Sid 21-26. Stöd för att ta
fram ny programteori
Från Sammanställt resultat av Lärprojektet Programteori ERUF

Stöd för att ta fram en
programteori
På efterföljande sidor presenteras olika typer av stöd att använda sig av i
utformning av en programteori för t.ex. ett enskilt program.
Sammanställningen innehåller följande underlag:
•

Fyra steg (och frågor) för att ta fram en programteori

•

Kontrollfrågor att ställa sig för att säkerställa kvalitet på den
programteori som tas fram

•

En mall för en programteori

•

Exempel på behov, aktiviteter, prestationer och effekter från lärprojektet

•

Lästips och referenser
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Fyra steg för Att ta fram en programteori
4

Är det sannolikt att de insatser vi genomför bidrar till önskad
förändring?
Bygger programteorin på rimliga antaganden?

Behov

Aktiviteter

Effekter

Prestationer

1

Kort, medel och lång sikt

2
Vilka behov ska programmet
svara mot?
Vilkas beslut och beteenden ska
programmet bidra till att
förändra?

3
Vilka insatser och aktiviteter behöver
genomföras för att bidra till önskad
förändring?
Vilken omfattning och antal aktiviteter krävs
för att skapa effekt?

Vilken förändring vill vi
kunna se hos avsedda
målgrupper (på olika lång
sikt)?
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Kontrollfrågor att ställa sig vid utformning av
delarna i en programteori

•

Är det tydligt var en förändring ska gå att observera?

•

Är det tydligt vem/vilkas beteende som ska förändras?

•

Är det tydligt vem som ska göra vad i formulerade aktiviteter?

•

Går formuleringarna att tolka på flera olika sätt?
o

•

T.ex. en formulering som ”Fler innovativa företag” kan förstås både som att befintliga
företag ska bli mer innovativa men också att nya företag som ska startas som är
innovativa à dvs. två olika målgrupper!

Beskriver önskade effekter ett ändrat tillstånd?

Lästips!
Checklista för att sätta mål, SKR
https://skr.se/download/18.18efb8dc15a60
e54b23d79d7/1488469758198/Checklista%
20f%C3%B6r%20att%20s%C3%A4tta%20m
%C3%A5l.pdf
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Behov

Aktiviteter

Prestationer
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Effekter kort sikt
Efter ca 0-2 år
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Kontextuella faktorer

Effekter medellång sikt

Effekter lång sikt

Efter ca 2-5 år

Efter ca 5-20 år
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Portföljteori

Exempel på behov, aktiviteter, prestationer och effekter som identifierats i lärprojektet
Behov

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

Aktiviteter
Direkta insatser till
målgruppen
Finansiering av…
• Strukturpåverkande
insatser direkt till
företag inkl.
digitalisering
• Öka kunskap,
utbildningsinsatser,
påverka attityder
Utveckling av
regional kapacitet
Finansiering av …
• Främjande- och
samverkanssystem
inkl.
genomförandekapacit
et
• Tillämpning och
metodutveckling och
strukturerat lärande
• Bygga strukturer och
funktionella
samarbeten
Uppbyggnad av
miljöer/infrastruktur
Finansiering av …
• Bygga miljöer/
infrastruktur
• Centrumbildningar för
kunskap

Prestationer

Företag mottar olika
typer av stöd via
projekt eller
finansieringsinstrument

Effekter kort sikt

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

Effekter
medellång sikt
• Kompetensomställnin
g vid automatisering
och digitalisering
• Digital
tjänsteutveckling och
ökad användning av
digitala lösningar
(t.ex. i vården)
• Nya arbetstillfällen
• Ökad innovation

Effekter lång sikt
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

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

• Internationellt
konkurrenskraftigt
näringsliv
• Ökad produktivitet och
specialisering
• Nya marknader & nya
affärsmöjligheter
• Innovativa
företagsmiljöer
• Ökad inkludering

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

• 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
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• Nya samarbeten

Lästips
Lästips
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