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En programteori har utvecklats för ERUF 2021-2027.

Tillväxtverket håller på att ta fram en utvärderingsplan för ERUF 2021-2027.

Tillväxtverket samverkar med Vinnova i ett regeringsuppdrag som ska utveckla 
arbetssätt och processer för ökade synergier mellan innovationsinsatser.

Tematiska utvärderingar har genomförts av tematiskt mål 1 och 3 inom ERUF 2014-
2020 med fokus på kortsiktiga prestationer och lärande.

Tillväxtanalys har i regeringsuppdrag att utvärdera de långsiktiga effekterna av direkta 
insatser mot företag (resultatkedja 1) inom ERUF 2014-2020.

Tillväxtverket har uppdragit åt Oxford Research att utvärdera ERUF:s bidrag till 
utvecklingen av stödstrukturer och FoI-miljöer (resultatkedja 2 och 3).

Utvärderingens kontext

Resultatkedja 1:
Direkta insatser till företag

Resultatkedja 2:
Utveckling av stödstrukturer

Resultatkedja 3:
Uppbyggnad av miljöer och 

infrastrukturer



Utvärderingens syfte
Utvärderingen ska bedöma resultat och effekter i innovations- och 
företagsfrämjande system (IFFS) samt i forsknings- och 
innovationsmiljöer (FoI-miljöer). 

Utvärderingen fokuserar på tematiskt mål 1 (forskning och innovation).

Utvärderingen ska utgå från EU-kriterierna: relevans, samstämmighet, 
effektivitet, effekter samt långsiktiga effekter och bärkraftighet.

Utvärderingen ska bidra till metodutveckling och lärande under 
arbetets gång. 

Uppdraget sträcker sig över perioden januari-december 2022. 
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Strukturmodellen

Tunn Stark och 
motståndskraftig

Svag Underpresterande

Hög funktionalitet

Låg funktionalitet

Stort utbudLitet utbud



Strukturmodellen 2.0
Hög funktionalitet

Låg funktionalitet

Stora resurserFå resurser

Tunn Stark och 
motståndskraftig

Svag Underpresterande



Projektet motiveras utifrån behovet 
att stärka systemets funktionalitet
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Smart industri i Norra Mellansverige
KATIS
Dala Sports Academy – från idé till 
innovation
Hållbara affärsrelationer (HAR)

Excellent Building Region
Destination Dalarna – Innovativ 

tjänsteutveckling

CLIP 4.0

SPINN Science Park – Innovativ 
Nyskapande Nod

FOV SPIK
The Wood Region – Utvecklingscenter för 

trävaror
CLIP 3.0

Centrum för besöksnäringsforskning

i hög grad

Projektet motiveras utifrån behovet 
att stärka systemets resurser

inte alls

inte alls

i hög grad

Strukturmodellen tillämpad
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Deluppdragets syfte och målgrupper
Uppdraget syftar till att bidra med lärande om metoder av smart 
specialisering/ekosystem för innovation. Slutsatser och rekommendationer 
ska bidra till Tillväxtverkets utveckling av utvärderingsmetoder inom området. 

Målgrupper är nationella och regionala aktörer såsom Tillväxtverket, Vinnova, 
Regeringskansliet och regionalt utvecklingsansvariga organisationer



En interaktiv process med bred 
förankring är grunden för uppdragets 
metod
Genomförandet sker utifrån fyra moment som syftar till att:

• Tydliggöra utvärderingsmodellen inriktning.
• Uppbyggnad av utvärderingsmodellen. 
• Utveckling av utvärderingsmodellen. 
• Förankring av utvärderingsmodellen. 



Moment 1:
Utvärderingsmodellens inriktning

Användare
Avgränsning

Definition
Kriterier

1. Seminarium Tillväxtverket och 
Näringsdepartementet

2. Seminarium Tillväxtverket och 
urval av RUA

3. Seminarium S3-nätverket

Moment 2:
Utvärderingsmodellens uppbyggnad

Översyn av modeller anpassade mot 
aktuell utvärderingsmodells inriktning

1. Dokumentstudier
2. Analys av datatillgång
3. Förslag på databas

4. Enkätfrågor
5. Avstämningar Tillväxtverket

6. Seminarium S3-nätverket
7. Utvärderingsnätverket Reglab

Moment 3:
Utvärderingsmodellens utveckling

Dialog kring förslag till 
utvärderingsmodell

1. Seminarium Tillväxtverket
2. Seminarium S3-nätverket

Moment 4:
Utvärderingsmodellens förankring

Dialog kring förslag till 
utvärderingsmodell

1. Seminarium Tillväxtverket, S3 
andra aktörer  

januari-mars
25 %    

januari-maj
55 %

augusti-september
10 %

oktober-november
10 %



Uppföljning och utvärdering BeslutsfattareS3-
utveckling

Data
Interventionslogik
Avgränsning
Definitioner
Kapacitet

Vilja
Mod
Transparens 
Kommunikation
Integration

Lärande

Ett uppföljnings- och utvärderingssystem för smart specialisering
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ot?



Sofia Avdeitchikova
sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se
0730 55 00 16

Thomas Westerberg
thomas.westerberg@oxfordresearch.se
0727 32 89 14


