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Ny nationell strategi -
förändringar i NYPS



Bakgrund

Regionerna rapporterar under 2021 i NYPS 2020 i enlighet med den 
tidigare nationella strategins prioriteringar och fokusområden samt 
inriktningar. 

Tillväxtverkets uppföljning av företagsstöd, stöd till 
projektverksamhet och stöd till kommersiell service för 2021 ska 
dock göras utifrån den nya nationella strategin.

I dialog med Näringsdepartementet och regioner har vi därför tagit 
fram översättningsnycklar för att klassificera om insatser i NYPS 2020 
till den nya nationella strategin. Översättningsnycklar kommer att 
användas för rapportering av 2021 och 2022.

Ny kategorisering på plats från 1 januari 2023



Översyn under 2022

Mot bakgrund av den nya nationella strategin kommer 
Tillväxtverket under 2022 att se över den befintliga 
strukturen för uppföljning av projektverksamhet inom 
anslag 1:1 i Nyps2020.

Syfte: en ändamålsenlig uppföljning och rapportering 
av politikens inriktning och resultat i ljuset av den nya 
nationella strategin.

Mål: implementering i Nyps fr.o.m. 1 januari 2023

Arbetet genomförs av en arbetsgrupp med 
representanter från Uppföljning och utvärdering, 
Regionalt tillväxtarbete, Analys samt Data- och 
systemstöd



Uppdragets olika delar

Översyn av inriktningar (ämneskategorisering) 
kopplade till de nya strategiska områdena och 
prioriteringarna i strategin

Utredning av behov och möjlighet att införa 
klassificeringar av sektorer/policyområden

Dialog och förankring med utgångspunkt i förslag sker 
med styrgruppen för samordnad rapportering, 
Regeringskansliet och regionerna

En genomgång av strategin för att bedöma om det 
finns andra delar av uppföljningssystemet som måste 
revideras



Särskild hänsyn ska tas till

Tillväxtverkets förberedelser inför nästa programperiod inom Regionalfonden (EU 
2021-2027)

Uppföljningssystemet för landsbygdspolitiken

Analysenhetens pågående utvecklingsarbete kring BP-indikatorerna

Kommande uppdaterade/reviderade regionala strategier för smart specialisering 
(S3)

Pågående utvecklingsinsatser på Tillväxtverket vad gäller uppföljning av hållbarhet

Tillväxtverkets pågående uppdrag om geografisk fördelning av finansiering och 
resultat



Regionalt utvecklings-
arbete 2021



Sammanställning om regionalt utvecklingsarbete

2021

• Ny mall utifrån nationella strategin får hållbar regional utveckling i hela landet

• Leverans 18 april

2022

• Dialog under våren om arbetet med återrapporteringen för 2021

• Villkorbeslut 2022 ger ramarna för kommande mall



ERUF 2021-2027



Exempel på utvärderingsförberedelser
> FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTVÄRDERING 2021-2027

Förbättrade utvärderingsunderlag genom stärkt förändringsteori på flera nivåer
» Resultatkedjor i ERUF-programmen (Direkta insatser till företag, Utveckling av stödstrukturer samt 

Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur)

» Genomarbetade utlysningar

» Utveckling av Min Ansökan

» Utvecklad Urvalsprocess och bedömningskriterier

» Utvecklade Läges- och slutrapporter

> FÖRBERDELSER AV UTVÄRDERINGSPLAN 2021-2027

Utgångspunkt i OECD:s tre dimensioner
» Stärka ramverket, kvalité på utvärderingar och användning                                                                    

av utvärderingar



Olika pusselbitar i utvärderingsplanen
Utvärderingsunderlag som skapar 
förutsättningar för uppföljning och utvärdering

Projektutvärdering som bidrar till ökad kvalité 
och användning av utvärderingsresultat -
möjlighet att aggregera resultat till 
programutvärdering

Portföljanalyser av programmen som underlag 
för nya utlysningar, kommunikation och 
rapportering samt programutvärdering

Programutvärderingar som förmår fånga både 
tematiska och geografiska perspektiv

PROJEKT-
UTVÄRDERING

PORTFÖLJ-
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UTVÄRDERING-
UNDERLAG

PROGRAM-
UTVÄRDERING


