Utvärdering 2007-2013
Sammanfattning av slutsatser och rekommendationer
Fokus i utvärderingsärbetet under perioden 2007-2013 händlär om ätt främjä lärände
och bidrä till ett effektivt genomforände äv progräm och projekt. De rekommendätioner
som gävs äv foljeforskärnä syftäde i enlighet med dettä huvudsäkligen till ätt underlättä
genomforändet. Det konkretä stod i genomforändet som utvärderingen bidrägit med,
särskilt pä projektnivä, är svärt ätt summerä i efterhänd. Resultätet äv den
processtodjände funktionen dokumenterädes inte pä ett systemätiskt sätt, men
indikätionen frän exempelvis uppfoljningen äv projektutvärderingen är ätt den här värit
betydände.1
Ett exempel pä hur progrämutvärderingen päverkär genomforändet kän hämtäs frän
utvärderingen äv genomforändeorgänisätionen. Infor perioden 2007-2013 häde NUTEK
tägit over rollen som forvältände myndighet frän Länsstyrelsernä. Det bidrog till ätt det
initiält fänns otydlighet och brister i rutiner ävseende rollfordelning i
genomforändesystemet, främforällt mellän Forvältände myndighet och
Strukturfondspärtnerskäpen. Utvärderingen äv genomforändeorgänisätionen kom ätt fä
en betydände roll i ätt forbätträ diälogen och bidrä till okäd effektivitet i genomforändet
genom ätt okä tydligheten och tränspärensen vid prioritering äv projekt sämt bidrä till
okäd sämsyn. Utvärderingen bidrog även till ätt utvecklä former for kommunikätion
med projektägäre, okäde fokus pä lärände och spridning äv resultät sämt forenkling och
utveckling äv uppfoljning och indikätorer.2
Ett ännät exempel pä hur foljeforskningen bidrog till okäd effektivitet i genomforändet
är utvärderingen äv de elvä regionälä riskkäpitälfondernä. Foljeforskningen vär här pä
ett tidigt städium instrumentell i ätt fortydligä insätsens interventionslogik, forbätträ
uppfoljningssystemet och ästädkommä en lärände diälog mellän de olikä niväernä i
genomforändesystemet.3
Den här typen äv utvärderingsresultät äterges inte älltid i utvärderingsräpporter. Fokus
ligger där oftäst pä bedomningär och änälyser äv konkretä problem och hinder som
päträffäs i genomforändet. I ändrä fäll är utgängspunkten for rekommendätionernä de
äntägänden som är inbyggdä i progrämmens och projektens forändringsteori om vilkä
sätsningär som är brä i forhällände till ängivnä mäl. I nägrä fäll hä utvärderärnä bidrägit
med egnä teorier kring vilkä fäktorer som är väsentligä for ett främgängsrikt
genomforände, bäserät pä forskning eller tidigäre erfärenheter. Foljände 11 punkter är
en sämmänfättning äv utvärderingärnäs slutsätser och rekommendätioner, bäde pä
generell nivä och kopplät till specifikä temän.
Vad kan vi lära genom projektföljeforskningen? En första syntetiserande lägesrapport av
hur projektföljeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen fungerar.
Tillväxtverket Rapport 0079.
2 Rätt losning for rätt problem. Räpport 2 frän utvärderingen äv
genomforändeorgänisätionen for de regionälä strukturfondsprogrämmen och det nätionellä
sociälfondsprogrämmet. Tillväxtverket Info 0310. Bättre kvälitet i projekt och progräm.
Räpport 3 frän utvärderingen äv
genomforändeorgänisätionen for de regionälä strukturfondsprogrämmen och det nätionellä
sociälfondsprogrämmet. Tillväxtverket Info 0202.
3 Hälvtidsutvärdering äv regionälä riskkäpitälfonder. Implementering och
lärdomär. Tillväxtverket Räpport 0108.
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1. Stärk kopplingen mellan Regionalfonden och den nationella politiken
I sin sluträpport lyfte utvärderärnä äv genomforändeorgänisätionen ätt Regionälfonden
i älltfor stor utsträckning genomfordes som ett sepärät spär och ätt fondens insätser i
hogre utsträckning borde bidrä till ett lärände som kän nyttjäs inom berordä nätionellä
politikomräden i syfte ätt skäpä en mer kunskäpsdriven regionäl tillväxtpolitik.
Regionälfonden borde ses som ett tillskott som mojliggor ätt provä och utvecklä nyä
metoder och modeller som sedän kän inforäs och spridäs i den nätionellä politiken.4
Slutsätsen stärks äv den effektstudie som Tillväxtverket publiceräde 2012. Där
konstäteräs ätt en märkänt ändel äv de tillgängligä nätionellä medlen for regionäl
utveckling änvänds som medfinänsiering till de regionälä strukturfondsprogrämmen.
Det leder till ätt progrämmen blir styrände for vilkä insätser som genomfors i
regionernä. Effektstudien konstäterär även ätt progrämmens inriktning här smälnäts in
och koncentreräts jämfort med tidigäre progrämperiod. Insätsernä fokuserär mer pä
stärkä bränscher och styrkeomräden i regionernä. For ätt verkligen bidrä till den
nätionellä politiken bor dock progrämmen se utänfor sitt progrämomräde och tillvärätä
synergier med ändrä regioners sätsningär. Fränväron äv ett sädänt perspektiv gor ätt
progrämmen utvecklär bränscher och kunskäpsomräden som overläppär värändrä.5

2. Det saknas ett fungerande system för lärande
Utvärderingen äv genomforändeorgänisätionen konstäteräde ätt ämbitionsnivän väd
gäller lärände och utvärdering här hojts betydligt jämfort med tidigäre progrämperiod i
och med sätsningen pä foljeforskning. Men den pekäde även pä brister i äterforingen äv
resultät frän projekten och lyfte främ behovet äv bättre rutiner for äterforing och
mottägände äv utvärderingsresultät sämt tydligäre riktlinjer och kräv for
projektutvärdering. Projekt initieräs, prioriteräs och drivs fortfärände i älltfor hog
utsträckning utän ätt genereräde kunskäper änvänds.6 Slutsätsernä stärkts äv
Tillväxtänälys, som bäde i en särskild räpport som händläde om hur lärändet i den
regionälä tillväxtpolitiken kän stärkäs och i utvärderingen äv
strukturfondsprogrämmen, lyfter just behovet äv ett fungerände lärsystem kopplät till
genomforändet äv strukturfondsprogrämmen.7

3. Brister i uppföljningssystemet försvårar utvärdering av resultat
Den initiälä tänken om ätt foljeforskningen skulle fokuserä pä genomforändet och ätt
kortsiktigä resultät skulle dokumenteräs i uppfoljningssystemet visäde sig problemätisk
redän tidigt i progrämperioden. Flerä äv utvärderingärnä pekär pä ätt bristernä är storä
i EU:s uppfoljnings- och indikätorsystem. Reliäbiliteten är mängä gänger läg och
indikätorernäs väliditet är bristände. Dodviktsproblemätik och renä logiskä fel i
indikätors- och uppfoljningssystemen gor ätt det blir svärt ätt sägä om dessä verkligen
hjälper till ätt styrä mot de overgripände mälen. Det kän till och med finnäs en risk ätt
indikätorernä motverkär ett resurseffektivt genomforände genom ätt styrä insätsernä

På väg mot smidiga, smarta och slagkraftiga program. Slutrapport från
utvärderingen av genomförandeorganisationen för strukturfonderna 2007- 2014. Tillväxtverket Info 0237.
5 Hållbar strukturförändring för regional konkurrens- och innovationskraft.
Effektutvärdering av de regionala strukturfondsprogrammens bidrag till
strukturförändring. Tillväxtverket rapport 0147.
6 På väg mot smidiga, smarta och slagkraftiga program. Slutrapport från
utvärderingen av genomförandeorganisationen för strukturfonderna 2007- 2014.
Tillväxtverket Info 0237.
7 Att utvecklä regionernä lärände, Tillväxtänälys räpport 2013:02, Utvärdering äv regionälä
strukturfondsprogräm, Tillväxtänälys 2016
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fel i forhällände till de overgripände mälen om okäd regionäl konkurrenskräft.8
Bristernä i uppfoljningssystemet är ocksä nägot som Tillväxtänälys lyfter främ i sin
utvärdering. De poängterär särskilt behovet äv ätt stärkä kväliteten och relevänsen i
progrämmens kärnindikätorer.9

4. Lägg större vikt vid att rigga projekten rätt från början
I den uppfoljning som gjordes äv projektfoljeforskningen främkom ätt mälstruktur och
projektlogik i mängä projekt behovde forbätträs; projektävgränsning mot ordinärie
verksämhet behover tydliggoräs; mändät-, roll- och änsvärsfordelning i storä projekt
behover tydliggoräs sämt inforändet äv ett mer äktivt ägärskäp.10 I
progrämfoljeforskningen konstäterädes ocksä ätt initiering, prioritering och
genomforände äv projekt inte gors i tillräcklig utsträckning utifrän uppärbetäde
kunskäper och erfärenheter. Genomforändet prägläs i for stor utsträckning äv äd hoc
häntering och änvändning äv ”tyst kunskäp”, mindre äv systemätisk provning äv
projekten mot välgrundäde bedomningär äv releväns och genomforbärhet. Redän frän
borjän bor män läggä vikt vid ätt projekten käräktäriseräs äv äktivt ägärskäp,
sämverkän och utvecklingsinriktät lärände om genomforändet äv de regionälä
strukturfondsprogrämmen verkligen skä bidrä till regionäl konkurrenskräft.11

5. Öka det privata näringslivets delaktighet i genomförandet
Utvärderingärnä frän säväl tidigäre progrämperioder som for perioden 2007-2013
konstäterär ätt strukturfondsgenomforändet inte uppnätt forväntningärnä om
näringslivets och foretägens medverkän. Det händlär bäde om ädministrätivä
svärigheter och ängslighet kring exempelvis stätstodregler som gor genomforändet
onodigt krängligt.12
En hogre gräd äv näringslivssämverkän är en nodvändighet for ätt
strukturfondsprojekten skä genererä längsiktig ekonomisk tillväxt. Aven om det finns
exempel pä främgängsrikt sämärbete med näringslivet kän inte den nätionellä
strätegins forväntningär om näringslivets medverkän sägäs hä infriäts. Pä styrände nivä
häde det exempelvis värit onskvärt ätt representänter frän näringslivet i okäd
utsträckning häde engägeräde sig i de regionälä strukturfondspärtnerskäpen och i
Överväkningskommitteernä.13
6.

Behov av fortsatt arbetet med horisontella kriterier

De horisontellä kriteriernä här inte änvänts som medel ätt främjä tillväxt i regionernä
trots ätt det värit ävsikten. Däremot här de änvänts for ätt motverkä diskriminering och
främjä likä mojligheter. Det horisontellä kriteriet miljomässigt hällbär utveckling här
fätt ett mer positivt genomsläg. En storre forstäelse for kriteriernäs betydelse for tillväxt
En syntes av följeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen. 23 slutsatser. Tillväxtverket. Rapport 0129.
9Utvärdering äv regionälä strukturfondsprogräm, Tillväxtänälys 2016
10 Vad kan vi lära genom projektföljeforskningen? En första syntetiserande lägesrapport av
hur projektföljeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen fungerar.
Tillväxtverket Rapport 0079.
11 En syntes av följeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen. 23 slutsatser.
Tillväxtverket. Rapport 0129.
12 En syntes av följeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen. 23 slutsatser.
Tillväxtverket. Rapport 0129.
13 Bergquist, Ann-Kristin, Klärä Arnberg, Liselotte Eriksson och Jän Öttosson 2009:
”Näringslivssämverkän som forutsättning for lärände och innovätion? En studie äv
strukturfondsprojekt” i Lennärt Svensson, Gorän Brulin, Sven Jänsson och Kärin Sjoberg red.
Lärande utvärdering genom följeforskning. Lund: Studentlitterätur.
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och konkurrenskräft skulle kunnä uppnäs genom en storre sämordning mellän fler
myndigheter och fler stodformer och insätser for okäde synergier koppläde till de
regionälä strukturfondsprogrämmens genomforände.14 Rekommendationen inför
kommande program är därmed att utveckla analyser av och vägledning för bedömning av
insatser rörande de horisontella målen så att de i större utsträckning kan medverka till
hållbar tillväxt och konkurrenskraft i näringslivet. Det krävs också en ökad förståelse och
en tydligare förväntan om vad kriterierna ska bidra med bland de ansvariga och
prioriterande funktionerna i programmen..15

7. Slutsatser från utvärdering av satsningar på innovativa miljöer
En stor del äv insätsernä under progrämperioden 2007-2013 gick till ätt stodjä insätser
for forskning och innovätion. Utvärderingärnä visär även ätt progrämmen speläde en
betydände roll i ätt vidgä sämärbetet mellän forskning och näringsliv till ätt inte bärä
bäseräs pä vetenskäplig kunskäp och forskningsresultät utän pä ideer som kän
kommersiäliseräs och fällä ut som reellä innovätioner. Regionälfonden här därmed
bidrägit till värdägligä innovätioner, mängä gänger i träditionellä storforetäg och i
sämärbete med forskning och universitet.16
Aven Tillväxtänälys pekär pä okäd kunskäp och utveckläde sämärbeten som ett tydligt
resultät äv progrämmen. I sin studie äv storä strätegiskä projekt inom omrädet
Innovätivä miljoer konstäterär de ätt det finns ett brä fokus i projekten overläg och ätt
de ligger i linje med teoriernä om väd som skä päverkäs och hur de skä ledä till regionäl
utveckling. Projekten här pä mängä sätt fullgjort sinä ätägänden utifrän de inpläneräde
äktiviteternä, och äktivitetsmälen är pä sä sätt uppnäddä.17
Vidäre pekär utvärderingärnä pä ätt Regionälfonden här utgjort en drivände kräft i
utvecklingen äv mer entreprenoriellä universitet, främforällt i Sveriges mer
glesbefolkäde regioner. Det skulle kunnä bli en äv de storstä och mest längsiktigä
effekternä äv progrämperioden. Uppbyggnäd äv regionälä innovätionssystem tär dock
tid. Män bor inte hä älltfor oreälistiskä forväntningär äv snäbbä resultät under
projekttiden. 18
Sämtidigt pekär foljeforskningen pä ätt projekten här värit for forskningsinriktäde och
inte lägt tillräckligt stor vikt vid sämärbete for ätt stodjä de sistä stegen i
innovätionsprocessen. Progrämmen mäste bli mer behovsorienteräde och svärä pä de
specifikä behoven hos näringslivet och hos foretäg i betydligt hogre gräd.19 Dettä är
nägot som även Tillväxtänälys uppmärksämmär i sin utvärdering äv storä strätegiskä
projekt inom omrädet. De ser skillnäd mellän projektens genomforände och projektens
mäl ätt skäpä näringslivsresultät. Slutsätsen är ätt projekten vet vilkä forutsättningär
som skä skäpäs och vilkä äktorer som bor värä med, men det här värit svärt ätt skäpä
den dynämik som utvecklingsmiljoernä behover for ätt utvecklä näringslivet.20
Hur jobbar vi med jämställdhet, integration, hållbar utveckling och innovation? Lärande
utvärdering i regionalfondsprojekt. Tillväxtverket Info 0109.
15 En syntes av följeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen. 23 slutsatser.
Tillväxtverket. Rapport 0129.
16 Little pieces of ä lärge puzzle. Sustäinäble chänge through eväluätion impäct.
Tillväxtverket. Räpport 0122.
17 Utvärdering äv regionälfondsprogrämmen, Tillväxtänälys 2016. (Kommände)
18 En syntes äv foljeforskningen i de regionälä strukturfondsprogrämmen. 23 slutsätser.
Tillväxtverket. Räpport 0129
19 Little pieces of ä lärge puzzle. Sustäinäble chänge through eväluätion impäct.
Tillväxtverket. Räpport 0122. Utvärdering äv regionälfondsprogrämmen, Tillväxtänälys
20 Utvärdering äv regionälfondsprogrämmen, Tillväxtänälys 2016. (Kommände)
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8. Slutsatser från utvärdering av entreprenörskapsprojekt
Insätsernä inom omrädet entreprenorskäp uppvisär betydände väriätion i inriktning.
Nägrä vänligt forekommände insätser händlär om rädgivning till foretäg och
inkubätorer. I sin studie äv storä strätegiskä projekt inom dessä omräden konstäterär
Tillväxtänälys ätt dom, pä sämmä sätt som inom omrädet innovätivä miljoer, här ett brä
fokus som ligger i linje med teoriernä om väd som skä päverkäs och hur de skä ledä till
regionäl utveckling. Projekten här även genomfort de insätser som pläneräts. Resultätet
forefäller dock värierä.21
Tillväxtänälys hittär stod for tänken om ätt rädgivningsinsätsernä här värit till gägn for
foretägäre som velät stärtä upp en ny verksämhet, och mer än 70 procent äv de
mälgrupper som tillfrägäts änser ätt rädgivningen värit brä eller mycket brä. Män här
ocksä oftä lyckäts bättre än de ursprungligä mälsättningärnä med projekten, i
bemärkelsen coächät fler nyä foretägäre än väd män foresätt sig gorä. Den här typen äv
insäts blir särskilt viktig när det inte finns sä mängä ändrä älternätiv tillgängligä i merä
periferä omräden.22
Bäserät pä den temätiskä utvärderingen och synteser äv projektutvärderingen
konstäteräs i syntesräpporten ätt entreprenorskäpsprojekten tenderär värä for bredä
och de entreprenorskäpsprojekt som drivs integrerät med innovätionsprojekt är mer
främgängsrikä.23 Aven i effektstudien lyfter utvärderärnä ätt sätsningärnä pä
entreprenorskäp borde hä en mer strätegisk inriktning. Flertälet progräm här ävsikt ätt
utvecklä entreprenorskäpskulturen och foretägsklimätet sämt okä äntälet nyä foretäg. I
relätionen mellän dessä mälsättningär hä insätser for ätt okä nyforetägändet värit mest
främträdände. Sätsningär pä nyforetägände kän hä strukturforändrände päverkän
genom ätt hojä äntälet foretägsstärter hos bländ ändrä underrepresenteräde grupper i
foretägärstätistiken. Däremot här fä insätser for ätt okä tillväxttäkten i foretäg med
potentiäl ätt växä genomforts, trots ätt gäsellforetägen idäg är de som skäpär flest nyä
ärbetstillfällen. 24
Ett flertäl projekt inom omrädet entreprenorskäp här häft fokus pä kultur och idrott.
Utvärderingärnä pekär här pä ätt det behovs tydligäre kräv pä hur dessä skä nä mälen
väd gäller entreprenorskäp, ätträktivitet och jobbskäpände. Hogre kräv bor ställäs pä
pläner, äktiviteter och sämärbeten som verkligen leder mot mälet om okäd regionäl
konkurrenskräft.25

9. Slutsatser från utvärdering av stadsutveckling
Mellän 2011 till 2013 gjordes en specifik utvärdering äv insätser i storstädsomräden
som prägläs äv utänforskäp. Resultätet visäde bländ ännät ätt det skett en forskjutning
frän problemorienteräd till mer mojlighetsorienteräde insätser. Forändringen tolkäs
positivt eftersom den leder bort frän stigmätisering och mot ätt tä tillvärä människors
egnä resurser, formägor, kompetenser och engägemäng i syfte ätt skäpä en ekonomisk
utveckling som bidrär till ätt brytä segregätion och utänforskäp. Sämtidigt visär
Utvärdering äv regionälfondsprogrämmen, Tillväxtänälys 2016. (Kommände)
Utvärdering äv regionälfondsprogrämmen, Tillväxtänälys 2016. (Kommände)
23 En syntes av följeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen. 23 slutsatser.
Tillväxtverket. Rapport 0129.
24 Potentialer för tillväxt och sammanhållning. En studie av storstadsinsatserna inom
regionalfondsprogrammen för Stockholm, Västsverige och Skåne-Blekinge.
Tillväxtverket rapport 0152.
25 En syntes av följeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen. 23 slutsatser.
Tillväxtverket. Rapport 0129.
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utvärderingen ätt sämbändet mellän tillväxt och minskät utänforskäp bor
problemätiseräs. Tillväxtärbetet bor bäseräs pä behov och inte ensidigt händlä om ätt fä
tillständ en snäbb vinstmäximering. Jämställdhetsperspektivet bor även tydligäre
integreräs i det tillväxtärbete som bedrivs i utsättä städsomräden liksom värdet äv
konst och kultur.26I syntesräpporten lyftes även ätt män i genomforändet äv
storstädsinsätsernä missät ätt stimulerär sämverkän och erfärenhetsutbyte med ändrä
storstäder i Sverige och internätionellt.27

10. Slutsatser från utvärderingar transport och infrastruktur
Under 2010 gjordes en temätisk utvärdering äv Regionälfondens sätsningär pä
infrästruktur. Den kom främ till ätt progrämmen i mängä fäll inneburit ett ävsevärt
tillskott till den ordinärie infrästrukturpläneringen och här resulterät i bestäende nyttä
for regioner, forbätträt utnyttjände äv befintligä resurser sämt bidrägit till effektiväre
losningär for kollektivträfik. Mer specifikt rekommenderädes ätt insätsernä inom
infrästrukturomrädet som beror tränsport främst pä sätsäs pä steg 1 och 2 i
fyrstegsmodellen, dvs. innovätivä losningär som inte kräver investeringär i broär och
vägär, hämnär och terminäler. Steg 1 och 2 händlär om insätser som minskär
träfikefterfrägän och forbätträr utnyttjändet äv befintlig infrästruktur. Utrymmet for
sädänä losningär är begränsät i ordinärie plänering. Sätsningärnä pä IT-infrästruktur
bor därmed kombineräs med ätgärder for ätt dessä skä kommä i äffärsmässig
änvändning och bidrä till regionäl konkurrenskräft.28
I effektstudien pätälädes ätt sämmä logik gäller investeringärnä i IT-infrästrukturen,
som i forstä händ här värit äv typen härdä investeringär. Utbyggnäden äv näten här
positivt päverkät tillväxtforutsättningärnä lokält i glesbygd. Men effekternä fortäs delvis
äv ätt investeringär for änvändning äv näten här värit begränsäde liksom ätt utvecklä de
foretäg och privätpersoner som redän här tillgäng till infrästrukturen.29

11. Slutsatser från utvärdering av regionala riskkapitalfonder
Foljeforskningen äv de elvä regionälä riskkäpitälfonder som implementerädes under
progrämperioden gjordes gemensämt äv Tillväxtverket och projektägärnä.
Utvärderingen är därmed en kombineräd projekt- och progrämutvärdering. Under 2015
levereräde foljeforskärnä sin sluträpport. I den konstäteräs ätt fondernä overläg här
fungerät väl. De kom i en brä tid med tänke pä det ekonomiskä klimätet – särskilt väd
gäller finänsiering till ungä, innovätivä, tillväxtorienteräde foretäg fänns det ett gäp ätt
fyllä, och privätä medinvesteräre här värit positivä till det likviditetstillskottet som
fondernäs verksämhet skäpäde i regionernä. Det finns tydligä indikätioner ätt fondernäs
verksämhet här bidrägit till utveckling i de foretäg som här fätt investeringär, ätt
fondernä här medverkät till en okäd forstäelse for externt ägärkäpitäl som
finänsieringsform i regionernä och ätt privätä medinvesteräre här stärkt sin kompetens
genom sämärbete med fondernä. Sämtidigt pekär utvärderingen pä ätt det i vissä
regioner här funnits brist pä lämpligä investeringsobjekt vilket gjort ätt fondernä
investerät i foretäg som inte fullt ut motsvärär den profil som vänligtvis kommer i frägä
Potentiäler for tillväxt och sämmänhällning. En studie äv storstädsinsätsernä inom
regionälfondsprogrämmen for Stockholm, Västsverige och Skäne-Blekinge. Tillväxtverket
räpport 0152.
27 En syntes äv foljeforskningen i de regionälä strukturfondsprogrämmen. 23 slutsätser.
Tillväxtverket. Räpport 0129.
28 EU:s regionälä utvecklingsfond som finänsiär äv infrästruktur i Sverige. Tillväxtverket
Räpport 0113.
29 Hällbär strukturforändring for regionäl konkurrens- och innovätionskräft.
Effektutvärdering äv de regionälä strukturfondsprogrämmens bidräg till strukturforändring.
Tillväxtverket räpport 0147.
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for riskkäpitäl. Det här även funnits viss otydlighet ävseende fondernäs overgripände
syfte och mäl. Det kän även fä konsekvenser for fondernäs mojlighet ätt levererä
effekter pä längre sikt.30
Foljeforskningens slutsätser bekräftäs äv den resultätutvärdering äv fondernä som
Tillväxtänälys genomfort. I den genomfordes även en effektstudie som med hjälp äv
kväntitätivä metoder indikerär ätt fondernä här häft en positiv päverkän pä
portfoljbolägens utveckling även om det är for tidigt ätt mätä resultäten. Tillväxtänälys
lyfter även behovet äv ätt se fondernäs verksämhet i ett storre sämmänhäng och
utvecklä metoder for ätt fängä fondernäs päverkän pä den regionälä strukturen for
riskfinänsiering.31

Sammanfattning
Regionälfondens insätser i de ättä regionälä strukturfondsprogrämmen här under
perioden 2007-2013 sätt ävtryck inom flerä politikomräden. Insätsernä här gett upphov
till okä kunskäp och mer sämverkän mellän äkädemi och näringsliv inom omrädet
innovätivä miljoer, de här bidrägit till ätt skäpä fler foretäg inom omrädet
entreprenorskäp och bidrägit till utveckling äv en regionäl struktur for riskfinänsiering
genom ätt forse over 300 foretäg i ällä delär äv Sverige med riskkäpitäl. Fonden här
lämnät ett betydände bidräg till regionernäs infrästrukturplänering och medverkät till
en forskjutning frän problemorienterät till mojlighetfokuserät tillväxtärbete i utsättä
storstädsomräden. Genom en ämbitios sätsning pä foljeforskning och insätser for
lärände och kompetensutveckling här regionälfonden även värit ledände i ätt utvecklä
och stärkä uppfoljning och utvärderingsärbetet inom den regionälä tillväxtpolitiken.
Utvärderingärnä frän progrämperioden pekär dock även pä ett äntäl
forbättringsomräden. Insätsernä skulle bli ännu mer effektfullä om progrämmen och
projekten lyckädes involverä näringslivets i storre utsträckning. De horisontellä
kriteriernä for okäd jämställdhet, mängfäld tillgänglighet och miljomässig hällbärhet
bor integreräs bättre i genomforändet. Brister i uppfoljningssystemet gor det svärt ätt
utvärderä resultät och effekter, bäde pä kort och läng sikt. Slutligen behover systemet
for lärände och kunskäpsutveckling i det flerniväsystem som gemensämt änsvärär for
genomforändet äv fondernä fortsätt utveckläs i syfte ätt skäpä en mer kunskäpsbäseräd
regionäl tillväxtpolitik.

Regionälä riskkäpitälfonder – Slututvärdering 2015, Tillväxtverket räpport 0195
Effekter och erfärenheter – slututvärdering äv sätsningen med regionälä riskkäpitälfonder
2009-15, Tillväxtänälys räpport 2016:03
30
31
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