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TM1 HAR BEVILJAT NÄSTAN EN HALV MILJARD KRONOR TILL 
SVENSKA LÄROSÄTEN (JAN, 2018) 



FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTVÄRDERING AV ERUF TM1 

• Enhetligt upplägg: Programmen 
utvärderas var för sig men utgår ifrån en 
enhetlig struktur för att möjliggöra lärande. 

• Resultat uppstår i beviljade projekt: 
Programmen är summan av beviljade 
projekt.  

• Tidsaspekten avgör vad som kan 
mätas: En majoritet av projekten befinner 
sig i genomförandefas. 

• Attributionsproblematik: Angivna 
effektmål förändras oavsett genomförda 
insatser inom TM1 

 

 



EN UTVÄRDERING I NIO STEG 



UTVÄRDERINGSANSATS FÖR ERUF TM1 



PROGRAMÖVERGRIPANDE  
SLUTSATSER ERUF TM1 



PROJEKTEN KAN SORTERAS I TRE OLIKA EFFEKTLOGIKER 

1. Insatsspåret 

Innovationsstöd direkt till 
målgruppen 

2. Utvecklingsspåret 

Utveckling av det 
innovationsstödjande systemet 

3. Kunskapsspåret 

Uppbyggnad och utveckling av 
innovations-/ kunskapsmiljöer 

Projekttyp 

Prestationer 

Möjliga 
effekter under 
programperiod 

Möjliga 
effekter efter 

programperiod 

Stärkt forskning, teknisk 
utveckling och innovation 

Utvecklade kunskapsmiljöer inom 
avgränsade profilområden 

Fysisk infrastruktur tillgängligt för 
tillämpad forskning, test, verifiering eller 

demonstration 

Utveckling av kunskap. Bidrag till 
realisering av forskningsinfrastruktur och  

verifiering av teknik 

Företag tar del av kunskapshöjande 
åtgärder 

FoI-samverkan bedrivs mellan akademi 
och företag. Investeringar i fysisk 

infrastruktur genomförs 

Nya samverkansmodeller, metoder och 
arbetssätt utvecklas och testas 

Företag får ökad kunskap och förmåga 
om att utveckla innovativa produkter, 

tjänster eller processer 

Företag omsätter kunskap i innovativa 
produkter, tjänster eller processer 

Nya metoder och arbetssätt 
implementeras i ordinarie verksamhet, 

skalas upp eller tillämpas i framtida 
projekt 

Lärande från nya samverkansmodeller, 
metoder och arbetssätt utvärderas och 

kodifieras 

Aktiviteter 

Forskningsprojekt, FoI-insatser eller 
uppbyggnad av miljöer för test, 
verifiering och demonstration. 

Förmedling av kunskap till företag (ex. 
genom rådgivning, coachning, 
seminarier eller workshops) 

Test av nya metoder för innovationsstöd 
eller organisering av roller inom 

stödsystemet  

Tematiskt mål 



FÖRVÄNTADE RESULTAT UPPSTÅR FÖRST PÅ LÄNGRE SIKT 

75 % av beviljade medel fram till januari 2018 har gått till projekt 
där resultat sannolikt uppstår först på längre sikt och efter 
programperiodens slut. 



GENERELLA REFLEKTIONER 

• Projekten har svårt att tydligt beskriva 
sin effektlogik  

• Projektens ambitioner, förutsättningar, 
och utmaningar är inte unika 

• Om ”svårutvärderade” insatser ska 
finansieras inom ERUF bör de utgå 
från förbestämda projektkategorier 
med tillhörande framgångsfaktorer 
som kan värderas gentemot 

• Lärandet inom ERUF är idag inte 
kodifierat och ”hjulet återuppfinns på 
nytt” i flera projekt 



TACK! 


