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Reglab: Lärprojekt 

 

 

 

 

UTVÄRDERING AV SAMVERKANSDIALOGERNA 

INOM KULTUROMRÅDET 
Projektbeskrivning och inbjudan  

 

 

Reglab 

Reglab är ett forum för lärande kring regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, 

forskare och andra för att fördjupa kunskapen kring de regionala utvecklingsfrågorna och lära 

av varandra. Gemensamt för Reglabs aktiviteter är att de utgår från medlemmarnas behov och 

det medlemmarna har nytta av.  

Lärprojekt är Reglabs arbetsform för ett fördjupat lärande och erfarenhetsutbyte kring 

aktuella frågor som rör regional utveckling. I lärprojekten studeras best practice; forskare och 

experter bidrar med inspel och ny kunskap. Lärprojekt bygger på ett starkt engagemang från 

deltagarna och allas bidrag till den gemensamma kunskapsutvecklingen. Resultaten 

dokumenteras och sprids till alla Reglabs medlemmar.  

Mer om Reglabs verksamhet finns att läsa på www.reglab.se. 

 

 

Utvärdering av samverkansdialogerna– bakgrund 

I den nya regionaliseringspolitiken på kulturområdet är en av huvudidéerna att landets 

regioner ska ta fram länsvisa kulturplaner, i samverkan med kommunerna och i samråd med 

länens kulturliv och civilsamhälle.  

Genom att regioner och landsting fått uppgiften att samverka och samråda kring de regionala 

kulturplanerna, så ställs det nya krav på uppföljning och utvärdering av dessa dialoger.  

Samtidigt har en ny myndighet bildats, Myndigheten för kulturanalys, med uppdrag att följa 

upp de nationella kulturpolitiska målen samt utvärdera kultursamverkansmodellen. 

Regionerna/landstingen ska också redovisa till Kulturrådet hur de statliga medlen använts 

inom ramen för modellen  

Fem pilotlän har hittills genomfört hela processen att utarbeta regionala kulturplaner, övriga 

län kommer att ingå i modellen från 2012 och framåt. Dialoger har genomförts med 

kommuner, kulturliv och civilsamhälle på olika sätt i olika regioner. 

Med tanke på att samverkansmodellen är ny för alla inblandade, finns anledning att följa upp 

och utvärdera hur olika metoder och modeller för samråd fungerat. Genom bra mät- och 

utvärderingsmetoder blir det möjligt att urskilja framgångsfaktorer och hinder i 

dialogprocesserna. Då blir det också möjligt att i nästa steg följa upp och utvärdera vad som 

http://www.reglab.se/
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på sikt ger positiva effekter på regionernas kulturliv. Samtidigt ökar man kunskapen inför 

kommande dialogprocesser, något som kan utnyttjas även inom andra politikområden. 

Processutvärdering  

Vid utvärdering av samverkansprocesser används ofta metoder för processutvärdering. 

Processutvärdering fokuserar på processen som leder fram till vissa effekter, och hur den gått 

till. Det kan bland annat innebära insamling och dokumentation av aktuella dokument såsom 

föredragningslistor, protokoll, strategier, handlingsplaner, minnesanteckningar, 

bolagsdirektiv, sektoriella utvärderingar mm. Därefter analyseras dessa. 
 

Kunskap om processutvärdering finns i dag framför allt inom akademien. Därför är det 

angeläget att inför regionernas kommande utvärderingar höja kunskapen och kompetensen 

hos de berörda praktikerna.  

Reglab avser därför att genomföra ett metod- och kompetensutvecklingsprojekt under 

hösten/vintern 2011-2012 kring utvärdering av dialogprocesserna inom 

kultursamverkansprocessen. Lärprojektet ska vara ett stöd i arbetet med att utvärdera 

dialogerna inom samverkansmodellen och bidra till kompetenshöjning inom bland annat 

processutvärdering. 

 

Syfte  

Lärprojektets syfte är att öka kunskapen och kompetensen hos Reglabs medlemmar kring hur 

man kan utvärdera dialogprocesser inom kulturområdet med utgångspunkt från 

kultursamverkansmodellen. Metoderna kan också ha bäring på andra politikområden. 

 

Förväntat resultat 

Deltagarna ska efter genomfört lärprojekt ha: 

– Ökad kunskap om hur olika regioner/län arbetat med dialogprocesser. 

– Ökad kunskap om utvärdering av dialogprocesser. 

– Ökad kunskap om processutvärdering som metod. 

– Ökad kunskap om hur man kommunicerar utvärderingsresultaten till relevanta 

målgrupper. 
 

En ambition är att efter lärprojektets slut bilda ett nätverk, en gemensam kompetens- och 

diskussionsplattform för frågor som rör uppföljning och utvärdering av den regionala 

kulturpolitiken.  
 

Avgränsning: Lärprojektet syftar till gemensam kompetenshöjning och metodutveckling, inte 

till att genomföra konkreta utvärderingar av deltagarnas samverkansprocesser. 

 

Målgrupp  

Målgrupp är regionala tjänstemän med ansvar för samverkansmodellen och/eller utvärdering, 

samt berörda på Tillväxtverket, SKL och Vinnova. Även berörda kommunala tjänstemän har 

möjlighet att delta, på inbjudan av en Reglab-medlem. Till seminarieserien inbjuds också 

Myndigheten för kulturanalys. Varje Reglab-medlem har möjlighet att delta med 1-3 

personer. 
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Arbetsform 

Lärprojektet syftar till kunskapsinhämtning, erfarenhetsspridning och gemensamt lärande. 

Gruppen träffas vid fem tillfällen, där olika typer av inslag varvas:  

– Kunskapsinput från aktuell nationell och internationell forskning inom utvärdering. 

– Erfarenhetsutbyte via konkreta case, där deltagarna presenterar hur man arbetat hittills 

och hur utmaningarna för framtiden ser ut. 

– Dialoger i workshopform. 

Deltagarna förväntas delta vid de gemensamma mötena, men också arbeta på hemmaplan om 

det krävs fördjupning.  

Projektet leds enligt Reglab-modell av en innehållsledare med särskilt ansvar för sakinnehållet 

och en processledare med särskilt ansvar för lärprocessen. Innehållsledare är Jan Stenfell, 

Region Skåne, processledare är Pernilla Luttropp, SKL.  

Deltagarnas behov ska styra innehållet i lärprojektet och ledarna ansvarar för att tillsammans 

med deltagarna för att lägga upp arbetet. En preliminär programstomme för projektet är: 

 

26-27 sept Gemensam målbild för projektet 

Inventering av arbetet i olika regioner  

Presentation: Myndigheten för kulturanalys 

Introduktion av processutvärdering 

Planering av det kommande arbetet.  

  (Internat lunch-lunch) 

 

Okt Fortsatt arbete utifrån den gemensamma planen. 

 Fördjupning: Metoder för processanalys 

Nationell/internationell forskning 

Case: ev. Region Skåne 

(Heldag)  

  

Nov Fortsatt arbete utifrån den gemensamma planen.  

 (Heldag) 

 

Jan  Fortsatt arbete utifrån den gemensamma planen.  

 (Heldag) 

 

Feb Fortsatt arbete utifrån den gemensamma planen. 

Summering, reflektion, utvärdering 

(Internat lunch-lunch) 

 

Vid behov kan lärprojektet knytas till andra Reglab-grupper, till exempel lärprojektet 

Uppföljning och utvärdering av regional tillväxt eller Analytikernätverket. 

 

Tidplan 

Projekttiden är sept 2011-februari 2012. Datum för det första mötet är 26-27 september, 

lunch-lunch, i Stockholm. 
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Kostnad 

Reglabs lärprojekt finansieras av deltagarna. I detta lärprojekt bidrar Myndigheten för 

Kulturanalys med 10 000 kr per deltagande region/län. Det innebär att kostnaden per Reglab-

medlem (inte per deltagare) blir 15 000 kronor.  

Budgeten är beräknad med utgångspunkt från att tio medlemmar deltar, om det blir fler/färre 

kan kostnaden komma att anpassas. För projektbudget – se bilaga. 

 

Anmälan 
Anmälan till seminarieserien med namn på deltagarna skickas till ulla.franzen@skl.se senast 

fredag den 26 augusti.  

 

Kontakt 

För ytterligare upplysningar, kontakta: 

Jan Stenfell, Region Skåne, jan.stenfell@skane.se, tel 040-675 37 29 

Pernilla Luttropp, SKL, pernilla.luttropp@skl.se, 08-452 78 48 

Eva Moe, Reglab, eva.moe@skl.se, 0730-96 75 55 
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