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Programledarens förord 
 
Programmet "Miljöstrategiska verktyg", MiSt, är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram 
finansierat av Naturvårdsverket. Programmet leds från Blekinge Tekniska Högskola. 
I programmet studeras verktyg som kan underlätta miljöbedömning i strategiskt 
beslutsfattande på olika nivåer, från nationell till lokal. Förståelsen och basen för utveckling 
av verktyg och rekommendationer om verktyg i olika planerings- och beslutsprocesser baseras 
på empirisk forskning på fall inom flera sektorer. 
Målen för MiSt-programmet: 

• Kritisk undersökning av verktygens funktion 
• Teoribaserad förståelse av deras verkan 
• Utveckling av råd om effektiv användning av verktyg och kombinationer av 

verktyg 
 
Denna rapport tar upp frågan om uppföljning av strategisk miljöbedömning på programnivån. 
I den internationella litteraturen om miljöbedömning framhålls uppföljning genomgående som 
en av konsekvensanalysens svagaste punkter. Miljöbedömning av utvecklingsprogram är 
dessutom metodologiskt komplicerat och generellt sett svagt utvecklad. Projektet ”Ex-post 
verktyg: uppföljning och utvärdering inom strategisk miljöbedömning”, som denna rapprot 
kommer från, arbetar med denna viktiga och försummade fråga särskilt när det gäller program 
på regional nivå. 
 
I en studie inom MiSt-programmet konstaterade Jan-Evert Nilsson och jag att tidigare 
generationer av svenska strukturfondsprogram visade betydande brister när det gäller att 
integrera miljöaspekterna och påverka projektnivån.1 De program vi analyserade träffades 
emellertid inte av de formella kraven på miljöbedömning genom Direktiv 2001/42/EG om 
miljöbedömning av vissa planer och program. Den föreliggande studien behandlar 
programarbete där krav på miljöbedömning föreligger. Brister konstateras och behovet av 
förbättringar understryks. 
 
 
 
Karlskrona 2008-02-29 
 
Lars Emmelin 
 
 
 
 
Mera om programmet finns på www.sea-mist.se  
 
 
 

                                                 
1 Emmelin, L & Nilsson, J-E (2006) Integration of Environment into Regional Growth Policy- the lack of 

environmental consideration in implementation. in Emmelin, L. [ed] (2006) Effective tools for 
environmental assessment – critical reflections on concepts and practice. BTH research Report 2006:3 
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Förord 
Föreliggande rapport har utarbetats inom projektet Ex-post verktyg: uppföljning och 
utvärdering inom strategisk miljöbedömning inom ramen för forskningsprogrammet 
Miljöstrategiska verktyg som har finansierats av Naturvårdsverket under tidsperioden 2003 
till 2008. Det empiriska materialet har samlats in på konsultbasis av Jon Hillgren, handläggare 
på Nutek. För analys och sammanställning av materialet har undertecknad, kanslichef vid 
Länsstyrelsen Västernorrland, tillika forskare i statsvetenskap vid Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping, ansvarat.  
 
Jag vill rikta ett särskilt tack till Aleh Cherp vid Internationella Miljöinstitutet, Lunds 
universitet för att ha möjliggjort den forskningsvistelse vid Department of Environmental 
Science and Policy, Central European University i Budapest, under vilken merparten av 
rapporten författades samt till professor Lars Emmelin vid Blekinge Tekniska Högskola för 
värdefulla synpunkter. 
 
Härnösand i februari 2008 
 
 
 
 
Hans Wiklund, fil. dr. 
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1. Inledning 
Miljöbedömning av planer och program är ett verktyg som har utvecklats i syfte att integrera 
miljö i strategiskt beslutsfattande och därigenom möjliggöra beslut som främjar en hållbar 
utveckling (Thérivel 2004). Europeiska kommissionens och rådets direktiv (2001/42/EG) om 
miljöbedömning av vissa planer och program och dess implementering i nationellt rätt har 
skapat ett behov av kunskap, såväl normativ kunskap om vilken funktion strategisk 
miljöbedömning skall ha samt hur den skall och bör utföras enligt nationell rätt som praktisk 
kunskap om hur de nationella bestämmelserna om strategisk miljöbedömning faktiskt 
tillämpas i olika specifika plan- och programkontexter. 
 
Uppföljning är en central del i miljöbedömning av planer och program. Beskrivningar av 
processen för miljöbedömning har ofta uppföljning som ett avslutande steg efter det att en 
plan eller ett program har antagits (Thérivel mfl 1992, Thérivel 1996). Uppföljningens 
betydelse för miljöbedömningens effektivitet och trovärdighet har också framhållits (se t ex 
Sadler och Verheem 1996, Thérivel och Partidário 1996, Sheate mfl 2001, Fischer 2002, 
Noble 2003, Risse mfl 2003). Trots detta är kunskapen om och erfarenheten av uppföljning i 
miljöbedömning av planer och program begränsad (Morrisson-Saunders och Arts 2005, 
Partidário och Arts 2005, Cherp 2005). Mycket tyder på att någon systematisk uppföljning av 
miljöeffekterna sällan görs, bland annat på grund av brister i miljöbedömningsregimernas 
utformning (Woods 1995). 
 
Det finns givetvis relevant erfarenhet och kunskap att bygga vidare på. Praktiskt är i synnerhet 
erfarenheterna av uppföljning i miljöbedömning av åtgärder och verksamheter (projekt) 
viktiga (Morrison-Saunders mfl 2003 samt Morrison och Arts 2004). Dock är 
miljöbedömning av planer och program på väsentliga punkter annorlunda än miljöbedömning 
av projekt (Arts och Morrison-Saunders 2004, Emmelin 1996, Partidário 1999, Partidário och 
Fischer 2004, Partidário och Arts 2005). Teoretiskt är policyanalysen, den disciplin som 
traditionellt har hanterat spörsmål rörande uppföljning och utvärdering av politiskt styrda 
planer och program (se t ex Parsons 2001, Vedung 1998). Den är en viktig kunskapskälla 
rörande potentiella metoder och verktyg för uppföljning och utvärdering (Persson och Nilsson 
2006).2 Vidare finns inom politiskt styrda organisationer praktisk erfarenhet av uppföljning 
och utvärdering av planer och program generellt och miljöuppföljning specifikt i olika 
kontexter. 
 

1.1 Utgångspunkter och syfte 
Med kraven på miljöbedömning av planer och program följer också krav på uppföljning. Men 
samtidigt skall det noteras att uppföljning och utvärdering av planer och program inte är något 
nytt, utan ett väl etablerat moment i befintliga plan- och programprocesser inom flertalet 
politikområden. 
 
Mot denna bakgrund är en utgångspunkt för föreliggande undersökning att uppföljning i 
miljöbedömning inte primärt handlar om att etablera helt nya strukturer och rutiner för 
uppföljning och utvärdering, utan om att använda och utveckla befintliga strukturer och 
rutiner i syfte att uppfylla miljöbedömningens krav. Detta perspektiv finner stöd i såväl 
lagstiftning som litteratur rörande miljöbedömning. Betydelsen av att använda och utveckla 

                                                 
2 För en introduktion till policyanalysen, se till exempel Parsons, W.  (2001) Public Policy: An Introduction to 
the Theory and Practice of Policy Analysis, Cheltenham: Edward Elgar. 
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befintliga system och rutiner framhålls för att möjliggöra ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
uppföljning och utvärdering.3

 
En annan utgångspunkt är att uppföljning och utvärdering av planer och program är starkt 
kontextberoende. Inom ett givet politisk-administrativt system varierar planer och program 
innehållsligt mellan olika politikområden och de utformas och implementeras på olika nivåer 
och av olika konstellationer av aktörer. Därtill varierar förutsättningarna mellan olika politisk-
administrativa system. Uppsättningen planer och program skiljer sig åt mellan olika system 
och kraven på planernas och programmens utformning varierar. 
 
Syftet med föreliggande undersökning är att kartlägga befintliga system och rutiner för 
uppföljning och utvärdering inom en specifik programkontext för att mot denna bakgrund 
diskutera hur befintliga system och rutiner kan användas och utvecklas för uppföljning i 
miljöbedömning av planer och program.  
 
Den specifika programkontext som studeras är de regionala tillväxtprogrammen för perioden 
2004-2007.  
 
Undersökningen avser bidra till ökad kunskap om hur ändamålsenliga och kostnadseffektiva 
system och rutiner för uppföljning i miljöbedömning av planer och program kan utvecklas 
genom att dokumentera och analysera befintliga strukturer och rutiner för uppföljning och 
utvärdering samt diskutera hur dessa kan användas och utvecklas för att användas i faktisk 
miljöbedömning.  
 

1.2 Metod och material 
De regionala tillväxtprogrammen har valts som representant för en kategori program som 
utformas och genomförs regionalt och som syftar till regional utveckling.4 Det är en vanligt 
förekommande kategori av program inom den Europeiska unionen, bland annat i form av 
regionala program för Europeiska fonden för regional utveckling, Europeiska socialfonden 
och Europeiska fonden för landbygdsutveckling. I en svensk kontext kan till denna kategori 
även föras de regionala utvecklingsprogrammen och länstransportplanerna. Därtill är det 
vanligt att det på regional nivå på frivillig basis utformas och genomförs ytterligare planer och 
program som rör regional utveckling, till exempel program för turismutveckling och 
kulturmiljöprogram. Flertalet av de obligatoriska programmen skall miljöbedömas, men ännu 
har få program miljöbedömts.5

 
Undersökningens empiriska delar bygger på insamlad information om system och rutiner för 
uppföljning och utvärdering av regionala tillväxtprogram på nationell och regional nivå. 
Materialet om uppföljning och utvärdering på nationell nivå består i huvudsak av olika typer 
av dokument, bland annat regeringsbeslut med riktlinjer för programarbetet, regleringsbrev 
samt uppföljnings- och utvärderingsrapporter. Materialet om uppföljning och utvärdering på 

                                                 
3 Angående stöd för detta perspektiv, se kapitel 2 och 3. 
4 I detta sammanhang är det viktigt att skilja på regionala tillväxtprogram som formellt begrepp för ett specifikt 
program och som generiskt begrepp för en grupp program som syftar till regional tillväxt. 
5 I och med att bestämmelserna om miljöbedömning av vissa planer och program infördes i svensk rätt i juli 
2004 och att planer och program löper över längre tidsperioder är det få program som miljöbedömts. De nya 
strukturfondsprogrammen för perioden 2007-2013 har dock miljöbedömts. Se till exempel de miljöbedömningar 
Eurofutures gjort av de regionala programmen för Europeiska fonden inom Mål 2 Regional konkurrenskraft och 
sysselsättning. 
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regional nivå består i huvudsak av telefonintervjuer med det organ i respektive län som har 
det regionala utvecklingsansvaret och samordnar arbetet med länets regionala tillväxtprogram. 
Men i vissa fall har också skriftliga dokument samlats in, till exempel uppföljningsstrategier 
samt uppföljnings- och utvärderingsrapporter. Syftet med intervjuerna har varit att kartlägga 
hur man i länen arbetar med uppföljning generellt och miljöuppföljning specifikt inom de 
regionala tillväxtprogrammen.  
 
Intervjuerna har varit semistrukturerade. Frågorna i den gemensamma intervjumallen har i 
huvudsak rört hur, varför och på vilket sätt man arbetar med uppföljning och utvärdering, men 
även hur arbetet med uppföljning och utvärdering kan utvecklas. Därtill har respondenterna 
givits möjlighet att kommentera miljöbalkens bestämmelser avseende miljöbedömning av 
planer och program. Manualen har utgjort en gemensam utgångspunkt för intervjuerna, men 
också givit utrymme för respondenterna att fokusera vissa frågeställningar och diskutera dessa 
i detalj likväl som att tala om uppföljning och utvärdering mer generellt. 
 
Ansvariga för de regionala tillväxtprogrammen i samtliga län har kontaktats med en förfrågan 
om telefonintervju. Av rikets 21 län ingår 20 i undersökningen. 
 
Intervjuerna varade mellan 20 och 50 minuter, och respondenternas svar antecknades löpande. 
Samtliga respondenter har efter att materialet sammanställts getts tillfälle att kommentera 
rapporttexten rörande det län de representerar. 
 

1.3 Disposition 
Det följande kapitlet ger en översikt av den internationella litteraturen rörande uppföljning i 
strategisk miljöbedömning. Kapitel 3 går igenom den svenska lagstiftningen rörande 
miljöbedömning av planer och program, med särskilt fokus på uppföljning. Kapitel 4 
introducerar de regionala tillväxtprogrammen och den regionala utvecklingspolitiken. Kapitel 
5 och 6 kartlägger system och rutiner för uppföljning och utvärdering av tillväxtprogrammen 
på nationell respektive regional nivå. I kapitel 7 summeras resultaten och det diskuteras hur 
befintliga system och rutiner kan användas och utvecklas för uppföljning i miljöbedömning av 
planer och program. 
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2. Uppföljningens roll i strategisk miljöbedömning 
 
 

”Without some form of follow-up to decision-making, SEA [Strategic Environmental 
Assessment] risks becoming no more than a pro-forma exercise designed to secure a 
formalised process implementation rather than enhancing its intended benefits and 
contributing to overall sustainability.” (Partidário och Arts 2005, s.231). 

 
 
Uppföljningens roll uppmärksammades tidigt i litteraturen om strategisk miljöbedömning (se 
tex Lee och Walsh 1992). Beskrivningar av processen för strategisk miljöbedömning har i 
normalfallet uppföljning som ett avslutande steg efter det att en plan eller ett program har 
antagits (Thérivel mfl 1992, Thérivel 1996).6  
 
Det huvudsakliga syftet med uppföljning i strategisk miljöbedömning är att övervaka och 
utvärdera miljöeffekterna av en plans eller ett programs genomförande för att möjliggöra en 
styrning av implementeringsprocessen på ett sätt som i möjligaste mån förhindrar att negativ 
miljöpåverkan uppstår (Morrison-Saunders och Arts 2005, s.172). Närmare bestämt handlar 
uppföljning i strategisk miljöbedömning om att jämföra förutsagda med faktiska miljöeffekter 
av en plans eller ett programs genomförande, att undersöka icke-förutsagda miljöeffekter av 
en plans eller ett programs genomförande, att kontrollera att rätt åtgärder för att förhindra 
negativ miljöpåverkan har vidtagits och utvärdera om dessa har avsedd effekt, att kartlägga en 
plans eller programs effekter på efterföljande planering och beslutsfattande, samt att återföra 
kunskap till nya planeringscykler för att förbättra framtida planer och program med avseende 
på deras miljöeffekter (Thérviel 1996, Arts mfl 2001). 
 
Uppföljningens betydelse för den strategiska miljöbedömningens effektivitet och trovärdighet 
har också betonats (se tex Sadler och Verheem 1996, Thérivel och Partidário 1996, Sheate mfl 
2001, Fischer 2002, Noble 2003, Risse mfl 2003). Men denna betoning till trots har 
spörsmålet om uppföljning i strategisk miljöbedömning behandlats mycket sparsamt såväl 
teoretiskt som empiriskt (Morrisson-Saunders och Arts 2005, Partidário och Arts 2005, Cherp 
2005).  
 
De förekommande resonemangen rörande hur uppföljning i strategisk miljöbedömning kan 
och bör ske bygger i huvudsak på erfarenheter från miljöbedömning av projekt (Cherp 2005). 
För en genomgång av dessa erfarenheter, se till exempel Morrison-Saunders mfl (2003), 
Morrison och Arts (2004) samt Woods (1995). Enligt Partidário och Fischer (2004) är de 
erfarenheter från miljöbedömning av projekt som har störst relevans för strategisk 
miljöbedömning: att tydliggöra uppföljningens syfte, att inte begränsa uppföljningen till 
övervakning och utvärdering utan även inkludera styrning av implementering och 
informationsspridning, att tidigt i miljöbedömningsprocessen bedöma uppföljningsbehovet 
och avgränsa uppföljningens innehåll, att säkerställa resurser för datainsamling och analys, att 
tydliggöra ansvaret för uppföljning samt att kombinera flera metoder och verktyg i 
uppföljningen. Dessa erfarenheter är givetvis viktiga att ta i beaktande, men de är likväl 
otillräckliga för att vägleda uppföljning vid miljöbedömning av planer och program. 
                                                 
6 Processen för strategisk miljöbedömning beskrivs oftast med följande steg: (i) bedömning av behovet av 
miljöbedömning, (ii) avgränsning av miljöbedömningens omfattning, (iii) framtagande av miljökonsekvens-
beskrivning, (iv) granskning av miljökonsekvensbeskrivning, (v) beslut rörande antagande av plan eller program, 
samt (vi) uppföljning. Se Rauschmayer och Risse (2005, s.652, fotnot). 

 13



 
Strategisk miljöbedömning har i väsentliga avseenden en annan karaktär än miljöbedömning 
av projekt (Arts och Morrison-Saunders 2004, Emmelin 1996, Partidário 1999, Partidário och 
Fischer 2004, Partidário och Arts 2005). Den sker på en mer abstrakt strategisk nivå i 
planeringssystemet vilket innebär att mycket av effekterna måste sökas i efterföljande 
planering och beslutsfattande snarare än i en operativ projektkontext. Planer och program 
fokuserar i normalfallet större geografier och längre tidsperioder vilket ställer krav på bredare 
angreppssätt. Målformuleringar i planer och program tenderar till följd av utsträckningen i tid 
och rum att vara mer generella vilket ställer andra krav vid mätning av måluppfyllelse. Det är 
oftast svårare att isolera en enskild plans eller ett enskilt programs effekter jämfört med ett 
projekt vilket kräver andra metoder för effektmätning men sannolikt också en förskjutning 
från mätning av uppfyllelse av villkor till beskrivning av utvecklingstrender. 
 
I detta sammanhang skall också noteras betydelsen av att uppföljningen sker på ett sådant sätt 
att den kan användas i beslutsfattande (João 2007). För att ligga till grund för beslutsfattandet 
som ofta sker snabbt kan miljöbedömning generellt och uppföljning specifikt behöva bygga 
på mindre ”data-hungry techniques” (Partidário 2007). Det har till och med hävdats att 
”quick- and dirty techniques may be the only ones that can keep up with a rapid decision-
making process” (Thérivel 2004, s.162). 
 
Den utmaning uppföljning i strategisk miljöbedömning står inför är sålunda att balansera två 
motstridiga krav; att inhämta kunskap om all relevant miljöpåverkan å ena sidan, och hinna 
med beslutsfattandet å den andra. 
 
Partidário och Fischer (2004) har utvecklat en av de få existerande modeller för uppföljning i 
strategisk miljöbedömning. Modellen har fem kombinerbara spår (se tabell 1). Det skäl som 
anförs för en flerspårsmodell är att det inte är möjligt att utveckla en uniform modell som 
passar strategisk miljöbedömning generellt. Olika metoder och verktyg måste kombineras mot 
bakgrund av specifika planers och programs innehåll och politisk-administrativa kontext. 
 
Tabell 1: Uppföljningsspår och definitioner 
 
Track 1: Monitoring actual changes 
This implies measuring changes on multiple fronts: the state of the environment in a specific area, 
the socio-economic situation, the social profile, the institutional structure of organisations, and the 
legislative and regulative framework for the related sector(s).  
 
Track 2: Evaluating achievement of stated objectives 
This track focuses more specifically on the strategic initiative, and strategic environmental 
assessment, than the previous approach. It investigates whether, and to what extent, a plan’s or 
programme’s objectives have been achieved, by monitoring indicators of success. 
 
Track 3: Evaluation of performance of the strategic initiative 
In this approach, the focus is on the implementation of the strategic initiative and how this affects 
subsequent planning and decision-making processes, including the various dimensions of the 
context of policy-making, planning and decision-making. This relates specifically to the evaluation 
of the performance of the original strategy and the related actions by monitoring subsequent 
developments in the political-administrative situation, and also to the success of achieving the 
intended environmental and sustainability targets. 
 
Track 4: Checking conformance of subsequent decision-making with the strategic initiative 
and strategic environmental assessment 
This approach adopts a different perspective from the previous track, since it focuses not on the 
original strategic initiative, but on subsequent decisions. Such controlling will be particularly 

 14



relevant if clear, hierarchic relations exist between a certain plan or programme and the projects 
implementing it. 
 
Track 5: Monitoring and evaluation of the actual impacts of a strategic initiative on the 
environment and sustainability 
While focus is on monitoring, this track is however different from track 1 because here the purpose 
is to understand exactly the causal link between an observable fact and the plan or programme. It 
will require careful monitoring of all steps of the causal chain between the strategic initiative and 
the actual impact, that is reviewing its formulation into a plan or programme, through to project 
derivation and implementation, and monitoring the consequences on the environmental and socio-
economic situation. 
 
 
Flerspårsmodellen har förtjänster. Den tydliggör om uppföljning fokuserar på övervakning 
eller utvärdering, på formella mål eller mer generella förhållanden och trender, på faktiska 
miljöeffekter eller effekter på efterföljande planer och program.  
 
Men modellen har också brister. Gränsdragningen mellan de olika spåren är inte alltid tydlig. 
Mest uppenbart är detta när det gäller gränsdragningen mellan spår 3 och 4. Därtill råder det i 
vissa fall brist på empiriska tillämpningar, företrädesvis inom spår 1 och 3. Dessa brister 
försvårar en tillämpning av modellen. 
 
Det finns sålunda ett stort behov av att utveckla kunskap kring uppföljningens roll i strategisk 
miljöbedömning. Frågor om vad uppföljning i strategisk miljöbedömning bör ha för roll, hur 
den kan och bör utföras samt hur den utförs i praktiken söker sina svar. Praktiskt är givetvis 
erfarenheterna från uppföljning i miljöbedömning av projekt är givetvis viktiga. Teoretiskt är 
policyanalysen en disciplin som kan bidra konceptuellt och metodologiskt (Persson och 
Nilsson 2006). I synnerhet saknas idag konkreta och kontextanpassade metoder och verktyg 
för uppföljning. Detta indikerar vikten av empirisk forskning rörande uppföljningssystem och 
uppföljningspraxis för olika specifika planer och program. 
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3. Uppföljning i miljöbedömning av planer och program 
enligt svensk lagstiftning 
 
 

”När en plan eller ett program har antagits skall den beslutande myndigheten eller 
kommunen skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens eller 
programmets genomförande faktiskt medför.” (6 kap 18 § miljöbalken) 

 
 
I svensk rätt implementerades EG-direktivet (2001/42/EG) rörande miljöbedömning av vissa 
planer och program den 21 juli 2004 genom bestämmelser i 6 kap 11-18 §§ miljöbalken 
(1998:808). Kompletterande bestämmelser infördes år 2005 i 4-8 §§ förordningen (1998:905) 
om miljökonsekvensbeskrivningar.7

3.1 Miljöbedömningsprocessens steg 
Processen för miljöbedömning av planer och program regleras av bestämmelserna i 6 kap 11-
18 §§ miljöbalken samt 4-8 §§ förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Med dessa 
bestämmelser som grund kan miljöbedömningsprocessen för planer och program beskrivas 
enligt följande steg:8

 
1. Bedömning om planen eller programmet behöver miljöbedömas (6 kap 11 § 

miljöbalken, 4-5 §§ förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar) 
2. Samråd om behovsbedömningen med berörda kommuner och myndigheter (6 § 1 st 

förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar) 
3. Redovisning av behovsbedömningen och tillgängliggörande av den för allmänheten (6 

§ 2 st förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar) 
4. Samråd om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och detaljeringsgrad med 

berörda myndigheter och kommuner (6 kap 13 § 2 st miljöbalken) 
5. Upprättande av miljökonsekvensbeskrivning (6 kap 12 § miljöbalken) 
6. Samråd om miljökonsekvensbeskrivningen med berörda kommuner, myndigheter och 

allmänhet (6 kap 14-15 § miljöbalken, 8 och 12 §§ förordningen om miljökonsekvens-
beskrivning) 

7. Beaktande av miljökonsekvensbeskrivning och synpunkter från samråd innan plan 
eller program antas eller läggs till grund för reglering (6 kap 16 § 1 st miljöbalken). 

8. Upprättande av en särskild sammanställning av miljöbedömningsprocessen när planen 
eller programmet antagits (6 kap 16 § 2 st miljöbalken) 

9. Tillgängliggörande av den särskilda sammanställningen för samrådskretsen (6 kap 16 
§ 3 st) 

10. Inhämta kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens eller programmets 
genomförande faktiskt medför (6 kap 18 § miljöbalken) 

                                                 
7 Naturvårdsverkets allmänna råd, vilka för närvarande är under utarbetande, ger vägledning rörande hur 
miljöbalkens och förordningens bestämmelser skall tolkas. Därtill avser Naturvårdsverket publicera en handbok 
rörande miljöbedömning av planer och program enligt miljöbalken. Den skall ge vägledning om hur 
bestämmelserna skall, bör och kan tillämpas. De allmänna råden och handboken finns för närvarande i en 
remissversion.   
8 Enligt den i litteraturen dominerande beskrivningen av processen för strategisk miljöbedömning utgör steg 1, 2 
och 3 behovsbedömning, steg 4 avgränsning av miljöbedömningens omfattning, steg 5 framtagande av 
miljökonsekvensbeskrivning, steg 6 granskning av miljökonsekvensbeskrivning, steg 7, 8 och 9 beslut rörande 
antagande av plan eller program, samt steg 10 uppföljning.  Jfr fotnot 5 ovan. 
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3.2 Uppföljning i miljöbedömningsprocessen 
Av beskrivningen av miljöbedömningsprocessen framgår att uppföljning skall ske efter det att 
en plan eller ett program antagits. Bestämmelserna i 6 kap 18 § miljöbalken föreskriver att: 
”När en plan eller ett program har antagits skall den beslutande myndigheten eller kommunen 
skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens eller programmets 
genomförande faktiskt medför.”  
 
Men förutom kraven på att uppföljning skall ske efter det att en plan eller ett program har 
antagits skall också uppföljningsplaner ingå i dels miljökonsekvensbeskrivningen, dels den 
särskilda sammanfattningen. 
 
Bestämmelserna i 6 kap 12 § miljöbalken reglerar i tio punkter miljöbeskrivningens innehåll. 
Punkt 9 föreskriver att miljökonsekvensbeskrivningen skall innehålla ”en redogörelse för de 
åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen eller programmet medför”.  
 
Bestämmelserna i 6 kap 16 § miljöbalken reglerar i fyra punkter innehållet i den särskilda 
sammanställning som den beslutande myndigheten eller kommunen skall upprätta. Punkt 4 
stipulerar att det i den särskilda sammanställningen skall redovisas ”de åtgärder som avses 
vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som planen eller 
programmet medför”. 
 
I proposition 2003/04:116 Miljöbedömningar av planer och program föreslås de lagändringar 
som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG om 
bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan. Enligt regeringens förslag skall den 
myndighet eller kommun som antagit en plan eller ett program skaffa sig kunskap om den 
betydande miljöpåverkan som planens eller programmets genomförande faktiskt medför. 
Syftet med detta är att identifiera negativ påverkan och kunna vidta lämpliga avhjälpande 
åtgärder (proposition 2003/04:116, s.43-44). 
 
I skälen till regeringens förslag konstateras att direktivet inte innehåller några närmare 
bestämmelser om hur uppföljningen skall ske. Regeringens bedömning är att reglerna i 26 kap 
miljöbalken om tillsyn i huvudsak motsvarar direktivets krav på uppföljning. Men för att 
tydliggöra att viss uppföljning av faktisk miljöpåverkan skall ske anser regeringen att det bör 
finnas en formell skyldighet att följa upp miljöpåverkan. Samtidigt noteras att kraven på 
uppföljningen inte är stora och att det enligt den vägledning som kommissionen lämnat för 
genomförandet ofta är lämpligt att integrera övervakningen i den normala planeringscykeln. 
Uppföljningsarbetets omfattning kan därigenom inte bli särskilt omfattande (proposition 
2003/04:116, s.44). 
 
3.2.1 Uppföljningens syfte 
Syftet med uppföljningen framgår av 6 kap 18 § miljöbalken. Den sker för ”att myndigheten 
eller kommunen tidigt skall få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare 
inte identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas”. 
 
I författningskommentaren till bestämmelserna i 6 kap 18 § miljöbalken sägs vidare att syftet 
med uppföljningen är att man skall kunna upptäcka oförutsedd negativ påverkan på miljön 
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och skapa förutsättningar för att vida lämpliga avhjälpande åtgärder (proposition 2003/04:116, 
s.68). 
 
3.2.2 Uppföljningens genomförande 
Vare sig bestämmelserna i miljöbalken eller förordningen om miljökonsekvensbeskrivning 
specificerar konkreta metoder och verktyg för uppföljning. 
 
I författningskommentaren konstateras att bestämmelserna i 6 kap 18 § miljöbalken inte 
ställer några preciserade krav på hur uppföljningen skall genomföras. Men det noteras att det 
antagligen oftast är lämpligt att integrera övervakningen i den normala planeringscykeln. 
Uppföljningen kan enligt kommentaren med fördel sammanfalla med den ordinarie översynen 
av en plan eller ett program. Det måste sålunda inte särskilt insamlas information för 
uppföljningen, utan andra informationskällor kan användas. Uppföljningen behöver inte heller 
vara avgränsad till en plan eller ett program, utan kan gälla flera planer eller program 
(proposition 2003/04:116, s.68).  
 
Vidare konstateras i författningskommentaren att uppföljningen skall täcka all betydande 
miljöpåverkan, det vill säga i princip genomförandets positiva, negativa, förutsedda och 
oförutsedda konsekvenser. Men oftast torde det i huvudsak bli fråga om att följa upp den 
miljöpåverkan som planens eller programmets genomförande bedöms medföra enligt 
miljökonsekvensbeskrivningen. Uppföljningens huvudfokus är följaktligen i hög utsträckning 
beroende av miljökonsekvensbeskrivningens innehåll. (proposition 2003/04:116, s.68). 
 
När det gäller oförutsedda konsekvenser konstateras att det knappast är möjligt att skapa ett 
instrument för uppföljning av helt oförutsedda effekter. Negativ påverkan som inte förutsetts 
avser snarast felaktiga antaganden i miljökonsekvensbeskrivningen, till exempel rörande 
styrkan av en miljöpåverkan eller ändrade omständigheter som innebär att bedömningar i 
miljökonsekvensbeskrivningen inte längre är korrekta (proposition 2003/04:116, s.68-69). 
 
3.2.3 Ansvaret för uppföljning 
Ansvaret för uppföljning regleras i 6 kap 18 § miljöbalken. Bestämmelserna säger att det är 
myndigheten eller kommunen som beslutat anta en plan eller ett program som skall skaffa sig 
information om planens eller programmets faktiska miljöpåverkan. 
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4. Regionala tillväxtprogram – verktyg i en lärande politik 
 

”Den regionala utvecklingspolitiken och de regionala tillväxtprogrammen skall 
präglas av ett lärande arbetssätt. Kunskaper och erfarenheter skall på ett metodiskt sätt 
bidra till bra program som leder till ett tvärsektoriellt samordnat genomförande 
(Näringsdepartementet, Riktlinjer för arbetet med regionala tillväxtprogram, s.17) 

 
I proposition (2001/02:4) En politik för tillväxt och livskraft i hela landet initierar regeringen 
den regionala utvecklingspolitiken genom att slå samman politikområdet regionalpolitik och 
delområdet regional näringspolitik inom näringspolitiken. Målet för det nya politikområdet är 
”väl fungerande och hållbara arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av 
landet” (s.101). Den regionala utvecklingspolitiken är ett tvärsektoriellt politikområde. Målet 
för politiken förutsätter åtgärder inom ett antal politikområden med stor strukturell betydelse 
för regional utveckling. Berörda politikområden är i första hand: regional utvecklingspolitik, 
näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik, transportpolitik, forskningspolitik i 
de delar som avser utveckling av innovationssystem, landsbygdspolitik, politikområden inom 
de areella näringarna, samt kulturpolitik (s.106).  
 
I propositionen tas också initiativ till de regionala tillväxtprogrammen. Tillväxtprogrammen 
skall utgöra basen i arbetet för en hållbar regional utveckling. Den huvudsakliga inriktningen 
för programmen skall vara att skapa hållbara utvecklingsförutsättningar utifrån ett lokalt och 
regionalt perspektiv. Näringslivets behov skall vara vägledande. Programmen skall bestå av 
en analys av regionala utvecklingsförutsättningar, mål för det regionala utvecklingsarbetet, 
och regionala prioriteringar rörande insatser för hållbar tillväxt samt en plan för hur 
programmen och insatserna skall finansieras, genomföras och utvärderas. Programmen skall 
godkännas av regeringen (s.115). 
 
Regeringen uppdrog den 14 november 2002 åt berörda länsstyrelser och självstyrelseorgan att 
under 2003 utarbeta tillväxtprogram för perioden 2004-2007. En bilaga till regeringens beslut 
innehåller riktlinjer för framtagandet av programmen. 
 

4.1 Politik med programstyrt genomförande 
Program infördes på allvar i svenskt regionalt utvecklingsarbete genom EG:s strukturfonder. 
Arbetsformen innebär att parter samverkar kring gemensamma mål, en utvecklingsstrategi för 
att uppnå dessa mål, hur stora finansiella resurser som skall avsättas, samt hur genomförandet 
skall organiseras. En grundläggande princip är att en strategisk beslutsnivå skall ansvara för 
övergripande mål, strategi för att uppnå dessa, samt uppföljning och utvärdering, medan 
beslut om projekt förläggs till en operativ nivå (proposition 2001/02:4, s.111). 
 
Idag är den regionala utvecklingspolitikens genomförande starkt programstyrt (se t ex Nutek 
2006, s.8-13). De regionala utvecklingsprogrammen definierar den övergripande inriktningen 
för det regionala utvecklingsarbetet i respektive län. De övergripande strategierna för regional 
utveckling specificeras i sektoriella planer och program. Det finns idag ett antal obligatoriska 
planer och program, varav de regionala tillväxtprogrammen utgör ett exempel. De regionala 
tillväxtprogrammen är strategier för näringslivsförnyelse. Länstransportplanerna prioriterar 
planerade investeringar i transportinfrastrukturen. De regionala landsbygdsprogrammen är 
länsvisa strategier för genomförande av det nationella landsbygdsprogrammet. De regionala 
miljömålen är regionala anpassningar av de nationella miljökvalitetsmålen. Därtill finns 
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strukturfondsprogrammen för Mål 2 Regional konkurrenskraft och sysselsättning samt Mål 3 
Territoriellt samarbete. Olika län omfattas av olika strukturfondsprogram och geografierna för 
de olika programmen varierar. Programkomplexets sammansättning varierar därför mellan 
olika län. I många län finns därtill också frivilliga planer och program, såsom program för 
turismutveckling och kulturmiljöprogram. 
 

4.2 Tre parallella ansvarsmodeller 
Genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken sker i huvudsak på regional nivå. 
Huvudansvaret för genomförandet varierar dock mellan olika län. Med detta ansvar följer 
ansvaret för de regionala tillväxtprogrammen. 
 
Det finns idag tre parallella ansvarsmodeller. Enligt den traditionella modellen, som tidigare 
funnits i hela landet, är det staten genom länsstyrelserna som har huvudansvarat. År 1996 
inleddes försök med att överföra ansvaret för regional utveckling från länsstyrelse till 
landsting i enlighet med lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional 
ansvarsfördelning.9 Idag pågår försöksverksamhet i Skåne och Västra Götaland. År 2002 gavs 
kommunerna i ett län möjlighet att bilda ett kommunalförbund för regional utveckling enligt 
lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Ett sådant samverkansorgan kan överta vissa 
regionala utvecklingsfrågor från länsstyrelserna.10 Detta gäller under förutsättning att samtliga 
kommuner är medlemmar i kommunalförbundet. Även landstinget kan vara medlem, men det 
är inget formellt krav. Idag har länsstyrelsen ansvaret för utvecklingsplaneringen i 6 län, 
regionala samverkansorgan i 2 län, och kommunala samverkansorgan i resterande 13 län (se 
tabell).11

 

                                                 
9 I försökslänen skall landstinget från länsstyrelsen överta ansvaret för det sektorsövergripande arbetet med att 
utarbeta en strategi för länets långsiktiga utveckling (det regionala utvecklingsansvaret), för frågor om länsplaner 
för regional transportinfrastruktur, befogenhet att besluta om fördelning av statsbidrag till regionala 
kulturinstitutioner, samt besluta om användningen av regionala utvecklingsmedel.  
10 Från länsstyrelsen övertar samverkansorganet bland annat ansvaret för att utarbeta program för länets 
utveckling, använda av vissa statliga medel för regional utveckling samt besluta om prioritering bland åtgärder 
vid planering av länets transportinfrastruktur. Dessutom övertar samverkansorganet beredningen av vissa 
strukturfondsärenden. Där ett samverkansorgan inrättas kan det också få ansvaret för att samordna och driva 
arbetet med att genomföra det regionala tillväxtprogrammet. 
11 Ansvarskommittén föreslår i sitt slutbetänkande SOU (2007:10) Hållbar samhällsorganisation med 
utvecklingskraft en framtida likriktning av ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet. Modellen i Västra 
Götaland och Skåne med landstinget med utökat ansvar är förebild.  
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Tabell 4.1 Ansvar för det regionala tillväxtprogrammet 

 
 

4.3 Uppföljning av regionala tillväxtprogram 
I proposition (2001/02:4) En politik för tillväxt och livskraft i hela landet sägs att de regionala 
tillväxtprogrammen skall bidra till en hållbar tillväxt. Med hållbar tillväxt avses tillväxt som 
bidrar till en hållbar utveckling i den mening att nuvarande och kommande generationer ges 
sunda ekonomiska, sociala och ekologiska förhållanden. Hållbarhetsperspektivet skall beaktas 
under hela programcykeln: från analys, via mål- och strategiformulering, till uppföljning och 
utvärdering (s.115ff). 
 
I riktlinjerna för arbetet med regionala tillväxtprogram fastslår regeringen att den regionala 
utvecklingspolitiken och de regionala tillväxtprogrammen skall genomsyras av ett lärande 
arbetssätt där kunskaper och erfarenheter på ett systematiskt sätt tas tillvara för att löpande 
vidareutveckla programarbetet (s.17).  
 
Uppföljning och utvärdering utgör centrala inslag i detta lärande arbetssätt. Programmen skall 
dokumenteras på ett sådant sätt att effektutvärderingar kan genomföras. De skall ha ett 
övergripande mål för regionens hållbara tillväxt i syfte att ange programmets inriktning. 
Programmen skall koncentreras kring ett fåtal insatsområden. Dessa områden skall för 
regionen vara de viktigaste tillväxtinsatserna och utgöra preciseringar av det övergripande 
målet. Valet av insatsområden skall motiveras och konkreta, tidsatta och utvärderingsbara mål 
skall anges. Inom respektive insatsområde skall finnas ett handlingsprogram med konkreta 
åtgärder för att uppnå målen för insatsområdet. Till målen för insatsområden skall indikatorer 
kopplas (s.16). 
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Programmens dokumentation skall utgå från följande kedja mellan orsak och verkan: insatser 
 aktiviteter  resultat  effekter. Insatser är de resurser som avsätts för att nå uppsatta 

mål. Aktiviteter är det som görs för att genomföra en insats. Resultat är de prestationer som är 
en direkt följd av åtgärderna. Effekter är insatsernas, aktiviteternas och prestationernas 
påverkan på ett givet tillstånd (s.16). 
 
Det fastslås vidare att programmen skall ha en uppföljningsplan som visar hur programarbetet 
skall följas upp samt när lägesavstämningar ämnas göras. Planen skall även redogöra för hur 
och när programmet skall process- och effektutvärderas (s.16). För varje tillväxtprogram skall 
också finnas ett uppföljningssystem som säkerställer att samtliga aktiviteter går att följa 
utifrån mål, aktuell status, finansiering och finansiärer samt genomförandeperiod (s.16). 
Därtill skall som en del i lärandeprocessen på den regionala nivån en utomstående granskare 
anlitas för att följa upp programmens olika genomförandeprocesser i syfte att möjliggöra ett 
kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan granskaren och partnerskapet under 
programmets genomförandeperiod (s.16).  
 
Regeringen uppdrog åt Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) i 2003 års regleringsbrev 
att ex ante bedöma samtliga förslag till tillväxtprogram samt i 2005 års regleringsbrev att 
genomföra en halvtidsutvärdering. Vidare har regeringen för avsikt, enligt riktlinjerna för 
arbetet med regionala tillväxtprogram, att uppdra åt ITPS att genomföra en resultat- och 
effektutvärdering efter programperiodens slut (s.16). Av riktlinjerna framgår också att arbetet 
med de regionala tillväxtprogrammen skall följas upp årligen (s.17). I enlighet med detta har 
regeringen i regleringsbrev 2004, 2005, 2006 och 2007 givit Verket för näringslivsutveckling 
(Nutek) i uppdrag göra årliga uppföljningar. Den sista årliga uppföljningen under innevarande 
programperiod som avser 2007 kommer att utföras under 2008. 
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5. Nationell uppföljning av regionala tillväxtprogram 
 

”Arbetet med de regionala tillväxtprogrammen skall präglas av en process- och 
resultatorienterad arbetsform där analys, utformning, planering samt uppföljning och 
utvärdering ses som kontinuerliga inslag under hela programperioden. Programmen 
skall dokumenteras så att effektutvärderingar kan genomföras.” (Näringsdepartemen-
tet 2003, Riktlinjer för arbetet med regionala tillväxtprogram, s.6) 

 
I regleringsbrev har regeringen uppdragit till Verket för näringslivsutveckling (Nutek) att 
årligen följa upp arbetet med de regionala tillväxtprogrammen samt till Institutet för 
tillväxtpolitiska studier (ITPS) att utvärdera programmen ex ante och vid halvtid. Det skall 
också genomföras en resultat- och effektutvärdering efter programperiodens slut, för vilken 
ITPS skall ansvara.  
 
Nedan följer en genomgång av de årliga uppföljningarna samt utvärderingarna ex ante och vid 
halvtid (ex post utvärderingen är ännu inte genomförd) med särskilt fokus på system och 
rutiner för uppföljning generellt och miljöuppföljning specifikt. 
 

5.1 Årliga uppföljningar 
Enligt regeringens uppdrag skall Nutek årligen genomföra en samlad nationell uppföljning av 
arbetet med de regionala tillväxtprogrammen. Av riktlinjerna för arbetet med regionala 
tillväxtprogram framgår att den information som framkommer vid de årliga uppföljningarna 
skall vara en viktig bas för utvärderingarna vid halvtid och ex-post (s.17). Nutek har hittills 
genomfört årliga uppföljningar för åren 2004, 2005 och 2006. Den sista årliga uppföljningen 
inom ramen för innevarande programperiod är den för år 2007. 
 
Huvudfrågan i uppföljningsrapporten för 2004, det första året av den innevarande perioden 
med tillväxtprogram, På väg mot hållbar tillväxt?, är huruvida programgenomförandet har 
fungerat på det sätt regeringen avsett. Underlaget till rapporten består av enkäter riktade till 
partnerskapen och programansvariga i länen samt vissa nationella myndigheter. Ytterligare 
underlag utgörs av indikatorer, finansiella redovisningar och material som belyser länens 
strukturella tillväxtförutsättningar. 
 
I nämnda rapport fokuseras lärandet i programarbetet, hållbarhetsaspekterna, de regionala 
tillväxtprogrammens relation till andra regionala planer och program, samt programmens 
finansiering. Åtta utvecklingsområden som bedöms vara av vikt för att tillväxtprogrammen 
som arbetsform skall vidareutvecklas identifieras: (1) Utveckla de nationella myndigheternas 
medverkan, (2) Öka kunskaperna om partnerskapets funktionssätt och utveckling, (3) 
Utveckla genomförandet inom ordinarie verksamhet, (4) Etablera en rimlig förväntningsnivå 
och tydliggöra resultat, (5) Skapa strukturer och rutiner för att stödja läroprocesserna, (6) 
Fortsätta utvecklingen av hållbarhetsaspekterna, (7) Tydliggöra tillväxtprogrammens roll i det 
regionala programkomplexet, samt (8) Utveckla de ekonomiska uppföljningssystemen och en 
normativ syn på finansiering. 
 
I årsrapporten för 2005, På väg mot fler starka regioner?, utvärderas arbetsformerna för 
tillväxtprogrammen; hur olika aktörer medverkat samt hur aktörerna ser på de regionala 
tillväxtprogrammen. Vidare redovisas de olika finansiella medel som använts för att 
genomföra programmen. Den finansiella uppföljningen är återkommande i samtliga rapporter. 

 23



Sex områden pekas ut för att vidareutveckla tillväxtprogrammen som arbetsform: (1) Kartlägg 
och utveckla länens omvärldsanalyser, (2) Förtydliga det regionala utvecklingskapitalet, (3) 
Fördjupa analysen av statens regionala investeringar, (4) Kartlägg, analysera och föreslå 
utveckling av det uppföljnings- och utvärderingsarbete som bedrivs i länen och (6) Utveckla 
lärandesystem anpassade till respektive läns behov. 
 
Uppföljningen för 2006 På väg mot ett fokuserat tillväxtarbete har två delar. Den ena delen 
följer upp tillväxtprogrammen som arbetsform och hur olika aktörer har medverkat respektive 
ser på programarbetet. Den andra delen är en redovisning av de olika statliga, kommunala och 
privata medel som används för att finansiera programmens genomförande. Uppföljningens 
övergripande frågeställning är: Hur har genomförandet av de regionala tillväxtprogrammen 
under 2006 fungerat? Uppföljningen bygger i huvudsak dels på enkätundersökningar riktade 
till kontaktpersoner för tillväxtprogrammen, olika representanter för partnerskapen samt 
representanter för statliga myndigheter med regionala utvecklingsuppdrag i regleringsbrev, 
dels på finansiell information från huvudansvariga i länen. 
 
Den övergripande slutsatsen är att tillväxtprogrammen är en arbetsform som delvis fungerar 
tillfredsställande, men som behöver utvecklas och förändras. Utvecklingsområden som lyfts 
fram i rapporten är bland annat: att fortsätta utvecklingen av insatsområden för tillväxt, att 
utveckla former för att bättre fånga näringslivets behov, att utveckla den processorienterade 
arbetsformen och särskilt uppföljning och utvärdering (bland annat stärka den nationella 
uppföljningen samt anpassa system och rutiner till regionala förhållanden och behov), att 
renodla den finansiella uppföljningen av det regionala utvecklingskapitalet för att underlätta 
jämförelser mellan olika län, samt att öka nationella statliga myndigheters delaktighet i 
utvecklingsprocesserna på regional nivå. 
 
Av de årliga uppföljningarna framgår sålunda att det finns system och rutiner för uppföljning 
och utvärdering, men att det finns behov att utveckla dessa. Det bedöms bland annat finnas 
behov av att stärka den nationella uppföljningen samt att anpassa systemen och rutinerna till 
regionala förhållanden och behov.  
 

5.2 Utvärderingar ex-ante, vid halvtid och ex-post 
Regeringen uppdrog i 2003 års regleringsbrev åt ITPS att ex ante utvärdera de regionala 
tillväxtprogrammen med avseende på programmens möjlighet att bidra till en hållbar tillväxt. 
Till grund för utvärderingen låg programutkast från länen. Utvärderingen skulle i första hand 
fungera som ett stöd till de regionala huvudmännen i arbetet med att ta fram program av god 
kvalitet och som säkerställer ett bra genomförande. Granskningen utgjorde också underlag för 
regeringen vid bedömningen av programmen.  
 
I rapporten till regeringen, Ex-ante bedömning av regionala tillväxtprogram, konstateras att 
arbetet med utvärderingsbara mål har lagt en grund för ett kommande uppföljnings- och 
utvärderingsarbete. Men det konstateras också att det finns ett behov av att förtydliga hur 
programmen avses följas upp och utvärderas. 
 

Många regioner skriver om hur arbetet ska följas upp och utvärderas och skissar på så kallad 
följeforskning. Bara i undantagsfall har man mer detaljerade planer för hur programmen ska följas 
upp och utvärderas. Ytterligare en uppgift att lösa är hur man ska hantera tillväxtprogrammen som 
en process som kan vara föränderlig över tiden. Detta är en av de stora utmaningarna i planeringen 
av uppföljning och utvärdering av programmen.” (ITPS 2003, s.119) 
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Av rapporten framgår att ekologisk hållbarhet relativt ofta ingår i övergripande mål, men att 
ekologisk hållbarhet i huvudsak saknas på insatsområdesnivå. Vidare fastslås att ekologisk 
hållbarhet ofta saknas i uppföljningssystemen (s.9) 
 
I 2006 års halvtidsutvärdering av tillväxtprogrammen är ett centralt tema arbetsformerna och 
arbetsfördelningen som programmens genomförandeprocesser baseras på. I riktlinjerna för 
arbetet med regionala tillväxtprogram framhålls vikten av lärande samt av uppföljning och 
utvärdering som en integrerad del av det processorienterade arbetssättet. Detta för att skapa ett 
lärande system som möjliggör en kontinuerlig utveckling och anpassning av programmet och 
därigenom en effektivare regional utvecklingspolitik (s.15-17). I halvtidsutvärderingen pekas 
fyra utvecklingsområden ut (s.43): 
 

 Tydligare direktiv: Utvärderingen visar att direktiven från central nivå, framför allt 
avseende myndigheternas roll inom ramen för tillväxtprogrammen, är otydliga vilket 
försvårar den vertikala sektorssamordningen.  

 Ökat analysstöd: Utvärderingen visar att de analyser och utvärderingar som görs på 
central nivå spelar en viktig roll för arbetet med regionala tillväxtprogram, men att 
dessa behöver ”regionaliseras” det vill säga anpassas till regionala förutsättningar. 

 Ökade kunskaper om effektiva lärandeprocesser: När det gäller den regionala nivån 
visar utvärderingen att programmens genomförande varierar betydligt mellan olika 
län. Praktikers, forskares och utvärderares kunskaper och erfarenheter rörande hur 
effektiva lärandeprocesser ser ut bör spridas.  

 Engagera näringslivet: Utvärderingen visar, liksom tidigare utvärderingar, på behovet 
att i ökad omfattning involvera näringslivet i de regionala tillväxtprogrammens 
genomförande.  

 
Enligt regeringens riktlinjer för arbetet med regionala tillväxtprogram är avsikten att ITPS 
efter den innevarande programperiodens slut (det vill säga 2008) skall ges i uppdrag att 
genomföra en nationell resultat- och effektutvärdering av programarbetet. 
 
Utvärderingarna ex-ante och vid halvtid styrker sålunda ytterligare slutsatsen att det finns 
system och rutiner för uppföljning och utvärdering, men att dessa behöver vidareutvecklas. I 
likhet med de årliga uppföljningarna bedöms bland annat finnas behov av att stärka den 
nationella uppföljningen samt att anpassa systemen och rutinerna till regionala förhållanden 
och behov. Men därtill uppmärksammas också det svaga ekologiska perspektivet, och behovet 
av att utveckla detta miljöperspektiv i hela programprocessen: från analys, via mål- och 
strategiformulering, till uppföljning och utvärdering. 

 25



6. Regionala system och rutiner för uppföljning  
 

”Det regionala uppföljningsarbetet utgör grunden för uppföljnings- och utvärderings-
insatser på nationell nivå. För att säkra kvaliteten är det viktigt att de uppgifter som tas 
fram på regional nivå är rättvisande och relevanta. För varje regionalt tillväxtprogram 
skall därför ett system användas som säkerställer att samtliga aktiviteter går att följa 
utifrån deras mål, aktuella status, finansiering och finansiärer samt genomförande-
period.” (Näringsdepartementet 2003, Riktlinjer för arbetet med regionala tillväxt-
program, s.15) 

 
I riktlinjerna för arbetet med regionala tillväxtprogram fastslås att varje program skall ha ett 
uppföljningssystem (s.15) samt en uppföljningsplan som beskriver hur programarbetet på 
regional nivå skall följas upp, när lägesavstämningar ämnas göras, samt hur programmet skall 
process- och effektutvärderas. Därtill fastslås i direktiven att en utomstående granskare skall 
anlitas för att följa programmens olika processer i syfte att möjliggöra ett löpande utbyte av 
kunskap och erfarenheter mellan granskaren och partnerskapet under hela programperioden. 
Det åvilar ansvariga huvudmän på regional nivå att tillse att uppföljningsplanen genomförs 
(s.19-20).  
 
Av intervjuerna med ansvariga på den regionala nivån framgår att det i samtliga län anses 
vara viktigt med uppföljning och utvärdering för att säkerställa att resurserna satsas på rätt 
åtgärder, att resurserna används effektivt, och att resurserna leder till avsedda resultat. Vidare 
framgår, i samtliga län där en programrevidering har påbörjats eller genomförts, att befintliga 
uppföljningar och utvärderingar utgör viktiga underlag i arbetet med att uppdatera och förnya 
programmen. 
 

6.1 Strategi och organisation för uppföljning 
Regeringen ställer i riktlinjerna för arbetet med tillväxtprogrammen krav på att det regionalt 
skall finnas ett system som säkerställer att samtliga aktiviteter går att följa utifrån deras mål 
och finansiering. I samtliga tillväxtprogram finns därför avsnitt som behandlar hur man på 
regional nivå ämnar arbeta med uppföljning och utvärdering. Innehåll och ambitionsnivå i 
dessa avsnitt varierar betydligt mellan olika län. I fem av rikets 21 län har detta arbete efter 
programstarten fördjupats och mer genomarbetade strategier för ett lärande programarbete har 
formulerats (se tabell 6.1). 
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Tabell 6.1 Strategi och organisation för uppföljning 

 
 
I flertalet län ligger ansvaret för arbetet med uppföljning och utvärdering på enskilda och 
enstaka tjänstemän. I normalfallet är samordnaren för tillväxtprogrammen ensamt ansvarig, i 
vissa fall delas ansvaret med ytterligare en kollega. 
 
I knappt en tredjedel av länen har speciella expertgrupper inrättats för att arbeta med dessa 
frågor (se tabell 6.1). Expertgrupperna består i flertalet fall av tjänstemän från flera av de i 
partnerskapet ingående organisationerna med specifik kompetens avseende analys, statistik, 
uppföljning eller utvärdering. I två län ingår i expertgruppen för uppföljning och utvärdering 
en representant från länsstyrelsens miljöavdelning som arbetar med miljömålsuppföljning. 
Men även i de fall där det finns speciella expertgrupper är arbetet med uppföljning och 
utvärdering starkt kopplat till enskilda personer inom de olika organisationer som deltar i 
arbetet. 
 
Generellt sett kan konstateras att de enskilda tjänstmännen eller expertgrupperna i första hand 
arbetar med enklare uppföljning och utvärdering av de regionala tillväxtprogrammen. Mer 
omfattade uppföljning och utvärdering upphandlas externt. 
 

6.2 Uppföljnings- och utvärderingsverktyg 
Drygt hälften av länen uppger att de arbetar med någon form av projektdatabas, vilken kan 
användas i uppföljning. Ofta innehåller databaserna information om bland annat projekts syfte 
och mål samt projektägare och finansiering. På aggregerad nivå går det till exempel att följa 
upp specifika insatser och måluppfyllelse. De regionala huvudmännen har själva utvecklat 
databaserna, vilket innebär att design och innehåll varierar mellan länen.  
 
Hälften av de regionala huvudmännen uppger att de arbetar med indikatorer kopplade till 
tillväxtprogrammet utifrån en indikatordatabas. I databasen samlas registerbaserad statistisk, 
till exempel rörande sysselsättning, inkomster, företagande, produktionsvärden och 
befolkning i syfte att mäta de mål som satts upp för programmet totalt, dess insatsområden 
och åtgärder. I några län är projekt- och indikatordatabaserna integrerade vilket ger en mer 
sammanhållen infrastruktur för uppföljning. 
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Tabell 6.2 Uppföljnings- och utvärderingsverktyg 

 
 
Majoriteten av länen har under programperioden producerat årliga uppföljningsrapporter av 
programarbetet. Innehåll och omfattning av dessa rapporter varierar betydligt. I några fall är 
de begränsade till att den årliga rapporteringen till Nutek ”paketerats om” och givits en annan 
målgrupp. I andra län innehåller rapporterna en omfattande mål- och resultatuppföljning av 
programmet utifrån projekt- och indikatordatabaserna.  
 
Flertalet av länen har under programperioden genomfört någon form av tematisk utvärdering, 
företrädelsevis rörande näringslivsklimat och ungas företagande.  
 
I samtliga län anordnas regelbundna uppföljningsmöten av programarbetet. Formerna för 
dessa kan variera. Med uppföljningsmöten avses möten varvid det sker en kritisk genomgång 
av minnesanteckningar från styrgruppsmöten, månatliga eller halvårsvisa läges- och 
uppföljningsrapporter och årliga stora partnerskapsmöten. Denna variation avspeglar 
respondenternas egen definition av vad som utgör ett uppföljningsmöte. Det är följaktligen 
svårt att uttala sig i generella termer rörande frekvensen av olika typer av uppföljningsmöten 
inom respektive län. 
 
Enligt direktiven skall, som nämnts ovan, en utomstående granskare följa programarbetets 
olika processer för att möjliggöra ett kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan 
granskaren och partnerskapet under hela programperioden. Bland länen är det vanligt 
förekommande att en extern processutvärderare har upphandlats för en begränsad tid av 
programperioden. I några län har även följeforskare engagerats från högskola eller universitet. 
I fyra län har hitintills ingen utomstående granskare engagerats, vilket är anmärkningsvärt 
givet regeringsbeslutets tydlighet på denna punkt. 
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6.3 Miljöuppföljning 
I tillväxtprogrammen kommer miljö till uttryck genom hållbarhetsperspektivet. I samtliga 
program framhålls vikten av att i tillväxtarbetet beakta de tre hållbarhetsdimensionerna: 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Tillväxtprogrammen är formulerade för att 
hållbarhetsperspektivet skall genomsyra strategi- och målformuleringar. Detta skapar en 
grundläggande uppföljningsbarhet. 
 
Uppföljningssystemen är dock generellt underutvecklade rörande miljö. Indikatordatabaserna 
för uppföljning av programmens mål på total-, insatsområdes- och åtgärdsnivå är mest 
utvecklade när det gäller ekonomisk hållbarhet. Det är föga förvånande givet att programmen 
har ekonomisk tillväxt som huvudfokus. Men även den sociala hållbarhetsdimensionen, i 
termer av jämställdhet, mångfald, sysselsättning, sociala ersättningar, etc. är förhållandevis 
väl utvecklad. Den ekologiska dimensionen tenderar däremot i första hand att komma till 
uttryck indirekt, till exempel i termer av antalet miljöcertifierade företag och mängden 
förnyelsebar energi. 
 
I några län har rutiner utvecklats för att i samband med finansieringsbeslut bedöma projekt 
utifrån ett holistiskt hållbarhetsperspektiv. Bedömningar av projekts ekonomiska, sociala och 
ekologiska hållbarhet görs utifrån checklistor och informationen samlas i databaser. Detta gör 
det möjligt att i ett senare skede aggregerat följa upp genomförandet av programmets åtgärder 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
 
I några län har samtliga hållbarhetsaspekter följts upp under programperioden. Däremot 
förefaller det inte i något län har gjorts några uppföljnings- eller utvärderingsinsatser med 
särskilt fokus på miljö inom ramen för arbetet med regionala tillväxtprogram.  
 
Tabell 6.3 Kännedom om miljöbedömning av planer och program 

 
 
Kännedomen om bestämmelserna om miljöbedömning av planer och program är begränsad 
(se tabell 6.3). I fyra län uppger respondenterna att de är förtrogna med miljöbedömning av 
planer och program. De konstaterar samtidigt att kraven på uppföljning i miljöbedömning av 
planer och program idag inte uppfylls. Flertalet respondenterna med kännedom har kommit i 
kontakt med kravet på miljökonsekvensbedömning i samband med framtagande av de nya 
strukturfondsprogrammen för Europeiska regionala utvecklingsfonden under hösten 2006 och 
våren 2007. 

 29



7. Sammanfattning och slutsatser 
I litteraturen om strategisk miljöbedömning framhålls uppföljningens betydelse för en effektiv 
och trovärdig miljöbedömning av planer och program. Samtidigt konstateras att kunskapen 
idag är begränsad om uppföljningens roll, hur den kan och bör utföras, samt hur den i 
praktiken utförs. Behovet av att utveckla vägledningar med konkreta metoder och verktyg för 
uppföljning är följaktligen mycket angeläget. 
 
Det finns ett behov av ökad kunskap kring hur uppföljning i miljöbedömning av planer och 
program faktiskt utförs i olika politisk-administrativa kontexter, men också hur den kan och 
lämpligen bör utföras. Föreliggande undersökning avser bidra med kunskap rörande detta 
spörsmål genom att empiriskt kartlägga befintliga system och rutiner för uppföljning och 
utvärdering inom en specifik programkontext samt resonera kring hur befintliga system och 
rutiner kan användas och vidareutvecklas för uppföljning inom ramen för miljöbedömning av 
planer och program.  
 
Den programkontext som studeras är de regionala tillväxtprogrammen för perioden 2004-
2007. Tillväxtprogrammen hör till en kategori regionala planer och program som syftar till 
regional utveckling, en kategori vilken är förhållandevis vanligt förekommande inom den 
Europeiska unionen. 
 

7.1 Utveckla uppföljningspraxis 
Enligt svensk lagstiftning skall uppföljning av faktiska betydande miljöpåverkan ske efter det 
att en plan eller ett program antagits. Därtill skall planer rörande uppföljningens utformning 
och genomförande ingå i miljökonsekvensbeskrivningen och den särskilda sammanfattningen. 
Men varken miljöbalken eller förordningen om miljökonsekvensbeskrivning säger något om 
vilka metoder eller verktyg för uppföljning som skall användas. Det är uppenbart att 
uppföljningen måste anpassas till den specifika planen eller programmet, till exempel när det 
gäller tematisk inriktning, bredd, djup och utsträckning i tid. I lagstiftningens förarbeten 
framhålls dock att det inte behöver göras en separat uppföljning av varje enskild plan eller 
enskilt program. Istället framhålls vikten av att om möjligt använda och utveckla befintliga 
planeringscykler och uppföljningssystem. 
 
Detta visar på vikten av att utveckla praxis för uppföljning i miljöbedömning av planer och 
program. I utvecklingen av uppföljningspraxis i miljöbedömning av planer och program är 
givetvis är erfarenheterna från miljöbedömning av verksamheter och åtgärder (projekt) viktiga 
att ta tillvara. Men det bör noteras att miljöbedömning av planer och program i västentliga 
avseenden avviker från miljöbedömning av projekt. Teoretiskt kan inspiration om begrepp 
och metoder hämtas från policyanalysen. Men inte minst viktigt är att studera befintliga 
strukturer och rutiner för uppföljning av planer och program; att kartlägga vilka verktyg som 
idag används och klargöra hur dessa kan bidra till eller vidareutvecklas för uppföljning i 
miljöbedömning av planer och program. Därtill kan inspiration hämtas från litteraturen om 
miljöbedömning av planer och program. I denna finns ett ännu begränsat antal modeller med 
principiellt olika typer av uppföljning. Av dessa modeller framgår att uppföljning inte 
nödvändigtvis behöver definieras i lagstiftningens mening att följa upp faktisk miljöpåverkan 
(jfr Partidário och Fischer 2004). 
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7.2 Öka användningen av befintliga strukturer och rutiner 
Det finns förhållandevis väl utbyggda strukturer för uppföljning av regionala tillväxtprogram. 
I riktlinjerna för framtagande av regionala tillväxtprogram framhålls att programmen skall 
fungera som lärande system. Programmen är formulerade med mätbara mål med vidhängande 
indikatorer för att möjliggöra uppföljning. I programmen finns också uppföljningsplaner som 
tydliggör den uppföljning som planeras på regional nivå. 
 
Ansvaret för uppföljning delas mellan den nationella och regionala nivån. På den regionala 
nivån varierar ansvaret mellan länsstyrelser, kommunalförbund för regional utveckling samt 
regionala självstyrelseorgan beroende på vilken ansvarsmodell som finns i länet ifråga. 
 
På nationell nivå finns ett system för årliga uppföljningar samt för utvärderingar ex-ante, vid 
halvtid och ex-post. Under den innevarande programperioden 2004-2007 har tre årliga 
uppföljningar gjorts samt utvärderingar ex-ante och vid halvtid. Ex-post utvärdering är 
planerad att ske under 2008. 
 
På regional nivå finns i flertalet län databaser med information om åtgärder (projekt) samt 
resultat och effektindikatorer. I merparten av länen är enstaka, enskilda tjänstemän ansvariga 
för uppföljningsarbetet. I vissa län finns även expertgrupper för uppföljning och utvärdering. 
Dessa expertgrupper är ofta sammansatta av analytiker representerade centrala parter i de 
regionala partnerskapen (styrgrupperna) för de regionala tillväxtprogrammen. I några län har 
det också formulerats mer utförliga strategier för uppföljning och utvärdering som en 
vidareutveckling av de formella programdokumentens obligatoriska, men mer schematiska, 
uppföljningsplaner. 
 
De befintliga strukturerna för uppföljning används dock i begränsad omfattning. Det gäller i 
synnerhet de regionala strukturerna. I flertalet län görs någon form av årlig uppföljning. 
Omfattningen på dessa rapporter varierar dock kraftigt. I flertalet län har det också gjorts 
någon form av tematisk utvärdering. Det handlar i de allra flesta län om ett begränsat antal 
tematiska utvärderingar.  
 
Ökad efterfrågan på uppföljning och utvärdering är en grundförutsättning för att öka 
användningen av befintliga strukturer. Efterfrågan kan ökas genom krav uppifrån i direktiven 
för programarbetet eller inom ramen för ordinarie myndighetsstyrning genom uppdrag i 
regleringsbrev. Redan idag finns dock förhållandevis tydliga krav på uppföljning och 
utvärdering i dessa styrdokument. Viktigare är sannolikt därför att öka efterfrågan underifrån 
på den regionala och lokala nivån. Av intervjuerna framgår att intresset för uppföljning och 
utvärdering bland beslutsfattare på regional och lokal nivå generellt och i de regionala 
partnerskapen specifikt i många fall är begränsat. 
 
På den regionala nivån framhålls också enligt intervjuerna behovet av ökade resurser. Detta 
behov är svårt att bedöma. Men klart är att dagens situation innebär att kraven rörande 
uppföljning till stor del formuleras nationellt medan uppföljningen konkret i huvudsak skall 
utföras regionalt och finansieras inom ramen för ordinarie driftsbudget. 
 

7.3 Förstärk miljöperspektivet i uppföljningen 
I tillväxtprogrammen uttrycks miljö genom hållbarhetsperspektivet. Programmens strategi- 
och målformuleringar skall vara formulerade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det skapar en 
grund för uppföljning utifrån ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. 
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De regionala tillväxtprogrammens uppföljningssystem har dock generellt ett svagt eller 
underutvecklat miljöperspektiv. Denna slutsats styrks av såväl Nuteks och ITPS nationella 
uppföljningar och utvärderingar som den i föreliggande undersökning genomförda empiriska 
kartläggningen av regionala system och rutiner för uppföljning och utvärdering. Slutsatsen 
finner även stöd i det fåtal ytterligare undersökningar som fokuserat uppföljning av regionala 
tillväxtprogram (Emmelin och Nillsson 2006, Henningsson och Wiklund 2008). 
Indikatordatabaserna för uppföljning av programmens mål på är mest utvecklade när det 
gäller ekonomisk hållbarhet. Det är föga förvånande givet att programmen har (hållbar) 
tillväxt som huvudfokus. Men även den sociala dimensionen, i termer av jämställdhet, 
mångfald, sysselsättning, sociala ersättningar, etc. är förhållandevis väl utvecklad. Det 
ekologiska perspektivet är däremot svagt utvecklat. Det tenderar i första hand att komma till 
uttryck indirekt, till exempel i termer av antalet miljöcertifierade företag och mängden 
förnybar energi. 
 
I några län har rutiner utvecklats för att i samband med finansieringsbeslut bedöma projekt 
utifrån ett holistiskt hållbarhetsperspektiv. Bedömningarna samlas i databaser vilket gör det 
möjligt att i ett senare skede på aggregerad nivå följa upp genomförandet av programmets 
åtgärder utifrån hållbarhetsbegreppets tre dimensioner: ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet. 
 
I ett antal län har samtliga hållbarhetsperspektiv följts upp under programperioden. Däremot 
har inte i något län några särskilda uppföljnings- eller utvärderingsinsatser genomförts med 
fokus på miljö.  
 
Det faktum att det finns förhållandevis väl utbyggda strukturer och rutiner för uppföljning 
leder till slutsatsen att det i första hand inte handlar om att utveckla helt nya strukturer och 
rutiner för uppföljning, utan om att anpassa och utveckla miljöperspektivet i befintliga 
strukturer och rutiner. Detta med målsättningen att de skall uppfylla kraven i lagstiftningen, 
men givetvis också gärna de mer ambitiösa målsättningar som identifieras i litteraturen om 
strategisk miljöbedömning. Vikten av att använda och utveckla befintliga system och rutiner 
för uppföljning framhålls också i såväl svensk lagstiftning som internationell litteratur rörande 
miljöbedömning av planer och program. 
 
Ett alternativ för att stärka miljöperspektivet är att komplettera befintliga uppföljningssystem 
med datapunkter och dimensioner i olika databaser eller att utföra tematiska utvärderingar 
som fokuserar miljöperspektivet. 
 
Ett annat alternativ för att stärka miljöperspektivet är att integrera uppföljning och utvärdering 
av olika regionala planer och program, till exempel för regionala utvecklingsprogram, 
regionala tillväxtprogram, länstransportplaner och regionala miljömål. Denna möjlighet 
varierar dock mellan olika ansvarsmodeller. I den traditionella modellen har staten genom 
länsstyrelse ansvar för såväl miljömålsuppföljning som uppföljning av regionala 
utvecklingsprogram, regionala tillväxtprogram och länstransportplaner. I de kommunala 
modellerna har ansvaret för regionala utvecklingsprogram, regionala tillväxtprogram, 
länstransportplaner, strukturfondsprogram överförts till kommunalförbund för regional 
utveckling eller landsting med utökat ansvar medan ansvaret för regionala miljömål ligger 
kvar på länsstyrelse. Att olika huvudmän är ansvariga för olika program torde i normalfallet 
försvåra en integrering av system och rutiner för uppföljning och utvärdering. I 
sammanhanget skall också noteras att Ansvarskommittén i sitt slutbetänkande Hållbar 
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samhällsorganisation med utvecklingskraft föreslår en nationellt enhetlig modell enligt vilken 
landstingen skall överta ansvaret från länsstyrelse och kommunalförbund för såväl regionala 
utvecklingsprogram, regionala tillväxtprogram och länstransportplaner som regionala 
miljömål. 
 

7.4 Tydliggör programteorin 
Av lagstiftningen framgår att uppföljning i miljöbedömning i huvudsak syftar till att inhämta 
information om en plans eller ett programs faktiska miljöeffekter. Mätning av effekter innebär 
att jämföra vad som hypotetiskt skulle ha inträffat om en plan eller ett program inte hade 
genomförts med vad som faktiskt inträffar när en plan eller ett program genomförs. Att mäta 
faktiska effekter är en ambitiös målsättning. Det har hävdats att uppföljning och utvärdering 
av effekter, i strikt mening, av planer och program är mycket svår och inte sällan i princip ett 
omöjligt företag (Vedung 1998, s.137). Detta är sannolikt också en viktig förklaring till varför 
uppföljning och utvärdering i litteraturen om miljöbedömning av planer och program ofta ges 
andra än eller kompletterande roller till effektmätning (Arts mfl 2001, Morrison-Saunders och 
Arts 2005, Partidário och Fischer 2004, Thérviel 1996). 
 
De krav på verktyg för uppföljning och utvärdering som målsättningen att mäta effekter av en 
plans eller ett programs genomförande reser kan illustreras utifrån en schematisk bild av den 
tänkta programteorin mellan orsak och verkan. Relationen kan idealtypiskt beskrivas i termer 
av stegen: formulering, implementering, prestationer och effekter. Formulering innefattar 
problemets definition, strategiska antaganden om hur problemet kan lösas, hur mycket 
finansiella resurser som skall avsättas och vilken eller vilka organisationer som skall ansvara 
för genomförandet. Implementering gäller hur genomförandet faktiskt organiseras. 
Prestationer avser de konkreta insatser i vilka organiseringen resulterar. Effekter avser 
prestationernas inverkan på ett givet problem, men också oförutsedda konsekvenser 
(bieffekter). 
 
För att mäta effekter måste de olika stegen kopplas samman i syfte att belägga sambandet 
mellan genomförandet av en plan eller ett program och det tillstånd som en plan eller ett 
program avser påverka. In sin enklaste form begränsas effektmätning till uppföljning av på 
förhand, i formuleringssteget, fastställda mål. Genom ett sådant förfarande problematiseras 
dock vare sig de antaganden om orsak och verkan som ligger till grund för en plans eller ett 
programs formulering eller dess faktiska implementering. Om önskade effekter inte uppstår 
kan det bero på att en plan eller ett program utgår från felaktig antaganden om ett problems 
natur och hur problemet kan lösas (teorifel). Centralt i effektutvärdering är därför också att 
identifiera de mekanismer som gör att effekter (inte) uppstår. Detta kräver att sambandet 
mellan prestationer och effekter analyseras. Det är också vikigt att skilja på effekten av en 
åtgärd i teorin och det faktiska genomförandet av samma åtgärd. Om önskade effekter inte 
uppstår kan det bero på brister i organiseringen av genomförandet (implementeringsfel). För 
att granska detta krävs att sambandet mellan organisering och effekter undersöks. I vissa fall 
kan det också vara relevant att undersöka bieffekter.  
 
För att mäta effekter, i strikt mening, av en plans eller ett programs genomförande krävs 
sålunda i princip information om samtliga steg i programteorin mellan orsak och verkan. 
Detta aktualiserar frågan rörande vilka steg som befintliga verktyg för uppföljning och 
utvärdering av regionala tillväxtprogram fokuserar. 
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På den nationella nivån har de årliga uppföljningarna samt utvärderingarna ex-ante och vid 
halvtid i huvudsak fokuserat på implementeringssteget, bland annat hur det har organiserats 
och hur stora finansiella resurser som avsatts för detta. Den planerade utvärderingen ex-post 
har dock för avsikt att fokusera effekter.  
 
På den regionala nivån är bilden mer komplex. Projektdatabaserna är verktyg för att samla in 
information om prestationer. Indikatordatabaserna har formellt inriktning på effekter i den 
begränsade meningen att följa upp indikatorer för på förhand identifierade mål. Men eftersom 
indikatorerna inte förefaller kombineras med metoder för att problematisera sambandet 
mellan orsak och verkan är det sannolikt mer rättvisande att säga att de i praktiken är verktyg 
för att beskriva relevanta regionala utvecklingstrender, såsom nyföretagande, sysselsättning, 
inkomst och produktionsvärden. De tematiska utvärderingarna förefaller primärt användas för 
att sammanställa information om de medel som avsatts och de prestationer som genomförts i 
syfte att realisera en viss insats eller för att beskriva tillståndet inom ett givet insatsområde. 
De utomstående granskare som har i uppdrag att granska genomförandeprocessen och 
uppföljningsmöten är i första hand verktyg för att mer informellt återföra kunskap till nämnda 
process. Relationen mellan insatser och dess inverkan på ett givet tillstånd förefaller inte 
närmare undersökas. 
 
Mätning av effekter förefaller idag sålunda i huvudsak vara begränsad till att med stöd av 
indikatorer för regional tillväxt följa upp på förhand definierade mål. De förekommande 
uppföljnings- och utvärderingsverktygen fokuserar i första hand på implementering och 
prestationer, utan vidare koppling till effekter. För att uppnå målsättningen att följa upp de 
faktiska miljöeffekterna av en plans eller ett programs genomförande är det angeläget att 
komplettera uppföljningssystemen med verktyg som i högre grad gör det möjligt att analysera 
den programteoretiska relationen mellan strategiska antaganden om hur önskade effekter kan 
uppnås, faktiskt genomförda prestationer och effekter. Notabelt är också att det idag förefaller 
saknas formaliserade verktyg för att följa upp en plans eller ett programs genomslag i 
efterföljande planering och beslutsfattande. I den mån den överhuvudtaget finns förefaller 
denna kunskap vara knuten till enskilda och enstaka personer och i bästa fall förmedlas och 
dokumenteras vid uppföljningsmöten av mer informell natur. 
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Bilaga 1: Strukturer och rutiner för uppföljning per län 
 
Dalarnas län 
Region Dalarna ansvarar för det regionala tillväxtprogrammet i Dalarnas län. Arbetet med 
uppföljning och utvärdering begränsas av för små resurser, enligt respondenten. Uppföljnings- 
och utvärderingsarbetet ät inte särskilt högt prioriterat. Region Dalarna gör det man i 
egenskap av huvudansvarig för tillväxtprogrammet är ålagd att göra. Respondenten menar att 
när länsstyrelsen ansvarade för uppföljning och utvärdering fanns möjlighet att avsätta större 
resurser för arbetet.  
 
Region Dalarna rapporterar årligen till Nutek inom ramen för den nationella uppföljningen av 
tillväxtprogrammen. Regionen producerar ingen egen länsspecifik uppföljningsrapport. Inom 
ramen för regionens uppföljningsarbete finns ett verktyg för att följa regionens utveckling 
inom områden som näringsliv, utbildning, miljö och jämställdhet. Uppföljningsverktyget 
Dalamonitorn började användas 2006 efter att ha varit under utveckling sedan 2003. Vad 
gäller utvärdering ställer regionen krav på att samtliga projekt som medfinansieras skall 
presentera en utvärdering. 
 
I början av programprocessen anlitades en utomstående processutvärderare för att bland annat 
utvärdera programmets arbetssätt. Utvärderaren följde programmet i drygt ett och ett halvt år. 
Under arbetets gång har vissa synpunkter som framkommit i processutvärderingen arbetats in 
i tillväxtprogrammet.  
 
Respondenten anser att det behövs mer finansiella resurser för att kunna arbeta ambitiöst med 
uppföljning och utvärdering. Vidare menar respondenten att det inte alltid finns någon 
självklar mottagare av uppföljnings- och utvärderingsrapporter och att efterfrågan i dagsläget 
inte är påtaglig. 
 
Respondenten känner inte närmare till bestämmelserna om miljöbedömning av planer och 
program, men han har kommit i kontakt med miljökonsekvensbedömning i samband med 
framtagandet av strukturfondsprogrammen för 2007-2013. 
 
Gotlands län 
Det programlagda regionala tillväxtarbetet samordnas på Gotland av Gotlands kommun, som 
även är ett samordningsorgan. I huvudsak menar respondenten att allt arbete med uppföljning 
och utvärdering syftar till ett lärande. I detta ingår som en viktig del av arbetet en återföring 
av resultat och erfarenheter från genomförda satsningar som ett underlag för arbetet med nya 
programprocesser. Bra resultat från arbetsprocessen och från projekt används som goda 
exempel i den externa kommunikationen. 
 
Gotlands kommun driver i samverkan med Länsstyrelsen i Jämtlands län ett pilotprojekt som 
syftar till att utveckla lärande system för det till det regionala tillväxtprogrammet anknutna 
utvecklingsarbetet. Projektet skall även fördjupa kunskaperna rörande de tre hållbarhets-
perspektiven. Inom pilotprogrammet behandlas bland annat frågeställningar kring utveckling 
av verktyg, metoder, arbetsformer och värdegrunder för arbetet med hållbar tillväxt. Ingen 
utomstående granskare har ännu engagerats utan Gotlands kommun avvaktar erfarenheterna 
av den upphandling som för närvarande görs i Jämtland.  
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Projekten följs upp via en enklare projektdatabas där ekonomisk uppföljning är i fokus. Man 
arbetar också regelbundet med indikatorer kopplade till kommunens styrkort. Inom ramen för 
programarbetet utvärderas större projekt löpande per insatsområde med hjälp av utomstående 
konsulter. I detta arbete har också vissa tematiska utvärderingar genomförts, bland annat med 
fokus på kommunens företagsklimat. 
 
Respondenten ser flera områden som behöver utvecklas inom arbetet med uppföljning och 
utvärdering. Ytterligare steg behöver tas mot ett helhetsgrepp inom området. Vidare menar 
respondenten att alla projekt bör analyseras utifrån samtliga hållbarhetsdimensioner.  
 
Respondenten känner inte närmare till bestämmelserna om miljöbedömning av planer och 
program. 
 
Gävleborgs län 
I januari 2007 tog Region Gävleborg över huvudansvaret för tillväxtprogrammet i Gävleborgs 
län. Respondenten menar att en av de viktigaste uppgifterna med det regionala uppföljnings- 
och utvärderingsarbete är att säkerställa lärande av projekten så att redan genomförda insatser 
inte upprepas, och att goda resultat sprids. 
  
Innan Region Gävleborg övertog samordningsansvaret från länsstyrelsen fanns det en särskild 
grupp vid länsstyrelsen som ansvarade för det övergripande arbetet med analys, uppföljning 
och utvärdering. Hur detta arbete skall organiseras framgent är i dagsläget inte klart.  
 
I Gävleborg har man hittills genomfört återkommande aktivitetsuppföljningar för att kartlägga 
vad som skett inom ramen för tillväxtprogrammet. En viss form av aktivitetsuppföljning sker 
också i och med de årligen återkommande partnerskapsmötena.  
 
Gävleborg engagerade tidigt en extern processutvärderare för att följa programarbetet. 
Resultatet av utvärderingsinsatsen presenterades 2005 och i dagsläget planeras att engagera 
ytterligare en extern granskare. På projektnivå har externa konsulter används för att utvärdera 
större projekt. 
 
Respondenten identifierar flera områden som behöver utvecklas för att tillväxtarbetet ska 
kännetecknas av ett processorienterat arbetssätt med ett aktivt lärande. Bland annat handlar 
det om att systematisera arbetet med uppföljning och utvärdering och att arbeta mer noggrant 
och utifrån ett helhetsperspektiv med valet av indikatorer. Respondenten ser också tematiska 
utvärderingar samt framtagande av en kombinerad databas för att uppföljning av projekt och 
indikatorer som utvecklingsområden. 
  
Respondenten känner inte närmare till bestämmelserna om miljöbedömning av planer och 
program, men han har kommit i kontakt med miljökonsekvensbedömning i samband med 
framtagandet av strukturfondsprogrammen för 2007-2013 
. 
Hallands län 
I Hallands län samordnar det kommunala samverkansorganet arbetet med det regionala 
tillväxtprogrammet. Uppföljning och utvärdering används som verktyg av Region Halland för 
att kontinuerligt vidareutveckla verksamheten. Ett tydligt exempel på användningen av 
utvärderingsresultat är det reviderade tillväxtprogrammet som antog i mars 2007, som består 
av ett VAD-program med politiska prioriteringar och ett HUR-program där processer, aktörer, 
roller och arbetssätt beskrivs. I framtagandet av programmen har en intensiv diskussion förts 
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om mål och mätbarhet, vilket enligt respondenten utgår ifrån tidigare arbete med uppföljning 
och utvärdering. 
 
I arbetet med det reviderade tillväxtprogrammet pågår en särskild insats för att försöka 
formulera processmål som går att följa upp, inte bara effekt- och aktivitetsmål. Från tidigare 
utvärderingar har påtalats vikten av att dokumentera insatser för att senare kunna bedriva en 
meningsfull uppföljning. Den huvudsakliga anledningen till revideringen är att detta behov 
pekats ut i en tidigare processutvärdering. 
  
Region Halland följer årligen upp länets tillväxtarbete i och med rapporteringen till Nutek, 
och till följd av krav från den politiska ledningen. Projekt följs löpande upp via en 
projektdatabas, som är tillgängligt via internet. Tanken är att databasen skall bidra till ett 
bättre lärande i projekten. Respondenten menar att det i dagsläget är projektet som lär, men 
inte organisationen, och därmed uppnås inte alltid det kollektiva lärandet. Ambitionen med 
det nya HUR-dokumentet är bland annat att råda bot på detta.  
 
Det finns tydligt angivna indikatorer för samtliga mål och arbetet med dessa sker löpande 
utifrån i huvudsak registerbaserad statistik. Någon indikatordatabas finns dock inte i dag. 
Region Halland bjuder två gånger per år in partnerskapet för möten där vissa aktiviteter inom 
tillväxtprogrammet berörs och i viss mån följs upp. 
 
Region Halland har för avsikt att engagera en extern granskare av programprocessen. I 
dagsläget finns ingen sådan. Detta på grund av att de två granskare som i ett tidigt skede 
engagerats båda övergått i annan tjänst. Det är i dagsläget oklart hur Region Halland skall 
arbeta med denna fråga framgent. Regionen har med extern hjälp genomfört vissa tematiska 
utvärderingar bland annat inom miljöområdet. Respondenten anser att de viktigaste 
byggstenarna för en utveckling av det regionala arbetet med uppföljning och utvärdering 
handlar om dokumentation, kommunikation och dialog. 
 
Respondenten känner inte närmare till bestämmelserna om miljöbedömning av planer och 
program, men han har kommit i kontakt med miljökonsekvensbedömning i samband med 
framtagandet av strukturfondsprogrammen för 2007-2013. 
 
Jämtlands län 
I Jämtlands län samordnar länsstyrelsen arbetet med tillväxtprogrammet. Respondenten anser 
att det är en självklar arbetsuppgift att arbeta med uppföljning och utvärdering om man jobbar 
med målstyrning för att undersöka om målen uppnås.  
 
På projektnivå genomförs både uppföljning och utvärdering av olika slag, både av interna och 
externa aktörer. Bland annat har länets jämställdhetsstrategi utvärderats externt. Kansliet för 
tillväxtprogrammet presenterar årliga uppföljningsrapporter, flera baserade på underlag från 
länsstyrelsens enkätverktyg. Detta arbetssätt utvecklas kontinuerligt. 
 
Uppföljning sker regelbundet på programnivå. Utvärdering genomförs vid behov eller när det 
kommer som ett uppdrag via exempelvis regleringsbrevet. Länsstyrelsen arbetar för att även 
utvärdering skall ske regelbundet.  
 
Respondenten menar att det finns ett intresse för resultaten från genomförda uppföljnings- och 
utvärderingsinsatser, men att ledningen inte agerar beställare. Vidare konstaterar respondenten 
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att arbetet med uppföljning och utvärdering inom länsstyrelsen hittills i huvudsak har varit 
kopplat till tillväxtprogramarbetet. 
 
Länsstyrelsen har påbörjat ett arbete med en projektdatabas där uppföljning skall kunna ske 
utifrån en sorteringsnyckel som bland annat gör det möjligt att urskilja prioriterade områden 
inom tillväxtprogrammet. Detta arbete ligger dock nere i dagsläget på grund av 
sjukskrivningar. Regionalt har man tagit fram en modell för att arbeta med indikatorer inom 
det regionala utvecklingsarbetet. I början av 2007 upphandlade länsstyrelsen en extern 
processutvärderare.  
 
Respondenten känner till att det finns bestämmelser om miljöbedömning av planer och 
program, men anser sig vara för dåligt insatt för uttalas sig i frågan. 
 
Jönköpings län 
Sedan januari 2005 är Regionförbundet i Jönköpings län huvudansvarig för det regionala 
tillväxtprogrammet. Respondenten konstaterar att det är mycket viktigt att arbeta med 
uppföljning och utvärdering och att reflektera kring resultat. 
 
Regionförbundet tar årligen fram en uppföljningsrapport utifrån regionens arbete med 
tillväxtprogrammet. Rapporten baseras till stor del på den information som används i 
rapporteringen till Nutek men innehåller även mer länsspecifika detaljer 
 
På projektnivå har varje handläggare ansvar för att följa upp verksamheten inom respektive 
ämnesområdet. Ett internt arbete pågår för att ta fram en projektdatabas. Inom ramen för 
tillväxtarbetet har en utomstående processutvärderare upphandlats. Resultaten av den 
utvärderingen förväntas påverka det framtida programarbetet. Vid större projekt upphandlas 
externa konsultinsatser. 
 
Respondenten bedömer att länets uppföljnings- och utvärderingsarbete kan förfinas i riktning 
mot ett arbetssätt som genomsyras av ett programbaserat lärande. Vidare menar respondenten 
att inriktningen av den relativt nya verksamheten vid regionförbundet måste klargöras innan 
ett väl fungerande uppföljningssystem kan sjösättas.  
 
Det finns en ambition att inom en nära framtid börja arbeta mer med tematiska utvärderingar. 
Uppföljning av projekt, programområdessamlingar liksom förnyade medlemsdialoger bedöms 
prägla det kommande årets arbete. 
 
Respondenten känner inte till bestämmelserna om miljöbedömning av planer och program. 
 
Kalmar län 
I Kalmar län samordnar regionförbundet arbetet med tillväxtprogrammet. Respondenten anser 
att det är av vikt att i programprocessen kunna visa på vad medel satsas på och vilka effekter 
dessa insatser har. Det är också viktigt att erfarenheter från programarbetet används i nya 
programprocesser. 
 
Vid regionförbundet följs alla projekt upp i samband med slutrapportering via ett speciellt 
uppföljningssystem där respektive handläggare lägger in uppgifterna. Det finns dock inget 
samlat grepp kring uppföljning på programnivå.  
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Regionförbundet har tagit fram en projektdatabas, men den fungerar idag i huvudsak som en 
informationskälla via internet. Det bedrivs inget uppföljnings- eller utvärderingsarbete utifrån 
informationen i databasen.  
 
I övrigt så arbetar regionen just nu med att ta fram indikatorer som mäter länsutvecklingen på 
programnivå. Regionförbundet har inte engagerat någon extern granskare, men funderar kring 
en lösning där flera regioner går samman för att dela på kostnaderna och för att jämföra 
arbetssätt mellan regionerna.  
 
Respondenten menar att det är viktigt att få tillstånd ett bättre analys- och uppföljningssystem 
som inte är så resurskrävande och som är relativt enkelt att hantera. Respondenten säger att 
regionförbundet är i behov av extra resurser, både personella och ekonomiska för att utveckla 
verksamheten. 
 
Respondenten känner inte närmare till bestämmelserna om miljöbedömning av planer och 
program, men har kommit i kontakt med miljökonsekvensbedömning i samband med 
framtagandet av strukturfondsprogrammen för 2007-2013. 
 
Kronobergs län 
Den första januari 2007 övertog Regionförbundet södra Småland det regionala ansvaret för 
tillväxtprogrammet från länsstyrelsen. Ansvaret för uppföljning och utvärdering som tidigare 
hanterats vid länsstyrelsens regionalekonomiska enhet överflyttades till regionförbundets 
tillväxtberedning. 
 
Arbetet med tillväxtprogrammet följs upp på årlig basis. Vid uppföljningen, vilken också 
utgör underlag till den nationella uppföljningen, följs programmet upp på insatsområdesnivå. 
Respondenten konstaterar att arbetet med uppföljning på projektnivå inte har fungerat 
tillfredställande. Vid slutrapportering har vissa projekt följts upp men systematik saknas. Det 
finns i dagsläget ingen projektdatabas eller indikatorsammanställning. 
 
Länsstyrelsen har sedan tidigare engagerat en student vid Växjö universitet som extern 
granskare av programmet. Det är dock i dagsläget oklart om detta samarbete kommer att 
utmynna i någon leverans. 
  
Respondenten menar att arbetet med indikatorer är väldigt viktigt på den regionala nivån. 
Vidare behövs en samsyn och en jämförbarhet mellan regionala och nationella indikatorer. I 
övrigt konstaterar respondenten att det behövs ytterligare finansiella resurser och personal för 
att arbeta med dessa frågor på ett seriöst sätt. 
 
Respondenten känner inte närmare till bestämmelserna om miljöbedömning av planer och 
program, men han har kommit i kontakt med miljökonsekvensbedömning i samband med 
framtagandet av strukturfondsprogrammen för 2007-2013. 
 
Norrbottens län 
Länsstyrelsen samordnar arbetet med det regionala tillväxtprogrammet. Under arbetets gång 
har framför allt resultat från pågående uppföljnings- och utvärderingsarbete använts till att 
förändra arbetsformerna och genomförandeprocessen. Respondenten menar att det är otroligt 
viktigt att arbetet karaktäriseras av ett lärande där erfarenheter och lärdomar tas tillvara.   
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Arbetet med uppföljnings- och utvärderingsfrågor är vid länsstyrelsen i huvudsak knutet till 
en person och någon fast organisation finns inte. Däremot har kommunerna i Norrbottens län 
själva tagit initiativ till en uppföljningsgrupp där länsstyrelsen deltagit. 
 
Norrbottens län engagerade tidigt i processen en extern processutvärderare. Utvärderarens 
uppgift var att mäta och analysera processarbete och arbetsmetoder för att utveckla lärandet 
inför kommande programarbete. Resultatet från utvärderingen används i dagsläget som 
underlag i arbetet med att ta fram ett regionalt utvecklingsprogram. 
 
Länsstyrelsen publicerar årligen uppföljningar på programnivå som baseras på materialet från 
inrapporteringen till Nutek. Arbetet följs upp via ett årligt (välbesökt) partnerskapsmöte där 
bland annat föregående års insatser diskuteras. Samtliga insatser följs upp på projektnivå, och 
vissa projekt utvärderas. Det finns dock inget heltäckande system för arbetet med uppföljning 
och utvärdering. Länsstyrelsen arbetar löpande med en statistikdatabas med indikatorer 
kopplade till tillväxtprogrammet.  
 
Respondenten menar att länsstyrelsen har en hög ambition vad gäller arbetet med uppföljning 
och utvärdering. För närvarande pågår ett antal programskrivningar, men det har ännu inte 
lagts fast en strategi för att arbeta med dessa frågor. Respondenten konstaterar dock att 
länsstyrelsen måste bli bättre på att följa upp vad projekten leder till och kanske skapa 
utrymme för ett mera tematiskt tänkande.  
 
Respondenten känner inte närmare till bestämmelserna om miljöbedömning av planer och 
program, men han har kommit i kontakt med miljökonsekvensbedömning i samband med 
framtagandet av strukturfondsprogrammen för 2007-2013. 
 
Skåne län 
I Skåne län är det självstyrelseorganet Region Skåne som samordnar tillväxtprogramarbetet. 
Respondenten anser att utgångspunkten för all verksamhet kopplad till uppföljning och 
utvärdering är att bidra till lärande. Ansvaret för dessa frågor har formellt Region Skåne, men 
arbetet bedrivs gemensamt i ett programsekretariat där också länsstyrelsen och 
länsarbetsnämnden ingår. 
 
Region Skåne presenterar årligen en rapport om utvecklingen i Skåne där fokus ligger på det 
regionala utvecklingsarbetet i stort. För att följa upp arbetet med tillväxtprogrammet anordnar 
regionen årligen partnerskapsmöten där bland annat frågor kring arbetsprocessen diskuteras. 
På projektnivå finns en databas där information om finansiering, mål och indikatorer 
registreras. Databasen används i dagsläget inte på ett systematiskt sätt för att på programnivå 
följa upp projekten.  
 
Vid större projekt upphandlas konsulter som utvärderare. På programnivå har en extern 
granskare från Lunds universitet sedan 2003 följt arbetet och kontinuerligt avrapporterat till 
partnerskapet. Granskaren har under hela processen deltagit i det löpande arbetet, vid möten, 
konferenser och seminarier. 
 
Respondenten anser att arbetet med uppföljning och utvärdering måste prioriteras tydligare i 
verksamheten. Vidare konstaterar respondenten att det fungerat väl med en följeforskare och 
att det externa perspektivet varit till nytta i programarbetet. 
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Respondenten känner inte närmare till bestämmelserna om miljöbedömning av planer och 
program. 
 
Stockolms län 
Samordningsansvaret för tillväxtprogrammet har länsstyrelsen. Respondenten menar att syftet 
med uppföljning och utvärdering är att få en överblick över pågående insatser för att kunna 
förändra och lära.  
 
Länsstyrelsen har utöver rapporteringen till Nutek tagit fram årliga uppföljningsrapporter på 
programnivå. Däremot finns det inget samlat grepp kring uppföljningen på projektnivå. Det 
har tidigare funnits ambitioner att i uppföljningssyfte skapa ett systematiskt indikatorsystem 
med kontinuerlig uppföljning av projektresultat. Detta arbete ligger dock nere i dagsläget. 
Länsstyrelsen arbetar även med tematiska utvärderingar bland annat kan nämnas en nyligen 
genomförd processutvärdering av Ungt entreprenörskap och initiativen inom Stockholm Jämt. 
Erfarenheterna från dessa undersökningar samt andra är tänkta att användas i den stundande 
revideringen av tillväxtprogrammet. 
 
Respondenten menar att det är svårt att ställa hårda krav på uppföljning och utvärdering vid 
projektansökningar eftersom länsstyrelsen oftast enbart deltar som en mindre medfinansiär. 
De större finansiärernas krav på uppföljning får bli vägledande för att inte skapa onödigt 
merarbete för projektägarna. Länsstyrelsen ifrågasätter dock om skrivningar kring uppföljning 
och utvärdering saknas i projektansökningarna. 
 
Respondenten menar att det i arbetet måste finnas tydliga beställare av uppföljnings- och 
utvärderingsinsatser så att en grund skapas för meningsfullhet. Utmaningen ligger i att skapa 
ett intresse och en efterfrågan från politiskt håll.  
 
Respondenten är väl insatt i bestämmelserna om miljöbedömning av planer och program och 
konstaterar att länsstyrelsen i tillväxtprogramarbetet inte uppfyller dessa bestämmelser. 
Tillväxtprogrammet har inte miljökonsekvensbedömts.  
 
Södermanlands län 
I Södermanlands län leds och samordnas tillväxtprogrammet av Regionförbundet Sörmland. 
Respondenten menar att de erfarenheter som successivt uppnås genom uppföljning och 
utvärdering skall användas för att utveckla, effektivisera och förbättra såväl innehåll som 
arbetsformer. Uppföljning och utvärdering skall bidra till ökat lärande. 
 
På hemsidan har regionförbundet börjat lägga ut information om länets utvecklingsprojekt. 
Informationen kommer på sikt även att innehålla projektuppföljningar. Regionförbundet har 
engagerat en extern utvärderare. Processutvärderaren gör bland annat intervjuundersökningar 
både inom partnerskapet och gentemot näringslivet. Rapporter finns för 2005 och 2006 och en 
slutrapport skall tas fram för 2007. 
 
Regionförbundet har i programarbete engagerat en följeforskare från Mälardalens högskola. 
Följeforskaren började sitt arbete 2004 och deltar bland annat i arbetsgruppsmöten, 
konferenser och seminarier. Mälardalens Högskolan anordnar möten mellan forskare och 
praktiker samt med Länsstyrelsen i Västmanlands län som också engagerat en följeforskare 
från Mälardalens högskola.  
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Regionförbundet har tagit fram en uppföljningsrapport för 2005 som bland annat innehåller 
slutsatser från både följeforskningen och processutvärderaren. I rapporten följs indikatorer 
och effektmål upp. Rapporten för 2006 håller på att färdigställas. 
 
Som ett led i regionens uppföljningsarbete arrangeras varje år ett Tillväxtforum. Några av 
programpunkterna syftar till att inspirera till nya utvecklingsprojekt, följa upp programarbetet 
och visa på goda exempel.  
 
Respondenten känner inte närmare till bestämmelserna om miljöbedömning av planer och 
program. Inom arbetet med de nya strukturfondsprogrammen för 2007-2013 har en särskild 
grupp arbetat med miljökonsekvensbedömning. 
 
Uppsala län 
I Uppsala län ansvarar regionförbundet för genomförandet av tillväxtprogrammet. Vid Region 
Uppsala används uppföljning och utvärdering i huvudsak internt för regionförbundets 
verksamhetsplanering. Detta för att få ett grepp om vad som genomförs och vad åtgärderna 
leder till. 
  
Region Uppsala har en projektdatabas som kontinuerligt uppdateras genom vilken det är 
möjligt att på aggregerad nivå följa upp resultat av genomförda projekt. Respondenten menar 
att det är av yttersta vikt att detta arbete sker kontinuerligt för att uppföljningsarbetet inte skall 
halta.  
 
I uppföljningsarbetet följer regionen utvalda statistiska indikatorer för att avläsa regional 
utveckling i relation till olika insatser. Utifrån det regionala utvecklingsprogrammet har 
regionen satt upp 20 indikatorer. Det finns i dagsläget planer på att vidga databasen för att 
omfatta projekt inom hela det regionala utvecklingsarbetet. Respondenten påpekar att det 
råder brist på regionalt nedbrytbara indikatorer för att kunna jämföra resultat med andra län. 
 
En extern granskare har engagerats i programarbetet. Den externa utvärderingen visar bland 
annat att hållbarhetsarbetets intensitet i tillväxtåtgärderna är genomgående låg. Respondenten 
menar att Region Uppsala måste utveckla ett mer systematiskt tänkande i uppföljnings- och 
utvärderingsfrågor för att kunna prestera mer underbyggda resultat. 
 
Respondenten känner inte närmare till bestämmelserna om miljöbedömning av planer och 
program. 
 
Värmlands län 
I Värmlands län samordnas arbetet med tillväxtprogrammet från och med januari 2007 av 
Region Värmland. Respondenten menar att arbetet tar sin utgångspunkt i idén om en lärande 
process. Det handlar inte bara om att producera ett program utan också att följa upp och 
värdera hur det går och vad som görs. I detta arbete har länsstyrelsen tillsammans med Region 
Värmland tagit fram en strategi för uppföljning och utvärdering. 
  
Ett partnerskapsmöte arrangeras årligen inom ramen för genomförandet av Värmlands 
programlagda utvecklingsarbete. Det Årliga Värmlandsmötet fungerar som ett viktigt forum 
för diskussion om vilka aktiviteter som bedrivs, vilka resultat som presteras och hur det går 
för länet. Vid mötet presenteras även en uppföljning av tillväxtarbetet i form av en årlig 
rapport.   
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Inom ramen för arbetet med tillväxtprogrammet har det utvecklats en aktivitetsdatabas där 
information om de enskilda projekten lagras. Ambitionen är att databasen fortlöpande skall 
uppdateras samt användas i både uppföljnings- och informationssyfte.  
 
I arbetet med det regionala tillväxtprogrammet beställdes initialt tre ex ante utvärderingar av 
programdokumentet inklusive handlingsprogram. Centrum för forskning om regional 
utveckling vid Karstads universitet har engagerats två gånger som processutvärderare under 
programarbetet. I arbetet med lärande system har tematiska utvärderingar upphandlats bland 
annat om länets klusterprocesser. Sammantaget finns ett ganska stort antal utvärderande 
rapporter med anknytning till det regionala tillväxtarbetet. 
 
Att försöka kommunicera vad som händer är en viktig del av länets arbete med uppföljning. 
Sekretariatet för tillväxtprogrammet har tre huvudsakliga instrument för detta: en levande 
hemsida, fortlöpande annonser i tidningen Värmlands affärer (tematiska) och ett nyhetsbrev 
om händelser inom tillväxtprogrammet. Respondenten menar att det är viktigt att aktörerna 
som är verksamma inom tillväxtprogrammet tar till sig idén om uppföljning och utvärdering.  
 
Respondenten känner inte närmare till bestämmelserna om miljöbedömning av planer och 
program. 
 
Västerbottens län 
I Västerbottens län ansvarar länsstyrelsen för arbetet med det regionala tillväxtprogrammet. 
Vid länsstyrelsen har ett speciellt beredningssekretariat ansvarat för frågor rörande strategi, 
analys och lärande och i detta ansvar ingår uppföljning och utvärdering. 
 
Respondenten menar att arbetet med uppföljning och utvärdering framför allt syftar till att lära 
inför kommande satsningar. Tanken är att resultat från uppföljningar och utvärderingar skall 
påverka revideringen av tillväxtprogrammet och andra programskrivningar. Länsstyrelsen har 
valt att revidera tillväxtprogrammet på en årlig basis där olika delar behandlas olika år. 
 
Under programperioden har länsstyrelsen arbetat med tematiska uppföljningar inom bland 
annat områdena turism och nyföretagande. De regionala företagsstöden är en del av 
Västerbottens tillväxtprogram och ett flertal uppföljningar av dessa har genomförts under 
programperioden. I uppföljningsarbetet har länsstyrelsen tagit fram ett enkelt system för att 
hantera projekt, ekonomi, indikatorer.  
 
Den ekonomiska uppföljningen sker en gång per år i samband med den nationella 
uppföljningen. I och med framtagandet av länets regionala utvecklingsprogram har det under 
2006 tagits fram ett omfattande analysunderlag med effekt- och resultatindikatorer kopplade 
till tillväxtprogrammet. Beredningssekretariatet sammanställer årligen resultat kopplade till 
programmets horisontella mål.  
 
I arbetet med tillväxtprogrammet beaktas nationella insatser såsom utvärderingar inom ramen 
för strukturfondsprogrammen samt Nuteks och ITPS arbete. Respondenten anser att det är 
svårt att få ett helhetsgrepp och generalisera inom ramen för tillväxtprogrammet. Detta på 
grund av volymen av projekt men även på grund av härledningsproblematik.  
 
Under tillväxtavtalet engagerade länsstyrelsen en extern utvärderare. Lärdomar från 
utvärderingen har påverkat skrivningarna av tillväxtprogrammet. Länsstyrelsen har hittintills 
under programperioden inte engagera någon utomstående granskare. 

 43



 
Respondenten är översiktligt insatt i bestämmelserna om miljöbedömning av planer och 
program.    
 
Västernorrlands län 
I Västernorrlands län samordnar länsstyrelsen arbetet med tillväxtprogrammet. Som stöd i 
programarbetet finns en särskild grupp som arbetar med analys, uppföljning och utvärdering. 
Gruppen leds av länsstyrelsen och består av representanter från programmets olika 
finansiärer, till exempel länsarbetsnämnd och landsting. I gruppen ingår också en expert med 
ansvarar för länets miljömålsuppföljning. 
 
Analys- och utvärderingsgruppen har arbetat fram en strategi för ett lärande programarbete 
som preciserar uppföljningsplanen i det ursprungliga programdokumentet. Strategin avses 
fungera som ett levande dokument som kontinuerligt skall revideras. 
 
En databas med indikatorer för programmets åtgärdsmål har tillskapats. Denna uppdateras 
med nya värden kontinuerligt. Genom analys- och utvärderingsgruppens försorg har målen för 
samtliga tre insatsområden följts upp. Som ett led i uppföljningsarbetet sammanställs också 
halvårsvis lägesrapporter över aktuella händelser inom samtliga arbetsgrupper inom 
programmets genomförandeorganisation. Lägesrapporterna följs upp via årligt återkommande 
partnerskapsmöten samt via dialog med aktörerna.  
 
Analys- och utvärderingsgruppen har därtill endera själva genomfört eller medverkat i 
upphandlingen av ett antal tematiska uppföljningar och utvärderingar. Teman som behandlats 
är bland annat nyföretagande och entreprenörskap, hållbarhet och tillväxtprogrammets till-
växtfokus.  
 
Vidare har ett fördjupat uppföljningsarbete inletts kopplat till den databas med information 
om de projekt som sjösatts för att förverkliga programmets mål. Projektdatabasen innehåller 
detaljerad information bland annat rörande mål, finansiering och hållbarhet. Det fördjupade 
arbetet avser sammanställa information om bland annat hur mycket medel som avsatts för 
olika insatser och åtgärder, vad projekten har för mål och hur de har bedömts utifrån de tre 
hållbarhetsdimensionerna. 
 
En extern processutvärderare har engagerats för att bland annat granska arbetsformerna i 
programarbetet. Det arbetet slutfördes i mars 2007. 
  
Analys- och utvärderingsgruppen har också tagit initiativ till att etablera ett erfarenhetsutbyte 
med andra län rörande uppföljning och utvärdering av regionala tillväxtprogram. 
 
Respondenten är väl bekant med bestämmelserna om miljöbedömning av planer och program, 
och har även kommit i kontakt med miljöbedömning i samband med framtagandet av 
strukturfondsprogrammen för 2007-2013. 
 
Västmanlands län 
Länsstyrelsen samordnar arbetet med länets tillväxtprogram. Respondenten menar att arbetet 
med uppföljning och utvärdering främst syftar till att skapa ett lärande inom programarbetet. 
 
I samband med den ekonomiska redovisningen till Nutek tar länsstyrelsen varje år fram en 
rapport som visar på genomförda aktiviteter. I årsrapporten försöker länsstyrelsen även visa 
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på effekterna av de projektmedel som länet förfogar över. Det finns även planer på att inom 
ramen för befintligt uppföljningssystem utveckla en projektdatabas. 
 
I programarbetet har en extern granskare engagerats. Uppdraget utförs av en följeforskare vid 
Mälardalens högskola. Forskningen börjande år 2004 och forskaren deltar vid alla möten, 
konferenser och processledarträffar. Eftersom Region Sörmland även har engagerat en 
forskare från Mälardalens högskola förväntas resultaten av studierna kunna jämföras när 
programperioden är över.  
 
Respondenten menar att projektutvärdering i dagsläget är eftersatt, mycket på grund av att 
länsstyrelsen endast deltar i projekt som medfinansiär där projekten ofta redan är riggade. 
Vidare menar respondenten att det är angeläget att utveckla ett lärande system för att bättre 
förstå vad som ger mervärden. Viktigt är också att dessa mervärden används i framtida 
insatser för att uppnå ett lärande.  
 
Respondenten känner inte närmare till bestämmelserna om miljöbedömning av planer och 
program, men han har kommit i kontakt med miljökonsekvensbedömning i samband med 
framtagandet av strukturfondsprogrammen för 2007-2013. 
 
Västra Götalands län  
Tillväxtprogramarbetet samordnas av självstyrelseorganet Västra Götalandsregionen. I 
regionen finns fyra delregionala tillväxtprogram. Uppföljnings- och utvärderingsarbetet på 
delregional nivå berörs inte i denna studie. Respondenten menar att det är viktigt att arbeta 
med uppföljning och utvärdering för att veta att det satsas rätt, att resurser används effektivt, 
och att avsedda effekter uppnås. Resultaten från sådan uppföljning och utvärdering används 
vid revideringen av programmet, men framför allt för sprids resultaten till beslutsfattare, 
intressenter, projektägare, finansiärer och politiker. 
 
Inom Västra Götalandsregionen finns sedan en tid tillbaka en speciell analys- och 
uppföljningsenhet som ansvarar för frågor rörande analys, uppföljning och utvärdering. 
Regionen har ett särskilt miljösekretariat som arbetar proaktivt med miljöfrågor ur ett 
näringslivsperspektiv. Man har också från regionen varit ordförande för den nationella 
hållbarhetsgruppen som samordnas av Nutek, samt tagit fram ett antal rapporter om hållbar 
utveckling i Västra Götaland. 
 
Respondenten menar att uppföljning och utvärdering av regionala utvecklingsinsatser är 
viktigt för att kunna tillhandahålla relevanta kunskapsunderlag som kan vägleda politiker och 
tjänstemän. Syftet med uppföljning och utvärdering är ett ökat lärande, såväl i den egna 
organisationen som externt. Aktuellt just nu är att förbättra projektuppföljningen genom ett 
utvecklat arbete med indikatorer. Regionen håller också på att ta fram strategi för externa 
utvärderingar. 
 
Västra Götalandsregionen samlar sina projekt i en enklare databas som redovisas på 
månadsbasis. På projektnivå används vid större projekt oftast externa konsulter. 
 
Det finns en ambition att inriktningsmålen i programmet skall följas upp och utvärderas 
årligen. Inom ramen för den årliga uppföljningen rapporterar tillväxtprogrammets aktörer in 
underlag. Respondenten menar att det är angeläget att i större utsträckning titta på helheten på 
programmen och att utvärdera dem mer mot de tre hållbarhetsaspekterna.  
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Respondenten känner inte närmare till bestämmelserna om miljöbedömning av planer och 
program.  
 
Örebro län 
Sedan januari 2007 har Regionförbundet Örebro huvudansvaret för arbetet med det regionala 
tillväxtprogrammet. Dessförinnan hade länsstyrelsen huvudansvaret. Under länsstyrelsen 
ansvar hade en uppföljnings- och utvärderingsgrupp i uppdrag att årligen följa upp arbetet 
med tillväxtprogrammet. Under året kommer regionförbundet att omarbeta och justera 
tillväxtprogrammet. 
 
Respondenten menar att uppföljnings- och utvärderingsarbetet syftar till att skapa förståelse 
för vad som pågår inom programmet för att lära för framtiden samt att följa upp om regionen 
är på rätt väg enligt målen. 
 
Länsstyrelsen har sedan programstarten årligen presenterat en samlad uppföljningsrapport om 
arbetet inom tillväxtprogrammet. I rapporten följs tillväxtprogrammets handlingsprogram 
upp. Den baseras på lägesrapporter från samtliga åtgärdsområden. Uppföljningsrapporterna 
diskuteras även vid de årliga partnerskapsmötena och bidrar därmed till ett generellt lärande 
inom programarbetet.  
 
Arbetsgrupperna för tillväxtprogrammets åtgärder ansvarar för att ge förslag på eventuella 
revideringar av respektive handlingsprogram utifrån uppföljningarna. 
 
Inom programmet har indikatorer tagits fram i syfte att följa länsutvecklingen samt att följa 
upp tillväxtprogrammets mål. Länsstyrelsen hade innan regionförbundets övertagande av 
ansvaret inte upphandlat någon extern processutvärderare. Analys- och utvärderingsgruppen 
har ansetts fungera som extern granskare. 
 
Respondenten känner inte närmare till bestämmelserna om miljöbedömning av planer och 
program, men har aktivt arbetat med miljökonsekvensbedömning inom framtagandet av 
strukturfondsprogrammen för 2007-2013. 
 
Östergötlands län 
I Östergötlands län samordnar Regionförbundet Östsam tillväxtarbetet. Respondenten 
konstaterar att arbetet med uppföljning och utvärdering handlar om ett grundläggande 
förhållningssätt till användningen av skattemedel, för att belägga framgångar och för att inte 
upprepa misslyckanden.  
 
Regionförbundet håller i dagsläget på att utveckla ett projekthanteringssystem som skall 
användas vid framtagande, genomförande och uppföljning av projekt. Regionförbundet har 
hittills inte arbetat med tematiska utvärderingar. 
 
Respondenten anser att regeringens krav på utomstående granskare uppfylls via flera 
utomstående granskare inom olika projekt, ramprogram och följeforskningsinsatser. Men man 
planerar enligt respondenten att i framtiden engagera en extern granskare för att gå igenom 
regionens planer och program och på detta sätt försöka belägga strategins effekter.  
 
Respondenten menar att dokumentationen av utvecklingssteg som tagits kan bli bättre. I en av 
de tidigare utvärderingarna framhålls att dokumentation är av yttersta vikt för att kunna arbeta 
på ett kvalificerat sätt med uppföljning och utvärdering. Vidare konstaterar respondenten att 
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en del av det processorienterade utvecklingsarbetet är att säkerställa effektiviteten i insatserna 
på olika sätt. Ett led i detta arbete är att det genomförs djupgående externa utvärderingar och 
kundundersökningar av vissa verksamheter.  
 
Respondenten är insatt i bestämmelserna om miljöbedömning av planer och program och 
konstaterar att regionen i programarbetet inte uppfyller bestämmelserna. Tillväxtprogrammet 
har inte miljöbedömts. 
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