
   

 

     

 

 Inbjudan och projektbeskrivning 

 

 

REGIONALA RESULTAT  
– om uppföljning, utvärdering och lärande 
 
Att fokusera på resultat har blivit allt viktigare inom den regionala 
tillväxtpolitiken. Det finns ett behov av att byta erfarenheter och att lära mer 
om uppföljning, utvärdering och lärande. Reglabs utvärderingsnätverk är ett 
forum för att fördjupa diskussionen om dessa frågor. 
 
Nu har Tillväxtverket fått i uppdrag av regeringen att bidra till ökat 
resultatfokus i uppföljningen av anslag 1:1. Tillväxtverket ska också främja 
samarbete och lärande inom och mellan regioner. I samband med det vill 
Tillväxtverket fördjupa dialogen med regionerna om hur uppföljning, 
utvärdering och resultat kan utvecklas. Därför gör vi under 2017 om 
utvärderingsnätverket till ett lärprojekt, och bjuder in Reglabs medlemmar 
och partner att delta i ett samtal om regionalt lärande. 
  

 

 

 



   

 

     

 

Bakgrund. Vilka resultat vill vi nå med den regionala tillväxtpolitiken? Vet vi när vi 

nått dem? Och hur mäter vi resultaten på bästa sätt? Det är några av utmaningarna i 

uppföljningen av den regionala politiken. Det finns ett behov av att fördjupa 

förståelsen om uppföljning, utvärdering och lärande inom det regionala området. 

Därför startade Reglabs utvärderingsnätverk 2015, i nära samarbete med 

Tillväxtverket. 

 

I den Nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft betonar 

regeringen att genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken ska vara 

resultatinriktat. Tillväxtverket har nu fått regeringens uppdrag att följa upp både den 

nationella strategin och det strategiska lärandet i regionerna, med fokus på uppföljning 

av 1:1-anslaget, och projekten som finansieras av anslaget. Uppdraget är en 

fortsättning på Statskontorets utredningsuppdrag från 2015. I samband med detta vill 

Tillväxtverket ha en djupare dialog med Reglabs utvärderingsnätverk kring hur 

uppföljning, utvärdering och lärande kan utvecklas. 
 

Även regionerna har regeringens uppdrag att redovisa det strategiska och långsiktiga arbetet 

med lärande, i enlighet med den nationella strategin. I redovisningen ska det ingå en 

beskrivning av arbetet med uppföljning och lärande kopplat till användning av medel från 

anslag 1:1. Vid flera tillfällen har ett fördjupat erfarenhetsutbyte kring arbetet med 

lärandeplanerna diskuterats i Reglabs medlemsgrupp. Därför har vi bestämt att göra om 

Utvärderingsnätverket till ett lärprojekt under 2017. Ett lärprojekt där vi bjuder in alla 

Reglabs medlemmar och partner. 

 

Varför. Syftet är att byta erfarenheter och att lära mer om uppföljning, utvärdering och 

lärande med fokus på resultat, genom att arbeta tillsammans med de aktuella uppdragen på 

nationell och regional nivå: Uppföljningen av den nationella strategin, uppdraget att 

omarbeta uppföljningssystemet för 1:1-medlen, regionala redovisningar av det strategiska 

och långsiktiga arbetet med lärande kopplat till användningen av 1:1, samt angreppsätt för 

att fånga resultat och effekter av insatserna mellan nationell och regional nivå.  
 

Vem. Målgrupp är regionala utvecklare och samarbetspartner. Reglabs medlemmar och 

partner kan delta med 2-3 personer i lärprojektet.  

 

Hur. Vi delar erfarenheter, regionala exempel, input från experter och aktuell forskning. 

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

sakinnehållet och en processledare, med ansvar för lärprocessen. Innehållet designas efter 

deltagarnas behov. Projektansvarig är Reglab. 
 
 
 



   

 

     

 

Program 
Vi träffas i 3 workshopar under 2017 och följer upp med ett seminarium på Reglabs 
årskonferens 2018. Varje workshop fokuserar på ett tema. Den preliminära 
programstommen ser ut så här, men innehållet kan förändras i samråd med deltagarna:   

 

 Workshop 1. Vad är ett regionalt resultat? 
- Vi startar lärprojektet tillsammans – varför, vad och hur?   
- Resan fram tills nu - vad har synen varit på regionala resultat?  
- Labb: Vad är ett regionalt resultat?  
Datum: 21 juni 2017, 10:00-15:00 i Stockholm.  

 

 Workshop 2. Vad vill vi veta? 
- Hur ser effektkedjorna ut i strukturfondsarbetet och i det regionala tillväxtarbetet?  
- Vad är relevant att följa upp regionalt respektive nationellt? Finns gemensamma 

effektkedjor mellan regioner? 
- Här introduceras ett hemarbete inför workshop 3.  
Datum: 5 oktober 2017, 10:00-16:00 i Stockholm. 
 

 Workshop 3. Från teori till praktik 
- Här utforskar vi hur effektlogik kommer in i vardagens arbete: Hur kan regionernas 

lärandeplaner designas för att stödja regionala resultat? 
Datum: 14 december 2017, 10:00-16:00 i Stockholm. 
 

 Resultatseminarium 
- Här följer vi upp leveranserna kring de nationella och regionala uppdragen, och 

samtalar om nästa steg.  
- Vi delar med oss av erfarenheter och slutsatser till intresserade utanför lärprojektet. 
Datum: 14-15 mars 2018, seminarium i samband med Reglabs årskonferens, i Umeå.   

 

När. Lärprojektet startar den 21 juni 2017, 10:00-15:00, i Stockholm. 

 

Kostnad. Lärprojektet bekostas av Tillväxtverket och är därmed kostnadsfritt för Reglabs 

medlemmar och partner. Deltagarna bekostar själva resor och eventuell logi. 

 

Anmälan. Anmälan sker inför varje workshop via länk i inbjudan.  

 

Mer information. All information och dokumentation om serien samlas på: www.reglab.se 

 

För ytterligare upplysningar, kontakta:  

Innehållsledare Marcus Wåhlstedt, Tillväxtverket, marcus.wahlstedt@tillvaxtverket.se  

Projektledare Sunny Sandström, REGLAB: sunny.sandstrom@skl.se. 
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