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Halvtidsutvärdering 
Reglab

november 2013



Lärandemodellen fungerar!

Reglab bygger på en lärandemodell för kollegialt lärande som går ut på att 
deltagarna utvecklar kunskap, metoder och arbetsverktyg tillsammans. 
Rambölls bedömning är att denna modell fungerar väl och att de personer 
som deltar i hög utsträckning stärker sina kunskaper och lär sig använda nya 
arbetsverktyg och metoder. 

Att Reglab ägs av sina medlemmar, och att innehållen och uppläggen för
Reglabs lärandeaktiviteter utgår från medlemmarnas behov, lyfts fram som 
framgångsfaktorer i utvärderingen eftersom det gör deltagarna aktiva, trygga 
och öppna med sin kunskap och sina erfarenheter vid läraktiviteterna. Det 
gör ocksa ̊ att aktiviteterna upplevs som relevanta. 

Reglabs kansli fungerar väl vilket förstärker fundamentet för verksamheten. 



Bidrar till nätverk och kollegialt utbyte.

Förutom att stärka deltagarnas kompetens leder Reglab ocksa ̊ till att 
deltagarna utvecklar sina kontaktnät, framför allt mellan regioner, men 
ocksa ̊ mellan den regionala och nationella nivån. 

Ramböll kan ocksa ̊ se att kontaktnäten används aktivt för att underlätta
den professionella vardagen och för att fortsätta det kollegiala utbytet 
mellan organisationerna. 



Använder det man lärt sig!

Individuell kompetensutveckling är emellertid ingen målsättning för
Reglab. En förutsättning för att medlemsorganisationerna ska utvecklas 
genom Reglab är att de som deltar i Reglabs aktiviteter ocksa ̊ använder
sig av vad de lär sig i sin professionella vardag. Utvärderingen visar pa ̊ 
att detta sker i relativt hög utsträckning och att detta sker löpande och i 
samtliga medlemsorganisationer. Variationerna är dock stora mellan 
medlemsorganisationerna. 



Slutsats.

• Reglab är ett verktyg som fungerar väl men som behöver användas för
att ge effekter.

• Reglab fungerar väl som verktyg och plattform för utveckling. 

• Vilka effekter Reglab skapar beror pa ̊ hur medlemsorganisationerna 
använder sig av Reglab som ett utvecklingsinstrument. 

• Det fortsatta utvecklingsarbetet inom Reglab bör koncentreras mot 
hur medlemmarna använder sig av och förhåller sig till Reglab som 
ett utvecklingsinstrument. 



Effektutvärdering Reglab
mars 2016



Olika effekt hos medlemsorganisationerna.

Rambölls samlade bedömning är att Reglab fungerar väl som ett 
utvecklingsinstrument och i linje med hur det är tänkt att fungera. De 
kan dock se att medlemsorganisationerna har varit aktiva och valt att 
använda sig av Reglab i olika utsträckning. Detta har resulterat i att 
deltagarna upplever att medlemsorganisationerna har utvecklats olika 
mycket genom sitt deltagande i Reglab. 



Slutsats 1: Reglab har stärkt förutsättningarna för
lärande och dialog. 

• Reglab har varit en viktig motor för att skapa lärande, dialog och ett 
kollegialt sammanhang inom det regionala utvecklingssystemet. 

• Reglab har utgjort en arena för kontinuerligt relationsbyggande. Denna 
arena bedöms ha varit viktig för utvecklingen av den regionala 
utvecklingsprofessionen i Sverige. 

• Reglabs aktiviteter har varit (och upplevts ha varit) tillgängliga och kost-
nadseffektiva. Det bedöms ha sänkt trösklarna för utvecklingsarbete och 
mellanregionalt samarbete. 

• Reglabs verksamhet har bedrivits nedifrån-och-upp utifrån regionala behov 
och utifrån en princip om frivillig handuppräckning. Det bedöms ha fått en 
mobiliserande effekt på deltagande individer och organisationer. Det 
bedöms ocksa ̊ har stimulerat regionalt ägarskap för de metoder och 
kunskaper som utvecklats. 



Slutsats 2: Reglab har stärkt regionernas 
strategiska förmågor. 

• Reglab har varit en fristående utvecklingsplattform som möjliggjort löpande
erfarenhetsutbyte och processer för kollegialt lärande. 

• Reglab har bidragit till att bygga strategiska förmågor som långsiktigt skapar 
förutsättningar för ökad proaktivitet och utvecklingskraft i regionernas 
utvecklingsarbete. 

• Reglab bedöms ha synliggjort potential kring det regionala utvecklingsuppdra-
get, och genom det triggat en utvecklingskraft som annars inte hade realiserats. 

• Möjligheten för mindre resursstarka regionala aktörer att delta i Reglab bedöms
ha fått en utjämnande effekt pa ̊ regionernas utvecklingsförmågor. 

• Reglab har vidare gjort regionerna bättre uppkopplade mot varandra och mot 
den nationella nivån. Denna typ av omvärldskunskap upplevs som värdefull och 
ha möjliggjort en mer effektiv och ändamålsenlig kanalisering av tid och resurser 
för verksamhetsutveckling. 



Slutsats 3: Reglab har stärkt det regionala 
utvecklingssystemets funktionssätt. 

• Reglab har gjort de regionala utvecklingsaktörerna mer kunniga kring 
vad som är pa ̊ gång nationellt, och hur andra regionala aktörer tänker
och agerar i relation till olika utmaningar. Det har gjort dem mer 
relevanta och betydelsefulla som samarbetspartners och noder för
det regionala utvecklingsarbetet. Det gäller både inom regionerna och 
nationellt. 

• Reglab har utgjort ett viktigt forum för att knyta den nationella och 
regionala nivån närmare varandra. Genom erfarenhetsutbyte, nätverk
och informella mötesplatser har Reglab bidragit till ökad förståelse
mellan nivåerna. På ett konkret sätt har Reglab visat hur 
flernivåsamverkan kan utformas och utvecklas. 



Kompletterande synpunkter 
2016-2017? 

https://www.mentimeter.com/s/a0be8b27a775fbe88c60aba411177d71/825656c882e8/edit
https://www.mentimeter.com/s/a0be8b27a775fbe88c60aba411177d71/825656c882e8/edit

