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Utvärderingsansats inom ERUF

Utgångspunkt i OECD:s tre dimensioner i ett                                         
utvärderingssystem

Stärkt institutionellt ramverk runt                                                                               
ERUF-utvärderingar

Ökad kvalité på ERUF-utvärderingar

Ökad användning av ERUF-utvärderingar



Pusselbitar i 
utvärderingsplanen 
2021-2027



Utvärderingsunderlag
Stärkt förändringsteori på flera nivåer

Resultatkedjor som visar sambandet mellan aktiviteter och förväntat resultat

- Tydliggör vad som är ett resultat – skiljer mellan prestationer och effekter (kort, medel och lång sikt) 
>> Direkta insatser till företag, Utveckling av stödstrukturer samt Uppbyggnad av miljöer och 
infrastruktur

Utlysningar som utgår från programmens förändringsteori 

Utveckling av Min Ansökan: t ex rullistor med förmågor / beteenden som 
projekten ska förändra, smarta specialiseringsområden och Agenda 2030

Utvecklad Urvalsprocess och bedömningskriterier ( >< utvärderingskriterier)

Utvecklade Läges- och slutrapporter



Portföljanalyser

Årliga portföljanalyser av programmen

Underlag för nya utlysningar

Kommunikation och rapportering

Underlag till programutvärdering



Projektutvärdering

Projektutvärdering som är både formativ och summativ och bidrar till 
lärande på projekt- och programnivå



Programutvärdering

Programutvärderingar som

Ligger rätt i tiden – timing 

Ges förutsättningar att utvärdera resultat – summativ/formativ

Förmår fånga både tematiska och geografiska perspektiv - balans



Projektutvärdering



Tidigare erfarenheter och lärdomar
Brister i förändringsteori och hållbarhetsintegrering 
- Låg utvärderingsbarhet  i projekt

Primärt stöd till projekt och inte utvärdering

Avsaknad av rutiner och styrning – otydligt för handläggare, projekt och 
projektutvärderare 
- Låg utvärderingsbudget

Varierande (relativt låg) kvalitet på projektutvärderingar

Utvärderingsmodellen 3P, 3N ej levererat aggregerbarhet eller jämförbarhet

Begränsad användning och spridning av utvärderingsresultat



Förändring 2021-2027 i korthet

Höjd budgetnivå för krav på projektutvärdering 

Nytt utvärderingsramverk ersätter modellen 3P, 3N 

Tydliggjorda anvisningar och stöd till såväl projekt, projektutvärderare som 
handläggare



Lärande projektutvärdering 2021-2027
Krav på lärande projektutvärdering ska omfatta projekt med                                                    
total projektbudget  > 12 miljoner kronor. Kostnad för utvärdering ska uppgå 
till cirka 2,5 procent av projektbudget

Ett ramverk med utvärderingskriterier och gemensamma utvärderingsfrågor 
som projektutvärderingarna ska besvara ersätter tidigare modell 3P, 3N

Tillväxtverkets anvisningar, krav och mallar för projektutvärderingens innehåll 
och upplägg tydliggörs för såväl projekt som extern projektutvärderare och 
handläggare genom ett standardiserat grundupplägg för utvärderingen i                   
3 moduler



Frågor och reflektioner


