INBJUDAN Lärprojekt

EN PROGRAMTEORI
för Regionalfonden
Utvärderingar av strukturfondsperioden 2014-2020 visar samstämmigt på
behovet av programteori – dvs ett tydligt beskrivet samband mellan de
konkreta insatserna och de förväntade resultaten. Inför kommande period har
Tillväxtverket därför startat en process för att utarbeta en programteori för
Regionalfonden.
I ett samarbete mellan Reglab och Tillväxtverket inbjuds Reglabs medlemmar
och andra intressenter att delta i ett lärprojekt, där syftet är att ta fram ett
förslag till programteori för Regionalfonden, men också att höja kunskapen om
programteori som ett verktyg för uppföljning, utvärdering och lärande.

Sista anmälningsdag är 30 augusti 2019.

Bakgrund. Den europeiska regionalfonden, ERUF, är ett viktigt stöd för de svenska

regionerna för att genomföra sin politik och sina utvecklingsmål. I nuvarande
programperiod investerar Regionalfonden mer än 8 miljarder i regional tillväxt och
utveckling. Men hur vet vi att pengarna används på bästa sätt? Utvärderingar av
perioden 2014-2020 tyder på att strukturfondsmedlen kan användas mer effektivt och
ändamålsenligt.
Både EU-kommissionen, Tillväxtanalys och utvärderingar av regionalfonden i Sverige
pekar på behovet av programteori för Regionalfondens insatser – en tydligt formulerad
sambandskedja mellan insatser och förväntade resultat.
Inför kommande programperiod 2021-2027 har Tillväxtverket därför startat en process för att
ta fram ett förslag till programteori för Regionalfonden. En programteori kan både höja
kvaliteten i genomförandet av Regionalfondens insatser, och underlätta uppföljning och
utvärdering av de genomförda aktiviteterna. Rätt utformad kan programteorin också vara ett
stöd för programmeringen av nästa period.
För att teorin ska bli så relevant och användbar som möjligt behöver utvecklingen ske i en
gemensam process med regioner och andra berörda intressenter. Även i Reglabs
Utvärderingsnätverk har behovet av tydliga programteorier för att stärka utvärdering och
lärande, både i regionala och nationella sammanhang, varit ett återkommande samtalsämne.
Därför bjuder Reglab nu tillsammans med Tillväxtverket in till ett lärprojekt för att utveckla
ett förslag till programteori. Lärprojektet kommer att ha Regionalfonden i fokus, men syftar
till en generell kompetenshöjning, genom att öka kunskapen om programteori som verktyg för
uppföljning, utvärdering och lärande. Arbetet är även en bra grund för att vidareutveckla det
nationella uppföljningssystemet av 1.1-medlen.
Lärprojektet kan ses som en fortsättning på det tidigare lärprojektet Regionala resultat, och
innebär liksom då att Reglabs Utvärderingsnätverk under hösten 2019 omformas till ett
lärprojekt.

En programteori för ERUF
En programteori beskriver logiken i en satsning – hur hänger insatser och aktiviteter ihop med
de mål man vill uppnå?

En programteori är ett stöd både för att initiera rätt insatser, men också för att följa upp
resultatet.
Arbetet med att ta fram en programteori för Regionalfonden handlar inte om politiska
ställningstaganden eller prioriteringar av inriktning och mål för enskilda program. Däremot kan
en välgjord programteori fungera som en kompass i arbetet med att utvärdera och prioritera
insatser inom Regionalfonden.
Tillväxtverkets process för att ta fram en programteori innehåller dels workshoparbete, dels
verifiering och förankring på ledningsnivå i berörda myndigheter och organisationer.
Reglabs lärprojekt berör endast workshopdelen i processen, inte förankringen.
Varför. Syftet med lärprojektet är att utarbeta ett förslag till programteori för Regionalfonden

och att generellt öka kunskapen om programteori som ett stöd för uppföljning, utvärdering
och lärande.

Vem. Målgrupp är regionala utvecklare som arbetar med strukturfonder, utvärdering, RUS etc.

Även Regeringskansliet, nationella myndigheter och Reglab-partner är välkomna att delta i
lärprojektet. Medlemmar och partner kan delta med 1-3 personer.
Hur. Lärprojektet bedrivs i workshop-format, enligt Reglab-modell, och leds av Anna

Ryttberg, Ramboll management consulting, processledare. Innehållet designas i samarbete
med en arbetsgrupp där Tillväxtverket, Vinnova, ESF-rådet, regionala representanter ingår.
Utöver workshoparna kommer processen att kompletteras med intervjuer och dialoger med
aktörer i flernivåsystemet för att utveckla programteorin. Även synpunkter från övriga aktörer
som är aktiva i fondens genomförande, kommer att involveras i processen.

Program
Vi träffas i tre workshopar under hösten 2019.


Workshop 1: Vad är en programteori?
‒ Vilka värden kan en gemensam programteori skapa?
‒ Vad säger utvärderingarna om tidigare programteorier?
‒ Utmaningar och möjligheter för att använda ERUF som verktyg för regional
utveckling.
Datum: Torsdag 3 oktober, heldag.



Workshop 2: Utformning av förslaget
‒ Hur kan insatserna i regionalfonden beskrivas på ett tydligare sätt?
‒ Förslag till programteori
‒ Diskussion och vidareutveckling av förslaget
Datum: Tisdag-onsdag 5-6 november, lunch-lunch.



Workshop 3: Resultat och slutsatser
‒ Resultatseminarium – presentation av det slutliga förslaget till programteori
Datum: 5 december, heldag.

När. Lärprojektet startar den 3 oktober med ett heldagsmöte i Stockholm.
Kostnad. Lärprojektet bekostas av Tillväxtverket och är kostnadsfritt för Reglabs medlemmar

och partner. Deltagarna bekostar själva eventuella resor och logi.
Anmälan. Anmälan till projektet sker via Reglabs webbsida senast den 30 augusti. Därefter

sker anmälan inför varje workshop, via länk i inbjudan.
Mer information. All information och dokumentation om lärprojektet samlas på Reglabs webb.

För ytterligare upplysningar om innehållet i lärprojektet, kontakta:
Anna Ryttberg, anna.ryttberg@ramboll.com eller Emelie Johansson, Tillväxtverket,
emelie.johansson@tillvaxtverket.se;
För anmälan och praktiska frågor, kontakta: Anton Ternström, Reglab,
anton.ternstrom@skl.se.

