Sid 10-16 Förslag till
programteori
Från Sammanställt resultat av Lärprojektet Programteori ERUF

Förslag till programteorier – översikt
På efterföljande sidor presenteras det förslag till programteori som tagits fram i lärprojektets tre workshopar. Förslaget består av tre modeller som visas i miniatyr
nedan. Förslaget bygger även på flera tematiska utvärderingar av nuvarande programperiod, utvärderingen av ESI-fondernas genomförandeorganisation och
Tillväxtverkets uppföljningssystem för anslag 1:1. Det förslag till programteori(er) som tagits fram är tänkt att fungera som stöd för att använda programteori som
verktyg i programmering och genomförande av nästa programperiod.

Pyramiden

Övergripande programteori

Portföljteori

En illustration av tre dimensioner i
regionalfonden

En programteori för de tre dimensionerna i
regionalfonden

En fördjupad modell över en av de tre
dimensionerna i regionalfonden. Modellen
visar tre generiska insatstyper som
identifierats i ERUF.

2

Pyramiden

En modell för att illustrera tre Olika dimensioner i regionalfonden

Under lärprojektet utvecklades en tankemodell i form av en pyramid som
illustrerar tre dimensioner av regionalfonden. Modellen bygger på
diskussioner i workshoparna. Följande tre dimensioner har definierats:
•

Fondteori: Övergripande styrning och policy för regionalfonden. T.ex. via
förordningar från EU-kommissionen och inriktningsdokument som
Partnerskapsöverenskommelsen (PÖ).

•

Genomförandeteori: Utlysning, styrning och uppföljning av
projektportfölj för enskilda program inom regionalfonden.

•

Portföljteori: Genomförande av portföljen av projekt (och
finansieringsinstrument) som finansieras med regionalfondsmedel.

En programteori kan fokusera på en eller flera av dessa dimensioner,
beroende på hur programteorin ska användas. Många aktörer i
flernivåsystemet agerar i flera av nivåerna i pyramiden.
På nästa sida presenteras pyramidmodellen.
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Pyramiden

En modell för att illustrera tre Olika dimensioner i regionalfonden
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

Övergripande
styrning
och policy

Fondteori

Utlysning, styrning och
uppföljning av projektportfölj för
enskilt program

Genomförande av projekt

Genomförandeteori

Portföljteori

Övergripande
programteori

En programteori med alla tre dimensioner i regionalfonden
Utifrån de tre dimensionerna i regionalfonden har ett förslag till övergripande
programteori utvecklats. Under lärprojektet har programteorin vidareutvecklats och
förenklats. Modellen bör ses som en övergripande beskrivning av alla dimensioner av
regionalfonden.
Den övergripande programteorin illustrerar hur alla tre dimensioner är centrala för att
svara mot identifierade behov och bidra till uppsatta mål som definierats i strategier på
EU-, nationell- och regional nivå. Fond- och genomförandeteorin skapar ramar och
förutsättningar för att generera önskade resultat av finansierade projekt och
finansieringsinstrument.
Den övergripande programteorin kan utvecklas på flera sätt för att användas i olika
syften. Till exempel för att kunna användas i kommunikationssyfte eller för uppföljning,
utvärdering och lärande. Förslag på vidareutveckling presenteras i kapitel 04 där
resultatet från lärprojektets sista workshop presenteras.
På nästa sida presenteras förslag till övergripande programteori för regionalfonden.
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Behov

Aktiviteter

Prestationer

Effekter
medellång sikt

Effekter kort sikt

Effekter lång sikt

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

•

Samordning av politik
och medel relaterat till
ERUF via förvaltande
myndighet

•

•

Tydliga ramar för
vad ERUF kan
finansiera

•

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

•

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

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

•
•

Säkerställa effekt av
medlen i ERUF

•

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

•

Nya behov som
identifieras under
programperioden

•

Mobilisering av
projektaktörer via
regionala aktörer

•

Uppföljning,
utvärdering, lärande
och samordning

•

Prioritering och
finansiering av
projekt

•

Överblick över
fondmedel och projekt
hos regionala aktörer

•

Operativa program
och strategier styr
användning av
fondmedel

•

Prioriteringar
baseras på kunskap
hos regionala aktörer

Systematiskt lärande

•

Bidrag till mål och
strategier på regional,
nationell och EU-nivå:
EU:s mål för
sammanhållningspolitiken 2021-2027
Nationell strategi/
Östersjöstrategin
Mål i RUS/RIS

Portföljteori
Finansiering av insatser
inom olika insatsspår:
•

Direkta insatser till
målgruppen

•

Utveckling av
regional kapacitet

•

Uppbyggnad av
miljöer/infrastruktur

•

Projekt och
förstudier
genomförs i enlighet
med ansökan

•

Investeringar
genomförs

•

Projekt och annan
finansiering skapar
avsedd nytta för sina
målgrupper

•

Projekt och
finansieringsinstrume
nt bidrar till avsedda
effekter

Övergripande programteori
En programteori med alla tre dimensioner i regionalfonden

Portföljteori

En fördjupad modell med tre generiska insatstyper

Under lärprojektet har en fördjupad modell tagits fram för den dimension
av regionalfonden som vi döpt till portföljteori. Portföljteorin består av ett
förslag på tre breda insatstyper. Insatstyperna illustrerar tre olika av logiker
för hur effekter uppstår. Insatstyperna kan användas för att förstå var eller
bland vilka målgrupper vi kan förvänta oss resultat.
Tanken är insatstyperna är generiska, vilket innebär att de kan att appliceras
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.
Portföljteorin och de tre insatstyperna bygger på resultatet från workshop
2, det nya uppföljningssystemet för anslag 1:1, utvärderingen av ESIfondernas genomförandeorganisation och flera av de tematiska
utvärderingar som gjorts av ERUF 2014-2020.
På nästa sida presenteras förslaget till portföljteori.
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Portföljteori

En fördjupad modell med tre generiska insatstyper
Behov

Aktiviteter
Direkta insatser till
målgruppen

Behov som
regionalfonden ska
svara mot är
formulerade i RUS
och relevanta
strategier på
nationell- och EUnivå
Nya behov som
uppstår under
programperioden (där
regionalfonden kan
användas som
verktyg)

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

Utveckling av
regional kapacitet

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

Uppbyggnad av
miljöer/infrastrukt
ur

T.ex. forsknings- och
innovationsinfrastruktur,
miljöer för test och demo

!

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

Prestationer

Effekter kort sikt

Effekter
medellång sikt

Målgrupper mottar
stöd via projekt eller
finansieringsinstrume
nt

Stärkt förmåga i
näringslivet och
andra sektorer

Ändrat beteende i
näringslivet och
andra sektorer

T.ex. ökad kunskap, utökat
nätverk

Effekter lång sikt

T.ex. nya eller förbättrade
affärsmodeller, etablering
på nya marknader

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

Metoder, stöd och
samverkan
utvecklas

Infrastruktur/miljö
er byggs upp och
tillgängliggörs

!

Stärkt förmåga i
stödsystemet*

T.ex. bättre koordinering
och samverkan, nya
metoder används

Infrastruktur/miljö
er används av
avsedda
målgrupper
T.ex. av företag,
forskningsinstitut och
akademi

Prestationer kan följas
upp bland annat med
aktivitetsindikatorer från
EU

Mer effektivt
stödsystem*
kommer företag till
del
T.ex. företag får bättre
rådgivning,
kompetensutveckling och
kapital

EU:s mål för
sammanhållningspolitiken 2021-2027
Nationell strategi/
Östersjöstrategin
Mål i RUS/RIS

Ökad regional
attraktivitet

T.ex. bättre förutsättningar
för företag att utveckla nya
tjänster och produkter,
inflöde av kapital och
kompetens

!

Effekter på medellång
sikt kan framgå av
särskilda mål t.ex. i PO1
*Det innovations- och företagsfrämjande systemet

