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REGLAB UTVÄRDERINGSPLAN 2011-2015 
 
Reglab är ett projekt med det uttalade målet att bli en permanent organisation. Det är 
därför viktigt att under projekttiden ständigt utveckla verksamhetens utformning och 
inriktning så att den framtida, permanenta organisationen ska kunna leverera rätt saker 
på rätt sätt redan från start. I och med att projekttiden handlar om att pröva sig fram 
och lära sig av de erfarenheter som görs, har uppföljning och utvärdering integrerats i 
verksamheten, för att se till att det ständiga förbättringsarbetet och lärandet görs 
systematiskt. Uppföljning sker löpande på kansliet och utvärdering ska vid start, 
halvvägs och i slutet av projektet.  
 
Den initiala fasen av Reglab utvärderades och presenterades för medlemmarna i början 
av 2011, så att eventuella justeringar av inriktning och utformning skulle kunna ske 
innan organisationen satt sig för mycket. Denna utvärdering ledde bland annat till 
beslutet att ge Reglab en lite mer stabil organisation, tillsätta en styrelse och stärka 
kansliet genom att rekrytera ännu en medarbetare. Arbetet med att ge Reglab mer 
organisatorisk stadga och att få en bättre kontinuitet i kansliets verksamhet har därmed 
kunna fortsätta i önskad riktning under 2012 och skapat möjligheten för den nytillsatta 
styrelsen att fokusera på Reglabs strategiska inriktning.  
 
För att kunna se om Reglabs verksamhet har den inriktning och utformning som 
medlemmarna efterfrågar i sitt arbete med regional utveckling, föreslås en 
halvtidsutvärdering göras under maj-september 2013, som kan tjäna som underlag för 
styrelsens strategiska beslut under styrelsemötet i november.  Då kan eventuella 
förändringar föras in i verksamhetsplanen för 2014 och kursen korrigeras i god tid innan 
projekttidens utgång sommaren 2015. 
 
Halvtidsutvärderingen bör fokusera på nästa steg av den tänkta påverkanskedjan och 
utvärdera vilka effekter Reglabs verksamhet har haft (eller inte) hos 
medlemsorganisationerna. Vi har redan genom det löpande uppföljningsarbetet ett hum 
om hur deltagarna upplever de aktiviteter de är del av, men vi vet lite om hur det 
upplevda lärandet påverkar det egna arbetet på hemmaplan och ännu mindre om hur 
resten av organisationen påverkas. Går det att hitta praktiska tillämpningar i den 
professionella vardagen av lärandet inom Reglab? Kan vi se hur kunskap, kompetens och 
metoder sprider sig till resten av organisationen? Finns det den djupare och bredare 
kunskap om området regional utveckling och på vilket sätt gagnar detta andra 
medarbetare eller samverkansparter? 
 
Utvärderingen bör fokusera på och avgränsa sig till att titta på spridningseffekter och 
lärande inom medlemsorganisationerna. Detta bör göras med en kvalitativ och narrativ 
ansatts, där utvärderaren försöker fånga eventuella organisatoriska effekter genom 
berättelser hos 6-9 deltagande medlemsorganisationer, som får beskriva på vilket sätt 
deltagande i en Reglabaktivitet har påverkat arbetet inom organisationen, vad som varit 
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förväntade effekter, oväntade effekter och vilka som kanske helt uteblivit. 
Utvärderingen beräknas ta 2-3 månader sammanlagt och har en budget på cirka 150 000 
kr. Avgränsningen innebär att vi sparar frågan om eventuella effekter på omgivande 
samhälle till slututvärderingen i 2015, se sammanfattning nedan. 
 
Sammanfattning, utvärderingsplan Reglab: 
  
Vision 
Reglab ökar drivkraften i regional utveckling. 
 
Verksamhetsidé 
Reglab bidrar till hållbar tillväxt i Sveriges regioner genom att vara den ledande arenan 
för samverkan, kunskaps- och kompetensutveckling inom regional utveckling. 
 
Mål 2015  

1. Att Reglab är ett etablerat forum för lärande om regional utveckling och har 
bildat en permanent organisation. 

2. Att medlemmarna har ett tydligt engagemang i Reglabs verksamhet och 
upplever att Reglab bidrar till nytta och effektivisering av den egna 
verksamheten. 

3. Att Reglabs verksamhet bidrar till utvecklingen inom området regional 
utveckling, både inom metodfrågor och enskilda sakområden. 

 
Detta följs upp på: 
Operativ nivå: Varje aktivitet följs upp (oftast genom enkäter till deltagare) och 
sammanställs inför årsredovisningen till medlemsgruppen och styrelsen. Kansliet 
justerar löpande de operativa insatserna genom deltagarnas återkoppling  
 
Strategisk nivå: Styrelsen följer upp årsredovisningarna och ser om Reglabs aktiviteter 
ligger i linje med de strategiska beslut som styrelsen tagit och ska leda till uppfyllelse av 

målen 2015 – även vilka aktiviteter som saknats under året. 
 
Måluppfyllelse: Styrelsen beställer en halvtidsutvärdering att utföras under 2013 för att 
se om de operativa och strategiska valen ligger i linje med måluppfyllelse av 
projektmålen (se ovan). Genom ett kvalitativt anslag i utvärderingen och nedslag hos ett 
urval av medlemmarna, kan vi kunna säga något om hur Reglabs aktiviteter har påverkat 
deras dagliga arbete för regional utveckling.  
 
Omvärldspåverkan: Reglab utvärderas 2015 där en mer kvantitativ genomgång av 
aktiviteter kopplas till halvtidsutvärderingen och till indikatorer av effekter på området 
för att se om Reglab bidrar till regional utveckling och att det därmed finns anledning att 
permanenta Reglab. 


