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• Följeforskning 

• Hur genomförs 
projektet?  

• Enligt plan? 

Genomförande- 

utvärdering 

• Möter projektet 
de uppställda 
målen? 

• Uppföljning av 
indikatorer 

Måluppfyllelse 
• Hur stora är 

effekterna? 

• Beror effekterna 
på projektet?  

Effekt- 

utvärdering 



…prioriterade områden 

…horisontella mål 

• Jämställdhet 

• Integration 

• Miljö 

• Mångfald 

2.1 
Entreprenörskap 

och nyföretagande 

1.2 
Innovativa miljöer 

1.3 
Internationellt 

samarbete 

1.4 
Regional 

attraktivitet 

2.1 
Samverkan mellan 

transportslag 

2.2 
Regionförstoring 

2.3 IKT 

Beviljade medel, mål 2, Övre Norrland, 2007-2011 



Bidra till långsiktigt hållbar tillväxt genom att 

stärka regionens konkurrenskraft 

Möjliggöra välstånd 
i alla regioner 

 

 

Använda fler resurser  

eller 

använda existerande 

resurser bättre 

Socialt 

och 

miljömässigt  

hållbar 



Mäta tillväxt? 
 

 

Förädlingsvärde  = produktionsvärde – kostnader för insatsvaror 

   = löner, räntor, bruttovinster 

 



• När ska utvärderingen genomföras? 

 

• När ska data samlas in?  

 

 

Integrerad del av det regionala tillväxtarbetet 
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Projekt B

Projekt A

Uppmätt resultat 

Kontrafaktiskt resultat 

Uppmätt resultat 

Kontrafaktiskt resultat 

Isolera effekten… 



• Fungerar den nyupptäckta medicinen? 

• Blir det lättare att få jobb om man deltar i en 
arbetsmarknadsåtgärd? 

• Leder biståndssatsningar i utvecklingsländer till 
önskade resultat? 

 



• Istället för att studera specifika projekt analyseras 
geografiska platser, företag eller individer 

• Ett urval av dessa följs över tid för att observera vilka 
projekt de deltar i 

• Samtidigt mäts utfall- eller effektvariabeln av intresse för 
varje observerad enhet 
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Projektutvärdering i Västerbottens län   



Varför är ansatsen intressant? 

• Möjligheter att isolera effekten… 

• Utvärdera en mix av projekt 

• Jämförelse av avkastningar 

• Möjliggör kontinuerlig utvärdering 

 

 

Nackdelar: 

• Nytt angreppssätt 

• Dataintensiv 

• Går ej att utvärdera åtgärd som alla deltar i 



Avslutningsvis… 
 

… arbeta med metodutveckling 

… arbeta framåtblickande med datainsamling 

… integrera utvärderingar i det regionala tillväxtarbetet 

 


