning. Detta sker exempelvis genom kartla ggning och analys av regionens behov 
och potential fo r digitalisering, utveckling av nya arbetssa tt eller o kad samordning med 
befintliga satsningar.  
 
3. Utveckling av offentliga digitala tja nster. Detta kan ro ra sig om att vidareutveckla 
digitala websidor fo r fo retagssto d eller att utveckla digitala tja nster inom den 
kommunala fo rvaltningen eller inom ha lso- och sjukva rden fo r ba de fo retag och 
medborgare. 
 
Ba de sett till antal projekt (10st), och till beviljade medel, a r projekt som framfo rallt 
erbjuder sto d direkt till sma  och medelstora fo retag den vanligast fo rekommande 
projektkategorin i utva rderingen, ta tt fo ljt av projekt fo r utveckling av regionala 
fo rma gor fo r digitalisering (8st) och digital tja nsteutveckling (5st).  
 
Nedan presenteras fem centrala slutsatser fra n utva rderingen fo ljt av Rambolls 
huvudsakliga rekommendationer.  
 
1. Det finns fa rre digitaliseringsprojekt a n fo rva ntat inom regionalfonden. Givet de 
prioriteringar som uttrycks av regeringen i Partnerskapso verenskommelsen a r det 
fo rva nande att inte fler digitaliseringsprojekt bedrivs inom regionalfonden. Av drygt 2 
miljarder kronor i beviljade medel till och med juni 2017 inom TM3, har enbart 2,5 
procent allokerats till projekt som har digitalisering som en ba rande ide . A ven inom 
TM2 finns ett la gt so ktryck bortsett fra n fysiska investeringar i bredbandsutbyggnad. 
Rambolls bedo mning a r att detta kan bero pa  att traditionella projekta gare inte har 
byggt upp den kompetens och metoder som kra vs fo r att arbeta med digitalisering.  
 
2. De ba sta projekten lyckas ta ett la ngsiktigt perspektiv trots regionalfondens 
kortsiktiga uppfo ljning. Grunden i framga ngsrikt digitalt transformations-arbete i 
allma nhet, och digital tja nsteutveckling i synnerhet, handlar om att utforska ett behov 
tillsammans med anva ndarna och tilla ta sig sja lv att testa och misslyckas. Inom 
regionalfonden ska projekten ista llet arbeta efter pa  fo rhand redovisade aktiviteter och 
ma tbara ma l. Detta sto djer inte best practice-metodik fo r digitaliseringsprojekt. De typ 
2 och 3-projekt som a nda  lyckas bygger i regel vidare pa  befintliga processer, a r tydligt 
fo rankrat i ordinarie verksamheter eller ha nger ihop med andra pa ga ende eller 
planerade projekt. Enstaka och isolerade projekt som drivs av regionala organisationer 
som saknar mandat att leda digitaliserings-processen misslyckas ofta att bidra till reella 
och ha llbara fo ra ndringar. 
 
3. Projekten brister i ma nga fall redan i fo rarbetet och fo rutsa ttningar att skala upp 
lyckade insatser a r da liga. Flera projektanso kningar som studerats a r otydligt 
formulerade och saknar na stan alltid en tydlig effektlogik. Detta skiljer sig inte fra n 
slutsatsen av andra programutva rderingar inom regionalfonden, men a r likva l ett 
problem. Trots att Ramboll kategoriserat projekten i tre bredare projekttyper pra glas 
ma nga projekt av va ldigt ma nga tillva gaga ngssa tt fo r hur digitala omsta llningsprocesser 
i fo retag och offentlig sektor kan fra mjas. Att regionerna sja lva utvecklar unika 
projektinsatser kanske fra mjar innovationsho jden, men be-gra nsar samtidigt 
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fo rutsa ttningarna fo r la rande kring vad som go r att olika aktiviteter fungerar. 
Fo rutsa ttningarna att skala upp eller kopiera en lyckad insats na gon annanstans 
bedo ms som da liga.  
 
4. Projekten genomfo rs i stort enligt plan, men kommer iga ng sent och an-va nder sig 
inte av tidigare erfarenheter. De flesta projekten tar la ngre tid a n planerat att komma 
iga ng och upprepar vanliga misstag da  insatserna inte bygger vidare pa  la rdomar fra n 
tidigare projekt. Det finns exempelvis fa  upparbetade processer fo r hur externa 
fo retagsra dgivare kan upphandlas eller hur samverkansprojekt bo r organiseras. Ett 
tydligt tecken pa  bristande strukturkapital a r att det finns stora skillnader i hur mycket 
en viss typ av aktivitet kostar i olika projekt. 
 
5. Fa  projekt har fo rutsa ttningar att skapa sto rre varaktiga effekter. De allra flesta 
projekt handlar om att fra mja en digital omsta llning hos andra eller i den egna 
organisationen. Fo ra ndringen pa bo rjas mo jligtvis inom projektet, men resultaten av 
insatserna fo rva ntas ske fo rst efter projektperioden och utan sto d fra n projektet. Det a r 
da rfo r allvarligt att det fo r projekten som avser att pa verka organisatoriska 
arbetsprocesser a r sa llsynt med en tydlig plan fo r hur la rdomar och resultat fra n 
projektet ska tas omhand i ordinarie verksamhet alternativt i parallella eller framtida 
projekt. Denna slutsats ligger i linje med de generella slutsatserna fo r 
programutva rderingarna av regionalfonden tematiskt ma l 1 och 3. 
 
Flera a terkommande utmaningar och framga ngsfaktorer har identifierats i de 22 
digitaliseringsprojekt som utva rderats. Det absolut mest tydliga sambandet ser vi 
mellan de projekt som har en tydlig och va lgenomta nkt projektanso kning och de projekt 
som ocksa  lyckas genomfo ra projekten pa  ett bra sa tt. Utva rderingens huvudsakliga 
rekommendationer avser da rfo r framfo rallt hur framtida projektbeskrivningar och 
utformning av digitaliseringsprojekt inom regionalfonden kan fo rba ttras. 
 

• Bygg vidare pa  metodiken om typprojekt med standardiserade effektlogiker. Det 
a r mycket bega rt av framtida projekta gare att beha rska alla metodologiska 
verktyg som kra vs fo r att ta fram och illustrera en tydlig effektlogik. Genom att 
arbeta vidare med projekttyper av projekt som 
Tillva xtverket/Strukturfondspartnerskapen o nskar att se kan ett la rande 
successivt byggas upp som kan ge sto d och stadga a t projekten.  

 
• Info r fo rstudieprojekt eller projekt i flera steg fo r att ho ja kvalite n pa  

insatserna. Det sannolikt ba sta sa ttet att fo rba ttra kvalite n pa  anso kningar a r 
att info ra projekt i flera faser eller skapa en mo jlighet att genomfo ra 
fo rberedelseprojekt. Sa dana fo rberedelseprojekt skulle ga  ut pa  att underso ka 
fo rut-sa ttningar, mobilisera akto rer samt formulera en anso kan utifra n en 
genomta nkt logik. 

 
• Kommunicera och anva nd centrala framga ngsfaktorer som grund fo r att utlysa 

och besluta om projekt. Tillva xtverket och Strukturfondspartnerskapen bo r 
identifiera vilka nyckelfaktorer som beho ver finnas pa  plats fo r att projektet 
sannolikt ska bli framga ngsrikt, och anva nd dessa nyckelfaktorer som en 
checklista fo r bedo mning av anso kningar. Det kommer ho ja kvalite n avseva rt pa  
anso kningar och projekt, och kommer ocksa  fungera som ett ba ttre sto d fo r 
projekten. 

 
Behovet och intresset fo r fo retag och offentlig verksamhet att delta i den digitala 
omsta llningen a r stort och insatser fo r att o ka den digitala mognadsgraden i na ringsliv 
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och offentlig sektor sker ba de med och utan finansiering fra n regionalfonden. En viktig 
fo rutsa ttning fo r att o ka insatsernas effektivitet blir att i sto rre utstra ckning bygga 
vidare pa  erfarenheter fra n liknande projekt. De la rdomar som presenteras i denna 
utva rdering bidrar med flera perspektiv fo r framtida projekt och projektfinansia rer att 
utga  ifra n. 
 

Samverkan 

Utva rderingen fra n Kontigo har studerat vilka effekter vi kan se av samverkan inom 
Regionalfondens projekt. Vi har identifierat tva  huvudtyper av effekter: effekter som 
sta rker projektens resultat och bidrag till programmens ma luppfyllelse och effekter som 
fo ra ndrar och utvecklar de institutionella strukturer som har betydelse ba de fo r den 
regionala utvecklingen och den regionala politiken. 
 
De exempel vi ser av resultatsta rkande effekter a r: 

• Fra mjar mo jligheterna att sta rka forskning, utveckling och innovation t.ex. i 
na ra samverkan mellan ett begra nsat antal akto rer och da r fo retagen a r pa  
fo rhand definierade och har getts mo jlighet att delta. 

• Utmaningsdriven samverkan mellan offentliga akto rer (kommuner och 
regioner) a  ena sidan och fo retag eller akademi a  andra sidan, i syfte att sta rka 
innovationer har stora potentialer men rymmer ma nga sva righeter och kra ver 
ett stort ma tt av la rande och strukturering fo r att lyckas. 

• Samverkan mellan fo retags- och innovationsfra mjande akto rer sta rker 
mo jligheterna till specialisering och va ssade erbjudanden fo r sma  och 
medelstora fo retag. 

• Samverkan fo r att fra mja utvecklingen av koldioxidsna l ekonomi sker ibland 
mellan ovana akto rer som kan ha sva rt att fa  legitimitet i sitt arbete, t.ex. na r 
man va nder sig na ringslivet. 

• Samverkan mellan lokala och regionala akto rer a  ena sidan och statliga 
myndigheter a  andra sidan bidrar till att fra mja utvecklingen av ha llbara 
transportsystem, men pekar pa  ma lkonflikter och ”systemkortslutningar” na r 
det ga ller relationerna mellan stat och region. 

 
De exempel pa  strukturella eller institutionella effekter vi ser a r: 

• Att fo ra samman akto rer mer la ngsiktigt, t.ex. inom ramen fo r det fo retags- och 
innovationsfra mjande systemet da r fragmenteringen i utga ngsla get ofta a r stor 

• Att utveckla nya territoriella samverkansstrukturer kan pa verka effektiviteten i 
de regionala utvecklingssystemen, men fra gan a r om effekterna a r besta ende. 

• En fondo verskridande samverkan med koppling till ha llbar stadsutveckling, 
a ven om sva righeterna att realisera en reell fondo verskridande samverkan i 
praktiken fortfarande a r betydande. 

• En niva o verskridande samverkan, a ven om ma nga hinder kvarsta r fo r att 
realisera en effektiv sa dan samverkan. 

• Att visa va gen till en bredare samverkan i en ha llbar nationell regional politik. 
 
Kontigo har haft i uppdrag att utva rdera och fo rdjupa kunskapen om samverkan inom 
Regionalfonden, dess effekter generellt och dess pa verkan pa  den nationella politiken. 
Uppdraget har hittills genomfo rts i tva  huvudsakliga delar: en kartla ggnings- och 
analysdel, som syftar till att beskriva den historiska utvecklingen av regionalfonden i 
Sverige samt till att identifiera en eller flera logiker fo r hur samverkan kan pa verka 
effektiviteten i Regionalfonden eller den nationella regionala politiken; och en 
utva rderingsdel da r effekterna av samverkan inom regionalfonden utva rderas med 
utga ngspunkt i den logik som identifierats i den fo rsta delen. 
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I den fo rsta delen analyserades dokument och genomfo rdes ett stort antal 
expertintervjuer med personer som pa  olika sa tt arbetat med genomfo randet av 
regionalfonden i Sverige. Slutprodukten av den fo rsta fasen var en modell fo r hur 
samverkan inom Regionalfonden kan skapa effekter och ett fo rslag till hur effekterna 
skulle kunna utva rderas. I den andra delen genomfo rdes sja lva utva rderingen av 
samverkan och dess effekter, med utga ngspunkt i modellen. Utva rderingen har 
genomfo rts med hja lp av en portfo ljanalys av formella samverkansprojekt, en enka t 
riktade till dessa och av tolv fallstudier utvalda bland dessa samverkansprojekt.  
 
Slutsatsen fra n va r portfo ljanalys av de studerade samverkansprojekten a r att det 
fra mst a r akto rer inom de fo retags- och innovationsfra mjande systemen som samverkar, 
att samverkan a nnu domineras av projekt med relativt fa  parter, att samverkan oftast 
sker lokalt eller inomregionalt och att flerniva samverkan a r mindre vanligt a n 
samverkan inom niva erna.  
 
Vi identifierade i den fo rsta fasen av uppdraget att projekten kunde samverka pa  flera 
sa tt: genom att dela kunskap, genom att dela ma lgrupper eller genom att aktivt 
samverka i genomfo randet av de aktiviteter som utgo r projektet. 
 
I punkterna ovan sammanfattar vi de viktigaste effekterna av samverkan sa som vi 
identifierade dem i utva rderingen. Slutsatsen fra n utva rderingen a r att alla typer av 
samverkan kan ha potentiella effekter pa  projektens mo jligheter att na  ba ttre resultat.  
Att dela ma lgrupper a r fra mst till nytta fo r projektens ma luppfyllelse na r det finns 
mo jligheter till specialisering hos akto rerna och att denna specialisering a r tydligt 
efterfra gad av parterna. Va r bedo mning a r att ma nga av projekten inte riktigt har 
sa dana mo jligheter. Att dela ma lgrupper riskerar da  att inte tillfo ra tydliga merva rden 
fo r ma lgrupperna i fra ga.  
 
Fo r att delad kunskap ska kunna bidra till en ba ttre ma luppfyllelse kra vs det antingen 
att man i grunden har olika kunskapsbaser akto rerna emellan och att man genom att 
dela denna kunskap kan o ka den samlade kunskapen kring projektets akto rer eller 
ma lgrupper. Ett annat sa tt a r att man inom ramen fo r projektet utvecklar ny kunskap 
som sedan kan delas mellan alla deltagarna i projektet.  
 
Slutligen ser vi att projekt med baserade pa  samverkan, da r man delar arbetet i de olika 
aktiviteterna, har stor potential att bidra till o kad ma luppfyllelse. Det a r va r slutsats att 
den ha r typen av projekt ofta involverar samverkan med privata fo retag, da r just 
rollfo rdelningen mellan det privata fo retag och offentliga samverkande parter blir 
tydliggjord. 
 
Samverkan a r en sedan la nge en sja lvklar del i att planera och genomfo ra sa va l 
Regionalfonden som den nationella regionala politiken. Att la mna rekommendationer 
fo r Ö vervakningskommitte n och andra ma lgrupper a r en viktig del i 
utva rderingsarbetet. Vi identifierar ha r fyra olika rekommendationer: 
 
Skapa enklare fo rutsa ttningar fo r samverkan - Samverkan i projekten a r viktig. Men 
samverkan inom Regionalfonden fo rsva ras av regelverk och administrativa krav. Info r 
kommande programperiod bo r man fokusera pa  att riva sa  ma nga hinder som mo jligt 
fo r en effektiv samverkan. Det a r bra att samverkansprojekten inneba r att parterna tar 
ett gemensamt ansvar fo r projekten men det bo r vara enklare fo r flera parter att delta 
och att fa  ersa ttning fo r nedlagd tid i projektarbetet. 
 
Forcera inte samverkan - Na gra av de intervjuade uppger att regionala myndigheter och 
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programansvariga myndigheter aktivt drivit pa  fo r att o ka samverkan i genomfo randet 
av Regionalfonden i denna period. A ven om vi ser positiva effekter av samverkan fra n de 
exempel vi studerat sa  a r det viktigt att pa peka att samverkan inte a r ett sja lva ndama l. 
Grunden fo r en effektiv samverkan ligger fortsatt i att det ska finnas ett tydligt merva rde 
i samverkan, ba de i stort och fo r de enskilda akto rerna. Sa dana merva rden skapas t.ex. 
genom samverkanspartnernas fo rma ga att kompetensma ssigt komplettera varandra 
eller mo jligheterna att skapa en o kad kritisk massa genom samverkan kring ma lgrupper 
eller genom att man skapar mo jligheter att med ho g funktionalitet bryta territoriella 
gra nser mellan t.ex. kommuner och regioner.  
 
Sto d sammansa ttningen av parter - Att inte forcera samverkan a r dock inte det samma 
som att la mna akto rernas partssammansa ttning a t sitt o de. Programansvariga bo r a ven 
fortsa ttningsvis sto tta och fra mja partssammansa ttningen i projekten. Denna 
utva rdering har pekat pa  ett antal aspekter att ha lla o gonen pa  i detta sammanhang: 

• Verka fo r att ra tt parter kommer med fo r att fra mja fo rtroendefulla 
samverkanskonstellationer 

• Verka fo r att alla parter ges mo jlighet att delta i planeringen av projekten 
 
Sta ll krav pa  la ngsiktigt strukturbyggande i fler projekt - Na r det ga ller samverkans 
effekter pa  strukturer menar vi att ett sa nt ta nkande a r va lkommet i fler projekt, ba de 
projekt som inneba r samverkan och sa na som inte go r det. Det a r viktigt att redan i 
planeringsstadiet fo rbereda fo r att tillvarata projektets la ngsiktiga resultat. Ha r a r 
a garskapet fo r resultaten avgo rande och da  kommer ocksa  fra gan om samverkan att 
va ckas. Programansvariga bo r i a nnu ho gre grad uppmuntra projekten att bygga 
samverkan med just det la ngsiktiga a garskapet i fokus.   
 

Hållbar stadsutveckling 

Utva rderingen fra n Kontigo a r en halvtidsrapport och syftar till att:  
 

• beskriva det analysramverk som slutrapporten kommer relatera till 
• presentera prelimina ra resultat fra n analysen av den projektportfo lj som 

inneha ller regionalfondsprojekt med insatser fo r ha llbar stadsutveckling 
• ge en fo rsta iakttagelse kring potentiella utmaningar, mo jligheter och behov 

relaterat till genomfo randet av ha llbar stadsutveckling i Regionalfonden 
 
Delrapporteringens huvudsakliga resultat och rekommendationer a r: 
 

• ha llbar stadsutveckling skiljer sig a t mellan programmen men har 
na ringslivsutveckling gemensamt 

• samverkan a r viktig fo r genomfo randet av insatserna 
• sociala dimensionen a r i fokus fo r ha llbarhetsaspekterna  
• ompro va begreppet ”ha llbar stadsutveckling” till fo rma n fo r begreppet ”ha llbar 

samha llsutveckling i staden” 
• behov att tidigt se o ver hur insatserna inom ha llbar stadsutveckling ska 

fo rvaltas och utvecklas efter regionalfondsfinansieringens slut 

Utva rderingen baseras pa  policydokument fo r ha llbar stadsutveckling och 
policydokument fo r genomfo randet av EU:s sammanha llningspolitik. Prima ra ka llor fo r 
utva rderingen a r de 17 projekt inom regionalfondsprogrammen fo r Stockholm, 
Va stsverige och Ska ne-Blekinge som genomfo r insatser fo r ha llbar stadsutveckling. In-
samling av data fra n dessa projekt har skett genom dokumentstudier, intervjuer med 
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projektledare, workshop med projektakto rer och intervjuer med projektens 
fo ljeforskare. Va r bedo mning a r att de olika dataka llorna verifierar varandra. Till 
utva rderingen finns ocksa  en referensgrupp till vilken fo ljande akto rer varit inbjudna 
fo r diskussion och fo rankring av utva rderingens va gval och resultat: A lvstranden 
utveckling AB, Boverket, RISE, Actinate, Malmo  stad, Gro n Bostad Stockholm, Go teborgs 
stad, strukturfondspartnerskapens huvudsekreterare i Stockholm, Va stsverige och 

Ska ne-Blekinge.  

Ma lgruppen fo r slututva rderingen och utva rderingsrapporten a r Tillva xtverket, prima rt 
enheten fo r uppfo ljning och utva rdering samt kunskapssto det fo r ha llbar 
stadsutveckling, Tillva xtverkets tre bero rda regionala enheter samt 
strukturfondspartnerskapet i respektive region, regionalt utvecklingsansvariga akto rer 
och akto rer inom arbetet med ha llbar stadsutveckling i respektive region, de nio 
programmens tva  Ö vervakningskommitte er samt gemensamma arbetsutskott fo r 
utva rdering och Na ringsdepartementet och plattformen fo r ha llbar stadsutveckling. 
Sekunda ra ma lgrupper a r akto rer som pa  olika sa tt deltar i genomfo randet av 
regionalfondsprogrammen: SKL, Tillva xtanalys, Energimyndigheten, Jordbruksverket, 
ESF-ra det och Vinnova. 

Fo r att underso ka i vilken utstra ckning och pa  vilket sa tt som Regionalfonden bidrar i 
arbetet med ha llbar stadsutveckling kra vdes ett analysramverk med en definition av 
ha llbar stadsutveckling. Ha llbar stadsutveckling a r dock ett begrepp med ma nga olika 
definitioner. I va rt arbete vill vi anva nda oss av den idag mest va letablerade definitionen 
av ha llbar stadsutveckling och grundande da rfo r initialt va rt ramverk pa  FNs globala 
ha llbarhetsma l 11, Ha llbara sta der och samha llen. 

I utvecklingen av ramverket beslutades i samra d med referensgruppen att ramverket, 
uto ver kopplingen till ma l 11, ocksa  beho ver ha en tydlig koppling till EU och 
Regionalfonden, till Sveriges nationella arbete fo r ha llbar stadsutveckling samt till de 
utpekade regionernas definitioner och arbete. Det starkaste argumentet fo r detta a r att 
vad som a r ha llbar stadsutveckling pa  en plats a r beroende av vilka utmaningar som 
platsen mo ter. I va rt analysramverk har vi da rfo r kompletterat ma l 11 i Agenda 2030 
med aspekter fra n styrande policyer och definitioner pa  europeisk, nationell, regional 

och lokal niva . 

Regionalfondens definition av ha llbar stadsutveckling a r att det tematiska omra det a r 
ett medel eller delma l fo r att na  det o vergripande ma let Smart ha llbar tillva xt fo r alla. 
Detta synsa tt genomsyrar policydokument knutna till EU:s sammanha llningspolitik 
a ven pa  nationell och regional niva . Synsa ttet avspeglas i en bredare och mer 
na ringslivsinriktad orientering a n de mer va letablerade och traditionella definitioner vi 

funnit i nationella, regionala och lokala policydokument fo r ha llbar stadsutveckling. 

Mot denna bakgrund, a terigen efter samra d med utva rderingens referensgrupp, har 
aspekter adderats till analysramverket relaterade till smart na ringslivsutveckling, 
ha llbar na ringslivsutveckling och na ringslivsutveckling fo r alla, fra n policydokument 
knutna till EU:s sammanha llningspolitik. I och med detta sta llningstagande breddar vi i 
denna analys ha llbar stadsutveckling till att gripa o ver ett sto rre analysomra de som a r 
mer a ndama lsenligt fo r att fa nga Regionalfondens insatser fo r den tematiska satsningen 
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samtidigt som det inte fo rlorar sin integritet genom de mest va letablerade 
definitionerna inom Sverige och de underso kta regionerna. 

En fra ga vi fra n utva rderingen vill lyfta a r om begreppet ”ha llbar stadsutveckling” i 
Regionalfonden i det fortsatta och framtida regionalfondsarbetet bo r ompro vas till 
fo rma n fo r begreppet ”ha llbar samha llsutveckling i staden”. Denna bredare definition 
anser vi ba ttre skulle spegla inriktningen pa  de insatser som samlat faktiskt bedrivs 

inom regionalfondsprogrammen. 

Prelimina ra resultat fra n analysen av projektportfo ljen a r att genomfo randet av ha llbar 
stadsutveckling skiljer sig a t mellan programmen men har insatser fo r 

na ringslivsutveckling gemensamt. 

Genomfo randet av ha llbar stadsutveckling i regionalfondsprogrammen fo r Stockholm, 
Va stsverige och Ska ne-Blekinge skiljer sig a t. I Stockholmsprogrammet fo rva ntas alla 
insatser bidra till ha llbar stadsutveckling. Det inneba r att 100 procent av 
regionalfondsmedlen i Stockholms la n ga r till ha llbar stadsutveckling. I Va stsverige och 
Ska ne-Blekinge a r andelen beviljade regionalfondsmedel till ha llbar stadsutveckling 5 
respektive 18 procent. I Va stsverige utgo r arbetet med ha llbar stadsutveckling ett eget 
fokusomra de som skall genomsyra hela programmet och i Ska ne-Blekinge a r ha llbar 
stadsutveckling ett eget insatsomra de. Skillnaden mellan hur de tre 
regionalfondsprogrammen valt att hantera ha llbar stadsutveckling och hur de allokerat 
medel till projekt fo r ha llbar stadsutveckling go r det sva rt att ge en samlad bild om vad 
ha llbar stadsutveckling i Regionalfonden prima rt vill a stadkomma. Gemensamt fo r de 
tre programmen a r dock att projekten ofta har ba ring mot na ringslivsutveckling. Detta 
a r i sig inte ma rkva rdigt med tanke pa  att Regionalfondens fokus nu liksom tidigare a r 
ha llbar tillva xt da r fo retagsutveckling, entrepreno rskap, innovationskraft och 
sysselsa ttning a r ledstja rnor i genomfo randet. 

A ven om na ringslivspra glingen i projekt fo r ha llbar stadsutveckling a r a terkommande i 
Regionalfonden finns projekt med innovativa inslag som mer riktat utvecklar arbetet 
med stadsutvecklingsfra gor. Det innovativa enligt oss a r att Regionalfonden genom 
projekten pa verkar planeringsprocesserna i sta derna att ro ra sig fra n ”ha llbar 
stadsbyggnad/ha llbar stadsutveckling” till ”ha llbar samha llsutveckling”. Specifikt 
handlar det om att insatserna skapar nya samverkansytor mellan akto rer, ger sto d fo r 
att sta rka de ha llbara aspekterna i stadsutvecklingsprocesser och i stadens utveckling 
samt ger fo rutsa ttningar fo r att inkludera nya ma lgrupper (socialt utsatta och 

utrikesfo dda i synnerhet) i resonemang kring hur staden ba st kan utvecklas. 

Samverkan a r en ba rande del av de insatser som projekten genomfo r inom ha llbar 
stadsutveckling i Regionalfonden. Framfo rallt sker samverkan mellan sektorer fo r att 
skapa la rande och fo r att akto rerna ska na  ut med koordinerade insatser till 
gemensamma ma lgrupper. 

Vi anser att social ha llbarhet a r den del av ha llbarhetsaspekterna som projekten 
framfo rallt riktas mot. Insatserna varierar mellan projekten och inkluderar exempelvis 
fo rsta rkta resurser fo r planeringen av stadsbyggnadsfra gor utifra n ett 
ha llbarhetsperspektiv, na ringslivsinriktade projekt som syftar till att skapa jobb i 
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utanfo rskapsomra den som en aktiv styrning av insatser, inom flera projekt oavsett 
inriktning, mot kvinnor respektive utrikesfo dda. 

Den sto rsta utmaningen i nuvarande programperiod a r en bristande tydlighet med vad 
som inkluderas i ha llbar stadsutveckling i Regionalfonden. Va r bedo mning a r att 
insatserna samlat bidrar till ha llbar samha llsutveckling i staden snarare a n ha llbar 
stadsutveckling. Dels genom det na ringslivsfokus som pra glar ma nga av projekten men 
ocksa  utifra n den typ av insatser som genomfo rs i o vriga projekt. Justering av ord kan av 
vissa ses som ett marginellt problem, men det har betydelse i diskussionen kring vad 
insatserna fo rva ntas bidra till. 

Utmaningar finns enligt oss ocksa  kopplat till den tidshorisont som projekten har till 
fo rfogande. I va r slututva rdering kommer vi fo rdjupa va r analys av projektens 
potentiella bidrag till ha llbar stadsutveckling pa  sikt, d v s de samlade effekter som 
projekten kan antas a stadkomma och hur dessa effekter bidrar till att fo rsta rka EU:s 
o vergripande ma l om smart ha llbar tillva xt fo r alla. Redan nu kan vi dock konstatera att 
formatet projekt a r sva rt fo r den la ngsiktighet som ha llbar stadsutveckling kra ver. Vi ser 
fra n portfo ljanalysen indikationer pa  att exempelvis sektorso vergripande planer och 
integrerade territoriella investeringar (ITI) kan vara ett sa tt att relatera enskilda projekt 
till en sto rre mer la ngsiktig process. Vi kommer att fo rdjupa resonemanget kring 
betydelsen av sektorso vergripande planer, ITI med mera fo r Regionalfondens insatser i 
slututva rderingen. 

Mo jligheter som sa  ha r la ngt i utva rderingen framkommer a r potentialen i de projekt 
som Regionalfonden mo jliggjort fo r samha llsutvecklande insatser inom sta derna. Inte 
minst ser vi att projekten bidrar till att sta rka samverkan mellan samha llsbyggande 
akto rer som tidigare i begra nsad omfattning samverkat med varandra eller att fra gor 
kring segregation genom projekten lyfts ho gre upp pa  sta dernas agendor. Fra n 
projekten ser vi ocksa  flera intressanta lo sningar na r det ga ller bidrag till en sta rkt lokal 
ekonomi inom staden. Na got som kan komma minska distributionskedjor och 

transporter vilket i sin tur minskar sta dernas koldioxidutsla pp. 

Va r bedo mning a r att ett la ngsiktigt sta llningstagande kommer ha betydelse fo r det 
genomslag som ha llbar stadsutveckling i Regionalfonden kommer ha i ett la ngre 
perspektiv. Fo r att na  ut med vunnen kunskap kring ha llbar stadsutveckling i 
na romra det, regionen, nationellt och internationellt finns behov att redan nu sa ker-
sta lla mottagarkapacitet, kommunikationsva gar och la ngsiktighet i processerna inom 
projekta gande organisationer och externt mellan projektpartners och andra relevanta 
akto rer. 

 

Gröna Fonden 

Denna rapport utgo r Öxford Researchs halvtidsutva rdering av den gro na 
investeringsfonden (Gro na fonden) som genomfo rs inom ramen fo r det nationella 
regionalfondsprogrammet. Fonden pa bo rjade sin verksamhet ho sten 2016 och har 
under de tva  fo rsta a ren byggt upp organisationen och genomfo rt tre investeringar. 
Sammantaget bedo mer Öxford Research i detta skede att den Gro na fonden a r en 
satsning som fungerar va l och har goda fo rutsa ttningar att na  de uppsatta ma len. 
 
Gro na fonden a r en insats inom det nationella regionalfondsprogrammet fo r 2014–2020 
med det o vergripande syftet att bidra till en koldioxidsna l ekonomi. Fram till 2023 har 
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650 miljoner kronor avsatts till en riskkapitalfond som drivs av Almi Invest. 
Verksamheten ska bidra till att investeringar genomfo rs i SMF i tidig fas, med stor 
tillva xtpotential, och som arbetar med innovativa tja nster och produkter som har en 
direkt eller indirekt klimatgasreducerande effekt. Investeringarna ska go ras i den 
koldioxidsna la ekonomin i alla delar av landet och sektorer. Gro na fonden a r en 
saminvesteringsfond, vilket inneba r att man investerar tillsammans med privata 
partners som sta r fo r minst halva investeringsbeloppet. Uto ver ERUF-medel finansieras 
Gro na fonden av Energimyndigheten, Almi Fo retagspartner och Almi Invest.  
Öxford Research fick i juni 2017 i uppdrag av Tillva xtverket att utva rdera Gro na fonden 
fram till och med a r 2019. Utva rderingen har tva  huvudsakliga syften; att bidra till att 
o ka kvaliteten i genomfo randet samt att fra mja kunskapsutbyte och la rande, samt att 
fa nga och bedo ma insatsens resultat och effekter. Denna rapport utgo r 
halvtidsrapporteringen fo r den la rande utva rderingen. 
 
Denna utva rdering har en teoribaserad ansats med en insatslogik som utga ngspunkt. 
Utva rderingsfra gorna utga r fra n fem fra gekategorier; relevans, a ndama lsenlighet, 
effektivitet, samsta mmighet och merva rde. Utva rderingens empiriska underlag har 
hittills besta tt av dokumentstudier, workshops och intervjuer. I ett fo rsta steg har vi 
identifierat en insatslogik fo r Gro na fonden, da r vi specificerar vilka resultat och 
effekter som fo rva ntas av insatsen samt visar pa  hur det i teorin a r ta nkt att aktiviteter 
som fo retas ska leda till o nskade utfall och resultat, och hur dessa i sin tur ska leda till 
fo rva ntade effekter. I ett andra steg har vi genomfo rt en intervjustudie med ett urval av 
akto rer som a r centrala fo r genomfo randet av Gro na fonden. I ett tredje steg har vi a ven 
genomfo rt intervjuer med investerare som inte no dva ndigtvis a r knutna till Gro na 
fonden, men som har erfarenhet av att investera i fo retag med ha llbarhetsprofil. 
Da ruto ver har vi genomfo rt en workshop med fokus pa  ha llbarhetsaspekter med Almi 
Invest och Tillva xtverket, med syfte att diskutera hur Gro na fonden kan arbeta fo r att 
inkludera perspektiv som ja msta lldhet och ma ngfald i sin verksamhet. 
 
Sammantaget bedo mer Öxford Research i detta skede att den Gro na fonden a r en 
satsning som fungerar va l och har goda fo rutsa ttningar att na  de uppsatta ma len. Vi 
bedo mer att det finns ett behov av denna typ av insats, sa rskilt vad ga ller mer 
kapitalintensiv gro n teknik. Vidare ser vi att fondens aktivitet i nula get tyder pa  att man 
har goda fo rutsa ttningar fo r att na  de mellanliggande resultatma len, medan det kan bli 
sva rt att uppskatta Gro na fondens bidrag till resultatindikatorerna eftersom de 
sannolikt pa verkas av en rad andra faktorer. Vad ga ller fondens arbete med 
ha llbarhetsaspekter kan vi konstatera att miljo aspekten genomsyrar fondens 
angreppssa tt medan ja msta lldhet och icke-diskriminering/lika mo jligheter inte har en 
lika framtra dande roll. Ga llande fra gan om effektivitet bedo mer vi att det inte finns 
na gra indikationer pa  uppenbara problem i styrsystemet. Den interna 
samsta mmigheten anses god, samtidigt som det finns en risk fo r att eventuella 
ma lkonflikter kan uppsta . 
 
Relevans handlar om behovet av en viss insats. Bildandet av den Gro na fonden kan 
spa ras till en rad utvecklingar pa  ba de nationell och EU-niva ; Energimyndighetens 
sta rkta mandat fra n regeringen fo r att satsa pa  kommersialisering av energi- och 
miljo tekniklo sningar, signaler fra n EU-kommissionen om att uto ka satsningar pa  
revolverande finansieringsinstrument inom strukturfonderna samt o ron-ma rkningen av 
medel fo r koldioxidsna l ekonomi inom ERUF. 
 
Va r slutsats a r att det finns ett tydligt behov av att o ka investeringarna inom det gro na 
segmentet, pa  grund av faktorer som la nga investeringshorisonter, ho g risk och la g 
kunskap bland investerare. Fo r att Gro na fonden ska vara marknadskompletterande i sa  
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ho g grad som mo jligt bo r fokus fo r investeringarna ligga pa  mer kapitalintensiv teknik 
snarare a n inom IT och mjukvaruutveckling. Da ruto ver bo r fokus fo r Gro na fondens 
investeringar framfo rallt ligga i de tidiga faserna av fo retagens utveckling, da r det enligt 
tidigare underso kningar finns sto rst behov av att tillfo ra kapital. 
 
A ndama lsenlighet handlar om huruvida Gro na fonden faktiskt bidrar till att uppna  
ma len; det vill sa ga – fungerar den Gro na fonden? Fa r fondens insatser o nskade resultat, 
som i sin tur a r fo rutsa ttningar fo r att mer la ngsiktiga effekter ska uppna s?  
Da  Gro na fonden fortfarande a r i ett tidigt skede har vi begra nsade mo jligheter att uttala 
oss om fo rutsa ttningarna fo r att na  de mellanliggande resultatma len. Dock kan 
utva rderingen konstatera att fondens aktivitet hittills, inklusive det dealflow som 
uppvisats, tyder pa  att man har goda fo rutsa ttningar fo r att na  ut till bolag som kan bli 
aktuella fo r investeringar. Va r bedo mning a r att det kommer att vara sva rt att se Gro na 
fondens bidrag till fo ra ndring i resultatindikatorerna. Medan Gro na fonden med sto rsta 
sannolikhet kommer att bidra till o kad omsa ttning i ma nga av de fo retag man investerar 
i, samt till att investeringsvolymen inom sektorn i na gon ma n o kar, kommer det vara 
sva rt att avgo ra Gro na fondens inverkan pa  dessa fo ra ndringar. En rad andra faktorer, 
inte minst konjunkturen, kommer troligt att pa verka dessa indikatorer. Att sa tta 
resultatindikatorer pa  en sa dan mer abstrakt niva  kan da rfo r vara problematiskt om det 
blir sva rt att se kopplingen mellan dessa och de faktiska insatserna. Samtidigt kan de 
ses som ett sa tt att fo rso ka skapa o kad legitimitet fo r regionalfondens satsningar genom 
att pa visa den generella utveckling som satsningar inom regionalfondsprogrammen. Va r 
bedo mning a r ocksa  att Gro na fonden har fo rutsa ttningar fo r att bidra till o verga ngen 
till en koldioxidsna l ekonomi, men detta a r i stor utstra ckning beroende av en 
va lfungerande exitmarknad. 
 
Vad ga ller fondens arbete med ha llbarhetsaspekter bedo mer vi att fonden fo rha ller sig 
till miljo aspekten pa  ett transformativt sa tt, dvs. miljo aspekten genomsyrar fondens 
ma lstruktur och ligger till grund fo r problemanalysen som format insatsen. Da remot 
bedo mer vi att arbetet med ja msta lldhet och lika mo jligheter/icke-diskriminering kan 
definieras som allma nt, med inslag av riktade insatser. Det saknas en problemanalys 
som bygger pa  dessa aspekter, och det finns heller ingen tydlig strategi fo r hur man ska 
arbeta med dessa fra gor inom ramen fo r Gro na fonden. Detta beror delvis pa  att det 
saknas tydliga fo rva ntningar och krav fra n den fo rvaltande myndigheten pa  fondens 
arbete med integrering av ha llbarhetsaspekter. 
 
Fra gan om effektivitet bero r hur den Gro na fonden genomfo rs; go rs det pa  ett effektivt 
sa tt i fo rha llande till de resultat man uppna r? Öxford Research menar att det inte finns 
na gra indikationer pa  uppenbara problem i styrsystemet fo r Gro na fonden. Vi bedo mer 
att roller och mandat a r tydliga och att det finns a ndama lsenliga system fo r uppfo ljning 
och rapportering. Den operativa effektiviteten kom-mer att bedo mas i ett senare skede. 
 
Samsta mmighet har ba de en intern dimension, kopplat till hur pass va l fondens olika 
aktiviteter och ma lsa ttningar ha nger ihop, och en extern dimension, kopplat till hur 
fonden ha nger ihop med den kontext den verkar i. Va r bedo mning ro rande den interna 
samsta mmigheten a r att nyckelakto rerna a r o verens om insatslogiken, och att denna 
bygger pa  rimliga antaganden. Insatslogikens olika delar ha nger va l ihop men det finns 
risk fo r att ma lkonflikter kan uppsta  under genomfo randet. Det handlar bland annat om 
att fo rtydliga prioriteringsordningen mellan ekonomisk tillva xt och miljo ma ssig 
ha llbarhet samt att tydliggo ra hur fonden kan fo rha lla sig till ma let om att betala ut hela 
det tillta nkta kapitalet kontra a ndama lsenligheten. 
 
Slutligen ska utva rderingen bedo ma merva rdet av Gro na fonden. Detta kommer att 
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go ras i fo rha llande till andra regionala, nationella och internationella satsningar. Andra 
satsningar i den svenska kontexten som a r relevanta att beakta a r framfo rallt de 
regionala riskkapitalfonderna men a ven de andra insatserna inom det nationella 
regionalfondsprogrammet. Ha r handlar det bland annat om att titta pa  niva n av 
o verlapp mellan Gro na fonden och exempelvis de regionala fonderna, vilket kommer att 
vara mo jligt att go ra la ngre fram i genomfo randet. Detsamma ga ller fo r att kunna 
bedo ma huruvida Gro na fonden faktiskt bidrar med andra va rden a n andra liknande 
satsningar. Bedo mningen av Gro na fondens merva rde kommer att vara fokus fo r 
utva rderingen i ett senare skede. 
 
Ett antal fra gesta llningar kvarsta r att underso ka under utva rderingens fortsa ttning. Det 
handlar bland annat om fondens bidrag till VC-segmentets utveckling, bidrag till 
utveckling i portfo ljbolagen, fondens kostnadseffektivitet, fo rutsa ttningar fo r exits, den 
operativa effektiviteten samt den externa samsta mmigheten och fondens merva rde. 


