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INLEDNING

Om lärprojektet och dess syfte
Under hösten 2019 har Reglab tillsammans med Tillväxtverket bjudit in Reglabs medlemmar till ett lärprojekt om programteori för regionalfonden 
(ERUF). Lärprojektet har hittills bestått av två workshopar som genomförts i oktober och november. Syftet med lärprojektet har varit tudelat och har 
formulerats som att utarbeta ett förslag till programteori för Regionalfonden och att generellt öka kunskapen om programteori som ett stöd 
för uppföljning, utvärdering och lärande.

Eftersom syftet med lärprojektet upplevts som otydligt i workshop 2 och processen inte mött alla förväntningar i gruppen togs beslut om att 
genomföra ytterligare ett workshoptillfälle den 14 januari. 

Föreslagna modeller utvecklas och diskuteras i workshop 3 den 14 januari
Följande bilder är en sammanställning av resultatet hittills i lärprojektet. Vi har förstått att det finns olika förväntningar och bilder av vad en 
programteori ska innefatta, och vilka nyttor som programteorin ska skapa. I sammanställningen finns därför fler typer av programteorier att 
resonera kring vid sista workshoptillfället. 

Modellerna i denna PowerPoint är ett underlag för att gemensamt labba, diskutera och vidareutveckla en (eller flera) programteorier för ERUF i den 
sista workshopen. I workshopen bestämmer ni deltagare själva vilka delar ni vill fokusera på. 

Tanken med modellerna är att de på en övergripande nivå beskriver Regionalfonden, vilket inte funnits framtaget tidigare. Modellerna utgör ett 
förslag som kan vara ett stöd i framtagandet av programteorier för enskilda program inom ramen för ett programskrivningsuppdrag. Inom ramen för 
programskrivningen finns möjligheten att ta fram programteorier för enskilda program där specifika behov och effekter för programområdet 
preciseras. 
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INNEHÅLL
Sammanställningen innehåller följande modeller. De programteorier som presenterats tidigare har justerats utifrån diskussionerna i workshop 2. 
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Bilaga, sida 15-18

• Centrala begrepp – delarna i en 
programteori

• Översättningsnyckel för olika sätt att 
benämna stegen i en programteori

• Övriga kommentarer från workshop 2

Sida 4-6

Pyramiden – en illustration av tre dimensioner i 
Regionalfonden

Sida 7-9

Övergripande programteori – en programteori 
för de tre dimensionerna i ERUF

Sida 10-14

Portföljteori – två modeller baserat på resultatet 
från workshop 2



Pyramiden – en illustration av tre 
dimensioner i Regionalfonden
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TRE DIMENSIONER AV ERUF 
ILLUSTRERAD I EN MODELL

• I workshop 2 i november presenterades en tankemodell i form 
av en pyramid som illustrerar tre dimensioner av Regionalfonden

• En programteori kan omfatta olika delar av pyramiden och att 
behoven ser olika ut beroende på var i pyramiden en aktör 
primärt agerar. Många aktörer agerar i flera av nivåerna. 

• I workshopen blev det tydligt att vissa benämningar var 
förvirrande och/eller missvisande. För att öka tydligheten har 
stegen döps om till:

• Fondteori

• Genomförandeteori (tidigare programteori) 

• Portföljteori (tidigare projektteori).

• På nästa sida presenteras en reviderad version av 
pyramidmodellen.
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OLIKA DIMENSIONER I REGIONALFONDEN – PROGRAMTEORIN 
KAN FOKUSERA PÅ OLIKA SAKER

Samordning, sätta ramar, 
inriktning och ta fram 
programmen

Utlysning, prioritering, 
beslut av fördelning och 
uppföljning av medlen

Genomförande av projekt 
och finansieringsinstrument 
i linje med prioriteringar

Fondteori

Genomförandeteori

PortföljteoriGenomförande av projekt 

Utlysning, styrning och 
uppföljning av projektportfölj för 

enskilt program

Övergripande 
styrning 
och policy
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Övergripande programteori – en programteori 
för de tre dimensionerna i ERUF
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EN SAMLAD PROGRAMTEORI FÖR 
DE TRE DIMENSIONERNA

• I workshop 2 i november presenterades ett förslag till programteori för 
fond- och genomförandeteorin som byggde på resultat från diskussioner 
under workshop 1. Utkastet bygger på de tre delarna i ”pyramiden”.

• Många förbättringsförslag har identifierats i workshop 2 och den 
övergripande teorin har därför justerats och förenklats. 

• Vissa saker i modellen har tagits bort. Till exempel de delar som relaterar till 
det förberedande arbetet i samband med programskrivning, för att 
innehållet ska kännas aktuellt under en större del av programperioden.

• Modellen bör ses som en övergripande beskrivning av alla dimensioner av 
Regionalfonden.

• En frågeställning som lyfts under workshopen i november är huruvida 
denna typ av programteori ska anses vara en teori eller en 
processbeskrivning. Det kommer finnas utrymme att diskutera detta vidare 
i workshopen den 14 januari.
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UTKAST

Effekter medellång 
siktPrestationerAktiviteterBehov Effekter kort sikt Effekter lång sikt

• Utlysning av fondmedel 
av myndigheter och 
regionala aktörer 
baserade på behov

• Mobilisering av
projektaktörer via 
regionala aktörer

• Uppföljning, 
utvärdering, lärande
och samordning

• Operativa program och 
strategier styr 
användning av 
fondmedel

• Prioriteringar baseras 
på kunskap hos 
regionala aktörer

• Projekt och förstudier
genomförs i enlighet 
med ansökan

• Investeringar
genomförs

• Projekt och annan 
finansiering skapar 
avsedd nytta för sina 
målgrupper

• Projekt och 
finansieringsinstrument 
bidrar till avsedda 
effekter

• Tydliga prioriteringar 
som fokuserar på 
identifierade behov

• Ökad samordning
med andra fonder och 
politikområden samt 
annan finansiering

Ändamålsenlig och 
gemensam styrning av 
ERUF (och ESF) som 

verktyg

• EU-kommissionen och 
regeringen ger styrning i 
form av förordningar 
direktiv och uppdrag

• Samordning av politik 
och medel relaterat till 
ERUF via förvaltande 
myndighet

Bidrag till mål och 
strategier på regional, 
nationell och EU-nivå:

EU:s mål för 
sammanhållnings-

politiken 2021-2027

Nationell strategi/ 
Östersjöstrategin

Mål i RUS/RIS

Finansiering av insatser 
inom olika insatsspår:

• Direkta insatser till 
målgruppen

• Utveckling av regional 
kapacitet

• Uppbyggnad av 
miljöer/infrastruktur
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• Säkerställa effekt av 
medlen i ERUF

• Behov formulerade i 
strategier på olika 
nivåer (EU, nationell och 
regional nivå)

• Nya behov som 
identifieras under 
programperioden

Portföljteori

Genomförandeteori

Fondteori

• Tydliga ramar för vad 
ERUF kan finansiera

• Överblick över hur 
ERUF bidrar till uppsatta 
mål och strategier på 
olika nivåer

• Prioritering och 
finansiering av projekt

• Överblick över 
fondmedel och  projekt 
hos regionala aktörer

• Systematiskt lärande



Portföljteori – två modeller baserat på 
resultatet från workshop 2
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Fyra särskilda mål i PO1
RESULTAT FRÅN 
WORKSHOP 2

• På nästa sida har resultatet från workshop 2 sammanställts. 
Sammanställningen bygger på samtliga programteorier som 
arbetats fram runt borden i workshopen. 

• Teorin illustrerar en fördjupad bild av portföljteorinivån som även 
ligger som en del i modellen på sida 8.

• Teorin fokuserar på de fyra särskilda mål som föreslagits för PO1 
för kommande programperiod.

• De programteorier och effekter som gruppen tagit fram beskriver 
ofta ett ändrat tillstånd (fler, ökad, lägre, bättre, nya) vilket är 
precis så som mål/önskade effekter bör formuleras

• I teorierna framkommer många behov och effekter kopplat till 
kompetensförsörjning, vilket knyter an till Socialfonden (ESF). 
Parallellt med processen att ta fram en programteori för ERUF tar 
ESF-rådet fram en programteori för Socialfonden som innehåller 
insatser för kompetensförsörjning. 

Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och 
användningen av avancerad teknik 
Investeringar, insatser och stöd för forskning och innovation i mikro-, små och 
medelstora företag. Investeringar i forskning och innovation i forskningscentrum, 
högre utbildning och kompetenscentrum.

Säkra nyttan av digitaliseringen för invånare, företag och 
myndigheter
Digitalisering av små och medelstora företag. Utveckling av IT-tjänster och 
applikationer. Digitalisering inom offentlig sektor och utveckling av IKT*-lösningar, 
e-tjänster etc. Utveckling av tjänster inom e-hälsa.

Förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och 
konkurrenskraft
Utveckling av innovationskluster och stödsystemet för små och medelstora företag. 
Affärsutveckling och internationalisering för små och medelstora företag. Utveckling 
av inkubatorsverksamhet och stöd till nystartade företag och avknoppningsföretag. 
Forskning, innovation och tekniköverföring med inriktning på en koldioxidsnål och 
cirkulär ekonomi, resiliens och anpassning till klimatförändringar.

Utveckla färdigheter för smart specialisering, 
strukturomvandling och entreprenörskap
Utveckling av färdigheter för smart specialisering, industriell omvandling och 
entreprenörskap. Kompetensutveckling i små och medelstora företag.

*Informations- och kommunikationsteknik
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UTKAST
Effekter medellång 

siktPrestationerAktiviteterBehov Effekter kort sikt Effekter lång sikt

Företag mottar olika typer 
av stöd via projekt eller 
finansieringsinstrument

• Tillgången till digitala 
lösningar har ökat med 
X%
• Ökad digital kompetens
• Relevant kompetens hos 

anställda

Metoder, stöd, och 
samverkan utvecklas i 

projekt

• Ny kunskap/nya metoder
• Kunskap om 

målgrupper/vems behov
• Implementering

• Det finns nya modeller 
för finansiering av 
verksamheter inom t.ex. 
Science Parks
• Ökad digital användning i 

offentlig sektor

Infrastruktur/miljöer 
byggs upp och 

tillgängliggörs med 
finansiering från projekt

• Infrastruktur/miljöer 
används av avsedda 
målgrupper
• Kunskap byggs upp

• Ökad digital delaktighet 
samt nytta i hela landet
• Förbättrad forskning
• Öka förutsättningar och 

vilja att söka 
konkurrensbeprövade 
medel ex. Horizon

Exempel på behov:
• Stötta strukturomvandling 

och samhällsförändringar
• Omställning för ett 

klimatvänligt samhälle
• Utveckla ny kunskap för 

hållbar samhällsutveckling
• Hållbar stadsutveckling 
• Smart specialisering
• Få olika verksamheter att 

hänga med i den digitala 
omställningen, fler digitala 
lösningar i offentlig sektor
• Bredband för att kunna 

satsa på digitalisering
• Underlätta 

kompetensförsörjningen
• Låg produktivitet och 

sysselsättningsgrad
• Kompetensutveckling och 

ökad innovationskapacitet 
för SME på ett hållbart sätt
• Främja användning av nya 

idéer i privat, offentlig och 
ideell sektor
• Långsiktigt internationellt 

konkurrenskraftigt och 
hållbart näringsliv

Portföljteori – Resultat från samtliga bord i workshop 2

Uppbyggnad av 
miljöer/infrastruktur

Finansiering av …
• Bygga miljöer/ 

infrastruktur
• Centrumbildningar för 

kunskap

Utveckling av regional 
kapacitet

Finansiering av …
• Främjande- och 

samverkanssystem inkl. 
genomförandekapacitet
• Tillämpning och 

metodutveckling och 
strukturerat lärande 
• Bygga strukturer och 

funktionella samarbeten

Direkta insatser till 
målgruppen

Finansiering av…
• Strukturpåverkande 

insatser direkt till företag 
inkl. digitalisering
• Öka kunskap,  

utbildningsinsatser, 
påverka attityder

Exempel på effekter:
• Långsiktigt hållbar och 

konkurrenskraftig region
• Hållbar tillväxt – Det goda 

livet!
• Lägre arbetslöshet
• Hållbart företagande och 

ett omställt näringsliv (inkl. 
cirkulär ekonomi)
• Nya branscher
• Internationellt 

konkurrenskraftigt 
näringsliv
• Ökad produktivitet och 

specialisering
• Nya marknader & nya 

affärsmöjligheter
• Innovativa företagsmiljöer
• Ökad inkludering
• Jämställda & jämlika 

arbetsplatser
• En mer tillgänglig och 

effektiv välfärd (inkl. vård)
• Säkrad nytta av 

digitaliseringen för 
invånare, företag & 
myndigheter oavsett var i 
landet man bor
• Nya samarbeten

• Kompetensomställning 
vid automatisering och 
digitalisering
• Digital tjänsteutveckling 

och ökad användning av 
digitala lösningar (t.ex. i 
vården)
• Nya arbetstillfällen
• Ökad innovation
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TRE INSATSTYPER I 
REGIONALFONDEN

• I den senaste workshopen uppkom önskemål om mer stöd och 
ramar i övningarna för att ta fram en programteori

• Som stöd för hur man kan tänka i framtagandet av en 
programteori för ett program inom ERUF, har ett förslag till tre 
breda insatstyper tagits fram, som presenteras på nästa sida.

• Insatstyperna bygger på resultatet från workshop 2, det nya 
uppföljningssystemet för anslag 1:1, utvärderingen av ESI-
fondernas genomförandeorganisation och flera av de tematiska 
utvärderingar som gjorts av ERUF 2014-2020.

• Insatstyperna illustrerar tre typer av logiker för hur olika effekter 
uppstår. Tanken är de ska gå att applicera på olika politiska 
mål/objectives (PO).

• Insatstyperna kan sägas illustrera tre olika vägar för att 
tillsammans nå uppsatta mål i ett program. Beroende på 
behoven i ett programområde kan olika typer av insatser 
behövas.

• Insatstyperna kan fylla en funktion för att förstå var eller bland 
vilka målgrupper vi kan förvänta oss resultat.
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UTKAST
Effekter medellång 

siktPrestationerAktiviteterBehov Effekter kort sikt Effekter lång sikt

Direkta insatser till 
målgruppen

T.ex. rådgivning/coachning, 
finansieringsinstrument, 
nätverk, kompetensutveckling 
för företag, kommuner etc.

Målgrupper mottar 
stöd via projekt eller 

finansieringsinstrument

Stärkt förmåga i 
näringslivet och 
andra sektorer

T.ex. ökad kunskap, utökat 
nätverk

Ändrat beteende i 
näringslivet och 
andra sektorer

T.ex. nya eller förbättrade 
affärsmodeller, etablering på 

nya marknader

Utveckling av 
regional kapacitet

T.ex. utveckling av nya 
metoder, stödformer och 
samverkan i innovations- och 
företagsfrämjande systemet

Metoder, stöd och 
samverkan utvecklas

Stärkt förmåga i 
stödsystemet*

T.ex. bättre koordinering och 
samverkan, nya metoder 

används

Mer effektivt 
stödsystem* kommer 

företag till del
T.ex. företag får bättre 

rådgivning, kompetensutveckling 
och kapital

Uppbyggnad av 
miljöer/infrastruktur
T.ex. forsknings- och 
innovationsinfrastruktur, 
miljöer för test och demo

Infrastruktur/miljöer 
byggs upp och 
tillgängliggörs

Infrastruktur/miljöer 
används av avsedda 

målgrupper
T.ex. av företag, 

forskningsinstitut och akademi

Ökad regional 
attraktivitet

T.ex. bättre förutsättningar för 
företag att utveckla nya 

tjänster och produkter, inflöde 
av kapital och kompetens

Prestationer kan följas upp 
bland annat med 
aktivitetsindikatorer från EU

Bidrag till mål och 
strategier på regional, 
nationell och EU-nivå:

EU:s mål för 
sammanhållnings-

politiken 2021-2027

Nationell strategi/ 
Östersjöstrategin

Mål i RUS/RIS

Behov som 
regionalfonden ska 

svara mot är 
formulerade i RUS och 
relevanta strategier på 

nationell- och EU-
nivå

Nya behov som 
uppstår under 

programperioden (där 
regionalfonden kan 

användas som verktyg)

Tre generiska insatstyper har identifierats
Spåren bygger på workshop 2, flera tematiska utvärderingar av nuvarande programperiod och 
uppföljningssystemet för anslag 1:1 och kan appliceras på olika politiska mål/objectives (PO).

! Effekter på medellång sikt 
kan framgå av särskilda 
mål t.ex. i PO1!

De tre insatstyperna 
återfinns även i nya 
uppföljningssystemet av 
anslag 1:1

!
*Det innovations- och företagsfrämjande systemet
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Bilaga
• Centrala begrepp – delarna i en programteori
• Översättningsnyckel – olika sätt att benämna stegen i en 

programteori
• Övriga kommentarer från workshop 2
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Beskriver den 
förändring som sker till 
följd av insatsen. 

T.ex. nya förmågor och 
ökad kunskap som 
omsätts i en handling 
av målgruppen.

Beskriver den direkta 
prestationen av 
genomförda insatser.

T.ex. omfattning och 
antal genomförda 
aktiviteter. 

Beskriver de typer av 
insatser som leder till 
önskade effekter

T.ex. olika typer av 
projekt och 
finansieringsinstrument

Beskriver de behov 
som programmet ska 
svara mot hos 
identifierade 
målgrupper.

CENTRALA BEGREPP – DELARNA I EN PROGRAMTEORI 

Effekter
Kort, medel och lång sikt

Behov Aktiviteter Prestationer

D
ef

in
it

io
n

Ex
em

p
el

Kompetenshöjande 
insatser för företag 
genomförs

Ökad kunskap hos 
deltagande företag.
Företagen omsätter 
kunskapen i utveckling 
av nya, innovativa 
tjänster och produkter

50 företagsledare tar del 
av kompetenshöjande 
insatser

Behov av ökad 
innovationsförmåga i 
näringslivet
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Översättningsnyckel – olika sätt att 
benämna stegen i en programteori

Andra vanliga namn på en programteori:

• Förändringsteori

• Effektlogik

• Insatslogik

• Effektkedja

• Interventionslogik

• Verksamhetslogik 

ESV:s terminologi som även används i nationellt uppföljningssystem för anslag 1:1 

Terminologi som använts av flera regioner i Reglabs lärprojekt Regionala resultat

Terminologi som EU-kommissionen använder som exempel för att beskriva en interventionslogik (delvis förenklad)

Effekter 
medellång siktPrestationerAktiviteterBehov Effekter kort sikt Effekter lång 

sikt
*Används ej i uppföljning av 1:1

Resultat på olika lång sikt

Resurser*

Kortsiktiga 
samhällseffekterPrestationerAktiviteterResurser Utfall Långsiktiga 

samhällseffekter
Analys av utveck-

lingsförutsättningar

ImpactsOutputsActivitiesInputs ResultsNeeds

EU Better regulation toolbox, Tool #46. Designing the evaluation, sida 336

ESV 2012:43, Programteori och verksamhetslogik – ett metodstöd för Regeringskansliet; 
Tillväxtverket 2019, Uppföljning med fokus på resultat, rapport 0280

Lärprojektet Regionala resultat på Reglabs hemsida

I första workshopen i lärprojektet i oktober framkom ett behov av att förtydliga hur 
olika begrepp i en programteori relaterar till varandra. Mot bakgrund av detta har 
följande översättningsnyckel tagits fram.
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-46_en_0.pdf
https://www.esv.se/contentassets/79b0697b23304821af8defdf9340e7be/rapport-pilotprojekt-2012-11-30.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.69665d8d16aae8485fae0e93/1558969738854/Uppf%25C3%25B6ljning%2520med%2520fokus%2520p%25C3%25A5%2520resultat%2520Rapport0280.pdf
http://www.reglab.se/projekt/larprojekt-utvardering/


KOMMENTARER FRÅN WORKSHOP 2

Programskrivning och arbetssätt på fond- och genomförandenivån

• ERUF är ett verktyg för att nå effekterna

• Arbeta med t.ex. backcasting och framsynsprocesser

• Samordning under programskrivning mellan socialfonden och 
regionalfonden

• Jobba som i Interreg
• 3 års projekt
• Handlingsplan som styr vad som görs de närmaste 2 åren
• Genomförande av intresseanalys
• Uppföljning måste ingå i programmet

• Viktigt med ett gemensamt lärande även av det som inte går bra

• Samverkan med ESF för att öka ERUFs bidrag till kompetensförsörjning

• Kommunikation av möjligheter mellan aktörer på regional/nationell nivå

• Strukturerat lärande genom förstudier, utvärderingar, nationella 
jämförelser och internationella jämförelser

• Inte låsa fast genomförandet vid väldigt specificerade typer av projekt 
– målstyrning istället för aktivitetsstyrning

• Genomförandet ska möjliggöra för att möta nya behov som uppstår 
under programperioden

• Transnationellt samarbete förstärks och förenklas

Uppföljning och indikatorer

• Viktigt att hitta indikatorer för långsiktiga effekter och som mäter rätt 
sak (kvantitativt/kvalitativt)

• Använda indikatorer i förordningsförslaget för ERUF

• Viktigt med analys under tidens gång för att se att vi är på rätt väg.

Utlysningar och vilka typer av insatser som bör finansieras

• Hellre stora viktiga projekt som leder till strukturomvandling istället för 
”duttande”.

• Mer smala, riktade utlysningar

• Alla aktiviteter ska ha en ansats enligt ”innovationsstandarden”

• Förändra processen för riggning av projekt: Finansiären behöver ställa 
bättre krav som kopplar an till projektens 
förankringsarbete/intressenter och uppföljning.

• Rätt projekt med rätt projektägare som har långsiktig plan för hur man 
tar det vidare

• Mappa strukturerat var man vill ha projekt

• Minska projektöverlevnad bara för sakens skull
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I gruppdiskussionerna i workshop 2 lyftes många perspektiv kring programteori och kommande programskrivning. Dessa har 
sammanställts nedan.


