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En programteori för 
regionalfonden



TRE NYCKLAR FÖR ATT REGIONALFONDEN SKA FUNGERA VÄL 
OCH SKAPA EFFEKTER

förstå sina och 
varandras roller

kunna agera utifrån 
rätt förutsättningar

vilja agera och känna 
ägarskap



EU:s mål för 
sammanhållnings-
politiken 2021-2027

PROCESSEN ATT TA FRAM ETT FÖRSLAG TILL PROGRAMTEORI 
FÖR REGIONALFONDEN

Aktörer använder
programteorin i 

utformningen och 
genomförandet av 
regionala/nationellt 

program och operativt 
arbete

Aktörer förstår
programteorin och sin 

och andras roller 
systemet

Aktörer kan använda 
programteorin och har 
resurser, kompetens 

och kapacitet att agera 
utifrån den

Aktörer känner ett 
ägarskap över 

programteorin och vill
använda den

Bättre styrning, 
prioritering och 

utvärdering bidrar till 
insatser som bättre 

bidrar till långsiktigt 
hållbara effekter

Utmaningar och drivkrafter som påverkar processen

Politikens målPrestationerAktiviteter Effekt kort sikt Effekt lång sikt

Förstudie

Deltagande i ÖK och 
tjänstemannaforum 

Reglab ws 5-6 
november

Reglab ws 3 oktober

Intervjuer

Samarbete internt TVV

Förankring centrala 
aktörer

Slutlig leverans  

Katalyserat
förberedelserna för 

kommande 
programperiod

Förankring
- Internt TVV

- Nationellt RK/SKL/Mynd
- Regionalt RUA/SFP

Förslag till 
Programteori

utformad

Dialog och 
samverkan i 

flernivåsystemet



AKTIVT LYSSNANDE

Vad är intressant och 
positivt?

Vad gör mig fundersam?



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
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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



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

Programteori

ProjektteoriGenomförande av projekt 

Utlysning, styrning och 
uppföljning av projektportfölj

Övergripande 
styrning 
och policy



Effekter medellång siktPrestationerAktiviteterBehov Effekter kort sikt

Finansiering av olika typer av 
projekt och 

finansieringsinstrument

Effekter lång sikt

Fokusera på rätt behov i 
regionerna och nationellt
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Övergripande 
styrning och policy 

Utlysning, styrning 
och uppföljning av 
projektportfölj

Genomförande av 
projekt

Säkerställa och prioritera så att 
medel går till rätt saker utifrån 

gällande strategier

Bättre överblick över 
regionalfonden

Programskrivning görs i 
samverkan (regioner, 

förvaltande/andra myndigheter)

EU-kommissionen och regeringen 
ger styrning i form av 

förordningar och direktiv

Tydlig inriktning på 
programmen som prioriterar
och fokuserar på rätt behov

Mobilisering av aktörer och 
gemensam bild av behov, 

önskade effekter, prestationer 
och aktiviteter (insatsspår)

Medel används i enlighet med 
operativa program och andra 
centrala strategier (på olika 

nivåer)

Gemensam programteori för 
regionalfonden tas fram i 
samskapande process

Tydliga ramar och överblick
över roller och hur ERUF ska 
bidra till uppsatta mål och 

strategier

Utlysningar av projektmedel

Myndigheter tillhandahåller 
indikatorer, system och 

strukturer för uppföljning, 
lärande och samordning

Regioner mobiliserar aktörer 
som kan driva och medverka i 

projekt

Aktörer söker finansiering för 
projekt

Regioner/SFP får överblick
över hur medel fördelats och 

hur projekten fortlöper

Regioner/SFP gör prioriteringar
baserat på kunskap och utifrån 

identifierade gap i 
projektportföljen

Projekt genomförs i enlighet 
med ansökan, investeringar 

genomförs

Projekt och annan finansiering 
skapar avsedd nytta för sina 

målgrupper

Bidrag EU:s mål för 
sammanhållningspolitiken 

2021-2027 och strategier på 
nationell och regional nivå

Projekt och 
finansieringsinstrument bidrar 

till avsedda effekter

Förutsättningar för ökad 
samordning med andra 
fonder och politikområden 
samt annan finansiering

Bättre styrning, prioritering och 
utvärdering av insatser som 
bättre bidrar till långsiktigt 

hållbara effekter

Utvärdering med stöd av 
programteorin

Systematiskt lärande och 
kunskap om process/resultat 

Kunna kommunicera och 
förklara regionalfonden för olika 

intressenter

Lärande från regionalfondens 
genomförande 

Förvaltande myndighet 
samordnar politik och medel 

relaterat till ERUF

Förutsättningar för att 
realisera teorin:
• Tid
• Pengar
• Långsiktighet 
• Tydlighet

Fondteori

Programteori



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
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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



Övergripande 
styrning och policy

Utlysning, styrning och 
uppföljning av projektportfölj

Genomförande av projekt 

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

Programteori

Projektteori



Effekter medellång sikt
Efter ca 2-5 år

PrestationerAktiviteterBehov
Effekter kort sikt

Efter ca 0-2 år

Effekter lång sikt
Efter ca 5-20 år

Kontextuella faktorer



▪ 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

Ramar för workshop
Fyra särskilda mål i PO1



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
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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



Pass 4

Effekter



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
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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



Pass 4

Diskutera runt borden
Skriv en post-it per effekt

Vilka effekter vill vi att ERUF bidrar till? 



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

Programteori

PortföljteoriGenomförande av projekt 

Utlysning, styrning och 
uppföljning av projektportfölj

Övergripande 
styrning 
och policy



Diskutera runt bordet och notera tankar
Vilken nivå i pyramiden vill ni arbeta med?

Komplettera er teori



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
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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



ATT TA FRAM EN PROGRAMTEORI

Effekter
Kort, medel och lång sikt

Behov Aktiviteter Prestationer

Är det sannolikt att de insatser vi genomför bidrar till 
önskad förändring?

Bygger programteorin på rimliga antaganden?



Pass 7

Diskutera runt bordet och notera på Post-its

Rimliga antaganden
Är det rimligt att anta att de effekter som vi identifierat 
kommer att uppstå som en konsekvens av ERUF?
Fäst högst upp på teorin

Kontextuella faktorer
Vilka faktorer i omvärlden kommer att påverka 
förutsättningen för att teorin ska bli verklighet?
Fäst längst ner på teorin



Pass 5

Summering

Diskutera runt borden
Skriv ner på en post-it
Redovisas på tavlan

”Välj en central kontextuell faktor som 
påverkar förutsättningarna att nå effekt”




