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1. Bakgrund 

Vid styrelsens möte i november 2016 diskuterades frågan om halvtidsutvärdering av 

Reglab-projektet 2015-19. Eftersom Reglab genomfört två tidigare externa 

utvärderingar av resultat och effekter, den senaste presenterad i januari 2016, ansåg 

styrelsen inte det vara meningsfullt att göra en liknande utvärdering igen. Relevansen 

och effektiviteten i verksamheten är undersökt och resultaten har varit positiva. 

Därför beslutade styrelsen att: 

– Under 2017 göra en sammanställning av samtliga uppföljningsenkäter. 

– Under 2017 fortsätta diskussionen om en eventuell komplettering av 

uppföljningsenkäterna. 

– Följa och eventuellt utvärdera framsynsprocessen, som är ett stort 

åtagande, både för Reglab och medlemmarna.  

– Under 2017 åter ta upp frågan om utvärdering – vad behövs inför 

medlemmarnas beslut om avslutning/fortsättning av projektet Reglab 

under 2018? 
 

Nedan följer en sammanställning av samtliga uppföljningsenkäter. 

 

 

2. Sammanställning uppföljningar 

I samband med avslutningen av lärprojekt och seminarieserier gör Reglab alltid en 

uppföljningsenkät (se nedan, punkt 3). Sedan starten har drygt 20 sådana enkäter 

genomförts. 

 

Enkäten innehåller sammanlagt ett tjugotal frågor. Svaren på tio av dessa har 

sammanställts. Svarsalternativen graderas ofta i en skala 1-5, där 1 innebär ”Inte alls” 

och 5 innebär ”Ja, mycket”. I sammanställningen har svarsalternativen 4 och 5 lagts 

samman och bedömts som ”mycket nöjd”.  

 
Hur bedömer du lärprojektet/seminarieserien som helhet? 

77 % av deltagarna är mycket nöjda med lärprojektet/seminarieserien, dvs anger 

siffran 4 eller 5.  

Svaren varierar mellan lärprojekten Kommunikation och Utvärdering (100 %,) och 

lärprojekt Digital agenda (53 %). 

 

Tycker du att lärprojektet/seminarieserien som helhet uppfyllt dina 

förväntningar?  

I majoriteteten av utvärderingarna, 68 %, tycker deltagarna att deras förväntningar har 

uppnåtts, dvs anger siffran 4 eller 5. 

Svaren varierar mellan lärprojekten Fysisk planering, Klusterutbildning och 

Utvärdering (90 %) och lärprojekt Perspektiv på Mångfald (43 %).  

 

 

 



 

Vad har du uppskattat mest?  
På denna fråga väljer deltagarna mellan olika svarsalternativ. 

‒ Erfarenhetsutbytet är mest uppskattat av deltagarna.  

‒ Nätverksbyggande/Nya kontakter är näst mest uppskattat av deltagarna. 

Sammantaget svarar 74 % av deltagarna att de knutit nya kontakter i samband 

med lärprojekten/seminarieserierna.   

‒ Goda exempel och Inspiration till nytänkande och nya satsningar är också 

uppskattat av många. 

 

Upplever du att din kunskap och kompetens inom området xx ökat genom 

lärprojektet?  
En majoritet av deltagarna, 64 %, upplever att deras kunskap och kompetens ökat 

mycket inom det aktuella kunskapsområdet, dvs anger siffran 4 eller 5. 

Svaren varierar mellan lärprojekt Kompetensförsöjning (93 %) och lärprojekt Digital 

agenda (41 %). 

 

Hur bedömer du sammantaget de föreläsare/inspiratörer som deltagit? 

De föreläsare och inspiratörer som deltagit under lärprojekten/seminariestudierna får 

höga betyg: 79 % av deltagarna ger inspiratörerna siffran 4 eller 5.  

Svaren varierar mellan lärprojekt Utvärdering (100 %) och seminarieserien Smartare 

regioner (56 %). 

 

Upplever du att du bidragit med kunskap och erfarenheter till innehållet? 
Majoriteten av de tillfrågade, 75 %, säger att de bidrar med kunskap och erfarenheter 

till innehållet.  

Enda undantaget är Utvärderingsnätverket där 58 % inte upplever att de bidragit till 

innehållet.  

 

Tycker du att du som deltagare har haft möjlighet att påverka innehållet i 

lärprojektet? 

62 % av deltagarna upplever att de haft stor möjlighet att påverka innehållet, dvs 

anger siffran 4 eller 5. 

Svaren varierar mellan lärprojekt Kommunikation (100 %) och Perspektiv på 

Mångfald (43 %).  

 

Har lärprojektet bidragit till nya verktyg, metoder och/eller modeller som du 

bedömer att du kan använda i ditt arbete? 

59 % av deltagarna bedömer att de fått nya verktyg som kan användas i arbetet, dvs 

anger siffran 4 eller 5. 

Svaren varierar mellan lärprojekt Utvärdering (99 %) och Digital agenda (31 %).  

 

Bedömer du att din organisation kommer ha nytta av att du deltagit? 

77 % av deltagarna bedömer att lärprojektet/seminarieserien varit till nytta för den 

egna organisationen, dvs anger siffran 4 eller 5. 

Svaren varierar mellan lärprojekt Klusterutbildning (95 %) och Samverkansmodellen 

(48 %).  

 

Samtliga uppföljningar finns att hämta på www.reglab.se 
 

  

http://www.reglab.se/


 

3. Lärprojekt/Seminarieserie XX ‒ uppföljningsenkät    

 
 
1. Frågor om helhetsupplevelsen 
 
● Hur bedömer du lärprojektet XX som helhet? 
Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Mycket bra” och 1 ”Mycket dåligt”.  
Kommentar………. 

 
● Vad har du uppskattat mest? 

– Erfarenhetsutbytet 

– Möjlighet att ta del av goda exempel 

– Möjlighet att ta del av spetskunskap och aktuell forskning 

– Möjligheten att tillsammans med andra utveckla användbar metodkunskap 

– Nätverksbyggandet 

– Inspiration till nytänkande och nya satsningar 

– Annat………………………………………………. 
 

● Tycker du att lärprojektet/seminarieserien som helhet uppfyllt dina förväntningar?  

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Ja, absolut” och 1 ”Inte alls”. 

Kommentar………. 
 

● Vid hur många tillfällen har du deltagit? 
− Ett 
− Två  
− Tre 
− Fyra 

 

● Är det något du saknat? 
Kommentar: ……………………………………………… 
 
 
2. Frågor om innehållet 
 
● Upplever du att din kunskap och kompetens inom området XX ökat genom lärprojektet? 

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Ja, mycket” och 1 ”Inte alls”. 

Kommentar………. 
 

● Hur bedömer du sammantaget de föreläsare/inspiratörer som deltagit? 

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Generellt mycket bra” och 1 ”Generellt mycket dåliga”. 

Kommentar………. 
 

● Upplever du att du bidragit med kunskap och erfarenheter till innehållet? 

– Ja. 

– Nej, inte i den utsträckning jag/vi borde. 
Kommentar……………………. 

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

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Ja, mycket” och 1 ”Inte alls”. 

Kommentar………. 



 

3. Frågor om arbetsformerna 
 
● Hur upplever du att mötesformerna varit?  

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Ja, mycket” och 1 ”Inte alls”. 

– Varierade?  

– Engagerande? 
Kommentar… 

 
 
4. Frågor om ledningen av lärprojektet 
 

● Hur tycker du att ledarna för lärprojektet fungerat? 

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Mycket bra” och 1 ”Mycket dåligt”. 

Kommentar………. 
 
● Hur bedömer du ledningens prestationer inom följande områden: 

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Mycket bra” och 1 ”Mycket dåligt”. 

– Sakkunskap inom området xx 

– Kunskap om processledning och lärande 

– Engagemang 
Annat…………… 
 
 

5. Frågor om kontaktskapandet 
 
● Har du skapat nya kontakter genom lärprojektet? 

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Ja, många” och 1 ”Inga alls”. 
Kommentar…………………. 
 
● Tror du att du kommer att få användning av dina nya kontakter i ditt arbete? 

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Ja, absolut” och 1 ”Nej, troligen inte”. 
Kommentar…………………. 

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

– Ja 

– Nej 
 
 
6. Frågor om användning av kunskaper och erfarenheter från lärprojektet 
 
● Har lärprojektet bidragit till nya verktyg, metoder och/eller modeller som du bedömer att du kan 
använda i ditt arbete? 

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Ja, absolut” och 1 ”Inte alls” 
Kommentar……………………………… 
 
● Har du redan använt dig av använt dig av de nya verktygen, metoder eller dokumentationen i ditt 
arbete? 

– Ja 

– Nej 

– Kommentar……………………………… 



 

● Upplever du att lärprojektets sammantagna resultat är relevant och användbart? 

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Ja, absolut” och 1 ”Inte alls”. 
Kommentar……………………………… 
 

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

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Ja, absolut” och 1 ”Inte alls” 
 
● Finns det något ytterligare du vill tillägga för utvecklingen av kommande lärprojekt inom Reglab? 
…………………………………………………………………………… 
 
 


