
Lärprojektet Utvärdering av samverkansdialogerna 

 

1. Hur bedömer du lärprojektet Utvärdering av samverkansdialogerna som helhet? 

1 = Mycket dåligt, 5 = Mycket bra 

Antal svarande: 19 

Medelvärde: 4 

 

 

 

2. Kommentar 

Antal svarande: 4 

- Mycket bra jobbat av Pernilla! Hon höll ihop och knöt ihop projektet bra. Intressanta föreläsningar. Ibland blev 
det lite mycket fokus på att alla skulle beskriva vilka möten de har istället för att fokusera på själva 
utvärderingsdelen. 

- För mycket "reflekterande" över för lite innehåll. Inriktningen, dialogsamtal" var för tunn och för liten i det stora 
sammanhanget, kulturysamverkansmodellen, för att hålla till fem träffar 

- Upplägget har varit bra men det var för lite verkstad. 
- Kompetent processledning, engagerade deltagare i bra mötesmiljöer. 
 

 

3. Vad har du uppskattat mest? 

Antal svarande: 19 

Medelvärde: 4 

 

 



 

 

 

 

4. Om annat, ange vad 

Antal svarande: 3 

- Blandningen av ovanstående 
- Möjligheten till nätverkande och att träffa andra kollegor som jobbar med dessa frågor. 
- Utrymme att reflektera över mina egna arbetsmetoder. 
 

 

5. Hur många av de fem träffarna har du deltagit i? 

Antal svarande: 18 

- Tre 
- Träff 1 och 5 
- Alla 
- 3 
- Alla fem 
- 3 
- 4 
- 4 
- 3 
- Fyra 
- Alla fem - även om jag bara medverkade dag 1 vid den sista träffen. 
- 2 
- 2 
- Alla fem 
- Alla 5. 
- 3 
- 3 
- 4 (var sjuk vid ett tillfälle) 
 

 

6. Tycker du att lärprojektet som helhet uppfyllt dina förväntningar? 

1 = Inte alls, 5 = Ja, absolut 

Antal svarande: 19 

Medelvärde: 3 

 

 

 

 

 

 



7. Kommentar 

Antal svarande: 9 

- Blev inkastad sent så jag hade inte så stora förväntningar. 
- Ibland tycker jag det har varit lite mycket beskrivningar om möten vi haft förra året istället för att diskutera hur vi 

kan utvärdera dessa 
- Jag hade en förväntan om mycket mer kunskapsuppbyggnad och kvalificerade diskussioner 
- Trodde nog det skulle vara mer föreläsningar och "vetenskap", och det blev därför en positiv upplevelse att det 

var mycket "egen verkstad" och egna samtal/erfarenhetsutbyten. 
- Trodde kanske att "nivån" på projektet (självklart de externa föreläsningarna undantagna) skulle ha varit något 

högre och det hela lite mer avancerat. Att det blev som det blev tror jag har att göra att alla vi som deltog 
befann oss på väldigt olika nivåer vad gäller förkunskaper om och tillämpning av kultursamverkansmodellen. 
 
Det har däremot varit trevlig stämning och engagemang i lärprojektet. 

- Kanske hade jag förväntat mig lite med metodutveckling anpassad till vår verksamhet, 
kultursamverkansdialogerna. 

- Den huvudsakliga behållningen har varit att träffa kollegor från hela landet som är i samma situation. Själva 
innehållet i projektet har inte varit lika bra, det har inte varit tidseffektivt. Kanske det är open space som gjort 
det lite "flummigt". 

- Mina förväntningar var att tillsammans med andra utveckla användbar metodkunskap. Det infriades inte. Jag 
förväntade mig också metodhandledning "hands on" men det lades på en hög teoretisk nivå. Det var ändå 
givande men kräver att jag ska omvandla det i praktiken. Samtal i grupper bidrar inte per automatik till 
metoddiskussion. Det blir istället att "en blind leder en blind". 
 
Vi talade inledningsvis om projektets fokus. Jag upplevde inte att det gjordes någon förändring utifrån de inspel 
som gjordes. 

- Initialt hade jag en annan bild av vad lärprojektet skulle omfatta. Även om det blev annorlunda mot vad jag 
trodde så har det varit både lärorikt, användbart och bra på flera sätt! Men det gör att projektet inte få full pott 
eftersom min föreställning varit en annan till en början. 

 

 

8. Är det något du saknat i projektet? 

Antal svarande: 4 

- tydligare fokus från början 
- Inte vad jag kan komma på 
- Att jobba mer konkret med utvärderingsövningar, att lära sig sådana verktyg. Vi gjorde en sån övning sista 

gången och det var det bästa i hela projektet. 
- Metodhandledning "hands on" om hur man lägger upp arbetet i samverkansmodellen för att att kunna 

utvärdera. 



-  
 

 

9. Upplever du att din kunskap och kompetens inom området ”utvärdering av 
samverksansdialogerna” ökat genom lärprojektet? 

1 = Inte alls, 5 = Ja, mycket 

Antal svarande: 19 

Medelvärde: 3 

 

 

 

 

10. Kommentar 

Antal svarande: 2 

- Jag hade inge kompetens från börja så från ingenting till nu: Ja, mycket! 
- Inte om samverkansdialogerna specifikt men om utvärdering överlag. 
 

 

11. Hur bedömer du sammantaget de föreläsare/inspiratörer som deltagit? 

1 = Generellt mycket dåliga, 5 = Generellt mycket bra 

Antal svarande: 19 

Medelvärde: 4 

 

 

 



12. Kommentar 

Antal svarande: 2 

- Men det hade behövts många fler för att få substans 
- Föreläsningarna om UU har varit inspirerande och bra! 
 

 

13. Upplever du att du själv bidragit med kunskap och erfarenheter till innehållet? 

Antal svarande: 19 

Medelvärde: 1 

 

 

14. Kommentar 

Antal svarande: 4 

- Var där för att lära. Har själv inte deltagit i arbetet kring vår Kulturplan hade därför inte så mycket att bidra med. 
- Jag känner att jag bidragt med erfarenhet om samverkansmodellen men kunskapen om utvärdering har andra 

fått stå för. 
- Stor öppenhet för deltagarnas erfarenheter. 
- Har i alla fall försökt att bidra på bästa sätt. 
 

 

15. Tycker du att du som deltagare har haft möjlighet att påverka innehållet i lärprojektet? 

1 = Inte alls, 5 = Ja, mycket 

Antal svarande: 19 

Medelvärde: 4 

 

 



 

 

 

16. Kommentar 

Antal svarande: 4 

- Både och - det var svårt att nå fram med kommentarerna och ideerna - det är så lätt att bli tagen för kverulant 
och ointresserad när man uppfattar att det är något som inte stämmer.  
All refelktionstid kunde ha använts bättre. 

- Chansen fanns, sen tog jag kanske inte riktigt vara på den alla gånger. 
- Till viss del. 
- Skånes storlek, initiativ och perspektiv satte sin prägel på upplägget. 
 

 

17. Hur upplever du att mötesformerna varit? 

1 = Inte alls, 5 = Ja, mycket 

Antal svarande: 19 

Medelvärde: 4 

Varierade? 

 

Engagerande? 

 

 

 

 

 



18. Kommentar 

Antal svarande: 1 

- Varje möte har haft samma upplägg - visserligen varierat 
 

 

19. Hur tycker du att ledarna för lärprojektet fungerat? 

1 = Mycket dåligt, 5 = Mycket bra 

Antal svarande: 19 

Medelvärde: 4 

 

 

 

 

 

 

20. Kommentar 

Antal svarande: 4 

- Se sista kommentarsrutan 
- Svårt att lyssna in och jag uppfattar att kunskapen om deltagarna och vår vardagssituation var mcyekt låg. 
- Pernilla har varit bra - men hade kanske inte så mkt förkunskaper om kultursamverkansmodellen som man 

kunde förväntat - men å andra sidan var det nog inte hennes roll att ha det som processledare. 
 
SKL centralt - som ansvariga för Reg.lab - har varit lite för osynliga under hela lärprojektets gång tycker jag. 

- Vid det sista tillfället blev det en kontrovers som ledaren hanterade mycket bra! 
 

 



21. Hur bedömer du ledningens prestationer inom följande områden: 

1 = Mycket dåligt, 5 = Mycket bra 

Antal svarande: 19 

Medelvärde: 3 

Sakkunskap inom området Klusterutveckling 

 

Kunskap om processledning och lärande 

 



Engagemang 

 

Annat 

 

 

 

 

 

22. Om annat, ange vad 

Antal svarande: 9 

- Klusterutveckling????? 
Har inget annat att tillägga. 

- Se sista kommentarsrutan 
- för lite vikt på VAD vi skulle ha fokus på och för mycket på Process/Hur   kanske borde man lagt sig vinn om att 

tydliggöra vad seminariet skulle handla om... 
- Jag tror den här frågan har hamnat i fel utvärderingsforumulär? 
- Vet ej vad som avses med Klusterutveckling i detta sammanhanget. 

 
kunskapen om processledning och lärande slog över i metoder liknande open spac. Det finns andra metoder 
som också fungerar bra - open space kan verka bra med allt reflekterande men det blir ändå ytligt. 

- har inget annat jag vill lägga till 
- Har svårt att svara på frågan om området Klusterutveckling eftersom jag inte känner till det. Vet ej vore det rätta 

alternativet därför en trea 
- Jag vet inte vad klusterutveckling har med detta och göra.  

Jag har ingen kommentar kring något annat. 
- Bra att processledaren själv hade erfarenhet från kulturområdet och kunde relatera till problemställningar som 

diskuterades 
 



 

23. Har du skapat nya kontakter genom lärprojektet? 

1 = Inga alls, 5 = Ja, många 

Antal svarande: 19 

Medelvärde: 4 

 

 

 

 

 

 

24. Kommentar 

Antal svarande: 2 

- De flesta deltagarna har jag träffat tidigare inom liknande nätverk 
- Nätverkandet har varit väldigt värdefullt - nu har vi ju namn på personer som jobbar med dessa frågor i alla 

regioner som var med i lärprojektet. 
 

 

25. Tror du att du kommer att få användning av dina nya kontakter i ditt arbete? 

1 = Nej, troligen inte, 5 = Ja, absolut 

Antal svarande: 19 

Medelvärde: 4 

 

 

 



 

 

 

26. Kommentar 

Antal svarande: 2 

- Absolut! 
- Hoppas på att kontakten fortsätter via den Facebookgrupp som startats. 
 

 

27. Har du redan använt dig av dina nya kontakter i arbetet? 

Antal svarande: 19 

Medelvärde: 1 

 

 

 

 

 

 

28. Kommentar 

Antal svarande: 3 

- "Lånat" enkät 
- Kontakter har kuntits med flera personer som jag redan varit i kontakt med ang. andra frågor än just frågor 

knutna till kultursamverkansmodellen. 
- Haft tel och mailkkontakter, beställt rapporter etc 
 

 



29. Har lärprojektet bidragit till nya verktyg, metoder och/eller modeller som du bedömer att du kan 
använda i ditt arbete? 

1 = Inte alls, 5 = Ja, absolut 

Antal svarande: 19 

Medelvärde: 4 

 

 

 

 

 

 

30. Kommentar 

Antal svarande: 2 

- Skånes analysverktyg - bästa utdelningen från projektet. Men det kunde jag ha fått utan projeket! 
- Att överhuvudtaget avgränsa mera samt alltid tänka "hur ska detta följas upp" 
 

 

31. Har du redan använt dig av de nya verktygen, metoder eller dokumentationen i ditt arbete? 

Antal svarande: 19 

Medelvärde: 1 

 

 

 

 



 

32. Kommentar 

Antal svarande: 2 

- snart... 
- Inte ännu, men det finns tankar 
 

 

33. Upplever du att lärprojektets sammantagna resultat är relevant och användbart? 

1 = Inte alls, 5 = Ja, absolut 

Antal svarande: 19 

Medelvärde: 4 

 

 

 

 

34. Kommentar 

Inga svar. 

 

35. Bedömer du att din organisation kommer att ha nytta av att du deltagit i lärprojektet? 

1 = Inte alls, 5 = Ja, absolut 

Antal svarande: 19 

Medelvärde: 4 

 

 



 

 

 

 

36. Finns det något ytterligare du vill tillägga för utvecklingen av kommande lärprojekt inom 
Reglab? 

Antal svarande: 4 

- Jag har enormt mycket att säga om Pernilla Luttrop eftersom hon sågade mig på ett icke professionellt sätt. 
En sak jag lärde mig under hela projektet var att man kan använda utvärderingar på olika sätt. Vill ni verkligen 
veta hur Pernilla agerade och beredda att använda den kritik jag har kan ni höra av er. Om ni inte tycker att 
mina åsikter är relevanta för att alla andra gillade Pernilla så behöver ni inte höra av er. Jag har sagt vad jag 
tycker till Pernilla men hon delar inte min uppfattning. För mig är namnet Pernilla Luttrop ett tydligt exempel på 
en icke professionell processledare. 
/ Peter Nilsson 0709 71 99 24 

- Vi var lite på olika stadier av arbetet meed kulturplan. Några hade precis påbörjat arbetet, några var redan inne 
i systmet. Det gjorde att vi hade lite olika funderingar. 

- Jag stördes av att så många deltagare tillkom i projektgruppen. Någon enstaka hade fungerat, men nu blev det 
alldeles för många. Jag tror att det påverkade att vi inte kom så långt i metodutvecklingen som jag hade 
hoppats. 
 
Jag är också lite besviken över att många inte kunnat prioritera "hemläxorna". Alla behöver inte vara 
jätteambitiösa. Men lite mer hemmaarbete hade också bidragit till ett bättre resultat. Samtidigt har alla mycket 
att göra och det måste respekteras. 

- Jätteviktigt och bra med de tillfällen som var under lunch-lunch. Då hinner man landa på ett annat sätt än 
endagsövningarna. Också viktigt och bra med annorlunda och speciella miljöer för mötet. 

 


