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Sammanfattning
Inledning
Kontigo har anlitats av Skaraborgs kommunalförbund för att genomföra en uppföljning och halvtidsutvärdering av Skaraborgs delregionala tillväxtprogram 2008 2013. Tillväxtprogrammet har som övergripande mål att ”göra Skaraborg till en mer
attraktiv och väl sammanhållen internationellt konkurrenskraftig region”. Programmet utgår från tre övergripande målbilder:




En attraktiv och synlig region
En konkurrenskraftig region präglad av hållbar tillväxt, innovation och förnyelse
En region med en långsiktigt hållbar infrastruktur

Utvärderingen har fokus på den programövergripande nivån. Syftet är att granska
och analysera programmets mål, logik och genomförande. Syftet är vidare att på projektnivå granska de realiserade och förväntade resultaten och potentiella effekterna
inom fyra av programmets prioriterade områden. En viktig del i uppdraget har varit
att analysera och bedöma hur jämställdhet har integrerats i tillväxtprogrammets olika
delar. Kontigo har därför genomgående arbetat med ett jämställdhetsperspektiv i
uppdragets alla delmoment.
Uppdraget har genomförts under våren 2011. Kontigos arbetet har bestått i att analysera program- och projektdokument samt att genomföra intervjuer med 13 nyckelpersoner, med god inblick i det delregionala tillväxtarbetet i Skaraborg, och analysera
resultat av intervjuerna. Kontigo har också utformat en webbaserad enkät som projektledare i 28 av tillväxtprogrammets projekt ombads besvara. Därtill har konsultteamet genomfört telefonintervjuer för de fördjupade med 12 av de 23 projektledare
som besvarade enkäten. Dessa intervjuer har legat till grund projektanalyserna.
Programmets mål och logik
Kontigo anser att det finns en logik mellan tillväxtprogrammets syfte och de tre måloch programområdena. På grundval av intervjuerna anser Kontigo att tillväxtprogrammets programområden är utformade med utgångspunkt i aktörernas gemensamma bild av delregionens styrkor och svagheter. Samsynen och stödet för prioriteringarna i tillväxtprogrammet är en styrka som kommunerna i många fall tar vara på
idag. Logiken blir dock något mindre tydlig när fokus vänds mot de tematiska och
specificerade prioriteringarna inom respektive programområde.
I sin nuvarande form kan tillväxtprogrammet liknas vid en Skaraborgsvision, mer än
som ett program för genomförande. Mål och analys i programmet är tydliga, hur målen ska realiseras och vem som har ansvar för att de blir realiserade är mer oklart.
Funktionen av en vision är inte främst att innehålla en logisk kedja mellan aktiviteter,
utfall, resultat och effekter utan att vara en samlingspunkt för ett gemensamt arbete.
Visionen skapar en plattform för samarbete och samverkan mellan aktörer med
sinsemellan olika agendor och som vision betraktat fyller Skaraborgs tillväxtprogram
precis den funktionen.
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Handläggning och genomförande
Utvärderingen visar att det finns ett stort stöd och uppskattning för både handläggningen och genomförandet av det delregionala tillväxtprogrammet i Skaraborg. Den
positiva bilden stöds av den enkät som skickats ut till projekten, där handläggningen
av tillväxtprogrammet får ett mycket högt betyg.
Utifrån intervjuerna drar Kontigo slutsatsen att kommunalförbundet intar en något
passiv roll i skapandet av nya projekt och i utvecklandet av nya projektidéer. Från
kommunalförbundets sida uttrycks däremot ett behov av att arbeta mer proaktivt
med projekten och i större utveckling bidra till deras utveckling. Detta finns det dock
inte resurser till i dagsläget. En lösning kan vara att intermediärer ges särskilda utvecklingsuppdrag från regionen inom prioriterade områden. En lösning med intermediära aktörer med uppgift att ta fram och driva större projekt finns till viss del
redan i Skaraborg genom initiativ såsom Gothia Science Park, IDC och Agroväst. Om
delregionen väljer att ta ytterligare steg en sådan riktning kan dessa kompletteras
med ytterligare aktörer för att täcka in fler av tillväxtprogrammets programområden
och prioriteringar i sina respektive kompetensområden.
Jämställdhetsintegrering
Jämställdhet är en uttalad ambition som ingår i principer och urvalskriterier av projekt. På programnivå tycks jämställdhet betraktas som en fråga som framförallt handlar om representation i olika delar av programmet. Kontigo menar att ökade satsningar inom tjänstesektorn, en sektor som idag förbises i tillväxtarbetet inom ramen
för tillväxtprogrammet, kan vara ett sätt att öka fokus på kvinnodominerade sektorer
i Skaraborg. En risk med att inte genomföra jämställdhetsanalys på programnivå är
att tillväxtmöjligheter i kvinnodominerade sektorer förbises. En ytterligare viktig
fråga att ställa sig i detta är för vem Skaraborg är attraktivt.
På projektnivå varierar hur väl man har lyckats integrera ett jämställdhetsperspektiv,
men generellt finns stora brister. Enkäten och de fördjupade projektintervjuerna visar en avsaknad av förståelse för att bristande jämställdhet är ett strukturellt problem. De behov som utkristalliseras är behovet av specifika kunskaper om jämställdhet inom den bransch eller det område där projektet verkar. Kommunalförbundet
driver tillsammans med Equality Development Center Skaraborg (EDCS) ett nätverk
för jämställd tillväxt, där deltagarna i de olika projekten får möjlighet att diskutera
sitt jämställdhetsarbete och öka sin kunskap om frågan. Utvärderingen pekar mot att
EDCS är en viktig aktör för jämställdhetsarbetet i projekten.
Projektens mervärde, genomförande, resultat, jämställdhetsintegrering
och framtid
En del av utvärderingen har också inneburit att titta närmare på ett urval av de projekt som bedrivs inom fyra av programmets prioriterade områden. En sammanställning av vår analys presenteras nedan. För en närmare genomgång av respektive projekt hänvisas läsaren till kapitel 5.
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Symbolerna betyder:
Övervägande

Mycket positivt

positivt

Projekt

Potentiellt
bidrag/mervärde

Företagsamt

lärande

Övervägande

Osäker eller oklar

Genomförande
och resultat

Jämställdhet

i

skolan
Nyföretagande Skaraborg

Idétrampolinen

Handlingsplan turism

Mötesindustrin

Samordnare Affärsdriven
Miljöutveckling

Energistrategier

SkaraborgsGas

IDC West Sweden

ProduktionsKompetensCentrum
Affärsutveckling och utbildning i FoU-projekt

FöretagsAcceleratorn
Skaraborg
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negativt

Framtid

Sammanfattande reflektioner utifrån projektanalysen
Projekten i Skaraborgs delregionala tillväxtprogram speglar de mer strategiska inriktningar som gjorts inom ramen för kommunalförbundets medel till tillväxtprogrammet. Den genomgående bilden av projektens förankring och genomförande är
att det förefaller ha fungerat väl, särskild vad gäller bidraget till ökad samverkan mellan olika aktörer i regionen. Bilden är också att projekten har högt ställda ambitioner
och i projekten är tilltron till deras regionala betydelse och bestående effekter generellt mycket stark. Projekten anser också måluppfyllelsen vara god och bedömer över
lag att man kommer att uppnå uppsatta resultat inom ramen för projektperioden.
Kontigo vill dock poängtera att effekter i form av exempelvis fler jobb, nya företag och
stärkta förutsättningar för befintliga företag kan ses först på längre sikt.
Många nyckelpersoner lyfter fram turismstrategiarbetet i Skaraborg som ett område
där kommunerna ser nyttan av att arbeta tillsammans. Däremot har arbetet ännu inte
gett avtryck i form av ett gemensamt strategiskt och långsiktigt arbete. Där krävs att
kommunerna ser ett bestående värde i att arbeta gemensamt också när projekt har
avslutats. Vår reflektion är att utvecklingen av Skaraborg som destination skulle
vinna på att kommuner, var för sig eller några få tillsammans, i samverkan med det
lokala näringslivet definierar vilka destinationer i Skaraborg som man önskar utveckla på den lokala nivån utifrån reella behov och efterfrågan på marknaden. Det
innebär, till skillnad från idag, att tona ner Skaraborg som destination. Istället kan
kommunerna sluta upp bakom vissa prioriterade destinationer som är viktiga för
Skaraborg, och fokusera arbetet så att dessa destinationer utgör spjutspetsar för Skaraborgs besöksnäring. Dessa lokalt prioriterade destinationer kan då utgöra ett nätverk i Skaraborg där den delregionala nivån fungerar stöttande i detta arbete.
Genom satsningen mot affärsdriven miljöutveckling har kommunalförbundet tagit på
sig rollen att aktivt driva en utveckling inom miljöområdet. Det passar väl in under
målet att vara en region präglad av hållbar tillväxt, innovation och förnyelse. Däremot kan man på ett tydligare sätt involvera näringslivet och satsa på jämställdhet i
projekt inom området. Vi tror att ett jämställdhetsperspektiv på insatsområdet har
stor potential att bidra till ökad tillväxt, men vi ser också behov av ökad näringslivsförankring inom fler sektorer av affärsdriven miljöutveckling.
Skaraborgsprogrammet är ett samarbete mellan Skaraborgs kommunalförbund, IDC
West Sweden, Gothia Science Park och Högskolan i Skövde. Programmet syftar till att
stärka industrin i Skaraborg, och har visat att viktiga aktörer kan samverka då det
finns gemensamma incitament för att uppnå resultat. Många positiva röster poängterar att programmet på kort tid förankrats väl inom Skaraborg och att de tre projekten
som skapats inom ramen för programmet gett många goda resultat för Skaraborgs
industrinäring. Vår analys av de tre projekten bekräftar denna bild. Det finns dock
kritik som riktats mot programmet, vad gäller den ensidiga satsningen på fordonsindustrin. Det är angeläget att föra en diskussion kring hur en utfasning av Skaraborgsprogrammet ur tillväxtprogrammet ska kunna ske, eller att projekten i högre utsträckning inkluderar fler näringar och tjänsteområden för att bättre spegla Skaraborgs utvecklingsbehov och möta fler av tillväxtprogrammets mål.
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Kontigos rekommendationer
Baserat på Kontigos projektanalys ser vi följande områden som viktiga för det fortsatta projektarbetet inom ramen för tillväxtprogrammet:


Fokusera turismarbetet genom att prioritera ett fåtal destinationer i samverkan med näringslivet.



Arbeta för att projekt med inriktning mot främjande av ökat nyföretagande
knyts närmare befintligt näringsliv och högskola.



Utvidga miljösatsningarna till fler branscher, fokusera på näringslivet.



Öka spetskompetensen inom kunskap och innovationer i näringslivet och
samverkan mellan innovationer och nyföretagande.



Trygga kontinuitet och stabilitet i långsiktiga och strategiska satsningar.



Arbeta med ökad integrering av de horisontella kriterierna i projekten.

På programnivå rekommenderar Kontigo en genomgång av tillväxtprogrammet med
utgångspunkt i frågan: Var ska vi satsa våra medel för att på bästa sätt skapa ett verkligt Skaraborgskt mervärde? För att i möjligaste mån uppnå de effekter som presenteras i programmets målbilder ser Kontigo att Skaraborg bör satsa på frågor som inte
kan klaras av på kommunnivå, men inte heller på nationell nivå eller på nivån för
Västra Götalandsregionen. Kontigo har följande förslag för den fortsatta utvecklingen
av tillväxtprogrammet:


Tydliggör hur tillväxtprogrammet förhåller sig till andra program och vilken
målbild det är tillväxtprogrammet adresserar.



Satsa på det ”Skaraborgska” och de områden som skapar tydliga mervärden
för Skaraborg.



Förenkla tillväxtprogrammet med en enhetlig logik och tydligare struktur för
att underlätta för dem som använder sig av programmet att se var deras verksamhet passar in.



Utveckla den nuvarande näringslivsprofilen genom att ta tillvara tillväxtmöjligheterna inom tjänstesektorn och vården.



Säkerställ att både kvinnor och män är representerade i alla delar av tillväxtarbetet.



Arbeta för ett Skaraborg som är attraktivt för både kvinnor och män.

För en närmare genomgång av Kontigos rekommendationer hänvisas läsaren till kapitel 5.5 och 6.4.
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1 Inledning
1.1

Utvärderingsuppdraget

Kontigo har haft i uppdrag av Skaraborgs kommunalförbund att genomföra en uppföljning och halvtidsutvärdering av Skaraborgs delregionala tillväxtprogram, som
sträcker sig från 2008 fram till 2013.
Sedan arbetet med ett mer regionaliserat ansvar för tillväxt- och utvecklingsarbetet
inleddes i Sverige under slutet av 1990-talet har insatserna inom detta fält koncentrerats till olika typer av regionala program – först så kallade regionala tillväxtavtal och
under senare tid regionala tillväxtprogram. Idag är de regionala utvecklingsprogrammen det styrande dokumentet i alla regioner i Sverige, men många län bedriver
fortsatt det operativa arbetet bland annat inom regionala tillväxtprogram. Tillväxtprogrammens yttersta syfte är att genomföra de regionalt överenskomna prioriteringarna för utvecklingsarbetet genom att kombinera olika typer av resurser (lokala,
regionala och nationella).
Inom Västra Götalandsregionen genomförs tillväxtarbetet delvis genom delregionala
tillväxtprogram, där programmet för Skaraborg utgör ett sådant. Förutom Skaraborg
finns delregionala program i Fyrbodal, Göteborgsregionen och Sjuhärad. I delregionerna ansvarar respektive kommunalförbund för programmens utformning och genomförande. Skaraborgs kommunalförbunds uppgift innebär att i samverkan med
berörda aktörer initiera, genomföra och medverka i finansieringen av program och
aktiviteter inom prioriterade utvecklingsområden.
Det delregionala tillväxtprogrammet finansieras dels genom resurser från regionen,
dels genom resurser från kommunerna i Skaraborg. Totalt har 18,5 miljoner kronor
per år avsatts till projekt inom ramen för tillväxtprogrammet under åren 2008 till
2010, varav de 15 kommunerna avsatt 9 miljoner kronor per år. Projekten inom programmet kan dock, som nämnts ovan, finansieras från flera ytterligare håll, där programmets finansiering utgör en del. De projekt som Skaraborgs tillväxtprogram medfinansierade 2010 omsatte cirka 60 miljoner kronor.
Skaraborgs tillväxtprogram har som övergripande mål att ”göra Skaraborg till en
mer attraktiv och väl sammanhållen internationellt konkurrenskraftig region”.
Programmet utgår från tre övergripande målbilder:




En attraktiv och synlig region
En konkurrenskraftig region präglad av hållbar tillväxt, innovation och förnyelse
En region med en långsiktigt hållbar infrastruktur

I utvärderingen har Kontigo i första hand fokuserat på arbetet inom delregionen. Vi
har inte, annat än i undantagsfall, haft anledning att fundera över eller bedöma relationen till det samlade programmet för Västra Götalandsregionen.
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1.2 Frågeställningar och syfte
I fokus för uppdraget står det delregionala tillväxtprogrammet för Skaraborg. Vi har i
arbetet med denna utvärdering utgått från följande frågeställningar:







Är programmet relevant och ändamålsenligt utifrån den regionala problembilden?
Har genomförandeorganisationen varit ändamålsenlig och välfungerande?
Har genomförandet varit effektivt?
Hur har jämställdhet integrerats i genomförandet på program- och projektnivå?
Tyder de hittillsvarande resultaten på att resultaten från projekten kommer
att bidra till programmets mål?
Kan vi nu se att programmet kommer att leda till de effekter som presenteras
i programmets målbild?

För den programövergripande nivån är syftet att ställa programlogiken mot den regionala problembilden samt att granska genomförandet med utgångspunkt i om det
har varit ändamålsenligt, välfungerande och effektivt. Vi har också genomfört en
närmare analys av projekt inom fyra av programmets prioriterade områden. De fyra
områden som definieras i uppdragsbeskrivningen är:





Fler företagsamma individer
Utveckling och profilering av Skaraborg som en attraktiv och hållbar turistdestination
Affärsdriven miljöutveckling med fokus på bioenergi
Höjd kunskapsnivå och innovationskraft inom Skaraborgs näringsliv

Syftet med de fördjupade projektanalyserna är att fördjupa kunskapen om realiserade
och förväntade resultat och potentiella effekter av ett urval av projekten inom ovan
nämnda prioriteringar.
Ytterligare en del i uppdraget har varit att analysera och bedöma hur jämställdhet har
integrerats i tillväxtprogrammets olika delar. Vi har därför genomgående arbetat med
ett jämställdhetsperspektiv i uppdragets alla delmoment.

1.3 Metod
Kontigo har i detta arbete kombinerat ett framförallt kvalitativt angreppssätt med en
kvantitativ del i form av en webbenkät till samtliga projektledare inom de fyra tematiska områdena. Det kvalitativa arbetet har bestått i att analysera program- och projektdokument, genomföra intervjuer genom personliga besök och per telefon, samt
analysera resultaten av dessa.
Enkäten utformades med en modell som syftar till att utifrån fem analysdimensioner
skapa ett antal konkreta mått där de svarande får bedöma projektens förmåga att
bidra till programmålen och projektens faktiska och fortsatt förväntade resultat. Efter
bearbetning i statistikprogrammet SPSS har enkätresultatet ställts samman i så kallade spindeldiagram för att redovisa resultaten. Spindeldiagrammen har använts
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både för att belysa projekten var för sig, men också för att göra en samlad analys av
projekten inom en del i programmet och för programmet i sin helhet. Modellens analysdimensioner är:






Förankring och genomförande
Ambitionsnivå och effekter
Målöverensstämmelse
Påverkande omvärldsfaktorer
Jämställdhet

Dessa dimensioner har genomgående använts i vårt kvalitativa analysarbete, både för
programmet i sin helhet och i analysen av enskilda projekt.
Information om enkäten skickades ut via e-mail till projektansvariga för de 28 projekt som fått finansiering under 2010 inom ovan nämnda prioriterade områden. Enkäten besvarades genom att följa den webb-länk som fanns i meddelandet. Kontaktuppgifterna tillhandahölls Kontigo av uppdragsgivaren. Enkäten var öppen för svar
under perioden 31 januari till 28 februari 2011 och besvarades av 23 personer1 (82
procents svarsfrekvens).
Intervjuarbetet har varit uppdelat i två delar. I den första delen har 13 personer med
god inblick i programmets organisation och strategiska arbete intervjuats. Dessa är
näringslivschefer, kommunchefer, representanter från tillväxtutskottet och ordföranden från kommunstyrelser, samt personer med god inblick i kommunalförbundets
handläggning och strategiska turism- och jämställdhetsarbete.2 9 av intervjuerna
genomfördes på plats i Skaraborg. Intervjufrågorna kretsade kring processerna i utvecklingen av programmet, arbetet mot de framtagna målbilderna och de tematiska
prioriteringarna, hittillsvarande resultat och måluppfyllelse samt kommunernas arbete och engagemang i programmet. Dessutom har vi använt oss av en ”checklista”
där olika dimensioner för jämställdhet löpande använts för att analysera intervjusvaren ur ett jämställdhetsperspektiv.
I den andra delen av intervjuarbetet valdes 12 av de projektledare som besvarat enkäten ut för en fördjupad intervju via telefon, vilket utgör det huvudsakliga materialet
för de fördjupade projektstudier som redovisas i denna rapport. Urvalet av projekten
skedde i dialog med kommunalförbundet. Metoden för dessa fördjupningsintervjuer
är en slags proof-of-performance- intervjuer. Det innebär att projektledaren före intervjun fick ta del av sammanställningen av sina svar i enkäten i form av spindeldiagram utifrån analysdimensionerna vi tagit fram för projektet ifråga. Sammanställningen gjorde det också möjligt att jämföra det egna projektets diagram med en samlad bild av projekten. Tonvikten i intervjun låg således på att förklara varför projektet
har bedömt sina resultat såsom man har gjort i enkätsvaren, det vill säga vad slags
bevis (proof) för projektets resultat (of performance) kunde projektledaren presentera i samband med intervjun.

1
2

Vilka projekt dessa personer leder finns sammanställt i bilaga 1
Fortsättningsvis refererar vi till dessa personer som tillväxtarbetets nyckelpersoner
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Ett problem som kan uppstå i arbetet med proof-of-performance-intervjuer där projektledaren både besvarar enkäten och utgör huvudsakligt intervjuobjekt är att framställningen av projektet blir partisk. Detta har vi förhållit oss till genom att vara noggranna och kritiskt granskande under intervjun för att komma åt de ”bevis” som projektledaren kan presentera utifrån dennes tidigare svar i enkäten. I vår analys av de
sammanställda spindeldiagrammen i rapporten förhåller vi oss också till denna problematik.

1.4 Disposition
Detta kapitel har beskrivit utvärderingsuppdraget och dess frågeställningar, syfte och
metod för genomförandet. Vår övergripande analys av programmet är uppdelat i de
tre följande kapitlen. Först, i kapitel 2, går vi igenom programmets uppbyggnad och
logik utifrån tillväxtprogrammets syfte och struktur samt innehållet i de tre målbilder
som specificerats för arbetet. Detta följs i kapitel 3 av en samlad bild av genomförandet av arbetet, dess organisation och handläggningen på Skaraborgs kommunalförbund. I kapitel 4 följer en sammanfattande analys av programmet och projekten utifrån Kontigos analysdimensioner för uppdraget. Kapitel 4 avslutas med en granskning av jämställdhetsintegreringen i programmet och några utvecklingsmöjligheter
för fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering inom det regionala tillväxtarbetet
pekas ut. I kapitel 5 fokuserar rapporten på tillväxtprogrammets projekt och här återfinns en genomgång av vart och ett av de projekt som har djupstuderats och redovisas
utifrån våra analysdimensioner. I vårt avslutande kapitel 6 görs en sammanfattning
av resultaten och presenterar våra slutsatser och lärdomar inför arbetet med det fortsatta tillväxtarbetet i Skaraborg.
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2 Programmets uppbyggnad och logik
Det övergripande målet för det regionala tillväxtarbetet i Skaraborg är att ”göra Skaraborg till en mer attraktiv och väl sammanhållen internationellt konkurrenskraftig region”. Målet bottnar i en analys av Skaraborg och de områden som behöver
utvecklas för att skapa en hållbar utveckling såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.
För att nå tillväxtprogrammets syfte om attraktivitet, regional sammanhållning och
internationell konkurrenskraft delas insatserna in i tre olika programområden med
tillhörande målbilder. Som tidigare nämnts är dessa programområden En attraktiv
och synlig region, En konkurrenskraftig region präglad av hållbar tillväxt, innovation och förnyelse samt En region med långsiktigt hållbar infrastruktur. Utifrån analysen av den regionala problembilden är detta tre logiska områden att arbeta med. De
fokuseringar som uttrycks i Skaraborgs delregionala tillväxtprogram går även att härleda till den nationella strategin för området regional tillväxt, En nationell strategi
för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 – 2013.
För varje programområde finns en målbild. Målbilden beskriver vad Skaraborg vill
uppnå och den ligger till grund för vilka projekt som beviljas finansiering inom programmet. Detta är dock inte programmets enda funktion. Programmets genomförande bygger på två delar, där projekten i form av särskilda insatser utgör en del. Den
andra delen av tillväxtprogrammet ska genomföras inom ramen för de deltagande
aktörernas ordinarie arbete. I kommande avsnitt diskuteras de olika programområdena ett i taget. Därefter ges en samlad bild av gemensamma drag mellan de olika
programområdena. Först skildras emellertid den analys som ligger till grund för de
mål och prioriteringar som gjorts i tillväxtprogrammet.

2.1 Regional problembild
Som helhet har Skaraborg haft en positiv befolkningsutveckling, men inom delregionen finns stora skillnader, där befolkningen ökar i ett stråk längs Vänerkusten via
Lidköping, Götene, Skara, Skövde som sträcker sig till området vid Vättern och Hjo.
Samtidigt minskar befolkningen i alla andra kommuner. Detta relateras till Skaraborgs relativt låga förmåga att attrahera nya invånare och speciellt invånare med
högre utbildning. Skaraborg identifierar behovet av att utveckla den regionala ekonomin i riktning mot kunskapsekonomin, där de konkurrerar på basis av produkter
och tjänster med högt kunskapsinnehåll, snarare än låga priser. Det innebär att den
nuvarande näringslivsprofilen behöver utvecklas, från den stora andelen primärnäringar och industriproduktion till en mer mångfacetterad sammansättning. Det finns
visserligen en viss bredd i näringslivets sammansättning, men inom många sektorer
är antalet arbetstillfällen starkt begränsade, vilket ökar delregionens beroende av just
industrisektorn. Den generellt sett låga utbildningsnivån ses som ett hinder för utvecklingen och det finns en strävan efter högre kompetens både inom industrin i stort
på arbetsmarknaden i dess helhet, i riktning mot fler arbetstillfällen för människor
med högre utbildning.
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Regionen anses erbjuda hög livskvalitet och vara relativt jämlik och sammanhållen
med liten mängd socialt utanförskap. Detta har dock en baksida av stor homogenitet
och hög koncentration av etniska svenskar med låg utbildning, vilket kan vara en
begränsande faktor för innovativitet och nyskapande i ekonomin. Skaraborgs tillgänglighet anses generellt sett vara god, med hög framkomlighet på vägarna och
snabba järnvägsförbindelser till både Stockholm och Göteborg. Bland Skaraborgs
problemområden lyfts det låga nyskapandet i ekonomin fram. Nyföretagandet i Skaraborg är mycket lågt och det förklaras av att tjänstesektorn är liten, både vad gäller
företags- och hushållstjänster. Industrin utvecklas bättre i jämförelse, men det finns
ett högt omvandlingstryck, vilket drivit fram produktivitetsförbättringar, men inte
resulterat i varken ökad sysselsättning eller en ökning av lönesummorna som kan
matcha rikets.
Klusterutvecklingen i Skaraborg begränsas av flera faktorer som alla hänger samman
med den låga utbildningsnivån och bristen på en väl utvecklad tjänstesektor. I jämförelse med riket är andelen arbetstillfällen större i Skaraborg inom sektorerna jordbruk/livsmedel, kemi/plast och maskiner/metallvaror och utvecklingen av antalet
jobb och antalet högutbildade i dessa sektorer överträffar utvecklingen i riket. Inga
andra branscher uppvisar en bättre utveckling än rikets. Enda undantaget är ett kluster inom vårdsektorn, där andelen högutbildade överstiger riksgenomsnittet.

2.2 Programområde 1: En attraktiv och synlig region
Målbilden för detta programområde är att befolkningen ökar till 260 000 invånare.
Fler studenter läser i delregionen och de stannar kvar i Skaraborg efter genomförd
utbildning. Turismen i regionen har ökat, såväl i antal besökare som i mängden inkomster från turismen, vilket spridit kännedom om den goda livskvaliteten i Skaraborg. Utvecklingen har gått mot en gemensam arbetsmarknadsregion i delregionen,
vilket ökat invånarnas tillgänglighet till både arbete, fritid och utbildning. Delregionen präglas av jämställdhet och en hållbar utveckling av såväl sociala värden som miljömässiga och ekonomiska förhållanden.
Programområdet en attraktiv och synlig region har två tematiska prioriteringar (se
figur 1). Varje tematisk prioritering är uppdelad på ett antal mer detaljerade prioriteringar. Dessa har inget namn, så i denna utvärdering har Kontigo valt att kalla dem
för specificerade prioriteringar. När begreppet prioriteringar används åsyftas både de
tematiska och de specificerade prioriteringarna. Därutöver finns fyra identifierade
målgrupper som ska nås av arbetet. Dessa är: studenter, entreprenörer, de ”nya”
pensionärerna och turister. Nio av de projekt som löper i tillväxtprogrammet under
2010 kan härledas tillbaka till detta programområde. Av dessa rör huvuddelen prioriteringen att Skaraborg ska vara en attraktiv och hållbar turistdestination. En stor del
av arbetet förutsätts ske som en del av kommunernas ordinarie verksamhet.
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Fig 1. Programlogik och målgrupper för område 1, En attraktiv och synlig region 3

Erfarenheter och synpunkter från tillväxtarbetets nyckelpersoner
De intervjuade nyckelpersonerna anser vanligen att detta är ett viktigt insatsområde.
Några påpekar dock att huvuddelen av arbetet sker i de enskilda kommunerna. Det
finns en turismstrategi, men det är inte alla kommuner som anser att den strategin är
utformad på ett sådant sätt att den egna kommunen kan dra nytta av det.
Vissa intervjupersoner för fram närheten till vatten som en gemensam grund för turismarbetet. Det finns även de som hävdar att det är svårt att utföra arbete med fokus
på turism på den delregionala nivån. Det beror på att kommunerna har så olika ambitionsnivåer för turismarbetet, men det beror också på att det är svårt att enas om en
gemensam grund för arbetet. Enligt dem vill varje kommun i grund och botten helst
att besökarna ska komma till just den egna kommunen.
Samtidigt som många av de intervjuade anser att det arbete som bedrivs huvudsakligen är bra, anser andra att det misslyckas med att skapa den ökade attraktivitet i området som är själva syftet med programområdet. Skillnaderna kan i viss mån förklaras av om de intervjuade ser något bestående värde av de projekt som genomförs,
eller om effekterna huvudsakligen anses vara borta när projektet avslutas. Detta är en

3

Prioriteringarna är mer utförliga i tillväxtprogrammet. I figuren har formuleringarna förkortats av
utrymmesskäl.
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diskussion som förtjänar ökat utrymme och vi kommer tillbaka till den i senare delar
av rapporten.
Kontigos kommentarer
Vilken aktör som har ansvar för att genomföra de olika prioriteringarna inom detta
programområde skiljer sig åt mellan respektive prioritering. Turismarbetet, inom
vilket huvuddelen av projekten finns, är dock ett ansvar som delas i första hand mellan den delregionala nivån och kommunerna. Detta är i grunden en lämplig avvägning.
För Skaraborgs del skiljer sig turismfrågorna ifrån andra frågor på så vis att detta
arbete är beroende av starka varumärken och väl spridda destinationer. Skaraborg i
sig utgör ingen destination idag och Kontigo ser små möjligheter att skapa en framgångsrik destination med Skaraborg som utgångspunkt. Däremot finns det flera lokala destinationer som har möjligheter att bygga vidare på redan etablerade lokala
identiteter och särdrag. Därför är det viktigt att det arbete som sker på en övergripande delregional nivå utgår ifrån lokalt definierade behov. Detta arbete bör svara
mot de behov som identifieras på lokal nivå, exempelvis ifråga om samordning, samarbete eller kompetensutveckling av de olika turismföretagen. Kontigo menar att turismarbetet på den delregionala nivån bör hållas samman av reella behov. För att öka
arbetets träffsäkerhet bör formulerandet av sådana behov ske hos de olika destinationerna och turismföretagen.
På arbetsmarknadsområdet finns små tilldelade resurser. Även om huvuddelen av
arbetet sker på den kommunala nivån delas ansvaret för genomförandet av den delregionala nivån. Ambitionerna i det delregionala arbetet minskar av att kommunalförbundet saknar uppdrag att jobba med området. Kontigo vill dock poängtera delregionens möjligheter att påverka den delregionala arbetsmarknadens funktionssätt
genom att se till att frågorna även drivs på en delregional nivå.

2.3 Programområde 2: En konkurrenskraftig region präglad av
hållbar tillväxt, innovation och förnyelse
Målbilden för detta programområde är att nyföretagandet i Skaraborg ökar till sju
nya företag per 1 000 invånare. Kunskapsnivån ökar, både i basnäringarna och i näringslivet i stort. Antalet högskoleutbildade i näringslivet är jämförbart med situationen i andra jämförbara arbetsmarknadsregioner. I basnäringarna har den ökade
kunskapsnivån fört med sig både ökad sysselsättning och nya marknadsandelar. Även
tjänstesektorn växer, med resultat att tillväxten i denna bransch ligger i samma nivå
som i övriga riket. Regionen präglas av hållbarhet och samverkan mellan privata och
offentliga på såväl regional som nationell och internationell nivå.
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Fig 2. Programlogik och prioriterade utvecklingsområden för område 2, En konkurrenskraftig
region präglad av hållbar tillväxt, innovation och förnyelse4

I figur två illustreras programområdets struktur. Detta programområde har till skillnad från programområde 1 inga definierade målgrupper. Istället har tre prioriterade
utvecklingsområden identifierats. Dessa utvecklingsområden är bioenergi, upplevelsenäring – turism, musik och dataspel samt IT med koppling till produktion och beslutsstöd. Under år 2010 löper 21 projekt med finansiering från tillväxtprogrammet
inom detta programområde.
Erfarenheter och synpunkter från tillväxtarbetets nyckelpersoner
Höjd kunskapsnivå i näringslivet lyfts fram som avgörande för Skaraborgs framtida
utveckling. Detta kopplas samman till risken för att lönerna pressas nedåt, om Skaraborgs utveckling går mot konkurrens på priset snarare än kvalitet och teknikhöjd.
Den låga kunskapsnivån idag ses även som en förklaring till den nedåtgående trenden
på landsbygden, med en ojämn befolkningsminskning där kvinnor flyttar och män
blir kvar. Vissa jämför situationen med utflyttningen från Norrlands inland och hävdar att utvecklingen på vissa håll i Skaraborg är än mer allvarlig.
4

Prioriteringarna är mer utförliga i tillväxtprogrammet. I figuren har formuleringarna förkortats av
utrymmesskäl.
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Andra områden som nämns som viktiga är miljödriven affärsutveckling och satsningar på entreprenörskap. Flera nämner även Skaraborgsprogrammet och i fråga om
detta går åsikterna isär något. De flesta framhåller att det gett många goda resultat
och lyckats med att höja kunskapsnivån i näringslivet. Samtidigt anser många att
detta skett till priset av många andra utvecklingsprojekt som varit väl så viktiga att
genomföra. Kritik riktas mot att Skaraborgsprogrammet inte anpassats till de horisontella kriterierna om hållbar utveckling, som ska genomsyra alla projekt, samt att
övergången från projekt till löpande verksamhet är problematisk. Skaraborgsprogrammet anses vara värdefullt för Skaraborg, men som ett par av de intervjuade
framhåller bör det kanske få sin fortsatta finansiering från någon annan källa än tillväxtprogrammet.
På Skaraborgs kommunalförbund anses detta vara det mest mogna programområdet.
Mycket arbete sker och den delregionala nivån är aktiv och involverad i arbetet på ett
mer uttalat sätt än inom de övriga programområdena. Delregionen har länge arbetat
med att integrera entreprenörskap som en del i utbildningen på grundskole- och
gymnasienivå. Det finns även en mångfald av aktörer som driver projekten inom
detta område, exempelvis på detta är Ung företagsamhet, Nyföretagarcentrum, Drivhuset, SLU, Innovatum, GSP innovator, Högskolan i Skövde och projektverksamhet
med finansiering från EU:s strukturfonder.

2.4 Programområde 3: En region med en långsiktigt hållbar infrastruktur
I målbilden för programområde 3, En region med en långsiktigt hållbar infrastruktur, ligger fokus både på utbyggnad av transportmöjligheter, IT och utbildning. I
fråga om infrastrukturen för transporter poängteras vikten av en utbyggnad av E20
till fyrfältsmotorväg och kapacitetshöjningar på såväl Västra Stambanan som Älvsborgsbanan och Kinnekullebanan. Vägnätet i delregionen förstärks och kollektivtrafiken byggs ut för att förbättra möjligheterna till arbetspendling. Samtidigt sker ett
arbete för att transportsystemet ska bli mer miljömässigt hållbart. Alla hushåll och
företag har tillgång till bredband och det finns god tillgång till forskning och utbildning av hög kvalitet både på universitetsnivå och andra typer av utbildning för ett
livslångt lärande. Inom detta programområde genomförs två projekt under år 2010.
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Fig 3. Programlogik för område 3, En region med långsiktigt hållbar infrastruktur. 5

Till skillnad från övriga programområden kan detta område inte styras från Skaraborg. Den regionala infrastrukturplaneringen på transportområdet görs på regionnivå för hela Västra Götalandsregionen, så Skaraborgs arbete har inriktats på att påverka den regionala planeringen. Detta stämmer väl överens med den utveckling som
skett på infrastrukturområdet, där det regionala inflytandet ökat under senare år.6
Västra Götaland utmärker sig även som en av de regioner som bäst förstått att ta vara
på detta. Det ökade inflytandet kommer dock inte direkt Skaraborgs delregion till del.
För Skaraborg finns möjligheten till påverkan istället i delregionens förhandlingar
med Västra Götalandsregionen. För inflytande över de nationella prioriteringarna är
5

Prioriteringarna är mer utförliga i tillväxtprogrammet. I figuren har formuleringarna förkortats av
utrymmesskäl.
6
Se exempelvis: Tillväxtverket (2009) ”Att gunga ett system” eller ett system i gungning - En
analys av program- och partnerskapsarbetet inom den nationella regionalpolitiken från mitten av
1990-talet och framåt. Rapport 0033. Danagårds Grafiska AB: Stockholm, för en beskrivning av
denna förändring.
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det nödvändigt att delregionens prioriteringar avspeglas i de regiongemensamma
prioriteringarna.
Erfarenheter och synpunkter från tillväxtarbetets nyckelpersoner
Vissa av de intervjuade anser att detta programområde är svårare att arbeta inom än
de övriga programområdena. Detta beror både på långsiktigheten i arbetet med
transportinfrastrukturplaneringen och att prioriteringarna hamnar längre från den
kommunala nivån. Detta innebär både att det tar längre tid att se resultaten av arbetet och att vissa kommuner inte känner igen sina behov i de delregionala (och regionala) prioriteringarna.
Flera nämner också att detta programområde får avsevärt mindre medel avsatta än
de andra programområdena, speciellt jämfört med programområde 2. Flera nyckelpersoner upplever inte heller att detta programområde inkluderas i de sammanhang
där tillväxtarbetets aktörer träffas och diskuterar regionens utveckling. Fokus vid
dessa möten, menar de, ligger främst på programområde 2. Detta till trots framhåller
de intervjuade att arbetet med transportinfrastrukturen är viktigt och att denna infrastruktur är en förutsättning för att arbetet inom de andra programområdena ska
lyckas. Det bör här nämnas att det sker ett antal möten per år som rör infrastruktur
som Skaraborgs kommunalförbund håller ihop.
Det är tydligt att nyckelpersonerna ser en utbyggnad av E20 som den enskilt viktigaste frågan inom detta programområde, följt av en utbyggnad av Västra Stambanan. I
intervjuerna nämns även insatser som görs inom den tematiska prioriteringen för
ökad tillgänglighet till utbildning av hög kvalitet. De nämner också att det arbete
som sker till stora delar tar sikte på kompetensutveckling och kortare utbildning på
lägre nivåer. Detta är lättare att genomföra på delregional nivå, men flera av nyckelpersonerna anser att det är svårt att se effekterna av detta arbete och om det faktiskt
bidrar till tillväxtprogrammets prioriteringar. Några av de intervjuade ifrågasätter
även att denna typ av projekt över huvud taget har möjlighet att nå några av de eftersträvade effekterna. Det kan även konstateras att inte någon av de intervjuade nämner vikten av konkurrenskraftig forskning, samt att målbildens utmålade bredbandsutbyggnad inte inkluderats i programområdets prioriteringar.
Skaraborgs kommunalförbund anser att även detta är ett område där mycket arbete
sker. Det har genomförts två förstudier av kollektivtrafiken, i Falköping pågår projektet dryport med koppling till Göteborgs hamn och arbete för att detta ska bli ett
logistikcentrum. Utbildningsfokus finns genom de pågående satsningar på teknikcollege, vård- och omsorgscollege och kunskapsforum som finns i regionen. Ansvaret för
frågorna inom programområde tre delas mellan flera olika nivåer, så kommunerna
bedriver flera aktiviteter. Av dessa kan Skövdes biogasanläggning, Lidköpings satsning på flytande biogas och kommunernas energistrategier samt deras satsning på att
bygga ut tankställen för biogas nämnas. Även landsbygdsprogrammet finansierar
initiativ på detta område.
Kontigos kommentarer
Inom programområde tre utgör en utbyggnad av E20 i Västra Götaland till fyrfältsväg/motorväg med en hastighetsstandard på 110 km/h en del av målbilden. Detta är i
tillväxtprogrammet i sig väl balanserat av andra prioriteringar. I intervjuerna med de
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olika nyckelpersonerna för tillväxtarbetet blir det emellertid tydligt att detta är den
enskilt viktigaste frågan inom programområde tre, följt av en utbyggnad av Västra
Stambanan. I ljuset av de nationella och regionala prioriteringarna vill Kontigo lyfta
frågan om detta är det mest ändamålsenliga sättet att prioritera. Målet för Trafikverket är att successivt bygga ut E20 till motorvägsstandard, men merparten av investeringarna är fortfarande ofinansierade i den plan som ligger fram t.o.m. 2020. På en
regiongemensam nivå är det andra utbyggnader som framstår som mer angelägna
och man har nyligen ställt sig bakom det s.k. Västsvenska paketet som också lyfter
fram andra prioriteringar än E20 genom Skaraborg. Därför vill Kontigo lyfta frågan
om en mer fruktbar väg för Skaraborg kunde vara att satsa på ökad tillgänglighet och
större lokala arbetsmarknader istället.
Satsningar på till exempel ökad tillgänglighet och lokala arbetsmarknader har större
möjlighet att nå hela vägen till genomförande. De är mindre kostsamma och ger i
många avseenden större delregional nytta än de stora genomfartslederna. Genom den
lägre kostnaden är även sannolikheten att de ska bli möjliga att genomföra långt
större. Till denna typ av mindre infrastruktursutbyggnader finns det även vissa möjligheter att söka EU-medel för att medfinansiera satsningarna. Säkrad medfinansiering kan i sig vara ett sätt att påverka de nationella prioriteringarna på området. Det
är dock nödvändigt att påpeka vikten av ett genusperspektiv i satsningar på transportinfrastruktur. I Skaraborgs tillväxtprogram signaleras en viss medvetenhet på detta
område redan, men det är så centralt att vi väljer att ändå påpeka det ytterligare en
gång.
Ett genomgående mönster såväl i Sverige som stora delar av västvärlden är att män
arbetspendlar längre sträckor och använder bil i betydligt högre utsträckning än
kvinnor. Kvinnor pendlar kortare sträckor och reser i betydligt större utsträckning
kollektivt än män. Större lokala arbetsmarknader är en av de viktigaste beståndsdelarna i effektiv kompetensförsörjning för företagen och goda möjligheter till karriär
och vidareutveckling i yrkeslivet för arbetstagarna. Men olika åtgärder gynnar män
och kvinnor på olika vis. För att åstadkomma större lokala arbetsmarknader för alla
invånare är det nödvändigt att se kollektivtrafikens roll i regionförstoringen. Ensidiga
satsningar på vägutbyggnad riskerar att skjuta bredvid målet för mer än halva befolkningen.
Kollektivtrafiken, förstådd som exempelvis linjedragningar och turtäthet, är även
lättare att påverka än den fysiska infrastrukturen. På detta område har således de
kommunala och delregionala prioriteringarna möjlighet att få större genomslag. Ett
sådant arbete kan delvis vara påbörjat under 2009, då en förstudie för att ta fram en
målbild för Skaraborgs kollektivtrafik år 2020 gjordes. Om det finns en vilja att arbeta på en delregional nivå med infrastrukturen på transportområdet är detta ett
arbete som det vore möjligt att bygga vidare på. Kontigo ser det som en möjlig utveckling för det kommande tillväxtarbetet att utgå ifrån en analys av de lokala arbetsmarknadernas utsträckning för kvinnor och män. Delar i denna analys kan vara
vilka länkar som saknas för att åstadkomma en gemensam delregional arbetsmarknad och vilka åtgärder som effektivast skulle knyta samman de lokala arbetsmarknaderna till en större enhet, uppdelat på kvinnor och män.
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2.5 Tillväxtprogrammets funktion och inriktning
Medan de tidigare avsnitten diskuterat de olika programområdena var för sig, fokuserar detta avsnitt på tillväxtprogrammets funktion och inriktning. Till en början
refereras de intervjuade nyckelpersonernas erfarenheter och synpunkter på tillväxtprogrammet och därefter ger Kontigo sina slutsatser och synpunkter på det fortsatta
arbetet med tillväxtprogrammet.
Erfarenheter och synpunkter från tillväxtarbetets nyckelpersoner
Bland nyckelpersonerna finns det ett starkt stöd för tillväxtprogrammet i dess helhet
likväl som för de enskilda programområdena. Det anses i allmänhet att programmet
fokuserar på rätt saker och att dessa saker är vad som behövs i Skaraborg. Det finns
även ett starkt stöd för programmet som samlingspunkt för kommunernas arbete
med dessa frågor. En sådan samlingspunkt underlättar kommunernas ambition att
arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål, vilket de allra flesta anser fungerar mycket bra. Detta står inte i motsättning till det faktum att det praktiska arbetet
till största del bedrivs i respektive kommun snarare än över hela delregionen.
Vissa företrädare framhåller att ambitionsnivåerna skiljer sig mellan de olika kommunerna och att tillväxtprogrammet i första hand utgör samlingspunkten för de
kommuner som vill samverka, medan andra kommuner förhåller sig mer avvaktande.
Speciellt mindre kommuner framhåller vikten av att de kan delta i och dra nytta av
ett större arbete med frågorna i tillväxtprogrammet, eftersom de sällan har utrymme
budgetmässigt för att själva arbeta med den typen av insatser.
Något som många efterlyser är dock en tydligare prioritering av arbetet. Det upplevs
av flera som spretigt och som att spretigheten gör det svårt att komma till skott i arbetet. Bristen på fokusering gör även att resurserna sprids ut så att det är svårt att
åstadkomma tillräckliga effekter av arbetet. Vissa påpekar även att det finns en brist
på kunskap och analys i arbetet samt att det finns ett glapp mellan projektens mål
och tillväxtprogrammets prioriteringar. Insikten om vad projekten ska åstadkomma
finns, men hur projekten bidrar till att uppnå tillväxtprogrammets prioriteringar är
mer oklart. Detta är dock inte en kritik som riktas enbart mot tillväxtprogrammet
som sådant. Det formuleras i lika hög utsträckning som en självkritik av nyckelpersonernas egna arbetsinsatser i programarbetet. De menar att de olika projekten diskuteras utifrån sina egna mål och aktiviteter. Däremot sker inte kopplingen mot tillväxtprogrammets prioriteringar och hur projektens arbete kan bidra till programområdets målbild och prioriteringar nås.
En av de intervjuade föreslår att den bristande kopplingen beror på en okunskap om
tillväxtprogrammet och dess prioriteringar, främst i de större kommunerna, samt
anser att mycket vore vunnet på att kommuncheferna engagerade sig mer i tillväxtarbetet. Andra förklaringar som nämns är att det finns brist på intressanta och välkonstruerade projekt att välja på under beredningen av de olika projektförslagen. Samtidigt tas stor del av tillväxtprogrammets resurser i anspråk av projekt som bifallits
under tidigare år och söker fortsatt finansiering. Det innebär att det finns en moment
22-situation i projektbeviljningen. Å ena sidan finns det brist på bra projekt. Å andra
sidan finns det brist på finansiering till nya projekt. Sammantaget blir det svårt att
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prioritera en satsning på att få in fler projektidéer, när så få av dessa har möjlighet att
få finansiering, och det ursprungliga problemet kvarstår.
Kontigos kommentarer
Kontigo anser att det finns en logik mellan tillväxtprogrammets syfte och de olika
programområdena. Logiken blir mindre tydlig när fokus vänds mot de tematiska och
specificerade prioriteringarna inom respektive programområde. På grundval av intervjuerna anser Kontigo att tillväxtprogrammets programområden är formulerade
utifrån aktörernas gemensamma bild av delregionens styrkor och svagheter. Samsynen och stödet för prioriteringarna i tillväxtprogrammet är en styrka som kommunerna i många fall tar vara på idag.
Kontigo vill dock lyfta frågan om tillväxtprogrammet lyfter de för den delregionala
nivån viktigaste frågorna. På infrastrukturområdet kan det finnas möjlighet för den
delregionala nivån att arbeta mer aktivt, detta gäller inte minst kollektivtrafiken. Hela
arbetsmarknaden i Skaraborg skulle kunna fungera bättre om möjligheterna att
pendla mellan de olika orterna i delregionen förbättrades. Val av sträckor och färdmedel skiljer sig stort mellan kvinnor och män. Därför är det även viktigt att en
könsuppdelad analys ligger till grund för ett delregionalt arbete. I planeringen av
trafikåtgärder finns det risk för att kommunerna hellre prioriterar de kommunala än
de delregionala intressena. Därför är det viktigt att dessa prioriteringar bygger på en
gemensam, delregional och könsuppdelad analys av Skaraborgs förutsättningar att
skapa en gemensam delregional arbetsmarknad.
Kontigo ser att det finns en nytta i det innehåll som ligger i såväl de prioriterade utvecklingsområdena, i de tematiska prioriteringarna och i de specialiserade prioriteringarna. Däremot anser Kontigo att det vore bra om strukturen kan göras tydligare.
Nu finns det för många nivåer och för många prioriteringar för att det ska vara enkelt
för dem som använder sig av programmet att se logiken och var deras egen verksamhet passar in.
Flera av de intervjuade efterlyser att prioriteringarna i tillväxtprogrammet blir tydligare. För att kunna prioritera vissa saker måste andra saker prioriteras ned. Tydligare
och färre prioriteringar är ett vanligt önskemål från de intervjuade nyckelpersonerna.
Denna spretighet har dock sin förklaring i det praktiska användandet av programmet.
En av huvudfunktionerna för tillväxtprogrammet är att säkra att ytterligare utvecklingsmedel tillfaller delregionen. Detta sker genom att bevilja en mindre mängd medfinansiering till projekt där huvuddelen av arbetet bekostas av andra aktörer utanför
Skaraborg. Exempel på sådana aktörer är EU:s strukturfonder, landsbygdsprogrammet, Leaderprogrammet och nationella program där statliga aktörer står för finansieringen, exempelvis Tillväxtverket. Floran av möjliga finansiärer och deras prioriteringar återspeglas i tillväxtprogrammet. Till detta kommer den process som föregått
det färdiga programmet. För att tillväxtprogrammet ska ha stöd och förankring i regionen är det nödvändigt att de olika kommunerna känner igen sina egna frågor i programmets formuleringar. Även detta försvårar framtagandet av en tydlig och enhetlig
programlogik.
I sin nuvarande form är tillväxtprogrammet snarare att likna vid en Skaraborgsvision
än ett program för genomförande. Mål och analys i programmet är tydliga, hur målen
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ska realiseras och vem som har ansvar för att de blir realiserade är mer oklart. Det
finns ett delat ansvarstagande inom tillväxtprogrammet, där olika aktörer ansvarar
för olika frågor. Så är fallet inte minst inom programområde 1, där ansvaret för genomförandet av vissa prioriteringar ligger på den kommunala nivån, medan andra
hanteras av den delregionala nivån, av Högskolan i Skövde eller genom ett delat ansvar mellan aktörer på flera olika nivåer i delregionen.
På grundval av intervjuerna verkar dock inte dessa insikter vara spridda bland tillväxtarbetets nyckelaktörer. Där finns istället bilden av att tillväxtprogrammet speglar
de delregionala behoven och att kommunerna i liten utsträckning, möjligen med undantag av Vara kommun, känner till respektive söker medfinansiering från andra
finansiärer. Flera uttrycker dock att detta är något de borde bli bättre på och några
efterlyser mer information om vilka typer av finansiering som är möjlig att säkra på
detta sätt. Det verkar även saknas en gemensam bild av på vilken nivå ansvaret för
genomförandet av tillväxtprogrammets olika prioriteringar ligger.
Sammantaget skulle Kontigo i idealfallet framhålla vikten av en ökad tydlighet och
stringens i formulerandet av programområdenas olika prioriteringar. Samtidigt
skulle en ökad tydlighet eventuellt kunna minska möjligheterna att genom medfinansiering locka ytterligare projektmedel till regionen. Detta är alltså en avvägning som
bör hanteras och kommuniceras till tillväxtarbetets nyckelaktörer.
Eftersom stora delar av tillväxtprogrammet ska genomföras inom de olika aktörernas
ordinarie arbete är det svårt för Kontigo att säga något om de samlade resultaten av
tillväxtprogrammet. Detta beror på att det är svårt att härleda vilka resultat av aktörernas ordinarie arbete som beror på tillväxtprogrammets prioriteringar. Den
aspekten ligger utanför ramen för den här utvärderingen, men Kontigo vill ändå
uppmärksamma svårigheten i att överlåta ansvar för genomförandet på de ordinarie
verksamheterna utan att deras respektive ansvarsområden, tidsplaner och aktiviteter
tydliggörs. Svårigheten att utvärdera programmets resultat hänger även samman
med den valda modellen, där tillväxtprogrammet i högre utsträckning är att betrakta
som en vision än ett program. Funktionen av en vision är inte främst att innehålla en
logisk kedja mellan aktiviteter, utfall, resultat och effekter utan att vara en samlingspunkt för ett gemensamt arbete. Visionen skapar en plattform för samarbete och
samverkan mellan aktörer med sinsemellan olika agendor och som vision betraktat
fyller Skaraborgs tillväxtprogram precis den funktionen.
Programlogik
Generellt sett finns den en rimligt hög överensstämmelse mellan de problemområden
som lyfts fram i Skaraborgs tillväxtprogram och de mål och prioriteringar som identifieras inom de olika programområdena. Kontigos bedömning är att om delregionen
utför konkret och resultatinriktat arbete utifrån tillväxtprogrammets alla mål och
prioriteringar kan detta arbete bidra till att delregionen lyckas åstadkomma förändringar på de identifierade problemområdena. Logiken i kedjan problembild – analys
– mål – prioriteringar är inte total, men den är rimlig i förhållande till delregionens
storlek och resurser. Kontigo har dock några synpunkter på detta, vilket skildras i
detta avslutande avsnitt.
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I Skaraborgs delregionala tillväxtprogram lyfts den höga livskvaliteten fram, samtidigt som delregionens attraktivitet bedöms som låg, särskilt bland kvinnor och människor med högre utbildning. De mindre orterna har relativt hög utflyttning och av
dessa är 60 procent kvinnor. Delregionen har också problem med hög homogenitet
av etniska svenskar med låg utbildning.
Programområde 1 är inriktat på arbetet med turism och att skapa och marknadsföra
bilden av det attraktiva Skaraborg. Samtidigt konstateras att livskvaliteten för dem
som bor i Skaraborg är hög och att problemet ligger i att alltför få känner till detta.
När de olika prioriteringarna ställs i relation till den denna analys blir det också tydligt att större delen av arbetet riktar in sig på turismen. Kontigo vill ställa frågan om
detta verkligen är rätt åtgärder för att minska utflyttningen?
Skaraborg har nyligen genomfört en utredning av Skaraborgs attraktivitet. Konsultteamet har inte tagit del av studien, men vill gärna bidra med några reflektioner inför
det kommande arbetet. Mot bakgrund av utflyttningsproblematiken och delregionens
höga homogenitet är det uppenbart att Skaraborgs attraktivitet är olika hög för olika
grupper av människor. Skaraborg gör jämförelsen med befolkningsminskningen i
Norrlands inland. Där är problematiken inte enbart den att de bofasta flyttar därifrån. Problemet är även att inflyttarna väljer att inte stanna kvar utan i hög utsträckning flyttar vidare några år senare, inte minst är detta situationen bland yngre kvinnor. På basis av detta kan det vara aktuellt för Skaraborg att fundera på om de åtgärder som görs för att stärka Skaraborgs attraktivitet i lika hög utsträckning gynnar
både kvinnors och mäns, etniska svenskars, utlandsföddas och hbt-personers likväl
som heterosexuella personers intressen. Florida uppmärksammar särskilt betydelsen
av att samhället för att kunna locka till sig de kreativa och högutbildade människorna
måste upplevas som tolerant, öppet och inkluderande mot alla typer av människor.
Det är mångfalden, tempot och den kreativa miljön bland andra kreativa människor
som lockar, den skapar attraktiviteten och drar till sig fler inflyttare. I detta sammanhang kan även det lokala kultur- och nöjeslivets betydelse uppmärksammas. 7

7

Se exempelvis: Florida & Gates (2002) “Technology and Tolerance: Diversity and High-Tech
Growth” The Brookings Review, Vol. 20, No. 1, pp. 32-33, 35-36.
Florida (2002) “The Economic Geography of Talent”, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 92, No. 4, pp.743-755.
Florida (2002) The rise of the creative class: and how it's transforming work, leisure, community
and everyday life. New York: Basic Books.
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3 Organisation och handläggning
3.1 Organiseringen av genomförandet
Det tillväxtprogram som finns idag tar sin grund i två tidigare så kallade tillväxtavtal.
Det ena var tillväxtavtalet för Västra Skaraborg, där sex av Skaraborgs kommuner
ingick. Det andra var tillväxtavtalet för Mellansjö, programmet för övriga nio kommuner i Skaraborg. År 2004 blev det beslutat att alla Skaraborgs kommuner skulle ha
ett gemensamt tillväxtprogram. Lite senare samma år beslutades att det även skulle
finnas ett övergripande tillväxtprogram för hela Region Västra Götaland.
Det nuvarande tillväxtprogrammet i Skaraborg löper under perioden 2008-2013 och
det bygger vidare på den grund som lades i tillväxtprogrammet 2004. Innehåll och
prioriteringar i det programmet utformades av näringslivscheferna i de femton
kommunerna och innehållet i det programmet motsvarar till stora delar innehållet i
programområde 2 i det nuvarande tillväxtprogrammet.
I och med tillväxtprogrammet 2008 skedde alltså en breddning av programmets innehåll, både av antalet programområden och av antalet prioriteringar. Nu är det ett
program som ska bidra till samhällsbygget i sin helhet. På så vis fyller det funktionen
av både ett tillväxtprogram och ett utvecklingsprogram på den delregionala nivån.
Programmet har tagit fasta på att många delar av samhället tillsammans driver tillväxten. Således har inte bara näringslivscheferna och kommunförbundets näringslivssamordnare involverats i programarbetet utan även flera kommunchefer och personer med kunskap om kultur, turism, miljödriven affärsutveckling och kunskapsoch utbildningsfrågor.
Utöver prioriteringarna i de olika programområdena ska tillväxtprogrammet medverka till 13 horisontella principer och urvalskriterier baserat på delregionens värdegrund och prioriteringar.
Programmet genomförs i två delar. Den ena delen innebär att de deltagande aktörerna inom ramen för sitt ordinarie arbete och i samverkan med andra aktörer genomför
programmet. Den andra delen utgörs av särskilda insatser med syfte att lösa identifierade systembrister eller utnyttja möjligheter. De finansierade projekten tillhör den
andra delen av genomförandet och de har även utgjort fokus i den här utvärderingen.
Det delregionala tillväxtprogrammet utgör det grunddokument som arbetet vilar på.
Detta kompletteras av en årlig genomförandeplan, som är ett inriktningsdokument
för tillväxtutskottet och förbundets kansli vad gäller fördelningen av tillväxtmedlen
under det kommande året. I genomförandeplanen beskrivs programområdena i relation till de olika projekt som föreslås få finansiering under det kommande året. Där
redovisas även vilka projekt som är tänkta att bidra till respektive prioritering inom
programområdet. Genomförandeplanen är således ett dokument där tillväxtarbetets
målbilder och särskilda insatser sammanfattas.
Formellt fattas beslut om medel av Tillväxtutskottet. Tillväxtutskottet har tidigare
bestått av tre politiker. Från och med år 2011 utökas det till fem ledamöter för att öka
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bredden i arbetet. Syftet med breddningen är att innehållet i de fem fokusområdena i
Vision Västra Götaland och Skaraborgs kommunalförbund ska inkluderas bättre i
programarbetet.

3.2 Handläggningen av programmet
Skaraborgs kommunalförbund ansvarar för handläggningen av projektmedel inom
ramen för tillväxtprogrammet. På Skaraborgs kommunalförbund arbetar en näringslivssamordnare med tillväxtprogrammet. Därtill finns två tjänster som arbetar med
utbildningsfrågor relaterade till tillväxtprogrammet, en person som arbetar specifikt
med området bioenergi och ytterligare en som arbetar med att utveckla destinationsarbetet inom turismområdet.
Under utformandet av den årliga genomförandeplanen förs diskussioner om inriktning och prioriteringar ibland näringslivscheferna, i kommunchefsgruppen, med
utbildningschefer och kulturchefer. Genomförandeplanen för varje år specificerar de
olika projekt som finansieras under året. De flesta projekten har redan tidigare år
beviljats finansiering. De genomgår en mindre omfattande beredning än de nya projekten.
De befintliga projekten är vanligtvis väl förankrade i Skaraborg. När ansökan inkommit skriver näringslivssamordnaren på kommunalförbundet ett beslutsunderlag
som mejlas till näringslivscheferna i Skaraborgs kommuner. Dessa har möjlighet att
lämna synpunkter på de olika projekten och därefter fattas beslut på Tillväxtutskottets nästkommande möte. Det innebär alltså att projektbeslut kan fattas löpande under året.
Vid helt nya projekt är processen likartad, men det läggs större vikt vid att projektens
syfte, mål och effekter är väl genomtänkta och stämmer överens med den önskvärda
utvecklingen i regionen.
Initiativen till nya projekt kan växa fram i dialog med de aktörer som sedan tidigare
driver projekt inom tillväxtprogrammet. Utifrån detta kan de få i uppdrag att ta fram
en projektansökan om idén verkar lovande. Det händer även att idéer kommer från
aktörer som inte sedan tidigare varit involverade i tillväxtarbetet. Som en del av
handläggningen tar kommunalförbundet i dessa fall kontakt med andra aktörer som
arbetar med liknande frågor för att ta reda på vilket behov de ser av projektets planerade resultat och genomförbarhet. Det är sällsynt att projektidéer kommer direkt från
de olika kommunerna.

3.3 En bedömning av handläggningen och genomförandet av tillväxtprogrammet
Generellt finns det stort stöd och uppskattning för både handläggningen och genomförandet av det delregionala tillväxtprogrammet i Skaraborg. Som tidigare nämnts
anser nyckelpersonerna att tillväxtprogrammet fokuserar på rätt saker och det är
tydligt att det finns en uppslutning bakom programmet i de flesta kommunerna.
Vissa nämner att det vore värdefullt med ett ökat engagemang och intresse för till-
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växtarbetet i kommunerna samt efterlyser ett ökat ansvarstagande från kommunchefsgruppen i tillväxtarbetet.
Det är även tydligt att kommunerna har skiftande ambitioner i tillväxtarbetet, men
nyckelpersonerna förklarar detta som beroende av de olika kommunernas skiftande
förutsättningar och nytta av att delta i programarbetet, snarare än av programmet
som sådant. Det anses även vara svårt att nå ut till näringslivet och påverka det att ta
en mer aktiv del i tillväxtarbetet.
Många av de intervjuade nämner tillväxtprogrammet och näringslivssamordnaren på
kommunalförbundet i positiva ordalag. Programmet beskrivs som ambitiöst och
kompetent genomfört. De intervjuade nämner också att hon får mycket gjort och
håller ihop programarbetet på ett bra sätt. Flera nämner även att samordnaren för
miljödriven affärsutveckling sköter detta på ett bra sätt.
Den positiva bilden stöds även av den enkät som skickats ut till de 28 projekt som
studerats närmare inom ramen för denna utvärdering. På en åttagradig skala där åtta
är det bästa värdet får handläggningen ett medelbetyg på 7,6. Kontigo kan på basis av
liknande programutvärderingar konstatera att det är mycket ovanligt att handläggning får så höga betyg.
Utifrån intervjuerna får Kontigo en bild av att kommunalförbundet intar en något
passiv roll i skapandet av nya projekt och i utvecklandet av nya projektidéer. I Sverige
överlag har många regioner övergått från ett sådant förhållningssätt till en mer aktiv,
projektskapande roll. Generellt finns det få aktörer som har kapaciteten att formulera
projektidéer av den storlek som krävs för att komma ifråga för medfinansiärerna.
Från den ansvariga handläggaren uttrycks även behovet av att arbeta mer proaktivt
med projekten och i större utveckling bidra till deras utveckling. Detta finns det dock
inte resurser till i dagsläget.
I många fall löser regionerna detta dilemma genom att skapa intermediärer, det vill
säga aktörer mellan näringsliv och offentlig sektor som har till uppgift att ta fram och
driva projekt inom regionens prioriterade områden. Dessa aktörer är ofta sprungna
ur exempelvis högskolor, forskningsinstitut, näringsliv och offentlig sektor. Oftast
involverar de också näringslivet, exempelvis genom att företagen äger eller är medlemmar i en intermediär. I många fall kan intermediärerna också ges särskilda utvecklingsuppdrag från regionförbunden eller regionerna. En lösning med intermediära aktörer med uppgift att ta fram och driva större projekt finns till viss del redan i
Skaraborg genom initiativ såsom Gothia Science Park, IDC och Agroväst. Om delregionen väljer att ta ytterligare steg en sådan riktning kan dessa kompletteras med ytterligare ett par aktörer för att täcka in fler av tillväxtprogrammets programområden
och prioriteringar i sina respektive kompetensområden.
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4 En övergripande analys av resultat och effekter
I detta avsnitt presenterar vi resultat och effekter utifrån de fem analysdimensionerna förankring och genomförande, ambitionsnivå och effekter, målöverensstämmelse,
påverkande omvärldsfaktorer och jämställdhet. Varje dimension inleds med en övergripande diskussion för programmet som följs av vår samlade bedömning av projekten utifrån enkätresultaten. Avsnittet om jämställdhet följs av en något längre
analys av hur jämställdhet har integrerats i programmets olika delar.

4.1 Förankring och genomförande
Programmet är tämligen väl förankrat i kommunerna. De flesta nyckelpersonerna
uttrycker sig positivt om programmet och stöder dess prioriteringar. Det finns dock
vissa kommuner som är kritiska mot programmet. Deras kritik rör vanligen att de vill
se tuffare prioriteringar och en tydligare fokusering av programmet. Det finns även
ett fåtal kommuner som inte känner att de drar nytta av tillväxtprogrammet och ifrågasätter att projekt överlag har möjlighet att göra skillnad på den delregionala nivån.
De flesta har dock en positiv inställning till programmet och ser det som ett bra verktyg för samverkan, där både nyckelpersoner och projektledare ser programmet i dess
helhet, dess handläggning och övriga genomförande som väl genomfört.
Den genomgående bilden av projektens förankring och genomförande är att det förefaller ha fungerat väl. I vår analys har vi studerat projekten med utgångspunkt i sju
frågor:








Projektets kommunala förankring
Projektets näringslivsförankring
Projektets förankring i den sociala ekonomin
Samarbetet mellan projektets olika aktörer
Projektets resurser
Projektets förmåga att följa tidplanen
Projektets syn på kommunalförbundets handläggning

I diagram 1 redovisar vi projektens samlade bedömning av dessa sju frågor.
Ser vi först till projektens syn på sin egen förankring så kan man konstatera att bedömningen för dessa tre frågor genomgående är något ”svagare” än för övriga frågor.
En förklaring till detta är att projekten vanligen är olika starkt förankrade i respektive
sfär, t.ex. så är ett projekt kanske starkare förankrat i näringslivet medan det inte är
lika starkt förankrat i den kommunala sfären och vice versa. Detta gör att medelvärdena när det gäller svaren på dessa frågor blir något lägre än för frågor som inte är
inbördes relaterade till varandra på detta sätt.
Man kan dock av detta dra slutsatsen att projekten inom Skaraborgs delregionala
tillväxtprogram ändå är tydligare förankrade hos aktörer från näringslivet än från i
första hand den sociala ekonomin. Även den kommunala förankringen förefaller vara
relativt viktig för projekten. Däremot ses den sociala ekonomins aktörer i mindre
utsträckning som en viktig förankringspart för projekten.
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Förankring och genomförande
Projektet är väl förankrat i
majoriteten av Skaraborgs
kommuner
Kommunalförbundets
handläggning av projektet har
fungerat väl

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

Projektet har följt tidsplanen väl

Projektet har tillräckliga resurser
för att genomföras enligt
projektplanen

Aktörer från näringslivet har en
aktiv medverkan i projektet

Aktörer från social ekonomi har en
aktiv medverkan i projektet

Samarbetet mellan projektets
aktörer har fungerat väl

Diagram 1. Förankring och genomförande, medelvärde alla svaranden

Ser vi till övriga aspekter av genomförandet så förefaller projekten i stort sett nöjda
med detta. Man menar att man har haft tillräckliga resurser, man menar att kommunalförbundets handläggning av projektet har fungerat mycket väl och man menar
att man i stora drag har kunnat följa tidsplanen.
Sammanfattningsvis är den övergripande bilden av programmet att projekten har
varit väl förankrade och att genomförandet har fungerat gott.

4.2 Ambitionsnivå och effekter
Tillväxtprogrammet har en hög ambitionsnivå. I den tidigare utvärderingen från år
2006 konstaterades att programmet i grunden var utformat för en större projektvolym än vad det fanns resurser till i delregionen. I intervjuerna med nyckelpersonerna
framkommer det att den ambitionsnivå som uttrycks i tillväxtprogrammet inte till
fullo delas av tillväxtarbetets nyckelpersoner. De anser att programmets ambitioner i
realiteten är snävare än vad som uttrycks i dokumentet. Detta bekräftas även av fördelningen i projektportföljen, där huvuddelen av resurserna går till programområde 2
samt till arbete med turism inom programområde 1.
Nyckelpersonerna ser ökad samverkan som den viktigaste effekten av programarbetet. Tillväxtprogrammet utgör någonting att samlas kring och en gemensam bas att
driva det regionala tillväxtarbetet ifrån. Vad gäller effekterna av de projekt som finansieras inom ramen för tillväxtprogrammet skiljer sig nyckelpersonernas åsikter
åt. Vissa anser att projekten har stor betydelse för Skaraborgs utveckling. Andra är
mer kritiska till att projekt, oavsett inriktning, har någon reell möjlighet att påverka
delregionens tillväxtförutsättningar annat än mycket marginellt.
Vår bild är att också projekten har högt ställda ambitioner och i projekten är tilltron
till deras regionala betydelse och bestående effekter generellt mycket stark. I analysen
har vi studerat projekten med utgångspunkt i sex frågor:
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Projektets bidrag till ökad samverkan mellan olika aktörer i Skaraborg
Projektets potential att skapa nya arbetstillfällen
Projektets potential att skapa stärkta förutsättningar för befintliga företag
Projektets potential att skapa nya företag
Projektets syn på dess regionala betydelse
Projektets syn på dess bestående effekter

I diagram 2 visar vi projektens samlade bedömning för dessa sex frågor. Av diagrammet kan ses att projekten i mycket hög utsträckning anser sig leda till ökad samverkan mellan olika aktörer. En förklaring är att projekten ser samverkan med andra
intressenter som en nödvändighet för projektets genomförande och att de därmed
också bidrar till att dessa aktörer möts genom nya projektarenor.

Ambitionsnivå och effekter
Projektet bidrar till ökad samverkan
mellan olika aktörer i Skaraborg

Projektets effekter kommer att
bestå efter projekttidens utgång

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

Projektet är av regional betydelse,
d.v.s. har spridningseffekter över en
större del av Skaraborg

Projektet skapar nya, på sikt
bestående, arbetstillfällen i
Skaraborg

Projektet skapar stärkta
förutsättningar för befintliga små
och medelstora företag i Skaraborg

Projektet skapar nya, på sikt
bestående, små och medelstora
företag i Skaraborg

Diagram 2. Ambitionsnivå och effekter, medelvärde alla svaranden

Vad gäller projektens syn på deras möjlighet att skapa nya bestående arbetstillfällen
och stärkta förutsättningar för befintliga små och medelstora företag är även denna
generellt sett hög. Dessa två frågor förefaller i hög utsträckning betraktas som relaterade, beroende på var projektens huvudsakliga insats ligger anses det andra följa som
en konsekvens. Även möjligheten att skapa nya företag är att betrakta som hög, om
än en något lägre uttryckt effekt av projekten. En förklaring är att projekten vänder
sig till olika målgrupper och därmed har olika ambitioner inom dessa tre områden.
En slutsats är således att något färre projekt ser som en ambition att skapa nya företag än att stärka förutsättningarna för de redan befintliga.
Sett till övriga aspekter, projektens regionala betydelse och dess bestående effekter,
förefaller projekten se detta som en följd av övriga insatser där samverkan, arbetstillfällen och företag gynnar Skaraborg som helhet och i hög utsträckning kommer att
bestå efter projekttidens utgång.

Halvtidsutvärdering av det delregionala tillväxtprogrammet i Skaraborg 31 (74) Kontigo AB 2011.04.01

Sammantaget har projekten inom programmet en hög ambitionsnivå och en syn att
de effekter som skapas kommer att bestå och att de är av regional betydelse.

4.3 Målöverensstämmelse
Målöverensstämmelsen mellan projekten och tillväxtprogrammets målbilder är vag
på flera områden. Detta kan förklaras av de höga ambitionerna i tillväxtprogrammet i
relation till den begränsade mängden resurser som finns tillgängliga genom kommunalförbundet för att genomföra programmet. Detta stöds av att många av nyckelpersonerna ser det som nödvändigt att tillväxtarbetet vågar göra tuffare prioriteringar och fokusera resurserna.
Den övergripande bilden av projektens målöverensstämmelse har analyserats utifrån
två delar. Den första, som rör projektens egen måluppfyllelse, har analyserats utifrån
två frågor:



Projektets uppnådda målsättningar hittills
Projektets syn på att uppnå målsättningarna vid projekttidens slut

Den andra delen handlar om hur väl projekten anser sig stämma överens med tillväxtprogrammets övergripande målbilder. Här kretsar vår analys kring:




Skaraborg som en attraktiv och synlig region
Skaraborg som en region präglad av hållbar tillväxt, innovation och förnyelse
Skaraborg som en region med långsiktigt hållbar infrastruktur

Diagram 3 visar projektens samlade resultat för dessa fem frågor.
Målöverensstämmelse
Projektet har redan nu i hög
utsträckning uppnått sina
målsättningar

Projektet bidrar till att göra
Skaraborg till en region med
långsiktigt hållbar infrastruktur

Projektet bidrar till att göra
Skaraborg till en region präglad av
hållbar tillväxt, innovation och
förnyelse

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

Vid projektets slut kommer alla
målsättningar i hög utsträckning
att vara uppfyllda

Projektet bidrar till att göra
Skaraborg till en mer attraktiv och
synlig region

Diagram 3. Målöverensstämmelse, medelvärde alla svaranden

Ser vi först till projektens syn på uppnådda målsättningar idag, liksom vid projektens
slut tycks denna vara god. Många av projekten har pågått under många år och den
måluppfyllelse de relaterar till förefaller vara delmål under innevarande projektperiod, vilket delvis kan förklara att målen anses kunna vara uppnådda vid projektti-
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dens slut. De projekt som relaterar måluppfyllelsen till mål som ligger längre fram i
tiden i form av visioner eller långsiktiga effekter har i mindre utsträckning bedömt att
dessa kan uppnås inom ramen för projektet.
Vad gäller projektens syn på deras koppling till programmets övergripande målbilder
hamnar bidraget till en attraktiv och synlig region högst, tätt följt av en region präglad av hållbar tillväxt, innovation och förnyelse. Vi ser inte att detta i första hand
speglar kommunalförbundets indelning av projekten i respektive målområden, utan
att projekten generellt anser att de inom sitt specifika område skapar ökad attraktivitet för Skaraborg i sin helhet. Färre projekt har en tydlig koppling till infrastruktur,
vilket förklarar den något lägre siffran här.
Sammanfattningsvis anser projekten måluppfyllelsen vara god, men effekterna av
dessa för Skaraborg kan vi dock endast se på längre sikt.

4.4 Påverkande omvärldsfaktorer
Tillväxtprogrammet är utformat utifrån en förståelse av att Skaraborg finns i ett regional, nationellt och internationellt sammanhang. I programmet betonas vikten av att
stärka samverkan med andra aktörer på alla dessa nivåer och det är tydligt att Skaraborg vill ingå ett större sammanhang än det geografiska närområdet. Däremot ser
nyckelpersonerna i liten utsträckning att några specifika omvärldsfaktorer förändrat
programmets inriktning. Detta har spelat större roll i beviljningen av projektmedel.
Särskilt den ekonomiska krisen under 2008-2009 kom att radikalt förändra fördelningen i projektportföljen, med en större inriktning på tillverkningsindustrin än annars hade varit fallet.
Analysen av omvärldsfaktorer som kan ha påverkat projekten har tagit sin utgångspunkt i två frågor:



Om den ekonomiska krisen påverkat projektets måluppfyllelse
Om andra aktörers agerande påverkat projektets måluppfyllelse

Den bild resultaten av projektens svar visar är att den ekonomiska kristen generellt
sett i liten utsträckning påverkat måluppfyllelsen. Påverkan skiljer sig dock åt mellan
de olika projekten. Projekt som till exempel tar ut en avgift för företag som nyttjar
deras tjänster förefaller ha sett en minskad möjlighet hos företagen att betala en sådan avgift, och därmed att delta i projektet, under krisen. Å andra sidan utgjorde
lågkonjunkturen grunden till att projekten inom Skaraborgsprogrammet alls kom till.
Måluppfyllelsen inom andra projekt, inom till exempel turismsektorn, förefaller till
och med ha gynnats av den ekonomiska krisen då fler svenska turister kan ha valt att
spendera sin semester på hemmaplan under lågkonjunkturen.
Andra aktörers agerande spelar mer eller mindre stor roll för måluppfyllelsen beroende på inom vilken ”sfär” projekten verkar inom. Generellt sett har andra aktörer
stor betydelse för projektens möjlighet att uppnå sina målsättningar. En anledning är
att det inte i första hand är projekten som är implementerande part; det är beroende
av andra individer, företag, näringslivet generellt eller kommunerna. En annan an-

Halvtidsutvärdering av det delregionala tillväxtprogrammet i Skaraborg 33 (74) Kontigo AB 2011.04.01

ledning kan vara direktiv från högre instanser, så som ändrade lagkrav, förordningar
eller nya direktiv för branschen som helhet, vilket projekten måste förhålla sig till.
Sammanfattningsvis ser vi att projektens måluppfyllelse i olika stor utsträckning påverkas av förändringar i omvärlden. I hur stor utsträckning detta kan utgöra en sårbarhet förefaller bero på projektens logik samt inom vilken ”sfär” de verkar.

4.5 Jämställdhetsintegrering
I detta kapitel beskrivs jämställdhetsintegreringen först inom programmet och projekten. Därefter redovisas erfarenheter och synpunkter från tillväxtarbetets nyckelpersoner. Kontigo följer upp detta med en analys av hur tillväxtarbetet skulle kunna
förbättras genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv. Slutligen sammanfattas
kapitlets slutsatser i ett antal punkter att arbeta vidare med.
Jämställdhet är en uttalad ambition i Skaraborgs delregionala tillväxtprogram. Det
ingår i de principer och urvalskriterier som ställts upp för programmet i sin helhet
och det ingår i de frågor som ska prioriteras inom programmet. Jämställdhet ingår i
målbilden för programområde 1 och i programområde 2 är ”ökad kunskap inom miljöfrågor och sociala hänsyn” en av de specificerade prioriteringarna. I programområde 3 nämns att kvinnors och mäns resvanor ser olika ut och i indikatorerna för de
olika programområdena finns flera uppgifter uppdelade på kvinnor och män.
Att arbeta med jämställdhet inom ramen för tillväxtprogrammet är ett av statens krav
på det regionala tillväxtarbetet. I skrivelsen 2009/10:221 ”Strategiskt tillväxtarbete
för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning” tydliggör Regeringen att kraven på jämställdhetsintegrering även gäller det regionala tillväxtarbetet
på följande sätt:
Det regionala tillväxtarbetet ska innefatta ett jämställdhetsperspektiv. Aktörer med det
regionala tillväxtansvaret ansvarar för att perspektivet integreras i arbetet. Det innebär
att jämställdhet mellan kvinnor och män, vid utarbetande och genomförande av strategier,
program och insatser, ska främjas både genom representation och genom att detta perspektiv genomsyrar arbetet. Både kvinnors och mäns intressen och möjligheter till inflytande ska tillgodoses inom ramen för det regionala tillväxtarbetet 8.

Jämställdhet är tillväxtskapande och genom att integrera jämställdhet i det regionala
tillväxtarbetet kan detta ge större effekt och ökad tillväxt jämfört med ett arbete som
främst koncentreras på män och mansdominerade sektorer av arbetsmarknaden.
Jämställdhet finns med som ett mål och en prioritering i tillväxtprogrammets formuleringar och i handläggningen av programmet. Kommunalförbundet driver tillsammans med Equality Development Center Skaraborg (EDCS) ett nätverk för jämställd
tillväxt, där deltagarna i de olika projekten får möjlighet att diskutera sitt jämställdhetsarbete och öka sin kunskap om frågan. Kommunalförbundet medfinansierar även
EDCS, som arbetat med flera av projekten i tillväxtprogrammet och utgjort ett stöd i
deras jämställdhetsarbete.
8

Skr. 2009/10:221, s. 28
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Varierande grad av jämställdhetsintegrering i projekten
Resultaten från vår enkät visar att många projekt brister i, eller helt saknar, ett arbete
med jämställdhet. Vi har studerat jämställdhetsintegrering i projekten utifrån fyra
frågor:





Jämställdhet i planeringen av projektet
Jämställdhet i utformningen av mål och delmål för projektet
Projektets bidrag till ökad jämställdhet i Skaraborg
Projektets arbete med att öka kunskapen om jämställdhet i projektorganisationen

I diagram 4 redovisar vi projektens samlade resultat inom arbetet med jämställdhet.
Jämställdhetsintegrering

I planeringen av projektet var
jämställdhet en viktig faktor

Projektet arbetar aktivt med att
öka kunskaperna om jämställdhet
inom projektet

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

Projektet har övergripande mål
eller delmål som relaterar till
jämställdhet

Projektets resultat förväntas
förbättra jämställdheten i
Skaraborg

Diagram 4. Jämställdhetsintegrering, medelvärde alla svaranden

Resultatet tyder på bristande kunskaper om jämställdhet i projekten. De projekt som
aktivt visat sig intresserade av EDCS:s insatser och även använt EDCS:s resurser för
att öka sina kunskaper om jämställdhet både internt och i sitt utåtriktade arbete mot
intressenter, uppvisar generellt ett bättre resultat än övriga projekt.
Erfarenheter och synpunkter från tillväxtarbetets nyckelpersoner
Jämställdhet nämns på flera ställen i tillväxtprogrammet men det är inte på ett genomgående sätt integrerat i de analyser och problembilder som programmet bygger
på, även om det nämns vid några olika tillfällen. I intervjuerna med nyckelpersonerna
verkar kunskapen vara relativt låg. Majoriteten av nyckelpersonerna vet inte om eller
på vilket sätt jämställdhet har integrerats i programmet. De har också mycket vaga
uppfattningar om hur jämställdhet skulle kunna integreras i programmet i högre
utsträckning. De som har en uppfattning ser detta främst som en fråga om representation, det vill säga att det ska vara en jämn fördelning mellan kvinnor och män och
att det är en underrepresentation av kvinnor i tillväxtarbetet.
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Ett annat vanligt problem som tas upp är att kvinnorna lämnar Skaraborg medan
männen på landsbygden blir kvar. Detta ses som ett stort problem och jämförelser
görs med Norrlands inland och den utflyttningsproblematik som finns där. Flera av
de intervjuade nämner dock att turismen är en kvinnodominerad bransch och att det
är positivt för jämställdheten att Skaraborg satsar på turismutveckling i tillväxtarbetet.
När fokus vänds till projekten är kunskapen om jämställdhet och nivån av integrering
än lägre. Bland många av de intervjuade saknas en förståelse för att jämställdhet är
ett strukturellt problem. Detta kan motiveras av anledningar som att projektet drivs
inom en mansdominerad bransch och att det därför inte går att arbeta med jämställdhet. Det kan även motiveras av att projektet ser och tar fasta på individernas
idéer, inte deras kön och att det på grund av detta inte är nödvändigt att arbeta med
jämställdhet.
4.5.1

Kontigos kommentarer

I detta avsnitt presenteras Kontigos kommentarer och analys av tillväxtarbetet i Skaraborg ur ett jämställdhetsperspektiv. Avsnittet avslutas med ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet.
Stora möjligheter inom tjänstesektorn och vården
Kontigo ser det som positivt att Skaraborg valt att arbeta med jämställdhetsintegrering av tillväxtprogrammet. Genom att ta tillvara på de möjligheter som finns inom
både kvinno- och mansdominerade sektorer av arbetsmarknaden kan innovativiteten
och omvandlingstakten i ekonomin öka. Tjänstesektorn står idag för ca tre fjärdedelar av förädlingsvärdet i näringslivet och de snabbast växande branscherna finns
inom tjänstesektorn. Det är även en av de sektorer av arbetsmarknaden där representationen av kvinnor och män som företagare är mest jämn.9
Av denna anledning är det positivt både ur tillväxt- och jämställdhetssynpunkt att
fokusera tillväxtarbetets resurser på tjänstesektorn, vilket också sker i viss utsträckning i Skaraborg. Turismen utgör huvuddelen av detta arbete, men även delar av det
IT-fokuserade arbetet går att hänföra till denna del.
I tillväxtprogrammet nämns att vårdsektorn utgör det enda kluster i Skaraborg där
andelen högutbildade överstiger riksgenomsnittet. Att öka andelen avknoppningar
från privat och offentlig sektor samt att öka utbildningsnivån i näringslivet är två
andra prioriteringar i tillväxtprogrammet. Med anledning av detta ser Kontigo möjligheter för Skaraborg att utveckla projekt för att ta tillvara möjligheterna till innovativt företagande i vården. Detta har uppmärksammats som en växande marknad med
stora framtidsmöjligheter och Skaraborgs höga utbildningsnivå på detta område är
en fördel som går att dra nytta av.
Tillväxtmöjligheter riskerar att gå förlorade
Skaraborg verkar ha en förhållandevis öppen och genomskinlig process under framtagandet av projektidéer. Detta till trots är mansdominerade nätverk och aktörer
9

Tjänstesektorn – kvinnors och mäns företagande: Fakta och statistik. (2010) Info 0157 Tillväxtverket, s. 4 och 8.
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överrepresenterade i de processer där tillväxtarbetets nya projektidéer skapas och
förankras. Av intervjuerna framgår att tjänstemännen redan idag arbetar med att
sprida information om tillväxtprogrammet och möjligheterna att söka medel därifrån
till fler nätverk än de som redan idag ingår i tillväxtarbetet. Ett problem som uppmärksammats i det arbetet är dock att de nätverk där kvinnor deltar i större utsträckning har små mandat att påverka tillväxtarbetet. Tjänstemannasidan framför
även att de ser behovet av att arbeta mer med att utveckla de olika projekten, både
inför beslut och under projektens genomförande. Det finns dock inte tid för detta i
dagsläget.
Som de intervjuade framför är män överrepresenterade i tillväxtarbetet. Detta gäller
både i processerna inför ansökan, i de beviljade projekt som drivs inom ramen för
tillväxtprogrammet, hos de aktörer som återkommer som projektägare för projekt i
tillväxtprogrammet och i de grupperingar som fattar beslut om och drar upp riktlinjerna för tillväxtarbetet. Detta är problematiskt. Både utifrån ett demokratiskt perspektiv och utifrån ett tillväxtperspektiv. Värdefulla idéer och erfarenheter riskerar
att förbises och tillväxtmöjligheter för Skaraborg att försittas. Av denna anledning
förespråkar Kontigo att Skaraborg ska se över vilka aktörer som ingår i tillväxtarbetet
och fundera på åtgärder som kan leda till en mer jämn representation av män och
kvinnor i tillväxtarbetets olika delar. I detta kan en del vara att fundera över hur
mandat att påverka tillväxtarbetet skapas och ges till olika aktörer.
För vem är Skaraborg attraktivt?
Attraktivitet är en ledstjärna i Skaraborgs tillväxtarbete och utgör ett av de tre programområdena. I Skaraborg drivs även flera projekt i syfte att öka den delregionala
attraktiviteten. Detta förstås både som ett sätt både att öka turismen i Skaraborg och
att få invånare att bo kvar i och flytta till Skaraborg. Attraktiviteten förstås även vara
ett medel för att få vissa grupper, såsom studenter och högutbildade att flytta till och
stanna kvar i delregionen. Som tidigare nämnts är utflyttningen av kvinnor från regionen ett problem som adresseras både i tillväxtprogrammet och i intervjuerna med
tillväxtarbetets nyckelpersoner.
Attraktivitet är inte ett neutralt eller objektivt begrepp. Det handlar om människors
subjektiva värderingar. Värderingar underbyggs av behov, erfarenheter och intressen
och dessa skiljer sig åt både mellan kvinnor och män som grupp, likväl som de skiljer
sig mellan olika grupper av kvinnor och män. Det innebär att kvinnor och män som
grupp har olika åsikter om vad som gör en region attraktiv. Kvinnors ökade benägenhet att flytta ifrån Skaraborg gör att det finns anledning att undersöka om delregionen idag är mer attraktiv för män än för kvinnor. Det gör det även angeläget att ta reda
på vad delregionen kan göra för att bli mer attraktiv för kvinnor. Ett sådant arbete
pågår redan inom projekt FoQus som EDCS driver inom ramen för tillväxtprogrammet. Kontigo ser det som angeläget att Skaraborg tar vara på den kunskap som skapas i projektet och säkerställer att delregionen blir attraktiv för både män och kvinnor.
Könsuppdelad statistik
I tillväxtprogrammet specificeras vilka indikatorer som används för att mäta effekterna av tillväxtarbetet. Överlag anser Kontigo att indikatorerna är väl valda. Flera av
indikatorerna är uppdelade på kön. Det är positivt, även om Kontigo anser att uppföljningen kunde vinna på att fler av indikatorerna var könsuppdelade.
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I programområde 1 är de indikatorer som är möjliga och erbjuder mervärden av att
delas upp på kön redan könsuppdelade.
I programområde 2 är indikatorn för nyföretagande uppdelad på kvinnor och män
respektive på personer med annan etnisk bakgrund. Kontigo anser att även uppgiften
om personer med annan etnisk bakgrund vinner på att vara könsuppdelad. I övrigt
anser Kontigo att indikatorerna attityder till entreprenörskap, de båda indikatorerna
för omvandling av näringslivet och indikatorn för kunskapsnivån skulle vinna på att
delas upp på kön. Kontigo anser även att kunskapsnivån kunde kompletteras med
ytterligare en indikator för lönesumman uppdelad på kön. Kontigo har dock inte undersökt i vilken mån detta är möjligt med hänsyn till statistikens ursprung.
I programområde 3 vore det mycket värdefullt att indikatorn för regionförstoring
delades upp på kön. I tillväxtprogrammet uttrycks en medvetenhet om att kvinnor
och män har olika resmönster och färdmedel. Detta gäller även arbetspendlingen. Det
innebär att kvinnors och mäns arbetspendling gynnas av olika åtgärder. Det är angeläget att regionen har kunskap om vilka gruppers pendling som gynnas av de åtgärder
som genomförs och har förmågan att utforma åtgärder som ökar pendlingsmöjligheterna för både män och kvinnor.
Därutöver ser Kontigo det som positiv att, i de fall det är möjligt, även könsuppdela
indikatorerna för transportinfrastruktur, kollektivtrafik, utbildning och forskning.
Behov av ökad jämställdhetsintegrering i projekten
Som tidigare beskrivits är graden av jämställdhetsintegrering generellt sett låg i projekten. Det finns mycket att vinna på att jämställdhetsintegrera tillväxtarbetet, ur
både ett tillväxt- och ett demokratiperspektiv. Resultaten av utvärderingen visar att
det finns anledning att intensifiera arbetet med jämställdhetsintegrering. Skaraborg
har även beslutat att jämställdhet är en av de principer som tillväxtarbetet ska utgå
ifrån. Skaraborgs kommunalförbund har tagit initiativ till att öka kraven på jämställdhetsintegrering i projekten och Kontigo stöder detta initiativ. Kommunalförbundet kommer även att fortsätta sitt stöd till projektens jämställdhetsarbete och
starta ytterligare ett nätverk för de projekt som vill börja arbeta aktivt med frågan.
Som nämnts i tidigare avsnitt har de projekt som tagit hjälp av EDCS i sitt arbete för
jämställdhetsintegrering genomgående bättre resultat, mer kunskap och ett större
engagemang i och intresse för frågan. Det pekar på att det finns ett stort behov av
ökad kunskap om hur jämställdhet kan öka effektiviteten och förbättra resultaten i
tillväxtarbetets olika delar. Projekten behöver en ökad förståelse av hur jämställdhet
kan integreras i deras arbete. För att sådan kunskap ska upplevas som värdefull är
det Kontigos erfarenhet att den bör vara anpassad efter de frågor och den bransch där
projektet verkar.
Behov av ökad kunskap om jämställdhet bland tillväxtarbetets nyckelpersoner
För att tillväxtarbetet i praktiken ska kunna bidra till jämställdhet är det nödvändigt
att kunskapen om hur jämställdhet kan integreras i tillväxtarbetet ökar bland tillväxtarbetets nyckelpersoner. Utan sådan kunskap finns det även risk för att tillväxtmöjligheter i kvinnodominerade sektorer av arbetsmarknaden förbises. När kom-
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munalförbundet ökar kraven på projekten kan det även leda till trovärdighetsproblem om de personer som drar upp riktlinjerna för tillväxtprogrammets prioriteringar inte tillgodogör sig samma kunskap.
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5 En fördjupad analys av projekten
Detta kapitel ger en samlad bedömning av de tolv projekt vi har studerat närmare.
Vår redogörelse bygger på de proof-of-performance-intervjuer som genomförts med
projektledarna, vilka i sin tur bygger på svaren de har uppgett i enkäten. Analysen
följer i stort de analysdimensioner som definierats i föregående kapitel.

5.1 Skaraborg som en attraktiv och hållbar turistdestination
De två projekt som vi har tittat närmare på inom insatsområdet attraktiv och hållbar
turistdestination återfinns inom programområde 1 i tillväxtprogrammet, en attraktiv
och synlig region.
5.1.1

Handlingsplan för ökad turism i Skaraborg

Syftet med Handlingsplan turism är att skapa bättre förutsättningar för en positiv
utveckling av turistindustrin i Skaraborg. Projektets styrgrupp, bestående av fem
förtroendevalda politiker, har satt en målsättning om en fördubbling av omsättningen inom turismnäringen i Skaraborg till år 2015. Målen är också ökad strategisk samverkan mellan kommunerna och en tydligare profilering av Skaraborg som turistdestination. Skaraborgs kommunalförbund är projektägare och Västsvenska Turistrådet
har uppdraget att leda utvecklingsarbetet. Projektledaren är anställd på Turistrådet. I
den gemensamma turiststrategin framgår hur turismarbetet ska utvecklas i Skaraborg under 2011. Projektet består av ett antal insatsområden som tillsammans ska
bygga helheten med att utveckla Skaraborgs turistnäring och verka för att nå den
övergripande målsättningen.
Genomförande: En strategisk plattform för det fortsatta arbetet
I intervjun beskrivs projektet i två faser. I den första fasen, som slutade vid årsskiftet
2010/2011, har projektet till stor del handlat om att på en strategisk nivå analysera
förutsättningarna för turism och besöksnäring i Skaraborg och ta fram en värdegrund
för arbetet. Under 2010 har projektledaren varit på ett stort antal möten för både
kommuner och andra aktörer för att informera om projektet. Mötena har haft god
uppslutning. Dock har projektledaren varit försiktig i sin bedömning av förankringen
i kommunerna, delvis på grund av att kommunerna som mottagare av strategin också
måste ta den till sig, vilket visat sig vara svårt. Att det nu finns en arbetsgrupp med
tjänstemän och en kommunalt förankrad ordförande för turistarbetet ses som viktigt
för det fortsatta arbetet.
I projektet ser man nu att samtidigt som arbetet med att stärka det politiska engagemanget fortgår, måste arbetet mot ökad affärs- och produktutveckling i turistföretagen intensifieras. Med hjälp av olika internetbaserade verktyg försöker man skapa en
plattform för en sådan utveckling och för ökad samverkan mellan inblandade aktörer.
Man ser att det har varit nödvändigt att inledningsvis etablera strategin på politisk
nivå, för att nu öka arbetet med att sätta näringen i fokus. I detta arbete är rollfördelningen inom och mellan det offentliga och näringen viktig. Projektledaren poängterar
vikten av att klargöra kommunernas, delregionens och näringslivets aktörers ansvarsfördelning för det fortsatta arbetet.
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Ambitionsnivå och effekter
Handlingsplan turism har en mycket hög ambitionsnivå vad gäller projektets bidrag
till ökad samverkan mellan det offentliga och näringslivet, liksom mellan olika delar
inom det offentliga så som mellan turism och översiktsplanering av kommunerna.
Ambitionerna är också mycket höga vad gäller att skapa nya arbetstillfällen, liksom
att skapa och stärka små och befintliga företag.
Vad gäller samverkan mellan och inom kommunerna har man inte nått fram idag,
men man arbetar för att höja kunskaperna i kommunerna om turismarbetet. På så
sätt underlättar man för nya och befintliga företag att utveckla sin verksamhet i framtiden. Sådana effekter ligger dock längre fram i tiden.
För Västsvenska Turistrådet har Skaraborg hittills fungerat som något av en pilot för
hur man kan jobba med turistutveckling. De lärdomar som projektet gör är avsedda
att användas i utvecklingsarbetet också i Sjuhärad och Bohuslän. Projektledaren menar att detta arbete kommer att sprida sig och appliceras i andra delar av regionen.
En ambitiös politisk målsättning behöver fokus
Projektledaren menar att man arbetar mot en fördubbling av omsättningen inom
besöksnäringen till 2015, vilket är ett politiskt högt uppsatt mål. Genom de årliga
handlingsplanerna har man däremot uppnått delmålen för varje år. Det värdegrundsarbete som pågår för att samla alla kommuner kring strategin och förändra
attityder mot att se hela Skaraborg som en destination är pågående, men förankringsarbetet måste fortsätta. Sett till det arbete som pågår i kommunerna och på Internet för att göra besöksanläggningar mer bokningsbara och självgående bedömer
projektledaren att man idag befinner sig ungefär halvvägs mot målsättningen.
I diskussionen kring relationen mellan projektet och tillväxtprogrammets övergripande målsättningar anser man att förutom den självklara kopplingen till attraktivitet och synlighet, att projektet också bidrar till de två andra målområdena. Projektets
tankar kring möjligheten att bidra till att utveckla infrastrukturen berör kollektivtrafik, transporter, rastplatser och vägar är i stort behov av utveckling för att lyfta Skaraborgs attraktionskraft. Mot Trafikverket försöker man lyfta dessa frågor, och genom samverkan med Västtrafik försöker man bidra till att tänka turism.
Turismstrategi med avsaknad av jämställdhetsperspektiv
I projektet har man inte arbetat aktivt med jämställdhet, och det finns inte med i planeringen framöver. Turismstrategin för Skaraborg saknar helt jämställdhetsperspektiv, vilket också förklarar frånvaron av jämställdhetsarbete inom området.
Kontigos kommentarer
Uppsatta målsättningar måste vara realistiska också för de personer som ska jobba
med dem. För att en fördubbling av omsättningen ska kunna komma till stånd måste
projektet på allvar inkludera näringslivet och betrakta turismen som en del i den
större helheten av näringslivsfrågor där fler branscher, så som transportföretag, restaurangbranschen, upplevelsenäringen, livsmedelsbranschen, också måste utvecklas
för att uppnå helheten. Nödvändigt för att turismstrategin ska kunna implementeras
är också att alla kommuner ser ett arbete där de både kan komplettera och höja
varandra. Mycket god förankring i alla kommuner är avgörande. Vi ser initiativet att
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skapa en arbetsgrupp med förankring på tjänstemannasidan och i kommunerna som
ett bra initiativ för att stärka kommunernas engagemang. Vi tror också det kan stärka
samarbetet mellan projektägaren och Turistrådet då deras olika arbetssätt bör ses
som komplementära i arbetet med att bygga Skaraborg som en besöksdestination.
Kontigo ställer sig dock frågan om en delregional samverkan, styrd med politiskt
satta mål, är bästa sättet för att utveckla turismnäringen i Skaraborg. Idag saknas
bilden av ”Skaraborg” som besöksdestination, och för kommunpolitiken kan man inte
sudda ut kommungränserna. Därför tror vi att arbetet kan vinna på att i högre utsträckning våga prioritera vissa destinationer, eller besöksmål, där den lokala nivåns
behov liksom efterfrågan på marknaden är styrande. Kommunerna och det lokala
näringslivet har då det gemensamma ansvaret att definiera vilka destinationer som
ska utvecklas, och samverka kring att utveckla dessa destinationer. Då formar destinationerna sin egen logik för att skapa ett delregionalt mervärde. Därifrån kan man
sedan definiera vad den delregionala nivån ska leverera för de lokala projekten, till
exempel i form av att strategiskt tillhandahålla kunskap. Detta innebär att gå från
Skaraborg som en konstruerad destination, till Skaraborg med ett antal spjutspetsdestinationer i ett gemensamt nätverk där upplevelsen för besökaren står i centrum.
Turism är också det insatsområde i tillväxtprogrammet där kvinnorna är i majoritet
av arbetskraften. Att höja kunskapsnivån inom området och förutsättningarna för ett
strategiskt arbete utan att beakta jämställdhet ser Kontigo som ett hinder för hållbar
ekonomisk, social och jämställd utveckling.
Med en så pass ambitiös målsättning ser vi vikten av att bryta ner målet i tydligare
strategiska och realistiska delmål, med förutsättning för förankring i kommunerna.
Det är en nödvändighet för att projektet ska kunna konkretiseras och genomföras
utifrån de lokala förutsättningarna. Med de höga ambitionerna ser vi en risk att målbilden urvattnas och att projektet blir allomfattande snarare än fokuserat. Även här
finns således att vinna på att arbeta med destinationsutveckling i samverkan med det
lokala näringslivet för att möta reella behov.
5.1.2

Mötesindustrin

Mötesindustrin avslutades vid årsskiftet 2010/2011. Finansiärer för projektet var
Västsvenska Turistrådet, Fyrbodals, Sjuhärads och Skaraborgs kommunalförbund,
samt Skövde kommun. Projektägare var Västsvenska Turistrådet. Göteborg Convention Bureau hade uppdraget att ansvara för det operativa arbetet med marknadsföring
och införsäljning. Projektets syfte var att stärka mötesindustrins förutsättningar
inom respektive delregion i Västra Götaland med målet att öka antalet gästnätter.
Förankring och genomförande framförallt i Skövde
I Skaraborg var projektets främsta förankring i Skövde då projektet fokuserat på högskolan och de forskare som kan agera som värdar för möten. Förankringen utanför
Skövde har främst bestått av s.k. ”site inspections” runt om i Skaraborg för att få en
bild av vad Skaraborg kan erbjuda i form av till exempel sociala aktiviteter. Projektledaren säger att aktörer inom både näringslivet och social ekonomi har haft en mycket
aktiv medverkan i projektet. Det är också en förutsättning för arbetet med att arran-
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gera möten ge nöjda mötesdeltagare som ser ett mervärde i att spendera ytterligare
hotellnätter i Skaraborg.
Höga ambitioner men svårt att se effekter i form av nya jobb och företag
För att projektet ska lyckas i sina ambitioner att göra Skaraborg till en mötesdestination krävs, som nämns ovan, samarbete mellan en mängd olika aktörer. Viktiga aktörer har varit ledningsgruppen och forskare på högskolan, men också politiker och
kommunledningen i Skövde. Därutöver kommer de hotell, mötesanläggningar, och
andra aktörer som måste samordnas vad gäller logistik, mat, events och kulturutbud.
Projektets logik bygger på att fler möten ger fler hotellnätter, fler personer som äter
ute, fler lokala resor, ökad efterfrågan på aktiviteter, och behov av logistiklösningar,
vilket har bidragit till ökad omsättning i redan befintliga företag. Projektledaren menar att detta kan leda till nya arbetstillfällen och nya företag. Om projektet kan ha
påverkat en sådan utveckling är svårt att med säkerhet uttala sig om.
En bit på väg mot högt ställda mål
De mål som sattes upp för projektet gjordes tillsammans med Göteborgs Convention
Bureau och sattes högt. Utifrån ett perspektiv grundat i förutsättningarna för Göteborgs mötesindustri sattes målet att generera 35 gånger pengarna. Resultatet av projektet har blivit 13 gånger insatt kapital, berättar projektledaren. En anledning till att
man inte kunnat nå de högt uppställda målen är att Skaraborgs regionala förutsättningar för mötesindustrin, fortfarande ligger efter Göteborgs utveckling.
Konjunktursvängningar har liten påverkan på genomförandet
I och med tidsaspekten som ligger i att de möten som bokas in ligger långt fram i tiden upplever projektet inte att den ekonomiska krisen har haft större effekter på projektets genomförande. Däremot kunde man se att de möten som ägde rum mitt under
lågkonjunkturen drog färre delegater till mötena och därmed kan ha påverkat antalet
gästnätter och övrig omsättning under mötena.
Kontigos kommentarer
Kontigos bedömning är att genomförandet av projektet har fungerat väl. Vikten av att
förankra olika destinationsutvecklingsprojekt i hela Skaraborg för att delregionen ska
utvecklas bör dock betonas. Vi upplever att projektet framförallt ser Västra Götalandsregionens vinster med att lokalisera möten också till Skövde, Trollhättan och
Borås. Samtidigt, genom att göra just det, kommer de pengar som spenderas i respektive delregion just den delregionen till del. För att genererade pengar inte ska stanna i
Skövde som ett projekt för högskolan, krävs dock en breddning i angreppssättet. Projekt som finansieras av tillväxtprogrammet bör i högre utsträckning ha potential att
komma fler kommuner till del.
Vi ställer oss vidare frågande till vad som är högskolans roll i projektet, hur man tänker när man satt upp mål för projektet och hur detta projekt relaterar till Skaraborgs
profil och värdegrund. Vidare är det oklart hur man beräknat att projektet genererat
13 gånger insatt kapital. Det är också oklart hur stor del av samverkan mellan aktörerna som har potential att leva kvar vid olika mötesarrangemang efter projekttiden.
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Sammanfattningsvis är det konsultteamets bedömning att ett projekt som Mötesindustrin borde vara ett resultat av det strategiska arbetet med att utveckla turismnäringen i Skaraborg. Idag förefaller Skaraborg inte ha möjlighet att styra prioriteringarna och målsättningarna för ett projekt som Mötesindustrin.

5.2 Fler företagsamma individer
Alla projekt inom det här insatsområdet återfinns i tillväxtprogrammets andra programområde, ”En konkurrenskraftig region präglad av hållbar tillväxt, innovation
och förnyelse”.
5.2.1

Nyföretagande Skaraborg

Samtliga nyföretagarcentra i Skaraborg medverkar i Nyföretagande Skaraborg. Syftet
är att öka nyföretagandet och att fler nystartare ska få en bra utveckling de första tre
åren. Projektet som startade 2007 avslutades vid halvårsskiftet 2010, men drivs vidare med större fokus på kvinnors företagande i ytterligare tre år. Målet i ”etapp 2” är
detsamma; att öka nyföretagandet i Skaraborg. Genom information i till exempel
tidningsannonser arbetar projektet för att synas utåt och nå regionens alla invånare.
Nyföretagande Skaraborg ”etapp 2” omfattar följande aktiviteter:
* informations- och inspirationsträffar
* nyföretagarutbildning
* coachande nätverk
* informationer på yrkesinriktade utbildningar
* tankesmedja för idéutveckling
* nätverk för kvinnor som startat företag (ny aktivitet jämfört med ”etapp 1”)
God förankring i kommunerna
Projektledaren upplever att alla kommuner i Skaraborg visar ett intresse i frågan om
nyföretagande. Han upplever också att de gillar upplägget med informationsträffar,
nyföretagarutbildning och de coachande delarna. Näringslivets roll i projektet består
av medverkan genom föreläsningar på informationsträffar och på nyföretagarutbildningen, aktörer från social ekonomi har inte samma aktiva medverkan. Samverkan
mellan dessa olika aktörer, exempelvis Skatteverket, Företagarna, försäkringsbolag
och företag inom marknadsföring, sker idag inom ramen för projektet, någon mer
formaliserad samverkan har inte skapats.
Resultat och effekter
Resultaten från projektet är svåra att renodla från andra insatser som görs vid de
olika Nyföretagarcentrumen i Skaraborg. Statistik visar att 35 % av alla nystartade
företag har passerat genom Nyföretagarcentrum och 36 månader senare lever 80 %
av dessa företag vidare. I projektets slutrapport presenteras siffran för nyföretagandet totalt i Skaraborg till 0,8 startade företag per 1000 invånare/år, vilket är i linje
med projektets syfte och mål. 2009, mitt i den rådande lågkonjunkturen, berättar
projektledaren att antalet personer som besökte Nyföretagarcentrum och startade
företag var fler än någonsin.
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Nyföretagande Skaraborg kan, enligt projektledaren, genom informationsträffarna
ses påverka tillströmningen till Nyföretagarcentrumen. Som komplement till den
rådgivning som Nyföretagarcentrumen erbjuder lyfter projektledaren fram nyföretagarutbildningen och coachningen som de aktiviteter som påverkar de befintliga företagen mest och gör att företagen står bättre rustade inför framtiden.
Jämställdhet i fokus har ännu inte gett resultat
”Etapp 2” har, som nämnts, ett uttalat fokus på kvinnors företagande. På Nyföretagarcentrumen visade statistiken att samtidigt som antalet kunder började närma sig
50/50, var majoriteten av dem som faktiskt startar företag fortfarande män. Glappet
mellan kvinnors affärsidéer och antalet faktiskt startade företag av kvinnor har bidragit till detta fokus. I dag är arbetet med de två nätverken för kvinnor som startat företag under uppbyggnad, det finns ännu inga konkreta förslag eller beslut mer än att
projektet ska satsa på nätverk för kvinnor. I detta arbete kommer Nyföretagande Skaraborg att få assistans av EDCS.
Kontigos kommentarer
I grunden ser Kontigo hur projektet speglar en vilja hos kommunerna i Skaraborg att
utveckla näringslivet och då måste småföretagande i allmänhet öka. Då är det viktigt
med fler nystarter av företag. Däremot är det svårt att se Nyföretagarcentrumens
långsiktiga effekter på nyföretagandet, liksom det är svårt att se projektets betydelse
för Nyföretagarcentrumen. Till stor del framstår projektet som ett komplement till de
resurser som finns vid Nyföretagarcentrumen, då Nyföretagande Skaraborg inte förefaller ha någon regional profil som utmärker projektet i det lokala arbetet.
Kontigo ser positivt på projektets ambitioner att satsa mer på kvinnors företagande.
Att integrera detta inom ramen för projektet ger också möjligheter att integrera kvinnors företagande i övriga satsningar på företagande och ökad tillväxt av nya företag
så att kvinnors företagande blir en naturlig del av den regionala bilden. Detta kräver
ett engagemang från projektledningen och också ökade kunskaper om de olika strukturella förutsättningar och hinder som präglar mäns och kvinnors företagande idag.
Här ser vi positivt på det samarbetet som initierats med EDCS.
5.2.2 Idétrampolinen
Idétrampolinen är en del av Skaraborgsprogrammet. Projektet syftar till att skapa
bättre möjligheter för individer med ambition och fallenhet för att driva eget företag.
Målet är fler nya företag och nya arbetstillfällen. Målgruppen är varslad personal
samt företag som varslat personal i lågkonjunkturen. Med utgångspunkt i den enskilda individens erfarenhet, kunskap, intresse och kompetens ges stöd och möjlighet
att förverkliga sin idé under en process om 20 veckor. Projektägare är Gothia Innovation AB.
Genomförande med individer från alla orter
Projektet får sitt inflöde av individer och idéer till trampolinen via Arbetsförmedlingen och Nyföretagarcentrum på orterna runt om i Skaraborg. När individerna sedan
genomgått processen är tanken att de återvänder till sin ort för att fortsätta arbetet
med att förverkliga sin idé och starta upp sitt företag. I den processen är både näringslivschefer, Arbetsförmedling och Nyföretagarcentrum centrala aktörer, och
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samarbetet dessa aktörer emellan är en förutsättning för att individerna dels ska
komma i kontakt med Idétrampolinen, men också för att de ska få stöd i hemkommunen efteråt.
Projektet visar på goda resultat
Resultatet hittills visar på ett överskott inom de indikatorer som sattes upp för projektet. Med facit i hand kan dessa siffror varit väl försiktigt satta, projektledaren uppger att de uppnått målen med råge. Samtidigt är det svårt att riktigt mäta hur många
företag som bildas, då siffrorna endast visar de företag som bildas under processens
20 veckor. Projektet har inte kunnat se siffror för de bolag som bildats efter genomförd process inom trampolinen. Som projektledaren påpekar är intresset av att bilda
företag stort, även då det inte är konjunkturnedgång, och resultatet pekar på att
Idétrampolinen har fungerat som en katalysator för den här typen av process.
Bristande arbete med jämställdhet
Genom projektets indikator förs statistik på antalet kvinnor respektive män vars
idéer screenas, som deltar i programmet och som sedan bildar företag. Projektledaren poängterar att man arbetar med invärdet av idéer, om det är kvinnor eller män
spelar ingen roll i bedömningen av idéernas bärkraft. Dock innebär mängden varslade från fordonsindustrin att det de facto är fler män som kommer till Idétrampolinen. Något som har uppmärksammats är att kvinnor generellt har färdiga idéer tidigare än männen, och ett något oväntat resultat som projektledaren ser är goda siffror
på antalet kvinnor som startar företag inom projektet.
Riksdagsbeslut kan påverka genomförandet
Något som kan komma att påverka projektet är det riksdagsbeslut om hårdare regler
för vem som får utnyttja Arbetsförmedlingens resurser. Projektledaren menar att
möjligheten för individer att testa sina idéer kan påverkas av man ska vara arbetslös i
300 dagar innan man kan få hjälp.
Kontigos kommentarer
Vi ser det som positivt för regionen att individer från olika delar i regionen har fått
möjlighet att testa sina idéer. Om projektet även kan visa att det är färre som gått
tillbaka till arbetslöshet efter deltagande i Idétrampolinen måste det ses som mycket
positivt. Som del i Skaraborgsprogrammet vänder sig projektet till målgruppen varslade inom fordonsindustrin. Samtidigt är det av vikt att blicka framåt och se hur, och
om, projektet ska drivas och finansieras även när konjunkturen vänt. Om så ska ske,
föreslår Kontigo att projektet breddar sin målgrupp och riktar sig till fler branscher
för att bidra till tillväxtprogrammets målsättningar.
Arbetet med jämställdhet idag uppfattar vi enbart handla om representation genom
att föra statistik över antal kvinnor respektive män i projektets olika delar. Vi ser en
bristande jämställdhetsintegrering då man inte arbetat för att öka medvetenheten
internt om till exempel de strukturer som kan påverka vilka idéer som bedöms som
intressanta att arbeta vidare med utifrån ett genusperspektiv.
För Kontigo står det klart att Idétrampolinens 20 veckor generellt inte räcker hela
vägen för de individer som vill starta företag, men att projektet har funnit sin plats i
de stödstrukturer som finns för nyföretagande i Skaraborg. Kontigo anser att det
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finns stora möjligheter för fortsatt samverkan mellan inblandade aktörer, vilket kan
ha betydelse för regionens arbete med nyföretagande på längre sikt.
5.2.3 Företagsamt lärande i skolan
Sedan höstterminen 2005 medverkar alla Skaraborgs femton kommuner i ett utvecklingsarbete för att implementera ett företagsamt lärande i förskola, grundskola
och gymnasium. Målet är att entreprenörskap och kreativitet ska bli ett naturligt inslag i utbildningssystemet, vilket på sikt förväntas leda till att fler unga startar företag
samt att näringslivet får en förbättrad kompetensförsörjning. Projektet ägs av Götene
kommun.
Genomförande som präglats av politisk legitimitet
Projektet har en kommunal förankring som bygger på att alla femton skolchefer tillsammans med ansvarig utvecklingsledare i skolverksamheten våren 2005 tog fram
avsiktsförklaringar för sitt deltagande i projektet. Nya avsiktsförklaringar togs fram
efter en utvärdering av projektet hösten 2007. Avsiktsförklaringarna har, enligt projektledaren, bidragit dels till att insatserna kunde förankras och legitimeras i den
lokala verksamheten, dels till att projektet redan innan start fick en dokumenterad
viljeyttring från varje kommun. Något som ytterligare förstärkt förankringen av projektet i kommunerna är projektgruppen FLIS resurspersoner där alla femton kommuner erbjudits att delta. Gruppen har bland annat diskuterat vägval i metodiksamverkan men också haft mandat att ta beslut i frågor som rör projektet i sin helhet vad
gäller finansiering och användning av projektmedel. Gruppen, menar projektledaren,
har också underlättat att informera från projektet tillbaka till kommunerna.
Näringslivets medverkan i projektet har framförallt skett genom olika typer av samverkan i kommunerna mellan det lokala näringslivet och skolorna. På delregional
nivå har detta inte genomförts systematiskt, men lokalt i kommunerna finns goda
exempel där man framförallt i aktivitetsform stärkt samarbetet mellan näringslivet
och skolorna. Ett exempel är att Svenskt Näringslivs företagsbarometer visar att samverkan mellan skolan och näringslivet i Skaraborg har förbättrats.
Ökat entreprenörskap i skolverksamheten
Projektet är framförallt riktat till barn och ungdomar under 20 år. Projektledaren
menar att kunskapen om entreprenörskap som begrepp och förhållningssätt har fått
fotfäste på många skolor och att eleverna i och med detta förefaller vara mer intresserade av att starta företag. Han pekar på en negativ trend som vänt, där viljan bland
ungdomar att starta företag i Skaraborg 2003 var bland de sämsta, men där Skaraborg idag ligger över riksgenomsnittet. Fler idéer och ökad handlingskraft skapar
också stärkta förutsättningar för näringslivet totalt på sikt, menar projektledaren.
Projektets bidrag i detta är att skolorna funnit metoder för att lära ut arbetsmarknad,
att studie- och yrkesvägledare ökat sina kunskaper i ämnet och att samverkan med
näringslivet ökat.
Måluppfyllelsen skiljer sig från kommun till kommun
Utifrån projektets fyra huvudmål beskriver projektledaren en blandning bland kommunerna hur långt de kommit mot måluppfyllelse. Generellt upplever han att man
idag uppfyllt cirka 50 procent av målen. Resonemanget baseras på att de olika kom-
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munerna arbetat med olika mål och kommit olika långt i detta arbete, exempelvis att
arbeta med ett entreprenöriellt förhållningssätt, involvera näringslivet och ta fram
modeller för att utveckla ungas entreprenörsanda. Projektledaren menar att det idag
är kvantitet som saknas, det vill säga antalet kommuner som fungerar som motorer
för arbetet. Där projektet idag ser att det saknas en struktur är hur unga lättare ska
kunna komma i kontakt med Nyföretagarcentrum för att driva sina idéer vidare.
Jämställdhet i skolan
Projektet har uppfattat en tydlig ambition från kommunförbundet att de redan från
början måste hantera jämställdhetsperspektivet. Detta speglas genom utbildningsinsatser för skolpersonal för att lyfta frågan hur man bemöter elever i relation till kön.
För studie- och yrkesvägledare har detta inneburit utbildning kring hur man överbygger traditionella könsaspekter i arbetslivet. Man har också tagit fram verktyg för
att elever, barn och unga ska få diskutera och få kunskap om jämställdhet i samhället,
och elever har fått pröva nya arbetsformer för att granska sin verksamhet utifrån ett
jämställdhetsperspektiv i relation till entreprenöriellt lärande och temaarbete.
Neddragen budget efter den ekonomiska krisen
FLIS var ett projekt som fick en beskuren budget i och med satsningen på Skaraborgsprogrammet och bilindustrins överlevnad inför 2009. Det innebar att projektet
inte fick de medel som de tänkt sökta och var tvungna att sänka sin budget för
2009/2010. Projektledaren upplever dock att måluppfyllelsen inte har påverkats i
någon större utsträckning men man fick strategiskt tänka om och kommunerna fick
ta ett större ansvar. Dock tror han att vissa insatser vid sidan av skolan hade kunnat
genomföras om de hade fått behålla budgeten.
Något som kan komma att påverka projektets genomslag i skolverksamheten är regeringens skrivning om entreprenörskap i skolan som ska finnas från och med 2011.
Det har varit en viktig faktor som ökar legitimiteten för temat i skolan, menar projektledaren. Om det blir någon effekt av detta återstår att se.
Kontigos kommentarer
Kontigos uppfattning är att projektet från start har präglats av politisk legitimitet och
har god förankring i Skaraborgs femton kommuner. Vi uppfattar att entreprenörskap
tagit en mer naturlig plats i många skolor och att de elever som nås av projektet lär
sig att tänka i termer av en arbetsmarknad som är större än att enbart göra sig själv
anställningsbar. Effekterna av arbetet med entreprenörskap i skolan i form av nya
företag kan dock endast ses på mycket lång sikt, och även då kan det vara svårt att
tillskriva projektet sådana resultat. Dock upplever vi att projektet varit mycket lyckat
i sin ambition att sprida metoder och arbetssätt, både regionalt och nationellt, likväl
som internationellt då man aktivt har sökt nya samverkansformer på olika nivåer. Till
viss del förefaller projektet främst handla om att uppmuntra kommunernas engagemang för att driva entreprenörskapsfrågorna i skolan vidare. Det främsta behovet
som Kontigo ser framöver är därmed en samordnande insats för detta arbete.
Kontigo får intrycket av att projektet aktivt har reflekterat över jämställdhet. Både i
form av vilka möjligheter projektet har för att bryta en regional stereotyp könsfördelning i arbetslivet, men också genom att ta fram verktyg för lärare och elever att
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granska sin egen verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. Dock kan detta få ett
tydligare fokus i projektet.

5.3 Affärsdriven miljöutveckling med fokus på bioenergi
Inom detta insatsområde har vi studerat tre projekt. De ligger i linje med området
”En konkurrenskraftig region präglad av hållbar tillväxt, innovation och förnyelse”.
5.3.1

Samordnare Affärsdriven Miljöutveckling

Projektet Samordnare Affärsdriven Miljöutveckling startade 2008, projektägare är
Skaraborgs kommunalförbund. Samordnarens uppgift är att samordna och understödja kommunala satsningar på förnybar energi som har ett värde för Skaraborg
som helhet, understödja insatser som drivs av andra intressenter samt verka för att
etablera ett ökat regionalt, nationellt och internationellt samarbete inom området.
Kommunerna går i bräschen och visar vägen för näringslivet
Projektsamordnaren menar att projektet idag är förankrat i alla Skaraborgs kommuner då de som idag arbetar med frågorna på den kommunala sidan känner till projektet och dess syfte. Tanken är att kommunerna går före och visar vägen för näringslivet genom att både agera köpare och processledare för en relativt ung marknad utan
egen ekonomisk bärkraft. Ur arbetet mot kommunerna syns idag resultat i form av
tre formaliserade kommunala energibolag i Skövde, Skara och Lidköping och en näringslivsförening. Dock, menar projektsamordnaren, har projektet inte tillräckliga
personalresurser för att möta den efterfrågan som finns. Detta har man försökt lösa
genom att söka olika EU-medel och flera EU-projekt är på gång för att kunna driva
arbetet genom extern finansiering.
Betydelse för regionens landsbygd
Det sätt varpå projektet idag ses ha bidragit till ökad samverkan är mellan kommunerna som organisationer, kommunernas energibolag och lantbruksnäringen i stort.
För att knyta offentlig sektor till näringslivet krävs en ekonomisk insats från båda håll
där samverkan och dialog är nödvändig. Den plattform som byggts upp och de formaliserade kommunala bolagen ser projektledaren kommer att leva kvar men de frivilliga arenorna, som projektet också stödjer, bygger på att kommunalförbundet är engagerat. Men projektledaren framhåller att projektets arbete har satt frågan på agendan och att projektets bidrag är att utvecklingen går snabbare.
Projektet är också, menar projektsamordnaren, ett landsbygdsprojekt, då biogas görs
av framförallt restprodukter från jordbruket och livsmedelsindustrin. När råvaran
finns på landsbygden i de små medlemskommunerna handlar det primärt om att
bevara de arbetstillfällen som finns inom de gröna näringarna genom att skapa ytterligare värden för lantbrukare att fortsätta bedriva verksamhet. Därav, menar projektsamordnaren, är projektet av regional betydelse, inte minst i de mindre kommunerna
där råvaran finns. Nya företag som projektet skulle kunna ge upphov till handlar
främst om företag inom vindkraft, underhåll och tekniker inom vindkraft och biogas
samt energitekniker inom biogas.
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Måluppfyllelse – en vision för 2030?
Projektledaren lyfter fram två mål för projektet. Det första är att gå in i rollen som
processledare för utvecklingen på området i Skaraborg. Där menar han att projektet
är helt i hamn. Det andra är att det blir en rörelse i näringslivet mot bolag och investeringar inom området. Med de tre bolag och den näringslivsförening som hitintill
bildats samt investeringar i biogas och vindkraft de närmaste åren, menar han även
här att målen är uppfyllda eller kommer att uppfyllas inom ramen för projekttiden.
Däremot har Skaraborg satt upp mål för att vara fossilfria 2030. Här uttrycks en oro
att det finns en brist på insikt på regionen vilka resurser som krävs för att nå dit, men
också att det är en process som är bredare än ramen för detta projekt.
Projektledaren ser vidare att projektet har sitt ursprung inom ramen för tillväxtprogrammets målbilder om en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig region. Det vill
säga att projektet är ett sätt för kommunalförbundet att visa att man menar allvar
med målsättningen kring långsiktigt hållbara energi- och miljölösningar, liksom möjligheten att marknadsföra Skaraborg som en hållbar region byggt på jordbruket som
gör Skaraborg unikt.
Jämställdhet – en bristvara
Projektsamordnaren säger att projektet har försökt att lyfta fram kvinnors kompetens
inom området, främst via nyhetsbrevets ”Möt Miljöprofilen” men även som föreläsare
vid konferenser och seminarier.
Kontigos kommentarer
Kontigo ser en styrka i att kommunalförbundet är projektägare och aktiv pådrivare
som sätter agendan i arbetet med affärsdriven miljöutveckling. Att samordnaren
också är en del av, och ses som del av, kommunalförbundet kan också ge projektet
ökad stabilitet på längre sikt. Affärsdriven miljöutveckling ser vi som en stark framtidsbransch för Skaraborg, men i det ligger också att man måste tänka mer långsiktigt
i dessa frågor. Därför krävs, för det första, att resurser säkras över tid för att kunna
arbeta mot regionens långsiktiga målsättningar för en fossilfri region. För det andra
måste näringslivet i högre utsträckning inkluderas och ta ansvar för en sådan utveckling, kommunerna kan endast till en viss gräns fungera som pådrivare.
Vill vi lyfta projektets betydelse för tillväxtprogrammet som sådant, och vi ser projektet som ett viktigt bidrag till arbetet mot en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig region. Det förefaller också vara ett område där Skaraborg kan utmärka sig
genom att ligga i framkant i regionen. Därför är det förvånande att man valt en så
pass smal inriktning mot biogas och därmed uteslutit andra viktiga områden och
branscher för miljöutveckling i form av tillverkningsföretag och industrier. Vår uppfattning är också att ett jämställdhetsperspektiv saknas i alla delar av projektet. Som
framtidsbransch bör projektet således både breddas och integrera jämställdhet och
kvinnors behov, kompetens och entreprenörskap inom området.
5.3.2 SkaraborgsGas
SkaraborgsGas etapp I & II har finansierats inom ramen för tillväxtprogrammet. SkaraborgsGas bedrivs nu i annan form på regional nivå. Syftet var att intressera och
organisera lantbrukare i Skaraborg till produktionsgrupper för biogas, med särskilt
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fokus på fordonsgas samt att matcha intresset att producera biogas med biogasförbrukningen och marknadens behov. Målet var för Skaraborg att vara drivande i utvecklingen av en ny bransch inom bioenergiområdet.
Ett bra genomförande där lantbrukarna haft en central roll
I projektet har det varit centralt att identifiera berörda delar av näringslivet i arbetet
att utveckla biogas i Skaraborg. Det har framförallt handlat om Skaraborgs lantbrukare, och där anser projektledaren att man har lyckats förankra och genomföra projektet. Arbetet mot kommunerna har inte varit projektets fokus, utan här har man
arbetat med ett fåtal kommuner som har visat sig intresserade. Icke desto mindre
pekar intervjun på att projektet har arbetat fram en dialog mellan inblandade kommuner, lantbrukare och energibolag.
Effekter i form av kunskapsutveckling och regional spridning
Projektledaren ser den främsta effekten av projektet i den kunskapsuppbyggnad som
genererats och han beskriver projektet som en ”kompetensresa” för både lantbruket
och bland kommunala aktörer. Detta innebär att biogas kommit upp på agendan,
liksom förståelsen för vad biogas är och hur det kan utnyttjas mer. En effekt, vilket
dock inte bara är projektets förtjänst, är att fem biogasanläggningar finns i Skaraborg
och att ytterligare fem är på gång.
Än så länge visar projektet på marginella effekter i form av fler arbetstillfällen och
nya företag. För det krävs investeringar i lantbruket och ett arbete för att få biogasproduktion lönsam. För de lantbruk som idag har gått hela vägen i projektet så ser
projektledaren dock hur det kan stärka deras förutsättningar, men än så länge är det
också få företag som kommit dit.
Projektet har också bidragit till ökad samverkan mellan olika aktörer inom de kommunalgeografiska områdena som haft intresse av projektet. Dessa är bland andra
åkeriföretag, lantbrukare och lokala energibolag. Dock är det svårt att säga hur stor
del av denna samverkan som skett oavsett projektets aktiviteter. Några av dessa samverkansforum förefaller dock bli bestående efter projektet. Ett exempel som projektledaren lyfter är Skara Biogas AB, ett bolag som bildats mellan det kommunala energibolaget och lantbrukare. De arbetsgrupper som bildats inom projektet försvinner
dock efter det att deras uppgift slutförts.
God måluppfyllelse och regional attraktivitet
Projektet är idag avslutat och projektledarens bedömning är att de mål som sattes
upp för programmet i allt väsentligt har blivit uppfyllda. Det har handlat om att lantbrukare får affärsmässiga förutsättningar, att utveckla, intressera och matcha marknaden med produktion, liksom att identifiera och utveckla utvecklingsmodeller. Projektledaren ser också hur andra aktörer i regionen, till exempel GöteborgsEnergi,
visat stort intresse för projektet och den potential det innebär. Detta, menar han, har
stor betydelse för Skaraborg som attraktivt område för näringslivet även på andra
håll i regionen.
Kontigos kommentarer
Projektet har arbetat utifrån en arbetsmodell med lokala lantbruksgrupper, och här
uppfattar Kontigo att det varit en väl fungerande modell, om än något snäv. Om en
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målsättning är ökad tillväxt i regionen ser Kontigo inte att SkaraborgsGas inom projektet visat på sådana effekter. Vi tror däremot att det finns stora möjligheter att ta
tillvara den attraktionskraft som projektet visat i andra delar av regionen för att återanvända projektets modeller och utveckla arbetet. Det förefaller dock ligga en stor
utmaning i att öka intresset för biogas för att involvera fler åkerier, energibolag, och
övriga potentiella intressenter i detta arbete. Vi tror att liknande satsningar ligger
utanför ramen för tillväxtprogrammet. Dels på grund av det snäva lantbrukarfokuset
i projektet, dels för att det finns annan finansiering att tillgå för den här typen av projekt.
Kontigo ser vikten av att ta tillvara den kompetens och kunskap som byggts upp i
projektet och sprida detta vidare. Det är en förutsättning för att inte behöva ”uppfinna hjulet på nytt” i liknande satsningar i framtiden. Arbetet i nästa steg kan då
med fördel vara att sprida kunskapen och utvecklingsmetoder för att biogasproduktionen kan ge fler lantbrukare stärkta förutsättningar och på sikt bidra till ökad kunskapsutveckling på landsbygden och fler arbetstillfällen. För att nå långsiktiga effekter måste näringslivet och det offentliga gemensamt arbeta utifrån efterfrågan och
utbud, där både lantbrukarnas förutsättningar och fler näringslivsaktörer i utvecklingen är avgörande.
5.3.3 Energistrategier för fossiloberoende kommuner
Projektet Energistrategier startade 2008. Projektägare är AgroVäst. Energistrategier
syftar till att utarbeta ett antal strategier i sex deltagande kommuner för hur fossila
bränslen ska kunna ersättas. Målet är en snabbare energiomställning i kommunerna
och en ökad samverkan mellan kommun, näringsliv och andra aktörer för att ta tillvara de tillväxtmöjligheter som finns inom området förnybar energi.
Genomförande i sex kommuner där energistrategier har utarbetats
Projektet har genomförts i Lidköping, Falköping och Götene, samt i tre kommuner
som har tagit fram en gemensam strategi – Mariestad, Töreboda och Gullspång. En
sjunde kommun, Skövde, har funnits med i planeringen av Energistrategier men de
tackade nej till deltagande. I arbetet upplever man att projektet har haft full uppbackning av kommunalförbundet och att samarbetet dem emellan har fungerat bra.
Genom projektet ska kommunerna fungera som draglok för omställningen till förnybar energi både som kommunala konsumenter och visa vägen för näringslivet genom
att driva dessa frågor. Idag har näringslivet dock ingen framträdande roll i projektet,
utan det är kommunernas ansvar att också involvera näringslivet genom att skapa
arenor och påvisa möjligheterna och påverka industrin. Detta är ett arbete där genomförandet har varierat bland involverade kommuner. Projektet har dock visat på
vikten av att det finns ansvariga tjänstemän i kommunerna som driver arbetet
framåt. Det arbetet handlar om engagemang och prioriteringar snarare än kostnader,
menar projektledaren.
Hög ambitionsnivå, men effekterna är resultatet av andra aktörers arbete
Projektledaren har bedömt projektets effekter som på sikt mycket goda vad gäller nya
arbetstillfällen, nya företag och stärkta förutsättningar för befintliga företag, liksom
att projektet är av regional betydelse. Energistrategier har också i en rapport visat att
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det i Skaraborg går att ersätta nästan alla bränslen till förnybara. Man menar att det
finns lika stora möjligheter att skapa nya jobb inom dessa områden som inom produktion och industri. I beräkningar gällande Mariestad, Töreboda och Gullspång har
man visat att pengar som idag läggs på fossila bränslen skulle kunna investeras i den
lokala energiomställningen. Detta antas i sin tur kunna generera 300 permanenta
jobb inom biogas- och vindkraftsanläggningar och i skogsbruket. Sett till att råvaran
återfinns i de områden som idag har stora problem med sysselsättning, menar projektledaren att de jobb som kan skapas har stor betydelse framförallt för, och inom,
Skaraborgs mindre kommuner.
Måluppfyllelse: energistrategier i fler kommuner vore önskvärt
Energistrategier har idag genomförts i sex kommuner, något som projektledaren
tycker är för få. Det vore önskvärt med ett större intresse för frågan från fler kommuner, vilket gör att han anser att målsättningarna inte kommer uppnås till fullo. Han
pekar dock på möjligheten som ligger i att Länsstyrelsen nu har på uppdrag av Energimyndigheten att driva på energiomställningen i kommunerna och hoppas att det
kan leda till energistrategier i fler kommuner.
I de kommuner som kommit längst i arbetet med sina energistrategier har man nu
tagit fram ett konkret förslag för nästa steg och hur man ska fatta beslut i frågorna
framöver. Steget med att tydliggöra vem som har ansvar för frågan i kommunen ser
projektledaren som viktig för att kommunerna själva ska kunna driva och implementera arbetet. I detta steg har kommunerna dock kommit olika långt.
Projektledaren framhäver även miljösamordnaren som en viktig faktor i att arbetet
med energiomställningar kunnat genomföras i Skaraborg då projektet sammanfallit
med kommunalförbundets prioriteringar.
Kontigos kommentarer
Kontigo får intrycket att genomförandet i de kommuner där energistrategier utarbetats fungerat bra, delvis på grund av att kommunalförbundet varit en aktiv part genom miljösamordnaren som pådrivare i de sex kommunerna. Vår uppfattning är
dock att de långsiktiga effekterna kräver kommuner som är villiga att satsa och lägga
energi på att verka för näringslivsutveckling på området. En utmaning är nu att gå
från strategier och höga ambitioner på kommunnivå till implementering där näringslivet kan se konkreta resultat inom området för att också de ska bidra till energiomställningen. Projektets upplägg idag gör det också svårt att se kopplingen till ökad
tillväxt genom extern finansiering till kommunernas arbete med energiomställning
och att hushålla med energi. En annan utmaning är därför att arbeta för att stärka
kopplingen mellan energiomställning i kommunerna och ökad tillväxt.

5.4 Höjd kunskapsnivå och innovationskraft i näringslivet
De fyra projekt som Kontigo djupstuderat inom insatsområdet ligger linje med tillväxtprogrammets programområde ”En konkurrenskraftig region präglad av hållbar
tillväxt, innovation och förnyelse”.
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5.4.1

Industrial Development Center West Sweden, IDC

IDC startade 2007 och är ett utvecklingsbolag för industrin, ägt av ett 100-tal företag.
Tillväxtprogrammet medfinansierar IDC:s basverksamhet med 1 miljon kronor per
år. Övriga finansiärer är Västra Götalandsregionen och medlemsföretagen. Sedan
2009 har IDC ett verksamhetsbidrag som är löpande. Projektledarens uppfattning är
därför att IDC bör beskrivas som mer av en permanent verksamhet än som ett projekt.
IDC:s syfte är att koordinera och utveckla samverkan och idégenerering inom näringslivet i Skaraborgsregionen, med fokus på industriföretag. Detta genom att stödja
kompetensöverföring från högskolor, institut och OEM-företag till SME samt genom
att medverka till stärkandet av innovationssystem och kluster inom relevanta
branscher. Målet är utveckla en över tiden global, lönsam, konkurrenskraftigt och
växande industri och att utveckla och behålla framtida jobb. Utöver basverksamheten
bedriver IDC ett antal projekt, bland annat inom ramen för tillväxtprogrammet men
även andra finansiärer bidrar till IDC:s verksamhet.
God förankring i kommuner och i näringslivet
IDC:s företag är lokaliserade i 14 av Skaraborgs 15 kommuner. Verksamheten är
byggd för att utgöra ett komplement till de andra stödstrukturer, organisationer och
verksamheter som idag verkar inom och jobbar mot näringslivet i regionen. På så
sätt, menar projektledaren, försöker de använda systemet för att komplettera, koordinera och nyttja det som redan finns för att tillgodose företagens behov genom att
arbeta tillsammans med andra aktörer där möjlighet finns.
I detta arbete betonar projektledaren vikten av att arbeta för att förstärka nod-tanken
mellan olika aktörer. Beroende på företagens behov, som identifieras genom exempelvis behovsanalyser, utnyttjas IDCs koordinerande ansats för att förmedla vidare
kontakter. Industriell Dynamik med 12 organisationer som har kompetens kring industriellt företagande i Västra Götaland, är ett exempel på ett nätverk dit IDC har lyft
företag. Detta anses bidra till ökad samverkan i regionen.
Ambitionen att bolagen ska växa och anställa fler
Ambitionen för IDC är inte att bidra till att skapa nya bolag, ambitionen är att bolagen ska växa och anställa fler personer. Genom bolagens egna utvärderingar kan IDC
konstatera att bolagen har blivit stärkta och att vissa bolag har nyanställt. Projektledaren menar vidare som ”ganska troligt” att effekterna i de bolag IDC arbetat med
består även efter insatsen. Detta genom metoden ”hjälp dig själv” där IDC arbetar för
att lära företagen att lära sig själva.
Måluppfyllelse på längre sikt kräver finansiell trygghet
När IDC avslutades som projekt och gick över till verksamhetsbidrag 2009 hade man,
enligt projektledaren, uppnått de målsättningar som då fanns. Idag finns ett styrelsebeslut att arbeta inom fyra områden: effektivare produktion, marknad, kompetensförsörjning och produktutveckling där mål finns uppsatta för 2011/2012. Marknad
och produktutveckling är de områden där han inte riktigt ser att de är på banan idag,
men de arbetar för att bolagen också ska utveckla egna produkter.
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IDC arbetar också mot en vision 2015. En god dialog med finansiärerna, liksom samarbetet med bolagen och att antalet delägare ökar, ser projektledaren talar för att
visionen 2015 kan nås. Svårigheten är formen av projektfinansiering, vilket till viss
del kan påverka möjligheten att till exempel behålla kompetent personal över tid liksom att över tid strategiskt planera insatserna. Projektledaren tycker att man ska ha
projekt också, men gentemot delägarna måste man kunna hålla utlovade leveranser
över tid för att de ska kunna gå in strategiskt i IDC. En annan form av finansiering
skulle kunna ge en annan trygghet både för personal och för bolagen, menar han.
IDC och den ekonomiska krisen
Den ekonomiska krisen var startskottet för att finansiärerna och representanter från
IDC, Gothia och HiS tog fram Skaraborgsborgsprogrammet och initierade de tre
stödprojekten för industrin. ProduktionsKompetensCentrum (PKC) är IDC:s projekt i
Skaraborgsprogrammet. Den ekonomiska krisen, menar projektledaren, bidrog också
till att fler företag ”upptäckte” IDC:s insatser. Att antalet anställda i bolagen minskade innebar en högre beläggning på IDCs insatser, större än vad man räknat med.
Efter krisen har man inte sett att dessa volymer minskat, utan att företagen ser IDC
som en kompetenspart över tid.
IDCs arbete med jämställdhetsintegrering
IDC har uttalat att de vill vara den organisation i Västra Götaland som är bäst på jämställdhet. 2008 tog man beslut om att arbeta fram en egen jämställdhetsmetod för att
jobba internt med jämställdhet och jämställdhetssäkra varje projekt. Internt har de
arbetat med regelbundna utbildningar för att höja lägstanivån av jämställdhetskompetens för att personalen ska kunna kommunicera jämställdhet i företagen. I det operativa arbetet i projekten och analyserna försöker IDC väva in jämställdhet i sitt arbetssätt och i sina processer. I analyserna innebär det bland annat att man tittar på
möjligheten för alla att utföra arbetet vid alla maskiner, hur både män och kvinnor
har möjlighet till flexibla arbetstider, delta i utbildningar och representeras i olika
arbetsgrupper, liksom hur bolagens rekryteringsprocesser ser ut.
Samarbetet med EDCS har varit en viktig del i IDC:s arbete med jämställdhetsintegrering och idag är EDCS en resurs de använder för att lyfta jämställdhetsperspektivet i bolagen för att försöka ändra värderingar och synsätt.
Kontigos kommentarer
Kontigo ser IDC som en viktig aktör i Skaraborgs tillväxt- och utvecklingsarbete för
industrin. Som intermediär mellan det offentliga och ett stort antal av regionens tillverkande företag har IDC på relativt kort tid blivit en etablerad aktör i Skaraborg, där
tillväxtprogrammets målbild väl avspeglas i IDC:s syfte och målsättningar. IDC:s roll
som samordnare och kunskapsöverförare inom innovationssystemet fyller en funktion som tidigare saknats i Skaraborgs näringsliv.
Vi delar också projektledarens beskrivning av IDC som en pågående verksamhet som
en koordinerande funktion snarare än som ett projekt. Av det följer att man bör fundera över hur den fortsatta finansieringen av verksamheten ska säkerställas och tillväxtprogrammets roll i densamma.
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Vi anser att IDC har kommit förhållandevis långt i sitt arbete med jämställdhetsintegrering och ser jämställdhet som ett verktyg och en metod för att förändra rådande,
mer eller mindre medvetna, maktstrukturer bland Skaraborgs företag. IDC förefaller
också vara pådrivande för jämställdhetsarbetet inom de projekt de bedriver.
5.4.2 ProduktionsKompetensCentrum
ProduktionsKompetensCentrum (PKC) är ett av de tre projekten inom Skaraborgsprogrammet. Det är det projekt som inom tillväxtprogrammet som haft störst finansiering under 2009-2010, 2010 avsattes drygt 2,7 miljoner kronor. Projektägare är
IDC.
Projektet syftar till att skapa en gemensam miljö för samverkan mellan företag, utbildningsaktörer, teknikpark och andra intressenter för att stärka Skaraborgs industri
genom ökad produktionsteknisk kompetens. Målet är att bidra till att industrin och
dess medarbetare går stärkta ur den omställning som följer av lågkonjunkturen genom att förbättra deras konkurrenskraft i Skaraborg. Projektet arbetar utifrån behov i
befintliga företag och nära de tillverkande företagen. Detta gör man genom:






Effektivisering av små och medelstora företag. Här erbjuder PKC behovsanalyser efter en egenutvecklad modell och pekar på förbättringsmöjligheter i företagen.
Tillämpad utbildning inom produktionsteknik. PKC har tillsammans med
högskolan och IDC tagit fram utbildningar för industrin som ett sätt att lyfta
lägstanivån vad gäller kompetens och effektivitet i bolagen.
Forskning och specialistkompetens. I forskningsdelen arbetar PKC med att
långsiktigt skruva akademiens forskningsinsatser mot adressater på näringslivssidan.

God förankring i kommunerna och näringslivet
En av de stora delarna i projektet hittills har varit marknadsföring av de insatser som
PKC kan erbjuda. En del har varit kommuninformation, det vill säga information till
kommun- och näringslivschefer genom olika informationsmöten. Därtill har en lista
sammanställts över samtliga 850 tillverkande företag i regionen mot vilka en uppsökande och informativ verksamhet bedrivits parallellt. Idag har PKC kontakter i Skaraborgs alla 15 kommuner. Projektledaren ser informationsspridning både kommunledes och via företagslistan som viktiga delar i att man lyckats nå ut med projektet.
Att företagen känner till PKC:s verksamhet är en förutsättning för att de ska kunna ta
del av de resurser som PKC erbjuder.
Ambitionsnivå
Projektledaren menar att projektet utvecklat många arbetstillfällen då nästan 2000
personer idag har genomgått kompetensutveckling genom kurser som anordnas på
högskolan. Däremot finns svårigheter att påvisa att arbetstillfällen har tillkommit
eller att man faktiskt har stärkt företagen. Det man vet är att många bolag åtminstone
inte gått i konkurs, säger projektledaren. Det man idag vet är att bemanningen på
industribolagen i Skaraborg generellt är konstant, men hur mycket av det som kan
tillskrivas projektet är osäkert. Det finns alltså svårigheter att mäta projektets effekter, det finns idag ännu ingen som tittat på detta.
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Målöverensstämmelse
De kravbilder och målsättningar som ligger på projektet är numerärer, och kan inte i
första hand peka på projektets mer långsiktiga effekter. Ett antal delmål anger bl. a
att projektet ska genomföra ett antal analyser och kartläggningar på företag, liksom
att ett antal medarbetare ska genomgå kompetensutveckling. Projektet är på god väg
att nå dessa numerärer, och i vissa fall har de redan uppnåtts.
Ett gott arbete för ökad jämställdhetsintegrering
Projektet har vidare tagit hjälp av EDCS för att integrera jämställdhet i projektet.
Detta har dels skett genom löpande intern utbildning inom jämställdhet, dels genom
att föra in jämställdhet som en integrerad del i de metoder och analysverktyg som
används i kartläggningar av enskilda företag. Av de olika parametrar som då analyseras, är en inriktad på jämställdhet. PKC kan även vara behjälpliga i framtagandet av
jämställdhetsplaner på arbetsplatser, om de i sina ronder upptäcker att sådan saknas.
Kontigos kommentarer
PKC:s egna siffror visar att den tid företagen investerar i form av utbildning och
andra sätt att delta i programmet har ett stort värde. Vår främsta fråga är dock hur
lång tid efter en lågkonjunktur det är försvarbart att så stor del av tillväxtprogrammets budget läggs i projekt för att ge stöd till industrin. Behovet av kompetenscentrum förefaller vara stort, liksom behovet av att projektet kan verka över tid. Sett till
det mervärde det skapar för företagen tycker vi ändock att det vore rimligt om man i
takt med konjunkturvändningen också analyserar möjligheten för till exempel företagen att betala för de resurser de nyttjar.
Samtidigt beskriver projektledaren att man vänder sig till samtliga 850 tillverkande
företag i Skaraborg. Detta ger ett intryck av projektet som lite för brett och allmänt
hållet. Vi ser här en avvägning som är viktig att fundera kring. Dels kan PKC fortsätta
på det inslagna spåret och arbeta för en utveckling mot att brett stödja kompetensutveckling i näringslivet, där de tillverkande företagen utgör en del. Eller så kan man
göra någon form av klusteravgränsning för att kunna spetsa PKC:s kompetens och
därmed göra ytterligare nytta för företagen.
Kontigo anser att projektet i stor utsträckning bidrar till målsättningen om en bättre
tillgång till kompetensutveckling för små- och medelstora företag i regionen, där
samarbetet med högskolan ligger till grund. Kontigo ser också att det i arbetet med
att effektivisera företagen genom att lyfta fram förbättringsmöjligheter också ligger
frågor som resursanvändning och energiförbrukning, vilket bidrar till att ge förutsättningar för ett mer hållbart näringsliv.
Vi får också intrycket att PKC redan i planeringen av projektet, liksom i de numerära
mål som ställts upp för projektet i allt väsentligt arbetat för att integrera jämställdhet.
Utmaningen är att integrera detta fullt ut i alla operativa delar av projektet. Betraktat
ur ett jämställdhetsperspektiv vill vi dock påpeka att projektet framförallt vänder sig
till tydligt mansdominerade branscher. En relevant aspekt i sammanhanget rör hur
mycket offentliga medel som går till mäns respektive kvinnors stärkta förutsättningar
och behov, jämfört med Skaraborgs målbilder kring jämställda ekonomiska förhållanden och ett hållbart näringsliv. Denna kritik berör således också andra delar av
Skarborgsprogrammet.
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5.4.3 Affärsutveckling och utbildning i FoU-projekt
Även Affärsutveckling och utbildning i FoU-projekt är ett av projekten inom Skaraborgsprogrammet. Projektägare är Gothia Innovation AB. Projektet syftar till att få
till stånd ett systematiskt arbete med att införa kommersialiserings- och affärsutvecklingsperspektivet i FoU-projekt mellan akademi och näringsliv. Syftet är också
att systematiskt arbeta med att skapa affärsplaner som en naturlig del i samverkansprojekt mellan akademi och näringsliv. Målgruppen är forskargrupper vid högskolan
i Skövde, forskningsledare och prefekter samt företag med egen forskning och utveckling i Skaraborg med behov av utbildning i affärsutveckling.
Förankring och genomförande: Högskolan i Skövde
En stor del av arbetet i projektet hittills har bestått i att lära känna forskningsverksamheten på Högskolan i Skövde för att förankra projektet och kunna ta tillvara kunskapen inom forskningen. Att bygga upp relationer av det här slaget tar tid, något
som projektet hade svårt att beräkna vid projektstart. På sikt önskar man vara en
naturlig del av varje forskningsansökan för att nyttiggörandet av forskningsresultaten
ska finns med redan från start.
Genom näringslivscheferna i kommunalförbundet har det funnits inledande samtal,
men någon utförlig dialog för att nå ut till fler kommuner i Skaraborg har inte skett.
Tanken är att tillsammans med näringslivscheferna få kontakt med företag som kan
ha nytta av kommersialisering av forskningsresultat, för att därefter tillsammans med
företagen se vilka kontakter de kan ha nytta av på högskolan. Detta räknar man med
kommer att ske i större utsträckning under 2011 och projektledaren beskriver arbetet
som en form av ”lots-verksamhet” för företagen gentemot akademien. Aktörer inom
näringslivet har, på grund av ovanstående resonemang, hittills inte haft någon framträdande roll i projektet.
Ambitionsnivå och målöverensstämmelse
I vår intervju framkommer att man tänker sig att projektet kommer att bidra till att
jämna ut balansen mellan en tillverkningsindustri med relativ låg kunskapsnivå och
att lyckas få akademiker att både stanna i, och attraheras av att komma till, regionen.
Projektets roll är att titta på nyttiggörande av forskningsresultat och se vilka affärsmöjligheter som finns hos forskarna, men också vilka som är de väsentliga behoven
hos företagarna samt att öka kunskapen i företagen om den forskning som pågår.
Genom att bidra till att forskningsledare träffat små och medelstora företag menar
projektledaren att de är del i att föra näringslivet och akademien närmare varandra.
Målen inom projektet är uppsatta som kvantifierbara indikatorer. Hittills förefaller
det som att projektet kommer att leverera enligt de uppställda målen. Undantaget,
säger projektledaren, utgörs av antalet nystartade företag.
Bristande jämställdhetsintegrering
Projektet har inte tagit någon hänsyn till jämställdhet annat än vad man själv beskriver som att man inte har prioriterat någon idé eller något forskningsresultat framför
något annat baserat kön. Det är högskolans inriktningar som skapar projektets förutsättningar och grundsynen är att det handlar om att nyttiggöra vad som finns. Man
anser däremot att projektet på sikt kan bidra till en bättre jämställdhet i regionen då
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det handlar om att öka de kunskapsbaserade verksamheterna. Då fler och fler kvinnor är akademiker, innebär tillgång till kunskapsbaserade arbetstillfällen också att
tillgången till arbete för kvinnor blir fler, resonerar projektledaren.
Kontigos kommentarer
Kontigo uppfattar projektet Affärsutveckling och utbildning i FoU-projekt som ett
projekt som kan bemöta ett regionalt behov av fler kunskapsbaserade företag, liksom
att nästa generations produkter och tjänster i högre utsträckning kan vara regionalt
konkurrenskraftiga. En annan förväntat långsiktig effekt är en mer konkurrenskraftig
forskning. Resultaten hittills pekar dock på att dessa effekter ligger långt fram i tiden.
Att arbeta med den så kallade tredje uppgiften borde vara en naturlig del för varje
högskola och universitet. En stor del av projektet hittills har handlat om att lära
känna högskolans forskning. Kontigo kan se vikten av att forskningen vid högskolan
kommer Skaraborgs näringsliv till del för att höja kunskapsnivån både hos forskare
och hos företag, liksom hur de kan ha nytta av varandra. Dock ser vi hur projektet
delvis fyller en funktion som generellt bör vara högskolans uppgift.
Vi ser en poäng med att initiativ riktade mot ökad kunskapsbas i företagen och nyttogörande av akademiens resultat i näringslivet fokuseras i ett projekt. PKC:s arbetsområde vad gäller forskning och specialistkompetens (riktat mot tillverkande industrin, beskrivs ovan) skulle således kunna ingå i ett sådant projekt. Eventuellt skulle
man då kunna vända på projektägarskapet genom att låta Gothia Innovation, eller ett
”mini-IDC”, äga en slags FoU-fråga för att därefter kunna vända sig och arbeta riktat
mot högskolan. Idag finns en god samverkan mellan IDC och Gothia, bland annat vad
gäller att smälta samman arbetet mot forskargrupper och näringslivet. Att utgå ifrån
någon FoU-fråga på detta sätt i ett projekt kan vara en ny idé.
Vad gäller jämställdhet är det Kontigos bedömning att det i detta projekt finns ett
mycket stort glapp mellan hur man själva resonerar kring jämställdhet och hur jämställdhetsperspektivet faktiskt (inte) har integrerats i genomförandet. Det saknas idag
en analys för hur jämställdhet kan integreras i arbetet med affärsutveckling i samverkan mellan forskningen och näringslivet.
5.4.4 FöretagsAcceleratorn
Syftet med FöretagsAcceleratorn är att erbjuda personer i ledande ställning inom det
lokala näringslivet behovsanpassat stöd för att de bättre ska kunna hantera en tillväxtfas i företaget. Stödet sker i form av rådgivning, kompetensutveckling, finansieringsstrategier, kontaktförmedling och forum för erfarenhetsutbyte. Detta sker genom en standardiserad modell som Connect Sverige tillämpar i hela landet. Projektet
har medfinansierats via tillväxtprogrammet sedan 2005. Projektägare är Connect
Väst och den metod de tillämpar används av Connect Sverige över hela landet.
Genomförandet påverkades av den ekonomiska krisen
Projektet har under de senaste åren haft flera svårigheter som påverkat genomförandet. Personalbyten och vissa interna personalbekymmer gör att projektledaren sedan
1,5 år tillbaka har fått arbeta hårt för att vinna tillbaka projektets trovärdighet som
projektaktör i Skaraborgs näringsliv och som del av innovationssystemet. Projektet
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påverkades också av den ekonomiska krisen och våren 2009 fanns inte ett enda nytt
företag i acceleratorn. Projektledaren menar att företagen då hade fullt upp med att
överleva. I Skaraborg ser kontakterna med näringslivscheferna i kommunerna olika
ut, och projektledaren uppskattar att det finns återkoppling och intresse för projektet
i cirka hälften av kommunerna. Framförallt finns man idag i Skövde och Lidköping.
Sammantaget har detta inneburit att projektet har haft svårt att få inflöde av företag,
men också att samverkan med andra projektaktörer i regionen så som IDC, Gothia
och Almi blivit lidande. Icke desto mindre pekar projektledaren på vikten av att projektet fått med sig lokala aktörer som till exempel Länsförsäkringar, Sparbanksstiftelsen Skaraborg, SEB, LRF och KMPG som en viktig del för projektet att återvinna legitimitet och skapa trovärdighet.
Ambitionsnivå
FöretagsAcceleratorn har en mycket hög ambitionsnivå vad gäller synen på möjlighet
att skapa nya jobb, skapa nya företag liksom att stärka befintliga företag. Enkäten
visar också att man ser mycket positivt på att de effekter som skapas kommer att
spridas i Skaraborg och bestå över längre tid. Intervjun visar att projektledaren framförallt ser möjligheten att söka riskkapital genom projektets nätverk som något som
bidrar till att skapa tillväxt i regionen.
Intervjun visar också på vissa svårigheter att få ihop alla de X antal företag som varit
målsättningen. Det har inneburit många besök på företag och man arbetar för att
näringslivschefer, banker och andra samverkanspartners ska skicka företag eller arbeta tillsammans för att nå ut till nya företag. Projektledaren betonar dock att om
samverkan mellan projektet och andra aktörer inom företagsstödstrukturen hade
varit bättre, så hade projektet också haft ett bättre flöde av företag.
Jämställdhet
FöretagsAcceleratorn har indikatorer som relaterar till jämställdhet vad gäller vilka
som sitter med i expertpanelen och deltar som mentorer, liksom vem som äger företaget. Vad gäller personerna i panelen och mentorer så är det fler kvinnor idag än
tidigare, men då de företag som Acceleratorn vänder sig ska ha en omsättning på 10
miljoner så finns det få kvinnliga företagsledare i Skaraborgs företag som kvalificerar
sig för att delta. Projektledaren ser en tydlig uppdelning att det framförallt är män
som driver avknoppningen av dataföretag, medan hästföretagen är kvinnodominerade.
Kontigos kommentarer
Projektet är beroende av andra aktörer inom företagsstödsystemet och att samverkan
mellan stödfunktioner och innovationssystemet i regionen är välfungerande och utbyter erfarenheter och hjälper företagen där just den aktören kan göra sitt bästa. Vi
ser det inte som det främsta hindret att FöretagsAcceleratorn inte har ett behov att
fylla, den regionala problembilden pekar mot att behovet av affärsplaner och kapital
är stort. Dock krävs ytterligare arbete för att ta den givna plats i innovationssystemet
som aktör för affärsplaner och riskkapital som FöretagsAcceleratorn kan vara.
Acceleratorn har ett stort nätverk av företag att bearbeta, vilket innebär att underlaget för en fortsättning av projektet finns. Det krävs dock att företagen själva ser beho-
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vet av affärsutveckling vid sidan av produktutveckling för att skapa fler tillväxtföretag
i regionen. Idag får Kontigo uppfattningen av att Acceleratorn arbetar vid sidan av
övriga aktörer och att de, på grund av att samverkan mellan aktörerna varit begränsad, inte heller tillför särskilt mycket för företagen i förhållande till vad till exempel
Almi och IDC redan gör. Här ser vi en fråga om samordning, där kommunalförbundet
kan ställa hårdare krav.
Kontigo uppfattar att det inte finns den formaliserade samverkan med andra aktörer i
stödsystemet som krävs för att projektet naturligt ska finnas med i detta system till
fördel för företagen.

5.5 Kontigos kommentarer och rekommendationer
Denna utvärdering har endast genomfört fördjupade studier med ett begränsat urval
av projekt inom ett begränsat antal prioriterade insatsområden. Analysen av programmet som helhet visar att dessa insatsområden också är de mest prioriterade områdena i Skaraborgs delregionala tillväxtprogram, både i termer av finansiering från
tillväxtprogrammet och i termer av vad våra intervjupersoner lyfter fram som viktiga
satsningar. Projekten speglar därmed de mer strategiska inriktningar som gjorts
inom ramen för kommunalförbundets medel till tillväxtprogrammet. Baserat på projektanalyserna ovan ser vi följande områden som viktiga för det fortsatta genomförandet av tillväxtprogrammet.


Fokusera turismarbetet genom att prioritera ett fåtal destinationer i samverkan med näringslivet. De svårigheter vi ser präglar arbetet med den gemensamma turismstrategin ger oss anledning att fundera över vilken som är bästa
nivån för att satsa på att utveckla Skaraborgs turismnäring. Är det möjligt att
skapa ett ”Skaraborg” som destination idag? Och i så fall, i vems intresse ligger detta? Är det vad besökarna främst önskar? Vi tror att Skaraborg och dess
attraktionskraft och möjligheten till tillväxt vinner på att man utgår från respektive destination och fokuserar arbetet lokalt, i en kommun eller i flera,
och att den delregionala nivån inte utgör den plattform där ett sådant arbete
bör ta sin utgångspunkt. Skaraborgs kommunalförbund kan därmed få mer
av en rådgivande och stöttande roll i arbetet.



Arbeta för att projekt med inriktning mot främjande av ökat nyföretagande
knyts närmare befintligt näringsliv och högskola. Nyttja och utveckla de gemensamma samverkansplattformar som finns idag för att underlätta nyföretagares och entreprenörers kontaktytor både mot högskolan och befintligt näringsliv. Ett exempel på en sådan samverkansplattform är GSP. Kontigo ser
detta som en förutsättning för lyckade satsningar på nyföretagande i Skaraborg.



Utvidga miljösatsningarna. Miljöarbetets inriktning är idag fokuserat på biogas. Vi tror att detta är en inriktning som med fördel kan breddas till fler
branscher med en större tonvikt mot näringslivet och kvinnors företagande i
regionen för att öka tillväxtmöjligheterna för miljösatsningar.
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Öka spetskompetensen inom kunskap och innovationer i näringslivet och
samverkan mellan innovationer och nyföretagande. De satsningar som vi ser
idag, till exempel i IDC och IDC:s projekt, har gett goda resultat men vi saknar spetskompetens riktat till fler näringar och branscher med tillväxtpotential i Skaraborg. Tjänstesektorn står idag för ca tre fjärdedelar av förädlingsvärdet i näringslivet och de snabbast växande branscherna finns inom
tjänstesektorn. Här ser Kontigo en stor utvecklingspotential och möjlighet till
nya, proaktiva, satsningar för tillväxtprogrammet. Det finns här anledning att
se över möjligheten att skapa ytterligare någon intermediär aktör för att täcka
in fler av tillväxtprogrammets programområden och prioriteringar i sina respektive kompetensområden. I detta arbete ligger också att stärka samverkan,
specialisering och arbetsfördelning mellan aktörerna.



Trygga kontinuitet och stabilitet i långsiktiga och strategiska satsningar.
Några av de projekt vi studerat närmare har målsättningar och visioner som
sträcker sig till 2030 eller verksamhet kopplat till långsiktigt relationsbyggande och stöd gentemot näringslivet. Här finns anledning att överväga att
ersätta projektfinansiering med långsiktigare satsningar, liksom att i högre
utsträckning arbeta för att växla upp satsade medel med annan finansiering
från till exempel EU:s strukturfonder i fler av projekten.



Arbeta med ökad integrering av de horisontella kriterierna i projekten. Jämställdhet och integration handlar om mer än att räkna kvinnors och mäns, inrikesföddas och utrikesföddas deltagande i antal eller procent. Genom att aktivt arbeta för att medvetandegöra de maktstrukturer och rådande könsordningar som ligger bakom de beslut som fattas, kan man också lyfta nya idéer
och möjligheter kring vad som bidrar till ökad tillväxt i Skaraborg. Kontigo
ser att flera av de insatsområden och prioriterade områdena idag framförallt
fokuserar på traditionellt mansdominerade näringar och att både jämställdhets- och mångfaldsperspektiv saknas i de viktigaste satsningar som genomförts inom ramen för tillväxtprogrammet.

Avslutningsvis presenterar vi nedan vår sammantagna bild av de projekt som djupstuderats.
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Symbolerna betyder:

Mycket positivt

Projekt
Företagsamt lärande i
skolan

Övervägande
positivt

Potentiellt bidrag/mervärde

Övervägande
negativt

Osäker eller oklar

Genomförande
och resultat

Jämställdhet

Nyföretagande Skaraborg

Idétrampolinen

Handlingsplan turism

Mötesindustrin

Samordnare Affärsdriven
Miljöutveckling

Energistrategier

SkaraborgsGas

IDC West Sweden

ProduktionsKompetensCentrum

Affärsutveckling och utbildning i FoU-projekt

FöretagsAcceleratorn
Skaraborg
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Framtid

6 En avslutande analys
I detta kapitel görs en avslutande analys utifrån de resultat vi presenterat i tidigare
kapitel. Kapitlet tar sin utgångspunkt i de för utvärderingen uppsatta frågeställningarna. Utifrån programmets övergripande målbilder diskuteras programmets relevans, genomförande och projektens bidrag till programmets mål.

6.1 Tydliga målbilder, men visst bristande sammanhang
Tillväxtprogrammets tre programområden är uppbyggda kring visioner, eller målbilder, för Skaraborg 2014. Överlag tycks alla involverade nyckelpersoner anse att tillväxtprogrammet fokuserar på rätt saker och på frågor som har bäring i delregionen.
På ett övergripande plan uppfattar Kontigo tillväxtprogrammets målområden och
prioriterade insatser som logiska och väl förankrade i den lokala problembild som
Skaraborg uppvisar. De indikatorer som tagits fram är också relevanta utifrån målområdena, även om vi skulle vilja se fler indikatorer vad gäller jämställdhet inom alla
tre programområden.
Däremot är strukturen för tillväxtprogrammet delvis otydlig. Både befintliga och möjliga externa finansiärer till utvecklingsarbetet i delregionen liksom delregionens 15
kommuner vill känna igen sina egna prioriteringar och frågor i tillväxtprogrammet.
De många prioriteringarna gör det därför svårt att urskilja vilka som är de egentliga
prioriteringarna för Skaraborgs tillväxtarbete, och vilka prioriteringar som inte i
första hand är skapade för att skapa egentligt mervärde på delregional nivå. Vidare
uppfattar vi de tematiska prioriteringarna i många fall som väldigt lika varandra och
att de återkommer både inom och mellan programområdena, vilket begränsar överskådligheten. Det är också oklart vilka mål och prioriteringar som i huvudsak finansieras och genomförs utanför ramen för de projekt som är knutna till tillväxtprogrammet och vilka mål man vill uppnå genom tillväxtprogrammets budget och projekt. Sammantaget har detta bidragit till ett visst bristande sammanhang i tillväxtprogrammet som försvårar möjligheten att se i vilken utsträckning tillväxtprogrammet leder till de effekter som presenteras i programmets övergripande målbild.
Kontigo menar att om man vågar fokusera programmet så skulle det också underlätta
att rikta projektens mål för att i högre utsträckning spegla tillväxtprogrammet, men
också för att undvika risken att flera projekt arbetar med parallella mål. I detta arbete
ser vi också behov av en tydligare idé vad gäller vilken typ av projekt och vilka typer
av mål och strategier som är mest lämpade att arbeta med på den delregionala nivån,
och vilken typ av arbete som företrädelsevis bör ske på någon annan nivå för tillväxtarbete. Exempel som har lyfts fram i den här rapporten gäller turismarbetet, där vi
ser kommunnivån i samverkan med näringslivet som en mer naturlig plattform för
destinationsutvecklingsarbetet. Ett annat exempel är målsättningarna vad gäller
stora infrastrukturprojekt, som exempelvis utbyggnaden av E20, där arbetet på den
delregionala nivån riskerar att bli slag i luften utan större möjligheter att uppnå målen genom delregionalt tillväxtarbete. Vi ser här att man på den delregionala nivån
istället kan koncentrera arbetet på att utvidga de lokala arbetsmarknadsregionerna
för både kvinnor och män, där satsningar på kollektivtrafiken är en viktig del. På ett
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övergripande plan handlar en fokusering av programmet således också om att använda resurserna i tillväxtarbetet där det kan göra mest nytta för Skaraborg.

6.2 Genomförandet av det delregionala tillväxtprogrammet
Generellt finns det stort stöd och uppskattning för både handläggningen och genomförandet av det delregionala tillväxtprogrammet i Skaraborg. Vi har sett att det genomgående finns en uppslutning bakom programmet i de flesta kommunerna, även
om det är tydligt att kommunerna har skiftande ambitioner i tillväxtarbetet och ser
olika grad av nytta för den egna kommunen.
Resultaten visar att genomförandet på programnivå fungerar bra och så gott som alla
vi intervjuat är mycket nöjda med kommunalförbundets roll, liksom med handläggningen av projekten. En riskfaktor att lyfta i sammanhanget är det personberoende
som ligger i handläggningen av programmet på enskilda samordnare på kommunalförbundet.
Däremot finns en efterfrågan bland vissa av nyckelpersonerna på ett ökat engagemang och intresse för tillväxtarbetet i kommunerna och ett ökat ansvarstagande från
kommunchefsgruppen i tillväxtarbetet. Det framkommer att brist på tid, engagemang
eller intresse hos kommun- och näringslivschefer innebär att många är dåligt insatta i
det tillväxtarbete som bedrivs och i liten utsträckning tycker till om projektunderlagen när de ges möjlighet. Det anses även vara svårt att nå ut till näringslivet och påverka det att ta en mer aktiv del av de delar i tillväxtarbetet där näringslivets roll är
betydande. Kontigo ser också en förhållandevis låg medvetenhet hos flera nyckelpersoner vad gäller hur bredden i tillväxtprogrammet återspeglar ett av huvudsyftet med
tillväxtarbetet, nämligen möjligheten att söka ytterligare medfinansiering från till
exempel EU:s strukturfonder, landsbygdsprogrammet och Tillväxtverket. Flera projektledare efterfrågar just kunskaper om hur man kan växla upp sina projektpengar
och någon på exempelvis kommunalförbundet som kan bistå i det arbetet.
Jämställdhet är en uttalad ambition i tillväxtprogrammet som ingår i urvalskriterier
av projekt. I vår analys av jämställdhetsintegrering av programmet i sin helhet och i
projekten framkommer dock brister, och överlag betraktas jämställdhet enbart som
en fråga om representation. Trots att de horisontella kriterierna ska finnas med i alla
projektansökningar förefaller detta vara ett kriterium med påfallande många undantag. I en majoritet av de djupstuderade projekten upplever Kontigo stora luckor både
vad gäller kunskaper om jämställdhetsintegrering och faktisk jämställdhetsintegrering, vilket påverkar möjligheterna att se jämställdhet som ett verktyg i arbetet för
hållbar tillväxt.
Sammantaget ser vi genomförandet som effektivt och kommunalförbundets handläggningsarbete som väl fungerande. Något som ändock kan lyftas fram som önskvärt
i detta sammanhang är en mer aktiv hållning från kommunalförbundets sida att i
högre utsträckning vara del i skapandet av verksamhet och projekt av strategisk betydelse. Eftersom tillströmningen av goda projektidéer som bidrar till tillväxtprogrammets målsättningar förefaller vara bristfällig, kan det behövas en aktör med övergripande inblick i programmet som initierar, men inte nödvändigtvis agerar projektägare i projekt av strategisk betydelse.
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6.3 Projektens bidrag till de övergripande målen
Medan tidigare avsnitt handlat om tillväxtprogrammets övergripande nivå diskuterar
vi här projektens bidrag till de övergripande målen.
Som nämnts tidigare i rapporten finns en upplevelse bland tillväxtarbetets nyckelpersoner att många projekt bedöms utifrån sina egna meriter, snarare än utifrån deras
bidrag till programmets måluppfyllelse. Vi ser här framförallt två saker som kan antas vara relaterade till detta. För det första finns ett antal mindre projekt som är svåra
att tydligt se hur de knyter an till, och bidrar till, tillväxtprogrammets mål. För det
andra visar enkäten att 10 av 23 projekt (44 procent) påbörjades innan programperioden startade. Båda faktorerna är sammanlänkade, men tyder på brist på goda projektidéer och inflöde av nya projekt i linje med tillväxtprogrammets mål.
Kontigo ser ett behov av att satsa på projekt som har långsiktig och strategisk bäring
på det Skaraborgska näringslivets olika delar och på ett tydligare sätt knyter an till de
visioner och målbilder som bygger tillväxtprogrammet. Det är också i detta sammanhang som diskussionen kring möjligheten att skapa ytterligare någon intermediär
aktör i Skaraborg aktualiseras för att komplettera till exempel Gothia Science Park
och IDC. En aktör som står mellan det offentliga och näringslivet kan bidra till långsiktighet i projektarbetet, spetskompetens inom sin bransch, inflöde av nya projektidéer och ökad strategisk samverkan.
De projekt vi har djupstuderat återfinns inom fyra olika insatsområden där det finns
en projektflora och där insatsområdet logiskt följer målbilden. Nedan följer en diskussion om dessa projekts bidrag till de övergripande målen, framförallt med fokus
på turism, affärsdriven miljöutveckling och Skaraborgsprogrammet.
6.3.1 En attraktiv och synlig region
Inom detta målområde har vi tittat på två projekt inom insatsområdet utveckling och
profilering av Skaraborg som en attraktiv och hållbar turistdestination. Det ena
projektet är arbetet med den handlingsplan som ligger till grund för Skaraborgs destinationsutvecklingsarbete, det andra projektet är ett av de operativa projekten för att
utveckla turismen i Skaraborg.
Turism
Vad gäller turism- och destinationsutvecklingsarbete generellt är det svårt att göra en
traditionellt kommunalt förankrad fråga regional. Det är viktigt att jobba med delaktigheten och förankringen i alla kommuner för att de ska se sig som ägare av turismstrategin och se de långsiktiga fördelarna med att arbeta tillsammans.
Trots att många nyckelpersoner lyfter fram turismstrategiarbetet i Skaraborg som ett
område där kommunerna nu börjar se nyttan av att arbeta tillsammans, förefaller det
idag inte gett effekter i form av ett gemensamt strategiskt och långsiktigt arbete. De
kortsiktiga målsättningarna för projekten ser vi som möjliga att uppnå. Med den huvudsakliga målsättningen, att kommunerna ser värdet i att jobba för Skaraborg som
destination genom en gemensam turismstrategi, kräver också att de ser ett bestående
värde att arbeta gemensamt när projektet är avslutat. Detta ser konsultteamet är

Halvtidsutvärdering av det delregionala tillväxtprogrammet i Skaraborg 66 (74) Kontigo AB 2011.04.01

svårt. Vi tror att utvecklingen av besöksnäringen i Skaraborg skulle vinna på att
kommunerna, var för sig eller några få tillsammans, tillsammans med det lokala näringslivet definierar vilka destinationer, eller besöksmål, som man önskar utveckla på
den lokala nivån utifrån reella behov och utifrån efterfrågan på marknaden. Det innebär, till skillnad från idag, att tona ner Skaraborg som destination och istället fokusera det gemensamma arbetet på några prioriterade destinationer som är viktiga för
Skaraborg. Dessa lokalt prioriterade destinationer kan då utgöra ett nätverk i Skaraborg där den delregionala nivån fungerar stöttande i detta arbete.
Stort fokus inom programområde 1 ligger just på turismarbetet, och vi ser att de operativa projekten bidrar till de mål som rör Skaraborg som en turistregion. Däremot
förefaller handlingsplanen, liksom tillväxtprogrammet, vara i behov av fokusering
vad gäller vad som faktiskt kan bidra till den huvudsakliga målsättningen.
6.3.2 En konkurrenskraftig region
Detta programområde är det som främst kopplats till Skaraborgs näringslivsutveckling. Att området har betydligt fler beviljade projekt än de övriga två programområdena tillsammans visar också vilken vikt Skaraborg lägger vid detta område. Vi har
tittat på 10 projekt, fördelat på tre olika insatsområden. I denna avslutande diskussion lyfter vi upp två viktiga satsningar inom programområdet: affärsdriven miljöutveckling och det så kallade Skaraborgsprogrammet.
Affärsdriven miljöutveckling
Genom satsningen på kommunalförbundet mot affärsdriven miljöutveckling har man
beskrivit sig som ett grönt kommunalförbund och också tagit på sig rollen att aktivt
driva en utveckling inom miljöområdet. Detta visas särskilt genom den samordnare
som anställts. Kontigo ser positivt på denna satsning. Det passar väl in under målet
att vara en region präglad av hållbar tillväxt, innovation och förnyelse och förefaller
baserad på en omvärldsanalys och en framåtanda.
Däremot kan man på ett tydligare sätt involvera näringslivet i dessa projekt. Att
kommunerna idag är tänkta att fungera som draglok för både produktion och konsumtion kan på kort sikt ge incitament för näringslivet för energieffektivisering och
fossilfria bränslen, men på längre sikt är det ingen hållbar lösning. Vidare är affärsdriven miljöutveckling ett brett område med stora möjligheter inom andra branscher
än att framförallt fokusera på lantbrukare som kan och vill arbeta med biogas. Vi ser
detta som ett område med stor potential att satsa på jämställdhet, för att inkludera
kvinnors företagande inom de gröna näringarna och utnyttja den kunskapsbas som
den högutbildade kvinnliga arbetskraften utgör. Idag är projekten inom affärsdriven
miljöutveckling den grupp av projekt inom ramen för utvärderingen som i minst utsträckning arbetar med jämställdhet. Vi tror att ett jämställdhetsperspektiv på insatsområdet har stor potential att bidra till ökad tillväxt, men vi ser också behov av
ökad näringslivsförankring inom fler sektorer av affärsdriven miljöutveckling.
Skaraborgsprogrammet
Skaraborgsprogrammet utformades som en strategi under lågkonjunkturen för att
långsiktigt skapa förutsättningar för att utveckla tillverkningsindustrin och har framförallt inriktats mot fordonsindustrin. Tillväxtutskottets beslut att stödja programmet
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har inneburit att upp emot 30 procent av tillväxtprogrammets totala budget har lagts
i de tre projekt som skapades inom programmet. Alla tre har utgjort fördjupade analyser i denna rapport.
För Kontigo är Skaraborgsprogrammet en satsning som visat att viktiga aktörer kan
samverka då det finns gemensamma incitament för att uppnå resultat. Många positiva röster poängterar att programmet på kort tid förankrats väl inom Skaraborgs
företagsstödstrukturer och att de tre projekten som skapades gett många goda resultat för Skaraborgs industrinäring. Vår analys av projekten bekräftar denna bild. Det
finns dock kritik som riktats mot programmet, och vill vi här i lyfta fram både bristen
på koppling till de horisontella kriterierna och vikten av att möta den regionala problembilden.
Skaraborgsprogrammet förefaller vara en reaktiv satsning, snarare än en proaktiv
utveckling av Skaraborgs framtida näringsliv. För att också i framtiden vara en konkurrenskraftig region förefaller den ensidiga satsningen på fordonsindustrin inte
ligga i linje med visionen om hållbar tillväxt och förnyelse. Den regionala problembilden pekar också på att den nuvarande näringslivsprofilen är i behov av att utvecklas
från den stora andelen primärnäringar och industriproduktion till en mer mångfacetterad sammansättning. Vidare visar satsningen att maktstrukturer vad gäller resurstilldelningen till traditionellt mansdominerade branscher kvarstår. Vi ser en risk med
att stödet som var avsett för en industri i kris, inte längre har en industri i kris att
stödja men att projekten ändock upptar en stor del av tillväxtprogrammets medel.
Det är angeläget att man för en diskussion kring hur en utfasning av tillväxtprogrammets stöd till Skaraborgsprogrammet ska kunna ske, eller att projekten i högre
utsträckning inkluderar fler näringar och tjänsteområden för att bättre spegla Skaraborgs utvecklingsbehov och möta fler av tillväxtprogrammets mål.
6.3.3 En region med en långsiktig hållbar infrastruktur
Inga projekt i denna målbild har analyserats närmare i denna utvärdering. Skaraborgs möjlighet att på delregional nivå påverka utbyggnaden av infrastrukturen är
också begränsad. Då den regionala infrastrukturplaneringen på transportområdet
görs på regionnivå för hela Västra Götalandsregionen har Skaraborgs arbete inriktats
på att påverka den regionala planeringen. Här är vår uppfattning dock att Skaraborg
har haft svårt att få gehör för sina prioriteringar. Om inte dessa prioriteringar avspeglas i de regiongemensamma prioriteringarna så blir det svårt för Skaraborg att
arbeta mot de uppsatta målen inom ramen för tillväxtprogrammet.
Inom ramen för programområde 3 finns ett antal prioriterade insatsområden, men
det förefaller också ha varit svårt att bygga upp en portfölj av lämpliga projekt. I
handlingsplanen för 2010 återfinns endast två projekt, Högskolan i samhället och
Nationellt Centrum för måltiden, tänkta att öka tillgängligheten till utbildning av hög
kvalitet. Vår uppfattning är att inget av dessa två projekt kan uppbringa tillräckliga
resultat för att påverka målbilden, och vi ställer oss frågande till dessa projekts bidrag
i tillväxtarbetet.
Kontigo anser att det är av vikt att, inte minst inom programområde 3, satsa på de
områden som på ett tydligt sätt kan skapa mervärden för Skaraborg. Ökad tillgäng-
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lighet och större, bättre integrerade lokala arbetsmarknader ser vi som en mer fruktbar väg att gå. Ett sätt är att jobba mer med kollektivtrafiken, som är en viktig del i att
utvidga de lokala arbetsmarknadsregionerna för både kvinnor och män. Inom dessa
områden finns bättre möjlighet att nå ett genomförande som kan ge större nytta till
en lägre kostnad för Skaraborg. Vi ser också möjligheter att ökad tillgänglighet och
bättre integrerade arbetsmarknadsregioner kan bidra till att öka Skaraborgs attraktionskraft.

6.4 Kontigos avslutande kommentarer och rekommendationer
Med 18,5 miljoner att fördela är resurserna i programmet begränsade. Den apparat
som byggts upp för att administrera och genomföra projekten förefaller å ena sidan
vara anpassad för tillväxtprogrammets programlogik, men å andra sidan ser vi här en
programlogik som är utformad för betydligt större medel. Man bör därför fråga sig
om resurser och genomförandeorganisation står i rimlig proportion till varandra.
Utformningen av tillväxtprogrammet har dock sin förklaring i det praktiska användandet av programmet där en av huvudfunktionerna är att säkra att ytterligare utvecklingsmedel tillfaller delregionen. Dock anser vi att tillväxtprogrammet har gjorts
mer komplicerat och svåröverskådligt än vad som behöver vara fallet. Kontigo uppfattar ett behov av att tydliggöra vad tillväxtprogrammet är och hur det relaterar till
andra resurser. Målbilden bör sedan förenklas med utgångspunkt i ett sådant tydliggörande.
Kontigo rekommenderar en genomgång av tillväxtprogrammet med utgångspunkt i
frågan: Var ska vi satsa våra medel för att på bästa sätt skapa ett verkligt Skaraborgskt mervärde? Det innebär att satsa på frågor som inte kan klaras av på kommunnivå, men inte heller på nationell nivå eller på nivån för Västra Götalandsregionen. Tydliga mervärden är avgörande för legitimiteten för programmet och skapas
genom tydligare specialisering och verklig förankring i näringslivet. Kontigo har därför följande förslag för den fortsatta utvecklingen av tillväxtprogrammet:


Tydliggör hur tillväxtprogrammet förhåller sig till andra program och vilken
målbild det är tillväxtprogrammet adresserar.



Satsa på det ”Skaraborgska” och de områden som skapar tydliga mervärden
för Skaraborg.



Förenkla tillväxtprogrammet med en enhetlig logik och tydligare struktur för
att underlätta för dem som använder sig av programmet att se var deras verksamhet passar in.



Utveckla den nuvarande näringslivsprofilen genom att ta tillvara tillväxtmöjligheterna inom tjänstesektorn och vården.



Säkerställ att både kvinnor och män är representerade i alla delar av tillväxtarbetet.



Arbeta för ett Skaraborg som är attraktivt för både kvinnor och män.
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Bilaga 1. Sammanställning av de projekt som besvarat enkäten
Fler företagsamma individer – Programområde 2
Nyföretagande Skaraborg
Idétrampolinen
Företagsamt lärande i skolan
Utveckling och profilering av Skaraborg som en attraktiv och
hållbar turistdestination – Programområde 1
Handlingsplan turism
Ekoturismdestination
Visioner vid vatten
Mötesindustrin
Skaraborgs medeltida besöksmål
Skördefester och Tranfestivaler
Skaraborgsleder
Affärsdriven miljöutveckling med fokus på bioenergi
Programområde 2
Samordnare Affärsdriven Miljöutveckling
Design med Omtanke
EcoEx – västsvensk miljöexport
Energistrategier för fossiloberoende kommuner
SkaraborgsGas
Höjd kunskapsnivå och innovationskraft inom Skaraborgs
näringsliv – Programområde 2
IDC West Sweden
ProduktionsKompetensCentrum
Affärsutveckling och utbildning i FoU-projekt
FöretagsAcceleratorn Skaraborg
Högskolan i samhället
Studenter i samverkan med näringslivet
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Processledarskap för kompetensförsörjning
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Bilaga 2. Sammanställning av enkätsvaren
Nedan följer en sammanställning av enkätsvaren för projekten, uppdelat på respektive insatsområde och analysdimensioner. I diagrammen jämförs projektens svar
med ett genomsnitt av alla dem som besvarat enkäten.
Utveckling av Skaraborg som en attraktiv och synlig region

Utveckling av Skaraborg som en attraktiv och synlig region, totalt sju projekt
Affärsdriven Miljöutveckling

Affärsdriven miljöutveckling med fokus på bioenergi, totalt fem projekt
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Höjd kunskapsnivå inom Skaraborgs näringsliv

Höjd kunskapsnivå inom Skaraborgs näringsliv, totalt åtta projekt
Fler företagsamma individer

Fler företagsamma individer, totalt tre projekt
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