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• Förbättrad överblick av komplexa insatser (alla 
projekt är inte unika!)

• Förbättrade möjligheter att kommunicera om 
program och stärka dess attraktivitet

• Förbättrade förutsättningar att följa upp och 
utvärdera insatser där effekter är svåra att 
bevisa

DET FINNS FLERA CENTRALA MERVÄRDEN AV ATT ANVÄNDA SIG AV EN
PROGRAMTEORI



• Olika typer av insatser i ett program leder 
sannolikt till olika typer av effekter

• Genom att utveckla en programteori med 
tydliga ”insatstyper” får vi en god översyn av 
programmets ”stödinstrumentmix”  

• Detta bidrar till förbättrade möjligheter för 
andra att lära från programmet

NYCKELASPEKTER FÖR ATT SKAPA VÄRDE FRÅN EN PROGRAMTEORI



EXEMPEL PÅ NÄR ANVÄNDNING AV 
PROGRAMTEORI SKAPAR 
MERVÄRDE 



PROJEKT INOM PROGRAMMET ERUF TM1 KUNDE SORTERATS I TRE PROJEKTTYPER 
MED OLIKA LOGIKER

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



75 % AV BEVILJADE MEDEL I ERUF TM1 HAR GÅTT TILL PROJEKT DÄR RESULTAT 
SANNOLIKT UPPSTÅR FÖRST PÅ LÄNGRE SIKT OCH EFTER PROGRAMPERIODEN



FFI-PROGRAMMET – 1000 PROJEKT ÖVER 10 ÅR MED SAMLAD BUDGET OM 10 
MILJARDER→ HUR UTVÄRDERAR MAN DET?



”DET DUNKELT SAGDA ÄR DET 
DUNKELT TÄNKTA” 

– ESAIAS TEGNÉR, 1820



TACK!




