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Så arbetar ESF-rådet och Tillväxtverket för 
mer användbara utvärderingar

Norra Latin 14 oktober 2022



Europeiska struktur- och investeringsfonder

Europeiska socialfonden plus (ESF+)

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF)

Mer information finns på eufonder.se



Regionalfonden i Sverige



Socialfonden ska påverka 
arbetsmarknadspolitiken
Insatserna syftar till

att tillgången till sysselsättning förbättras

ökad tillväxt och ett hållbart arbetsliv för alla 

att livslångt lärande främjas

att aktiv inkludering uppmuntras

främjande av social inkludering.



Regionalfonden i Sverige

Är en del i den regionala utvecklingspolitiken

Stödjer utveckling, näringslivets konkurrenskraft och
sysselsättning i både städer och landsbygder

Insatserna bidrar till en hållbar regional utveckling



Hur arbetar Tillväxtverket 
för mer användbara 
utvärderingar?
Carolina Schönbeck 2022-10-14



Bristfällig förändringsteori i 
program och projekt

Vår utgångspunkt

Svag koppling mellan program 
och projekt

Bristande utvärderingsunderlag

Begränsad utvärderingsbarhet, 

Begränsad nytta/användbarhet

Utvärderingar - efterhands-
konstruera förändringsteori i 

program och projekt



Bristande förändringsteori - program

Bristande förändringsteori - projekt

Utmaningar och 
behov Interventioner Prestationer Effekt kort 

sikt

Utmaningar och 
behov Interventioner Önskat 

sluttillstånd
Effekt lång 

sikt

?

Brister i informationsstrukturen mellan program och projekt och uppföljningsverktyg

?

Utmaningar och 
behov Interventioner Önskat 

sluttillstånd

?



Mål och aktiviteter 2020-2022

Resultatkedjor och svenska 
indikatorramverk

Programdesign

Kvalitet i utvärderingsunderlag

Stärkt utvärderingsbarhet av 
program och projekt

Utvärderingar som gör nytta/är 
användbara



Utmaningar 
och behov 

Prestation

Önskat 
sluttillstånd

Resultatkedja

Effekt kort 
sikt

Effekt 
medellång 

sikt

Effekt lång 
sikt

Aktivitet / 
Intervention

Uppföljningsverktyg

Utmaningar 
och behov 

Aktivitet/ 
Intervention

Prestation
Önskat 

sluttillstånd
Effekt kort 

sikt

Effekt 
medellång 

sikt

Effekt lång 
sikt

Utmaningar 
och behov 

Aktivitet/ 
Intervention

Prestation
Önskat 

sluttillstånd
Effekt kort 

sikt

Effekt 
medellång 

sikt

Effekt lång 
sikt

Program och projekt

Förändringsteori, resultatkedjor, generiska indikatorer

Samstämmig informationsstruktur



Definiera 
utvärderings-planens 
delar:  KOM riktlinjer  

och identifierade 
behov

Förslag (och beslut) på utvärderingsplan innehållande nödvändigt och önskvärt innehåll

Utvärderingar genomförs med god kvalitet och enligt regelverk:
Utvärderingarna genomförs i enlighet med standardiserad utvärderingsprocess, utvärderingsplan och vägledande principer (och därmed enligt regelverk): 

Utvärderingsfrågorna blir då angelägna. Beaktar formella krav. Utgår från identifierade och tilltalade användares behov av lärande. Har rätt timing. Svarar på 
fastställda utvärderingsfrågor, ger analyser och lämnar rekommendationer. Är trovärdiga. Utvärderingsprocessen i sig främjar lärande. Hög nivå på 

utvärderingsmetodik & metoder för datainsamling. 

Rutiner för utvärderingsprocesser och mallar samt 
målgruppsanpassad resultatspridningsstrategi är på 

plats

Utveck-
lingsar-
betets 
presta-
tioner

Utveckli
ngsarbe

tets 
aktivi-
teter

Utarbeta 
kravställning 
NYPS genom 
att definiera 

behov av 
indata 

Utveckla 
mallar för 
projekt-

utvärdering/
portfölj-
analyser

Ta fram PM:
- Utvärderings-

system
- Insatsplanering / 

projekt-
utvärdering

Genomföra 
målgruppsanalys & 
förankringsdialoger 

om lärsystemet/  
utvärderingsplanen

Utveckla plan för 
kvalitetssäkring av 

data och 
utvärderings-

processer

Indata i linje 
med behov 
definierade 

utvärderings-
behov.

Trovärdig, 
korrekt och 
säker data

11

Definiera FRO-
relevanta delar

Definiera ERUF-
relevanta delar

2

Utarbeta strategi/plan 
för resultatspridning 

för ERUF och  FRO 

Utveckla 
rutiner  & 

arbets-
former 

12 3 33

Förbereda  
utvärdering 
av React-EU

(skarp 
utvärdering / 

pilot)

2Prioritet

Kvalitativa 
utvärderings-

rapporter

Diverse spridningsaktiviteter

Prestationer: Kunskap spridd, t.ex. rapporter 
tillgängliggjorda & publicerade, pressmeddelan-
den och artiklar skrivna, seminarier genomförda,

Användbart, relevant och trovärdigt lärande (inkl. underlag) har uppstått för utvärderingarnas målgrupper:
1. Underlag för midterm review (2024). 2. Underlag för retroperspective (2031). Assessment of impact, per program, till Kommissionen (2029). 4. Underlag till Kommissionens egna utvärderingar. 5. Allmän 
”öppenhet och transparens”. 6. Ansvarsutkrävande, mål, resultatstyrning och legitimitet.  7. underlag för rapportering till RK. 8. Underlag för rapportering till ÖK. 9. Stödmottagare (t.ex. inkubatorer, Almi…). 10. 
Tillväxtverket för utveckling & styrning. 11. Tillväxtverket – input till andra program inom regionala utvecklingspolitiken. 12. Sektormyndigheter och andra myndigheter (t.ex. länsstyrelser, Vinnova, 
Energimyndigheten…).  13. Stora projektägare (t.ex. SFP, RUA..). 

Beteenden: Målgruppernas använder sig av lärandet. 

Effekter: Diverse positiva effekter uppstår på samhällsnivå. 

Lärande-prestationer: 
Genomförda seminarier, erfarenhetsmöten, fokusgruppsintervjuer, dialogmöten, avstämningar, etc.

Ändamålsenlig
utvärderingsplan.
Den är förankrad 
bland aktörerna i 
lärandesystemet, 
utformad enligt 
deras behov och 
följer regelverk.

Målgruppsanpassad 
resultatspridnings-
strategi

Etablerade 
utvärderings-
processer  (interna 
och externa).

Vägledande principer 
för utvärdering.

Målgruppsanpassad 
lärandestrategi

Institutionellt ramverk (OBS! hög grad av beroenden!) 
1. Ledning, chefer och medarbetare på Tillväxtverket, regioner och strukturfondspartnerskap  har:
- Kunskap om utvärderingsarbetets inriktning, syfte, mål och frågeställningar samt utvärderingsprocesser.
- Förståelse för utvärderingsarbetets värde och betydelse, och förstår vad som krävs för att 

utvärderingsinstrumentets potential för lärande ska komma till sin rätta. 
- Förståelse för målgruppernas behov av lärande.  
- Kunskap och förståelse för de formella regelverk som utvärderingarna styrs av. 
2. Utvärderingsobjekten är utvärderingsbara (bl.a. att Tillväxtverket kan ta fram ändamålsenlig och trovärdig 
data ur stödsystem, programdokumentation finns, etc.).
3. Tydlig, accepterad och ändamålsenlig organisering av utvärderingsarbetet.
4. Tillgängligt rådgivningsstöd
5. Tillräckliga resurser för utvärderingsarbetet (personal och budgetar)

Utveck-
lings-
arbe-
tets

stärkta 
förmå-

gor

1

Utvärd-
erings-

arbetets 
stärkta 
bete-
enden

Utvärd-
erings-

arbetets 
stärkta 
lever-
anser

Utvärd-
erings-

arbetets 
lärande-

skapande

Läran-dets
effekter

Förbereda  
effekt-

utvärdering 
av ERUF-

programmen 
2014-2020

?



Institutionellt ramverk

1. Ledning, chefer och medarbetare på Tillväxtverket, regioner och 

strukturfondspartnerskap  har:

- Kunskap om utvärderingsarbetets inriktning, syfte, mål och 

frågeställningar samt utvärderingsprocesser.

- Förståelse för utvärderingsarbetets värde och betydelse, och förstår 

vad som krävs för att utvärderingsinstrumentets potential för lärande 

ska komma till sin rätta. 

- Förståelse för målgruppernas behov av lärande.  

- Kunskap och förståelse för de formella regelverk som utvärderingarna 

styrs av. 

2. Utvärderingsobjekten är utvärderingsbara

3. Tydlig, accepterad och ändamålsenlig organisering av 

utvärderingsarbetet.

4. Tillgängligt rådgivningsstöd

5. Tillräckliga resurser för utvärderingsarbetet (personal och budgetar)



Mål och aktiviteter 2022-2027

Projektutvärdering

Projekt i linje med program –
kvalitetskriterier med bas i 

utvärderingskriterierna

Timing i utvärderingsprocessen

Externt och internt lärande

Utvärderingar som gör nytta/är 
användbara

Utvärderingar vid rätt tidpunkt 
och med rätt innehåll

Balans mellan olika perspektiv



Tack!

carolina.schonbeck@tillvaxtverket.se



Hur arbetar Svenska ESF-
rådet för mer 
användningsbar 
utvärdering?

Jonna Källström Böresson 221014



Utvärderingsmodell för ESF+

• Programutvärdering

• Klusterutvärdering

• Projektutvärdering



Fokusskifte

• Ökat fokus på klusterutvärdering

• Ökat fokus på kunskapsskapande

• Uppföljning av programmål



Prioritering av utvärdering

• Stärka möjligheterna för utvärdering 

• Aktivare förhållningssätt till förväntad nytta

• Bättre möjligheter att följa och inhämta 
resultat från utvärderingar



Lärande

• Policy för lärande

• Ledningsgruppens involvering



Tack!

Jonna.Kallstrom-Boresson@esf.se


