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Agenda

Mot en ny programperiod 2021-2027

Lärdomar från utvärderingar och Innovationsynk

Dialog



Syfte med lärpasset

Kunskap, erfarenhetsutbyte och dialog om lärdomar för framtida 
investeringar genom Regionalfonden, med fokus innovation



Mot en ny programperiod 
2021-2027



Förordningsförslag 2021-2027
Politiskt mål 1 (minst 60 procent)

Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk 
omvandling

‐ Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen 
av avancerad teknik *

‐ Säkra nyttan av digitalisering för invånare, företag och myndigheter

‐ Förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och 
konkurrenskraft *

‐ Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling 
och entreprenörskap *

* Kommissionens landrapport för Sverige 2019 – investeringsriktlinjer SHP 2021-2027



En bred syn på innovation 

Innovation handlar om nya eller bättre sätt att skapa värden för 
samhälle, företag och individer



Regionalfondsinvesteringarna 2014-2020 (90 procent)

Indelade i de Politiska målen 2021-2027 (MSEK)

Innovation 
SME 
Digitalisering

Koldioxidsnål 
ekonomi

Bredband
Transporter

ITI
LLU

Regionala program: 173
Nationellt program: 612

Regionala program: 4 333
Nationellt program: 414

Regionala program: 1 143
Regionala program (ITI Göteborg): 25
Lokalt ledd utveckling (LLU): 100

PO3
17%

PO5
1%

PO1
70%

PO2
12%



Lärdomar från 
utvärderingar och 
Innovationsynk



TM1 har beviljat nästan en halv miljard kronor till svenska 
lärosäten, men hur de bäst använder pengarna måste förtydligas



Deltagande företag är i regel små och klustrade till 
befintliga tillväxtområden

Antal anställda i företag som deltar i projekt inom TM1 (januari 2018, n=2300)



Projekten kan sorteras i tre 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 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.



Resultat - övergripande

På en operativ nivå fungerar programmen - i linje med 
styrdokument och OP

Svårigheter med styrningen, lärandet och hållbarheten, behöver 
utvecklas

Tydligt om vad, men inte hur

TM1 effekter hos berörda företag, men svårt med spridning 

Programmen bör ta fram förbestämda typologier av godkända 
projekttyper samt förtydliga vilka projekttyper som avses att 
finansieras.



Dilemman

Tematisk kontra regional utvärdering

Långsiktighet kontra kortsiktighet

Ett spritt kontra ett strategiskt ägarskap

Drift kontra utveckling

Rationalism kontra realism (teori – praktik, modell 
– verklighet)



Kartläggning Projektledarträffar Spridningsaktiviteter Lärandeprocesser

Innovationsynk

Mötesplats och lärandeplattform för projekt inom tematiskt mål 1



Life Science 29 

Uppkopplad och innovativ industri     84

Smarta regioner och städer                 69

Cirkulär och biobaserad ekonomi       41

Tematisk kategorisering

(9) 

Totalt: 223                                                  



Projektledarträffar



Medskick från träffarna

Ta utökat ansvar för att minska överlappningar. 

Skapa en informationsplattform för att dela resultat och goda 
exempel. 

Bredda målgrupp för processtödet

T.ex. Bjud in organisationer som funderar på att starta ett projekt. 

→ Tillväxtverkets roll i genomförandet av regionalfonden?



Webben

Aktuellt

Kategorisering

Spridning



Inför kommande programperiod...



Fokusera insatserna 

Innovation, digitalisering, 

företagande och ekonomisk 

omvandling

Lyft hållbarhetsaspekterna

Öka förmågan att integrera i program 

och projekt

Fortsätt använda finansiella instrument

Effektivt komplement till projektbidrag

Stärk smart specialisering

& öka samarbetet över regiongränserna

Stärk styrningen

Fokus på programmål och långsiktigt 

hållbara effekter

Stärk den regionala genomförande-

kapaciteten (exempelvis kunskapsstöd)

samt ägarskapet och lärandet

Öka samordningen 

av uppdrag och insatser och tillvarata 

synergier med nationell politik

Programperioden 2021-2027



Dialog



Instruktion

‐ Utse en moderator 

‐ Diskussion i 20 minuter



Frågeställningar

1. Vilka behov och utmaningar finns i regionerna inom 
innovationsområdet?

‐ Är föreslagna projektkategorier relevanta för kommande                              
investeringar inom Regionalfonden?

2. Bör och kan Regionalfonden vara en 
forskningsfinansiär?

‐ Vilka (andra) projektägare bör mobiliseras inom innovationsområdet        
inför kommande programperiod?

1. Insatsspåret

Innovationsstöd direkt till 
målgruppen

2. Utvecklingsspåret

Utveckling av det 
innovationsstödjande systemet

3. Kunskapsspåret

Uppbyggnad och utveckling av 
innovations-/ kunskapsmiljöer



Summering och avslut


