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Gemensam kunskapsbildning för regional tillväxt och hållbar utveckling 
 
Ambitionerna i regionalpolitiken är högt ställda. Hela Sverige ska leva! Runt om i vårt avlånga 
land ska tillväxt och hållbar utveckling skapas med hjälp av regionala tillväxtprogram, 
utjämning mellan kommuner, utflyttning av myndigheter, EU:s strukturfonder m.m. Den s.k. 
nya regionala utvecklingspolitiken baserades på regioner som ”sluter avtal” med staten (Brulin 
och Westberg 2000). Dessa s.k. regionala tillväxtavtal ändrades sedermera till s.k. regionala 
tillväxtprogram. I partnerskap mellan regionens företrädare, arbetsmarknadens parter, 
näringslivet och den ideella sektorn dras riktlinjerna för tillväxtprogrammen upp. I dem 
skisseras ett antal konkreta och genomförbara projekt som utgör grunden för 
tillväxtsatsningarna de närmsta åren.  
  
Sedan något decennium är det m.a.o. inte genom statlig styrning och dirigering som lokal och 
regional utveckling skall komma igång och underhållas. Istället är det varje ”regions” ansvar att 
själv se till att skapa den utvecklingsförmåga som kan säkra framtida välstånd. Ansvaret för de 
offentligt finansierade utvecklingsinsatserna har regionaliserats till självständiga regioner 
(Västra Götaland och Skåne) eller till regionförbund dock med stöd av nationell finansiering 
och EU:s strukturfonder.  
 
Men går det att skapa tillväxt med hjälp av offentligt finansierade utvecklingsprojekt?  Kan 
hållbar utveckling skapas genom ett antal tusen projekt och program som styrs av regionala 
aktörer? Erfarenheterna från några decennier med projektbaserad regional utvecklingspolitik 
pekar på ett antal problem och reser ett antal frågor. Den viktigaste är antagligen hur kvalitén i 
alla de olika projekten och programmen ska kunna säkerställas? 
  
EU:s strukturfonder 
 
Problemen och möjligheterna i regionalpolitiken kan illustreras med organisationen och 
genomförandet av Europeiska unionens strukturfonder. Strukturfonderna är EU:s viktigaste 
verktyg för att minska de regionala skillnaderna inom och mellan länderna. Sverige är för 
närvarande inne i sin tredje programperiod. I denna programperiod, 2007 – 2013, satsas med 
nationell medfinansiering mer än 30 miljarder kronor i olika strukturfondsprojekt. Medlen ska 
användas för insatser för regional utveckling, sysselsättning och kompetenshöjning i hela landet. 
Uppgiften är regional tillväxt och fler i arbete! Strukturfonderna ska fungera som ett slags 
riskkapital. Medlen ska investeras i utvecklingsprojekt som ökar den innovativa förmågan och 
leder till nya jobb och företag. Landet täcks av åtta s.k. NUTS II-regioner. För vart och ett av 
dessa har ett programdokument tagits fram i vilket satsningarna inom ett antal insatsområden 
har definierats; innovativa miljöer, entreprenörskap, tillgänglighet o.s.v. Sveriges 
sammanhållande strategi för programperioden formuleras i en s.k. ”En nationell strategi för 
konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 – 2013”.  
 
Resultaten och effekterna av de bägge hittillsvarande programperioderna med strukturfonder är 
emellertid inte de allra bästa. Under förra programperioden genomförde Riksrevisionen (RiR 
2004:29) en granskning av den interna styrningen och kontrollen av strukturfonderna. 
Granskningen visade att kontrollen av strukturfonderna har varit inriktad på följsamheten av 
lagstiftningen och regelverk samt projektens ekonomiska redovisningar snarare än projektens 
effektivitet i förhållande till målen för strukturfonderna. Uppföljningen och utvärderingen av 
projekten har m.a.o. i allt för liten utsträckning handlat om hur projekten har bidragit till mer 
innovativa och tillväxtorienterade regioner. Det är en kritik som en del skulle vilja påstå gäller 
för stora delar av den projektbaserade regionalpolitiken. Riksrevisionens slutsats är att de 
organisatoriska lösningarna var så komplexa att de motverkade en effektiv resursanvändning: I 
stället för att fokusera att allt gått rätt till borde utvärderingarna löpande följa projekten för att se 
till att dessa i ett vidare sammanhang styr mot de mål som är formulerade.  
 
I en annan utvärdering, ”Effektutvärdering av de geografiska målprogrammen inom EG:s 
strukturfonder” (ITPS A2004:009), dras t.o.m. slutsatsen att den totala investeringen på 17,8 
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miljarder kronor åtminstone på kort sikt inte satte några som helst spår i Sveriges 
regionalekonomiska utveckling. Vad gäller inkomstutvecklingen i stödkommunerna jämfört 
med de kommuner som inte fick stöd, kunde inga positiva effekter påvisas. De tusentals 
projekten satte med andra ord inte spår som gick att avläsa i makroekonomiska nyckeltal. Men 
förväntningarna på regionalekonomiska effekter var kanske allt för högt ställda. 
Strukturfonderna kan knappast utvärderas som en centrifugal motkraft till den reguljära 
marknadsekonomins centripetala krafter. Även om de omsätter stora resurser så utgör de inte 
mer än några procentenheter av de totala satsningarna på regional tillväxt. De kvantifierbara 
effekterna i form av inkomstutjämning och spridd ekonomisk tillväxt är med andra ord svåra att 
utvärdera och bedöma.  
 
Det hindrar inte att erfarenheter och kunskaper från alla de olika enskilda projekten i betydligt 
högre utsträckning rimligtvis borde bli föremål för allmän diskussion och föras vidare in i 
processen av projektgenerering om måluppfyllelsen ska höjas och legitimiteten för offentligt 
finansierade utvecklingsprojekt ska öka. I denna programperiod har följaktligen Kommissionen 
ändrat utvärderingsupplägget från traditionella halvtidsutvärderingarna till ”on-going 
evaluation”(se Indicative Guidelines on Evaluation Methods 2006). ”On-going evaluation” 
benämns följeforskning på svenska. Kritiken mot bristerna vad gäller lärande och återföring i 
den projektbaserade regionala utvecklingspolitiken har inneburit att medlemsländerna har 
tilldelats tre uppgifter. För det första förväntas man utforma en utvärderingsansats som präglas 
av fortlöpande utvärdering och följeforskning (on-going evaluation!) i program och projekt. För 
det andra ska man visa att man bygger utvärderingskapacitet (evaluation capacity building!) 
som kan ta sig an de nya kraven på följeforskning. För det tredje sägs uttryckligen från 
Kommissionen att erfarenheterna och kunskaperna från utvärderingsinsatserna i betydligt högre 
utsträckning ska föras tillbaka i ett kontinuerligt lärande i program och projekt liksom i offentlig 
diskussion (public debate!) om regionala utvecklingsstrategier. Det handlar om att se till att ett 
kontinuerligt lärande, som baseras på fortlöpande utvärderingar, sker som undan för undan höjer 
kvalitén i projekten och återför kunskaper in i den regionala utvecklingspolitiken. Ansvariga för 
uppgifterna är de myndigheterna som administrerar strukturfonderna, Nutek och ESF-rådet. För 
att genomföra dem måste dock även de åtta regionala strukturfondspartnerskapen, ett i varje 
NUTS II-region, som skall prioritera bland projektförslagen involveras (se bl.a. Svensson och 
Nilsson 2008 om partnerskapsarbete). 
 
Problemen med den projektbaserade regionala utvecklingspolitiken 
 
Det finns flera problem med den projektbaserade regionala utvecklingspolitiken. Man kan vara 
kritiskt mot hur medlen fördelas mellan regionerna. Mål och ambitioner med de olika 
programmen är många gånger väldigt ambitiösa men tyvärr inte alltid realistiska. Ett avgörande 
problem har dock varit det otillräckliga lärandet från projekten. Allt för ofta uppfinns hjulet på 
nytt. Projekt initieras utan att grundas på erfarenheter och kunskaper från likartade projekt som 
redan har genomförts. Problemen med den projektbaserade regionala utvecklingspolitiken kan i 
viss utsträckning illustreras med den kritik som riktats mot strukturfonderna. 
 
De sammanfattande omdömena från tidigare programperioder med strukturfonderna är kritiska 
särskilt mot bristerna i lärandet i och från projekten. I utredningen Stärkt konkurrenskraft och 
sysselsättning i en ny geografi – en samlad förvaltning med politisk styrning (SOU 2005: 93) 
framhålls att trots att strukturfonderna tillsammans med den nationella medfinansieringen 
omfattar mycket stora ekonomiska resurser är det svårt att se positiva effekter på näringsliv och 
sysselsättning. Man menar att resurserna i alltför hög grad gått till många små projekt utan 
enhetliga mål och sammanhang. Det kan m.a.o. ifrågasättas, menar man, om de verkligen 
stödjer en strukturomvandling mot innovativare och växande regioner.  
 
Vidare påpekas i ovanstående utredning (SOU 2005: 93, s 55) bör ”formerna för 
erfarenhetsutbyte och lärande inom och mellan organisationens olika nivåer men också inom 
och mellan regioner möjliggöras i syfte att genom återkoppling kunna dra nytta av varandras 
erfarenheter.” I utredningen framhålls att uppgiften för förvaltningsorganisationerna i den nya 
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programperioden bör vara att stödja metodutveckling och återföring av resultaten från projekten 
till en bred grupp av intressenter om de skall leda till förnyelse av landets län och regioner. 
Kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar nära den operativa verksamheten, i projekten och 
på den regionala nivån, borde, menar man, lägga grunden för ett lärande som främjar innovation 
och förnyelse. Lärandet inom och mellan projekten måste bli bättre liksom återföringen i den 
regionala diskussionen om effektiva tillväxt- och utvecklingsstrategier.  
  
En tydlig kritik mot det projektbaserade organisationen återfanns redan i Nuteks 
halvtidsutvärderingar i den tidigare programperioden (Infonr 039-2004). Där argumenteras för 
att genomförandeorganisationen i ökad utsträckning för det första bör främja lärande mellan 
projekten samtidigt som mer ansträngningar ägnas åt systematisk uppföljning och återföring av 
resultaten från de olika projekten. För det andra framhålls, att det bör krävas, att projekt över en 
viss storlek budgeterar för en egen fortlöpande utvärdering av projektet. Återföring och lärande 
måste bli bättre om dessa undan för undan ska bli mer innovativa och leda till nya jobb och 
företag. För det tredje menar man att förankringsarbetet måste göras grundligare, inte minst vad 
gäller näringslivets deltagande, om projekten ska bära frukt långsiktigt. Projekt formuleras och 
startas inom områden där den regionala myllan är alltför grund. Eftersom projekt finansierade 
med offentliga medel p.g.a. statstödsregler och krav på konkurrensneutralitet inte får drivas som 
stöd till enskilda företag krävs ett uthålligt förankringsarbete, något som inte alltid blir gjort. 
Det föreligger en bristande förståelse för att innovationer kräver ett affärsmässigt 
förhållningssätt och att innovationer för att leda till affärer måste knytas till möjliga kunder.  
 
Ett svar på kritiken från den förra programperioden har blivit att i programperioden 2007 – 2013 
sträva mot färre och större projekt som definieras inom ramen för de regionala 
tillväxtprogrammen. Här finns det emellertid anledning att varna för att styrningen mot färre och 
större projekt riskerar att ytterligare spä på problemen i den projektbaserade regionala 
utvecklingspolitiken om man inte samtidigt satsar på fortlöpande utvärdering och återföring. I 
denna programperiod har följaktligen utvärderingsupplägget ändrats till, ”on-going evaluation”, 
fortlöpande utvärderingar eller följeforskning. Syftet med följeforskningen är att fortlöpande 
utvärdera projekten för få underlag till nya vägval och alternativa aktiviteter som bättre leder 
projekten mot effektmålen. Ambitionen är att skapa en kedja från resultatutvärderingen i de 
enskilda projekten till utvärdering av projektens långsiktiga effekter och projektens vidare 
kopplingarna till de regionala utvecklingsstrategierna. 
  
Indikators- och uppföljningssystemen 
 
Kritiken mot bristande analys, reflektion och lärande i de många olika projekten handlar många 
gånger om en övertro på indikators- och uppföljningssystemen (Kempinsky 2004: 334). 
Systemen för uppföljning och utvärdering har inte alltid varit designade för utvärdering under 
vägs och kritisk analys av uppnådda effekter. Många projektledare är duktiga på att initiera och 
genomföra projekt men mindre ambitiösa när det gäller att jämföra, analysera och reflektera 
samt kommunicera resultaten från de olika projekt som har bedrivits. Erfarenheterna från 
projekten diskuteras i liten utsträckning och det beror många gånger på att indikators- och 
uppföljningssystemen inte uppmuntrar till diskussion och lärande. I allt för lite utsträckning 
genereras kunskaper om vad som har varit lyckat respektive mindre lyckat i projekten. Istället 
för att uppmuntra till en konstruktiv offentlig diskussion har utvärderingsrapporter och 
uppföljning många gånger handlat om dokumentation och teknikaliteter i ärendehanteringen. 
Även när finansiärerna kräver detaljerade läges- och slutrapporter har systemen för att ta hand 
om informationen och föra den vidare varit bristfälliga. 
 
Riktigt illa blir det när systemen för uppföljning och utvärdering inte förmår fånga de 
erfarenheter och kunskaper som har arbetats upp i projekten. Bristerna i indikatorsystemen 
handlar både om bristande relevans och bristande validitet i indikatorsystemen. Indikatorerna 
för uppföljning av strukturfonderna är många, alltför många skulle många hävda, och de mäter 



 4 (14) 

inte alltid det som bör mätas. En hel del av indikatorerna har en begränsad användbarhet för att 
visa på resultat och effekter av programmen. Exempelvis är det inte säkert att en indikator som 
mäter antalet nyskapade kluster fångar framgångar med klustersatsningar. Framgångsrika 
sådana satsningar kan istället handla om färre men starkare nationella kluster. Bristerna i 
definitionen av indikatorerna har dessutom gjort att de inrapporterade resultaten måste tolkas 
med stor försiktighet. Vad är exempelvis ett nyskapat jobb? Hur lång tid efter att ett projekt har 
avslutats ska ett nyskapat jobb finnas för att räknas som ett jobb skapat av projektet? Ytterligare 
ett problem som framhålls är att näringslivet, den viktigaste målgruppen för programinsatserna, 
inte deltar i tillräcklig utsträckning. Dessutom borde de horisontella målen – jämställdhet, 
integration och hållbar miljömässig utveckling i större utsträckning arbetas in i projekten. 
 
Ett illustrerande exempel 
  
Kritiken av den projektbaserade regionala utvecklingspolitiken är en utmaning – för framtida 
regionalpolitiska satsningar men allra helst för det framtida utvärderingsarbetet. Uppfattningen 
att denna politik inte drivs på bästa sätt vad gäller kvalitet och kontinuerligt förbättringar kan 
illustreras med den beskrivning som Peter Wennblad (2008) ger i tidskriften Neo av 
satsningarna på GIP, Gotland Interactive Park. Gotlands kommuns och EU:s strukturfonders 
satsade 66 miljoner på detta projekt som handlar om spelutveckling och interaktiva medier. På 
Gotland har kommunen tagit över ansvaret för utvecklings- och tillväxpolitiken från 
länsstyrelsen. Ön var en av första fyra försöksregionerna i vilka ansvaret för tillväxt och 
utveckling regionaliserades. Även om sista ordet säkert inte är sagt i frågan om huruvida GIP-
satsningen var helt fel finns det anledning att ta kritiken på allvar eftersom den illustrerar 
problemen med den projektbaserade regionala utvecklingspolitiken. 
 
Wennblad (2008) drar stora växlar på problemen med GIP-projektet. Han menar att de inte bara 
är förgörande för GIP-projektet utan illustrerar problemen överhuvudtaget i den projektbaserade 
regionala utvecklingspolitiken. Trots hundratals miljarder i riktade stöd och tillväxtsatsningarna 
är resultaten mediokra om än några, enligt Wennblad. Utmärkande för många för att inte säga 
de allra flesta projekten är, menar han, att de har drivits utan förankring i näringslivet och med 
bristande koppling till kunder och marknader. Innovationshöjden i projekten har allt för ofta 
definierats utifrån utbudssidan. GIP-projektet var innovativt vilket är ett krav när det gäller 
strukturfondsfinansiering men inte i förhållande till marknaden och kundefterfrågan. 
Erfarenheterna från projektet tycks inte ha tagits tillvara på ett systematiskt sätt. Från Gotlands 
kommun menar man dock att Wennblad underskattar det lärande som trots allt skedde (Gotlands 
Allehanda 2008 06 24).  
 
Wennblads (2008: 30 – 31)slutsats är inte nådig. ”Sedan millennieskiftet har staten betalat ut en 
bra bit över 100 miljarder kronor till tusentals olika kommunala och regionala tillväxtprojekt… 
statliga medel pumpas ut till de projektägare som med mer eller mindre kreativa skrivövningar 
lyckats få sina ansökningar att passa in under rubrikerna på de fastslagna profil- och 
utvecklingsområdena… Resultat: noll och intet.” Enligt Wennblad (2008: 26) har Gotlands 
kommun i skön förening med Högskolan på Gotland förtrollat statsmakterna med ett etablerat 
kluster inriktat mot interaktiva media och spelutveckling. GIP var från början samlingsnamnet 
på högskolans teknik- och forskningspark, bestående av högskolans utbildningar och forskning i 
spelutveckling. Successivt inordnades sedan fler och fler verksamheter i GIP. En s.k. 
företagsinkubator startades där GIP skulle bistå med s.k. professionell affärscoaching och 
ändamålsenliga lokaler till spelstudenter som ville starta eget inom området.  
 
För att satsningar av GIPs karaktär skall ha förutsättningar att bli framgångsrika bör det finnas 
ett näringsliv i regionen som kan utgöra grogrund. Här har uppenbarligen Wennblad poänger i 
sin kritik. Framgångsrik professionell affärscoaching kan knappast initeras utan att det finns en 
etablerad företags- och affärskultur inom området. Man måste bygga vidare på verksamheter 
som redan är etablerade. Utan en djup förankring i en sådan mylla finns det inga etablerade 
företag att lära sig av och med. Det handlar om att både konkurrera och samarbeta med 
etablerade företag, att ge och ta från andra om man skall lyckas. Det måste finnas en bas i 
företag, entreprenörer och riskkapitalister som verkligen vill driva fram affärsverksamhet inom 
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området. Inom forskningen pratar man om ”path dependence”, stigberoende, för att kluster och 
industriella distrikt skall utvecklas och blomstra (Berggren, Brulin och Laestadius 1999). 

 
Utgångspunkten för projekt som GIP är vidare att de skall vara innovativa. Länder som Sverige 
med modern industri och infrastruktur får del av EU:s strukturfonder eftersom man utlovar att 
göra särskilda satsningar på innovativa regionala utvecklingsprojekt. Löpande verksamhet ska 
inte finansieras med strukturfonderna. Emellertid ska inte satsningarna främst vara nyskapande. 
Det är inte nydanande forskning som ska finansieras med strukturfondsmedel utan innovationer 
d.v.s. affärsidéer och utvecklingsprocesser som ska gå att omsätta i affärer. Projekten skall vara 
nyskapande på ett sätt som genererar nya jobb och företag. Med hjälp av strukturfonderna ska 
man kunna göra riskfyllda satsningar som marknaden inte omedelbart är villig att finansiera. 
Genom satsningarna på GIP utlovades 40 nya företag och 400 ny jobb. Om man skall nå sådana 
tal går det inte att vara nyskapande och innovativ i största allmänhet utan det måste finnas 
tydligt fokus på möjliga marknadsnischer och kundsegment. Frågan är i vilken utsträckning 
satsningar på idéer som har sin utgångspunkt i forskning och studentuppsatser vid en högskola 
har förutsättningar att bli innovativa på marknaden d.v.s. har som syfte att leda till affärer, nya 
jobb och företag? Många gånger är drivkraften hos studenter och forskare snarare nyskapande i 
ett mer akademiskt eller vetenskapligt sammanhang. Utan att fläta samman sina ambitioner med 
ett näringsliv som lärt sig att skapa tjänster och produkter i innovativ interaktion med kunder på 
den marknadsnisch man befinner sig i är det ofta svårt skapa affärsidéer och att finna en 
varaktig efterfrågan. 

 
Lär av riskkapitalisterna! 
 
Vilka slutsatser bör man dra från den kritik som riktats mot den projektbaserade regionala 
utvecklingspolitiken? Gör Wennblad en rättvis bedömning som utifrån GIP bestämmer sig för 
att offentligt finansierad regional utvecklingspolitik i allmänhet är dömd att misslyckas. De 
brister han visar på – dålig förankring i näringslivet, nyskapande som inte är kopplat till 
marknader och kunder samt bristande återföring och lärande – är kanske snarare generella 
brister i innovativa utvecklingsprojekt, antingen de drivs med offentliga medel eller av 
exempelvis riskkapitalister. För bara något decennium sedan gick luften ur IT-ekonomin. Den 
karaktäriserades av riskkapitalister som trodde sig veta var de framtida stora vinsterna skulle 
uppstå (Brulin 2002: 71). Entreprenörer som inte var jordade i någon tillväxtmylla försågs med 
stora resurser. Utan att veta hur de skulle nå marknader och kunder tilläts de göra stora 
satsningar. Lärandet var obefintligt. Kunskaper och erfarenheter som exempelvis de 
boråsbaserade svenska postorderföretagen hade förvärvat under decennier bortsåg man helt från 
i de spektakulära satsningar som företag som Boxman och Dressmart gjorde. Förlusterna blev i 
miljardklassen.  
 
En riklig förekomst av privata investerare, s.k. affärsänglar, är av stor betydelse för innovativ 
regional utveckling. Men även dessa misslyckas om de inte ger stöd till och kräver kontinuerligt 
lärande av de entreprenörer och kring de företagsidéer som de finansierar. Förutom att bidra 
med ekonomiska resurser bidrar framgångsrika riskkapitalister med många andra viktiga 
resurser som gör entreprenörerna innovativa. När de delar med sig av sin kunskap lägger de 
grunden för en framgångsrik utveckling i projekten och av företagsidéerna. Precis som duktiga 
programförvaltare bidrar riskkapitalisterna med strategisk orientering till sina entreprenörer 
(projektledare!), övervakar att projekten går i rätt riktning och visar på nyskapande idéer och 
resurser som kan utnyttjas (Politis 2008). De är m.a.o. som mentorer åt sina projektledare, 
entreprenörerna, de lägger grunden för nya företag och framtida jobb. Wennblads framställning 
ger en bild av att de programansvariga för GIP uppenbarligen inte har fungerat som de duktiga 
riskkapitalister de borde, antingen det beror på bristande förutsättningar eller kompetens. 
Riskkapitalister som styr verksamheten med ”fjärrkontrollen” – portföljanalys, riskspridning 
och indikatorer på förväntad avkastning – riskerar liksom programansvariga att missa avgörande 
information och kunskapsspridning som skulle kunna ha hjälpt entreprenörer som riskerar att 
misslyckas. 
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Delad kunskap för gemensam utveckling 
 
Hur drivs innovativa regionala utvecklingsprocesser? Vad kan vi lära av de framgångsrika 
regionerna, exempelvis i södra Tyskland, nordöstra Italien eller varför inte vår egen 
Gnosjöregion (Berggren, Brulin och Gustafsson 1998)? Den geografiska närheten antas främja 
utbyten av olika slag mellan företagen. En viktig förutsättning för att nå framgång med 
projektbaserad utvecklingsverksamhet är uppenbarligen att den drivs i nära samverkan med 
näringslivet i lokalsamhället och regionen. Det handlar om att arbeta tillsammans i 
projektorganisationer som företagen har stor tillit till. Framgångsrika projekt drivs av lokala 
utvecklingsorganisationer som företagen känner att de har access till och har hög legitimitet hos 
dem. ”Competitive advantage is not limited to the acquisition of codified knowledge and that 
are available world wide; it is dependent on the institutional and social capital that fosters the 
acqusition and utilization of codified and tacit knowledge. Increasingly, both the institutional 
and the social variables that affect this capacity are found at the regional and local level (Wolfe 
2004: 4).” 
 
Klusterdynamik i perifera regioner 
 
Kan dynamisk lokal och regional utveckling stödjas? I avhandlingen Cluster Dynamics and 
Industrial Policy in Peripheral Regions - A study of cluster formation as a local development 
process ifrågasätter Cali Nuur (2005) den nedgörande slutsats som kan dras av problemen med 
den regionala utvecklingspolitiken. Han menar att regional utveckling kan stödjas inte bara där 
dynamiska kluster redan finns, exempelvis  Gnosjö (skärande metallbearbetning och polymerer) 
eller Uppsala (biotech) utan även i perifera regioner. Hur gör man om man vill stödja 
klusterdynamik i exempelvis perifera regioner? Går det över huvud taget? Nuur tar upp 
möjligheter och begränsningar i en aktiv utvecklingspolitik. Han menar att ett kluster går att 
skapa, medan det är svårare att tvinga fram den speciella dynamik som finns i de framgångsrika 
klustren. Han skiljer mellan kluster och klusterdynamik. Klusterdynamik handlar om 
samverkan, relationer och förtroende - och sådant tar tid att bygga. Dynamisk regional 
utveckling exempelvis i form av kluster går inte att ”trigga igång”, men om det finns något att 
bygga ifrån kan det gå. I exemplet Ljusdal la en driftig entreprenör grunden till ett kluster. Det 
har sedan fått 30 år på sig att utvecklas. 
 
I tre fallstudier belyser Nuur (2005) olika former av klusterbildningsprocesser. Det 
entreprenöriella caset handlar om klustret av callcenterföretag i Ljusdal. Där har det sedan 1970-
talet funnits ett framgångsrikt marknadsundersökningsföretag som har avknoppat ett antal nya 
företag. Undan för undan, genom olika projekt och insatser, har politikerna, kommunala 
tjänstemän, arbetsförmedling m.fl. lärt sig att samverka dynamiskt med näringslivet. Olika 
stödjande ”institutioner” har uppstått mellan näringsliv och det omgivande samhället. Även om 
en entreprenör gav upphov till klustret såg politikerna möjligheterna att bidra till utvecklingen 
av regionen genom att anpassa stödstrukturerna till näringslivets behov. På 1990-talet när IT-
utvecklingen kom igång kunde därför klustret ta fart på allvar trots tilltagande global konkurrens 
(Nuur and Laestadius 2007).  
 
Det andra fallet som Nuur benämner”policycaset” är däremot mera problematiskt. I Söderhamn 
försökte politikerna skapa ett dynamiskt kluster genom ett regionalpolitiskt åtgärdspaket. Det 
blev inte lyckat. Ett av problemen var att man inte tog hänsyn till de förutsättningar som fanns i 
Söderhamn. Man försökte kopiera en lösning som hade visat sig framgångsrik på andra orter i 
Sverige. Utvecklingen fick inte ske organiskt som i Ljusdal och detta policyskapade IT-projekt 
lades ned efter ett par år. Det tredje caset, hybridcaset ”Flygstaden”, kan bäst beskrivas som en 
blandning mellan det entreprenöriella och det policyskapade caset. Klustret initierades av 
politiker men drivs efter ett par år av privata initiativ. Fallet är fortfarande i sin linda, men har 
ännu inte visat på någon större dynamik.  
 
Den slutsats som kan dras från jämförelsen av de tre casen är att det går att stödja regional 
utveckling med hjälp av regionalpolitiska insatser om dessa drivs i ömsesidigt stödjande projekt 
och inom ramen för förtroendeskapande institutioner. Den slutsatsen förstärks av ITPS 
(A2004:009) utvärdering som avslutas med en jämförelse av hur projektverksamheten bedrevs i 
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Ljusdal och Ovanåker. Dessa två kommuner med likvärdiga grundförutsättningar och ungefär 
samma mängd tilldelade projektmedel per capita utvecklades väsentligt olika under förra 
programperioden, Ljusdal betydligt mer positivt än Ovanåker. Utmärkande för Ljusdal och 
liknande kommuner som varit framgångsrika är, framhåller man, att de kommunala 
näringslivsorganisationerna har hög legitimitet hos näringslivet och direkt access till företagen. 
Olika aktörer är delaktiga i och har en känsla för att kommunen bara kan utvecklas om alla drar 
sitt strå till stacken och man lyckas få företagarna att inse detta. I de framgångsrika 
kommunerna finns en organisatorisk beredskap och uppövad förmåga att driva olika 
utvecklingsprocesser, projekt och insatser. Företagarna är väl företrädda i olika 
utvecklingsaktiviteter och kommunens näringslivsorgan. I dessa kommuner går det att få 
företagarna och andra aktörer, utbildningsanordnare, arbetsförmedling, kommunernas 
företrädare m fl, att ta initiativ som gynnar nyskapande och kompetensutveckling. När dessa 
förhållanden föreligger kan en positiv – och väl spridd – kunskapsbildning som stödjer de 
regionala utvecklingsprocesserna initieras med hjälp av strukturfondspengarna. 
 
I Gnosjö delar man med sig av erfarenheter och kontakter! 

 
Forskningen om kluster har i huvudsak studerat agglomerationsfördelar, nätverksrelationer och 
kulturella aspekter (Wigren 2003). I Glenn Sjöstrands avhandling (2008) Gåvan i Gnosjö. 
Företagens relationer i ett industriellt distrikt riktas däremot fokus på de institutioner som 
befrämjar gemensam innovationsstödjande kunskapsbildning om marknader, kunder och 
produktionsprocesser. Sjöstrands forskning visar att framgångsrika regioner inte bara utmärks 
av täthet och närhet mellan ett antal likartade och kompletterande företag (kluster!) utan också 
av att det finns institutioner för ett ständigt pågående utbytet av kunskaper och erfarenheter 
(industriella distrikt!). Han menar att det är de samordnande institutioner som gör att 
exempelvis Gnosjöregionen kontinuerligt omvandlas och utvecklas. Man kan säga att det är just 
dessa institutioner som utgör Gnosjöandans ryggrad. Sjöstrand (2008:15) menar att till skillnad 
från kluster kan industriella distrikt sägas bestå av två separata och motsatta logiker. I 
industriella distrikt kompletteras och balanseras den rationalitet som gäller i marknadsekonomin 
med starka informella institutioner. Även i industriella distrikt strävar företagen efter att öka den 
ekonomiska vinsten genom att konkurrera och ta större marknadsandelar. I industriella distrikt 
är informella institutioner viktiga för att förklara möjligheterna till effektiva samordnade 
utbyten – utanför prismekanismen – på marknaden. I industriella distrikt finns en annan logik 
som regleras av sociala institutioner av ickeekonomisk karaktär och som istället styrs av en 
reciprocitetslogik, gåvoinstitutioner. M.a.o. är utbytena på marknaden i ett industriellt distrikt 
starkt beroende av att man delar kunskaper. Informella samarbeten vid sidan av marknaden 
leder till gemensam kunskapsbildning som är avgörande för framgångarna i den formella 
ekonomin d.v.s. på marknaden. 
 
Samarbetena och den gemensamma kunskapsbildningen i industriella distrikt mellan en mängd 
olika aktörer från fack och arbetsgivare till ideella organisationer och exempelvis kyrkor leder 
till en social ordning som får ekonomisk samordning och flexibilitet på marknaden som 
bieffekt. Flexibiliteten gynnar olika delar av produktionsprocesserna. Den innebär att det skapas 
en smidig samordning i produktionsprocesserna och i arbetsdelningen mellan företag. Den 
gemensamma kunskapsbildningen leder till att produktions- och transaktionskostnaderna 
minskar. Riskerna i samband med att nya företag startas eller i affärsrelationer mellan företag 
minskar. Gåvoinstitutionerna innebär exempelvis att företag som inte lyckas kan få hjälp från 
andra företag att komma igång och överleva kriser. Det kontinuerliga utbytet av innovativa idéer 
lokalt och regionalt väljer Sjöstrand att benämna ”gåvoekonomi”. 
 
Syftet med avhandlingen är trefaldigt: För det första att undersöka vilka förutsättningar som 
krävs för att en gåvoekonomi ska växa fram. Det andra är att förklara hur en denna påverkar den 
formella ekonomins funktionssätt, främst samordningen av ekonomiska utbyten och 
flexibiliteten i produktionen. Han vill särskilt förklara vilka effekter gåvoekonomin har på den 
formella ekonomin – marknaden. Hans tredje syfte är att undersöka hur strukturella förändringar 
i omvärlden – som ändrade efterfrågemönster, konjunkturförändringar, formalisering av 
affärsrelationer genom standardiserings- och kvalitetsinstrument och konkurrens från 
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låglöneländer – påverkar förutsättningarna för en gåvoekonomis och därmed ett industriellt 
distrikts överlevnad.  
 
Sjöstrand argumenterar för att genom gåvoutbyten inom begränsade sociala nätverk i en 
regional ekonomi, kan de sociala banden stärkas och gemensamt kunskapskapital skapas. Denna 
möjlighet finns i de industriella distrikten eftersom de utmärks av att den formella marknaden 
balanseras av den informella gåvoekonomin. Han menar att gåvoinstitutionen har fått en annan 
funktion som inte fanns i traditionella samhällen nämligen att underlätta den nydanande 
utveckling av lokala och regionala ekonomier. Genom att frigöra resurser utan att man behöver 
införskaffa dem på den formella marknaden och betala för dem i reda pengar lägger 
gåvoekonomin grunden för utvecklingen av och tillväxten i Gnosjöregionen. 
 
De goda förutsättningarna att bedriva även offentligt finansierade utvecklingsprojekt i ett 
industriellt distrikt som Gnosjöregionen kan exempelvis illustreras med EU Mål 4-projektet 
Lärande företagsnätverk (Brulin 2002: 136). Projektet syftade till att höja kompetensen hos 
medarbetarna i några viktiga företag i Gnosjöregionen – Thule, Peltor, Isaberg Rapid och Etac – 
samt hos deras underleverantörer. Tillsammans med IUC:t bestämde sig företagen att skapa 
lärcirklar kring produktutveckling, inköpsrutiner, kvalitetsfrågor och kompetensförsörjning samt 
arbetsorganisations- och arbetsmiljöfrågor. Medarbetare i samma position från de olika företag 
gavs möjlighet utbyta erfarenheter och kunskaper kring utvecklingsarbete under IUC:ts ledning. 
Även om man också före projektet hade ett utbyte innebar det att det skapades ett bredare, mer 
systematiskt utbyte. Ett av delprojekten, delprojekt produktutveckling, lever efter mer än ett 
decennium kvar som ett dynamiskt lärande mellan de fyra företagen och bl.a. 
Jönköpingshögskolorna. 
 
Enligt Sjöstrand (2008: 126) har företagare och andra i Gnosjöregionen ett otal olika platser att 
träffas och mötas under informella omständigheter. Man diskuterar den svenska 
samhällsutvecklingen i stort och vad som händer i lokalsamhället, ofta i samband med att de 
utövar idrott, samspråkar utanför butiken, eller går på officiella möten i bankstyrelsen. I alla de 
sammanhang som företagare möts skapas förutsättningar för gåvoutbyten. Det är endast VD-
möten, Industriföreningens möten och olika aktiviteter som Gnosjöregionens industriella 
utvecklingscentrum anordnar som direkt är formade för att man ska kunna samordna sina 
handlingar och utbyta information.  
 
Ett viktigt sätt att lyckas som inflyttad företagare i ett industriellt distrikt är att delta i 
gåvoinstitutioner, exempelvis kyrkorna och samfunden. Många företagare i Gnosjö använder 
dessa arenor för att möta andra företagare för att där komma överens om olika utbyten för sitt 
företags räkning, enligt Sjöstrand (2008: 73). Medlemskap i en kyrka möjliggör inträde till olika 
gåvoekonomiska utbyten. Bland de vanligast förekomna skälen till varför företagare är religiöst 
aktiva utan att vara religiösa, är av tradition och för att familjen är med. Men det finns exempel 
på företagare som har blivit medlemmar i en kyrka för de gåvoekonomiska fördelarna som 
skapas när man får tillträde till nätverk och socialt kapital. Den kanske vanligaste typen av gåva 
är förmedling av information om nya affärer eller om kunder, leverantörer och att dela med sig 
av eller överlämna en order som de själva inte kan klara av till någon annan företagare i bygden. 
Tillgång till teknisk ”know-how”, senaste produktionstekniken, nya kundsegment och liknande 
information är avgörande för företagens framtid. Företagare tipsar om affärer och de 
rekommenderar andra till kunder om de själva inte kan leverera. 
 
Möjligheterna att utveckla entreprenörskap, inom exempelvis etniskt företagande, och för 
monetärt resurssvaga, handlar många gånger om att ingå i en social ekonomi av typen 
gåvoekonomi. Gåvoekonomin bidrar till att nya entreprenörer i industriella distrikt får resurser 
att delta i konkurrensen på nationell och global nivå. Men även om Gnosjöregionen i många 
avseenden är ett innovativt industriellt distrikt inom metall- och plastproduktion så räcker inte 
det i framtiden. Särskilt kvinnorna vill bort från ett arbetsliv som förknippas med manliga 
karriärer och arbetsförhållanden. Därför försöker man även i Gnosjöregionen länka i nya 
drivkrafter för ett växande, mer kreativt arbetsliv som präglas av exempelvis design, mångfald 
och kultur (Brulin och Emriksson 2005: 35). 
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Regionala innovationssystem eller delad kunskap? 
 
Det är svårt att förutse vilka nyskapande idéer som har förutsättningar att bli innovationer som 
omsätts i värdeskapande produktion. Det finns inga garantier varken att offentligt finansierade 
utvecklingsprojekt eller riskkapitalfinansierade entreprenörer kommer att lyckas. Det ligger i 
sakens natur att det är riskfyllda verksamheter. Men när sociala institutioner skapas där man 
byter information, kunskaper och kontakter hålls sökprocesser vid liv som undan för undan 
”letar upp” nya affärer och leder till regional utveckling. Att det inte finns någon genväg till 
innovationer och tillväxt visar diskussionen om innovationssystem. 
  
Efter något decennium med offentliga satsningar på s.k. regionala innovationssystem har även 
denna föreställning om hur man stödjer regional utveckling börjat möta en tilltagande kritik 
(Doloreux, David and Saeed Parto 2004). Kritiken går ut på att innovativa miljöer som skapar 
nya produkter och affärsidéer uppstår genom att aktörer från akademi, näringsliv och 
myndigheter ”påtvingas” en föreställning om samverkan i den regionala kontexten. Kritiken kan 
sammanfattas i tre punkter  (Laestadius och Ylinenpää 2007: 301). För det första är man kritisk 
mot att man i innovationssystemansatsen utgår från att lokal och regional utveckling kan skapas 
i ett mekaniskt system, det regionala innovationssystemet. Men utan tillämpning d.v.s. 
värdeskapande produktion och affärer är inte nya idéer innovationer. Systemmetaforen fångar 
inte inslagen av slumpmässighet och överraskande relationsskapande i de flesta framgångsrika 
innovationsprocesser. Inte alltför sällan döljs inom denna en syn på forskningen som 
överordnad tillämpningen. För det andra finns det en tendens till att den som skall se till att det 
idéerna blir affärer, entreprenören, reduceras till en fotnot i den här typen av eleganta 
policysystem. För det tredje överdrivs kraftigt betydelsen av närhet till en regional högskola 
eller ett universitet i regionala innovationssystemansatsen. Är verkligen vetenskapssamhället 
bäst lämpat för innovativ verksamhet och varför skulle det vara mindre värt att ha kontakt med 
forskare och andra idégivare på avlägsna platser i en allt mer globalt sammanbunden värld? 
 
Regionala innovationssystemansatsen utgör, enligt kritikerna, som en allt för trång kostym 
anpassad för nationell policymaking. I själva verket utmärks framtagning av nya produkter, 
processer och tjänster av korsvisa återkopplingar och gemensamma åtaganden mellan olika 
företag och aktörer, konsulter och forskningsinstitutioner på en mängd olika nivåer och 
geografiska platser. Dessa återkopplingar och samarbete kan inte planeras på förhand utan 
måste få växa fram under innovationsprocessernas gång. Grunden för innovationsprocesser 
utgörs, precis som i Gnosjö, av samtal och samordning mellan människor ofta bundna till en och 
samma plats men med många kontaktpunkter utanför regionen, nationellt och globalt. 
Innovationsprocessernas subjekt är inte abstrakta faktorer och mekanismer utan människor som 
deltar i reflexiva individuella och kollektiva möten och handlingar. Innovativa miljöer skapas 
inte i system utan av relationella tillgångar. Relationsskapande är till många gånger platsbundet 
men också alltmer oberoende av geografin.  
 
Det lokala och regionala territoriet har en framträdande roll. Men det regionala närområdet kan 
inte tillåtas stängsla in innovationsprocesserna. Innovativa miljöerna bör kanske inte liknas vid 
kluster eller regionala innovationssystem utan snarare betraktas som communities med väl 
utvecklade kontaktpunkter såväl i regionen som utanför både nationellt och globalt. Tillitsfulla 
och ömsesidiga band liknande de som finns i en gåvoekonomi av Gnosjöregionens karaktär 
lägger grunden för utbyten av kunskaper, kontakter och gemensamma åtaganden. Samtidigt 
ställer globaliseringen den svenska ekonomin inför en allt snabbare omvandling. En allt 
snabbare utveckling av vetenskap och teknik med avancerade kunskapsbaser i helt nya regioner 
tvingar regionala utvecklingsprojekt att ta hänsyn till nya noder i kunskapsnätverken. 
Internationell omlokalisering och outsourcing av produktion och utveckling tvingar regionala 
utvecklingssatsningar att ta nya hänsyn om de skall ha förutsättningar att bli framgångsrika 
 
Ett illustrerande exempel på en sådan community är The Packaging Arena. The Packaging 
Arena är en plattform av initiativ som skapats av ett flertal olika aktörer i Värmland. 
Utgångspunkten har inte varit innovationssystemet utan relationsbyggandet. Koordinator är en 
ekonomisk förening som har till uppgift att stötta arenans fortsatta utveckling till att bli en 
innovativ miljö. Denna skapas från konsument- och brukarperspektivet, en viktig aktör är 



 10 (14) 

exempelvis ett lokalt marknadsundersökningsföretag. Detta företag har på senare tid 
specialiserat sig på know-how om vilken typ av förpackningar människor vill ha i framtiden. 
Andra deltagare i arenan är självklart de stora pappersföretagen i regionen. Men också Karlstads 
universitet är med i form av Centrum för tjänsteforskning som börjat inrikta sig på 
förpackningar som en ”tjänst” liksom Cerut som följeforskar kring arenans regionala betydelse. 
Men ambitionen har hela tiden varit att skapa relationer till de som är i ”världsklass” när det 
gäller förpackningar – maskinindustrin i Bogna, TetraPaks utvecklingsavdelning i Modena, den 
amerikanska förpackningsindustrin m.fl. 
 
Gemensam kunskapsbildning 
 
Mycket tyder på att det saknas systematik, reflektion och erfarenhetsåterföring i det 
projektbaserade regionala utvecklingsarbetet. En uppgift som blir allt viktigare regionalt är att 
kunna prioritera bland olika projektinitiativ så att dessa lägger ett gemensamt pussel d.v.s. bildar 
en dynamisk helhet. Projekt tycks väljas och väljas bort på godtyckliga grunder. De som har rätt 
kanaler har antagligen försteg. De som kan visa på uppbackning, som offentlig medfinansiering 
har försteg framför andra initiativ trots att de kan kanske inte är de som är bäst förankrade i den 
regionala näringslivsmyllan. Även om projektinitiativ ska väljas för att de är prioriterade i de 
regionala tillväxtstrategierna är det inte säkert att de verkligen ”klockar” i en större helhet. Hur 
ofta lägger partnerskap och andra regionala utvecklingsaktörer pussel av olika projektinitiativ så 
att plattformar av initiativ formeras som når kritisk massa och blir långsiktiga? Har man 
kunskaper och erfarenheter från pågående projekt och en omvärldsorientering som möjliggör 
strategiska val? 
 
I och med att närings- och tillväxtpolitiken undan för undan regionaliseras ökar det regionala 
ansvaret att prioritera inom den inriktning som regionen har slagit in på. Alla projektinitiativ 
inom ramen för den valda inriktningen kan inte och kommer inte att kunna prioriteras. Att 
regionalt kraftsamla inom ramen för olika former av partnerskap är en väg att samlas för att göra 
prioriteringar. Samtidigt är det viktigt att det inte bara är det etablerade närings- och arbetslivets 
initiativ som får chans att utvecklas. Man måste också våga tänka nytt, prioritera nya satsningar.  
  
Rimligtvis bör kommuner och regioner göra sina tillväxtfrämjande insatser där 
marknadslösningar inte fungerar eller fungerar mindre bra. Det handlar om att i den regionala 
utvecklingsplaneringen kunna formulera en långsiktig inriktning på de initiativ man förväntas ta 
för att främja den regionala tillväxten. Om dessa skall ha någon effekt bör inriktningen 
formuleras i samverkan med ett antal aktörer på såväl lokal som regional men även nationell 
nivå. Det handlar bl.a. om att i näringslivet och bland kommunerna i regionen förankra en viss 
inriktning. Det handlar också om att skapa förståelse för att det är initiativ inom ramen för den 
gemensamt definierade inriktningen som man förväntar sig och som man kommer att verka för 
nationell uppbackning för från myndigheter m.fl. I den regionala utvecklingspolitik som växer 
fram är en viktig uppgift att hos olika myndigheter skapa en samverkan mot den regionala nivån 
kring tillväxtinitiativ och innovativ förnyelse.  
 
Men det räcker inte att bara välja inriktning i det regionala tillväxtarbetet och prioritera inom 
denna. Istället är det kanske när prioriteringen har gjorts som den viktigaste uppgiften tar vid, 
nämligen att stötta och fortlöpande utvärdera de projektinitiativ som har valts. Hur mycket av 
det regionala utvecklingskapitalet släpps iväg till projekt och aktiviteter utan att dessa får den 
stöttning de behöver för att ha en rimlig chans att bidra till en uthållig regional utveckling. Olika 
former av samhällsentreprenörskap – social entrepreneurs – är många gånger avgörande för att 
driva projektinitiativ framgångsrikt. Processledare som kan driva klusterinitiativ, gränsgångare 
som kan göra de korsbefruktningar, ”animators” som kan regissera och ge näring till lokala och 
regionala utvecklingsprocesser är ofta avgörande för att projekten ska bli framgångsrika och 
bilda en helhet som lyfter regionen.  
  
Lärande utvärdering 
  
I den bästa av världar fungerar den projektbaserade utvecklingspolitiken som experimentell och 
lärande mikroekonomi. Man satsar på projekt, utvärderar framgångar och misslyckanden. 
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Kunskap genereras som återförs i framtida projektgenerering. Projekten utvärderas vad gäller 
konkreta resultat men också hur de skapar långsiktiga effekter och bidrar till att de regionala 
utvecklingsstrategierna kan uppfyllas. Undan för undan lär man sig mer och mer om vilka 
projekt som är värda att satsa på och vilka som skall undvikas.  
 
Målet för strukturfondsprogrammen är att få fram nyskapande kunskap som kan bli 
innovationer och leda till nya jobb och företag. Men utvecklingsprocesser är komplexa. 
Utvärdering är en mycket viktig del i att formera uthålliga utvecklingsprocesser. Problemet är 
att det är svårt för att inte säga nästan omöjligt att direkt mäta framgångarna. Många menar att 
de traditionella utvärderingsmetoderna har spelat ut sin roll. En fokusering på omedelbara 
resultat riskerar att leda till att allt för mycket ansträngningar läggs på att göra allt rätt. 
Utrymmet för att analysera och styra om projektet mot de vidare mål och effekter som projektet 
ska generera försvinner. Utvärderingarnas roll blir att i efterhand bekräfta eller allmänt 
ifrågasätta utan att någon blir bärare av den upparbetade kunskapen (se t.ex. Brulin och Nilsson 
1995). Kontinuerliga utvärderingar däremot som pekar på alternativa aktiviteter och olika 
vägval gör att projekten undan för undan kan styras om och förbättras. Utvärdering bör därför 
snarare betraktas som en kontinuerligt pågående lärprocess förbättrar förståelsen för hur 
projekten länkas samman med den önskvärda utvecklingen av regionen. Uppgiften för regionala 
utvecklingsaktörer är att liksom affärsänglar med hjälp av den kunskap som arbetas upp undan 
för undan välja aktiviteter och riktning i projekt som leder till målen och de önskvärda 
effekterna. 
 
Mycket forskning och även traditionella utvärderingar spelar liten eller ingen roll i styrning och 
utveckling av olika program och projekt, eftersom dessa i allt för hög utsträckning följer sitt 
eget tempo. I verkligheten uppstår problem plötsligt eller genom att man undan för undan ser att 
en utvecklingsinriktning i ett projekt måste ändras eftersom det går i fel riktning. Inom sådana 
ramar blir en långsamt fungerande forskning och traditionella utvärderingar med långa 
datainsamlingsperioder, långa bearbetnings- och sena rapporteringstider en föga lämplig form 
för att utveckla efterfrågad kunskap. Innan rapporten ligger på bordet, är det antagligen för sent 
att åtgärda problemet eller att ändra den felaktiga strategin. Den stora fördelen med fortlöpande 
utvärderingar – följeforskning – är att dessa genererar erfarenheter och skapar legitimitet för 
kontinuerliga förbättringar i program- och projektarbete  (se Nutek R 2008 16). Om en 
projektplan med vissa målsättningar och aktiviteter har fått en finansiering för en treårsperiod är 
det svårt ändra riktning. Projektledning, ägare och styrgrupp är alla bundna till den plan som 
ligger till grund för projektet. En kritisk och konstruktiv fortlöpande utvärdering gör det möjligt 
för dem som ser problem och nya möjligheter att argumentera för nya vägval som kan leda till 
bättre resultat och starkare effekter. 

   
Om forskning eller utvärdering ska ha en praktisk betydelse, måste den i allt högre grad ske i 
real tid, d.v.s. samtidigt som förändringar och utvecklingsaktiviteter sker i det omgivande 
samhället. För att kontinuerliga förbättringar och en alternativ inriktning skall genomdrivas 
måste utvärderarna engagera sig i de projekt de utvärderar. De kan inte bara stå vid sidan av. 
Lärprocesser uppstår när de är med i och prövar sin retoriska förmåga för att klargöra för och 
övertyga program- eller projektledning vilka problemen och möjligheterna är. 
Kunskapsbildning i interaktiv samverkan tillför ett kritiskt perspektiv på projektarbetet 
samtidigt som de ingår i en konstruktionsprocess. Att belysa och synliggöra de möjligheter som 
finns i bättre organiserade och väl förankrade lokala och regionala projekt utgör ett viktigt bevis 
på att utvärderingarna spelar roll, d.v.s. sätter spår. Att både granska kritiskt och samtidigt 
tillsammans med projekt- och programledningen bidra till förbättringar är grunden i 
följeforskningen. 

 
Följeforskning syftar inte till att ge färdiga svar baserade på generella teorier. Avsikten är 
istället att förbättra handlingsstrategier i samarbete med berörda praktiker  (Nielsen and 
Svensson 2006). Följeforskarna i projekten ska erbjuda kunskap som är levande d.v.s. som kan 
användas för stegvisa, men också större strategiska, förändringar under projektets gång. 
Uppgiften är att leverera kunskap som bidrar till handling och strategiska val. Närheten till 
”verkligheten” är därför viktig, liksom kontinuitet och långsiktighet. Metoderna väljs efter 
uppgiften. En kombination av teorier och metoder är en nödvändighet för att ge en allsidig 
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belysning. Ambitionen bör vara att inte bara bidra till lärprocesser där strategier och inriktning 
ifrågasätts, utan även s.k. double-loop learning där roller och organisering sätts under luppen. 
Kontinuiteten i följeforskningen och den nära relationen till projekt- och programledning 
innebär att följeforskaren kan bli katalysator för förändring och ny riktningar i det 
projektbaserade regionala utvecklingsarbetet. Utvärderingssystemet med följeforskning ska göra 
strukturfonderna till en s.k. lärande organisation. 
 
Egentligen vet vi rätt lite om vad som skapar uthållig regional utveckling och tillväxt. Vi vet 
inte säkert om t.ex. utökat regionalt självstyre eller regionförstoring verkligen leder till att 
tillväxten ökar (ITPS R2008:004). Däremot kan vi med bestämdhet hävda att ett projektbaserat 
regionalt utvecklingsarbete som satsar på ett fortlöpande utvärderingsarbete för att öka lärandet i 
och om projekten har större förutsättningar att bidra positivt till effektivitet och kvalitet i det 
regionala utvecklings- och tillväxtarbetet.  
 
Med följeforskningsansatsen kan man argumentera för att en femte generation av 
utvärderingsinsatserna växer fram (se Guba and Lincoln 1989 och Rombach och Sahlin 2006: 
20). Den första generationen handlade om enkla mätningar och testningar. Utvärderarens 
uppgift var mätteknisk och handlade att identifiera upparbetade resultat. Den följdes av en andra 
generation utvärderingar som även var framåtblickande. Utvärderarna började utifrån uppmätta 
resultat försöka uttala sig om möjlig framtida måluppfyllelse i projekt och program. I den tredje 
generationen blev utvärderarens uppgift att levereras mer oberoende helhetsgranskningar där 
även mål och metoder diskuterades och ifrågasattes. I utvärderarens uppgifter låg en 
förbättringsambition av program och projekt men också allmänt samhälleligt. I den fjärde 
generationen utvärderingar framhålls att även utvärderaren är med och konstruerar verkligheten. 
Ett ”post-modernt” förhållningssätt påverkar utvärderingsarbetet. Interaktionen med olika 
intressenter ökar. Alla har rätt till ”sin sanning”, ”anything goes”. Övergripande mål och 
”berättelser” underkänns, ”lokala teorier” är det enda möjliga. I den femte generationen är 
utvärderarens huvuduppgift att fortlöpande, kritiskt och konstruktivt, utvärdera projekt och 
program för kontinuerliga förbättringar men också i relation till de övergripande målen som 
gäller för den projektbaserade regionala utvecklingspolitiken. Utvärderingsansatsen är m.a.o. 
rationell vad gäller mål och medel. Det är ett fokus på långsiktiga effekter, helst hållbar 
utveckling. Vidare utmärks ansatsen av ett lärperspektiv. Utvärderingarna skall leda till att 
resultat och kunskaper förs in i framtida projekt och program. Målet för den femte 
generationens utvärderingar är m.a.o. gemensam kunskapsbildning för regional tillväxt och 
hållbar utveckling. 
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