
Reglabs Utvärderingsnätverk 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Om annan, ange nedan 

Respondenter: 0 
 



  

 

Kommentar 

Bra initiativ, men känns spretigt och oregelbundet. Varje möte känns som om det vore det första. 
Men det behövs. 

Ansatsen är bra och det finns stor potential i nätverket. Kan dock tycka att potentialen inte tas 
tillvara optimalt. möjligtvis på grund av osäkerhet gällande just förväntningarna på nätverket. 
Bilden av nätverkets syfte och arrangörers resp deltagaren förväntade bidrag är otydligt.  

Svårt område att hantera 

Behandlar viktiga frågor.  

Respondenter: 4 
 

  

 

Om annat, ange vad du har uppskattat mest 

Respondenter: 0 
 



  

 
 

 

Kommentar 

Ökad insikt om omfattningen för området utvärdering. Ökad insikt om dess komplexitet. 

Respondenter: 1 
 

  

 

Kommentar 

I det stora hela bra, men eftersom syftet är otydligt blir det också otydligt för föreläsare, vart 
man ska lägga nivån i en föreläsning. Intressant JA, men relevant för alla deltagare.. NJA. 

Respondenter: 1 
 



  

 

Kommentar 

Inte jobbat så länge ännu, så borde är fel ord. 

Nej, och det är inte för att jag inte vill eller kan, utan för att jag är osäker på vad som förväntas 
av mig och mitt deltagande.  

Respondenter: 2 
 

  

 

Kommentar 

Kanske finns möjligheten, men jag har inte tagit chansen... 

Ja, vi har fått frågor inför mötet och jag har varit väl förberedd. Frågorna har varit bra och 
inspirerat till medverkan. Men åter igen på själva träffen är min uppfattning att det ändå är 
otydligt vad vi förväntas göra av de uppgifter som förberetts inför mötet. 

Respondenter: 2 
 

  

 

Kommentar 

En röd tråd, en plan för hur vi går framåt.  

Men en kommentar är att det är viktigt att det även är inslag från verkligheten av 
aktiviteter/verktyg/arbetssätt som alla kan känna är applicerbara hemma hos sig även om man är 
en liten region. 

Diskussion kring konkreta verktyg, modeller, metoder.  



Tydlig och konkret information om hur man i olika sammanhang och syften i genomförande av 
projekt, program, strategier kan använda sig av utvärdering som ett verktyg. Vad ska man tänka 
på i dom olika faserna, innan under och efter ett program, projekt, strategiarbete? Hur tar man 
vara på kunskap som skapas genom utvärderingsarbetet och hur sprider man den informationen 
så att fler kan ta del av kunskapen? Hur gör man utvärderingsverktyget mer lättillgängligt i 
"vardagen" så att det inte blir för akademiskt och svårtillgängligt för de som arbetar operativt i 
genomförandet?  

Vad måste vi utvärdera egentligen och för vem? För nationen Sverige eller vår egen skull?  

Stöd och inspiration att ta med mig hem - ex hur är det med lärandeplanerna och gemensamma 
utverdeingspricnciper  

Respondenter: 6 
 

  

 
 

 
 

 

Kommentar till föregående fråga om hur du upplevde mötesformerna 

Formerna är bra, men mötena borde planeras i för ett år i förväg. 

Kanske kan man bilda grupper utifrån frågor som respektive deltagare sitter med just då, så kan 
man hjälpa varandra framåt i en specifik utmaning.  

Bra blandning 

Skulle vilja ha mer dragningar av det är på gång. Ndep, TVV osv 

Respondenter: 4 
 



  

 

Kommentar 

Jättebra! och bar med lång framförhållning, så att man hinner planera in och samla på sig så 
mycket som möjligt att bidra med och fråga om. 

Tycker kanske 3-4 är bättre, missar man en gång kan det ta ett år mellan gångerna.  

Respondenter: 2 
 

  

 

Kommentar 

Bra 

Oklart med roller. RegLab bör vara en samordningskraft 

Jag har ingen riktig koll 

Vet inte svårt att svara på.  

Respondenter: 4 
 

  

 

  



 

Kommentar 

Kanske det kan vara på sin plats med ett förtydligande gällande: Syfte med nätverket Deltagarnas 
förväntade bidrag till nätverket Förväntat bidrag vid träffarna, utifrån respektive organisation 
specifika inrikting kunskap och erfarenhet. Vad Deltagarna kan förvänta sig få ut av träffarna 
utifrån respektive organisations situation och behov. Finns ett mål en vision för nätverket i stort? 

Kunde varit bättre.  

Epostlistan är inte komplett. Får inbjudningar och även utvärderingen via kollega i annan region 
eller genom reglabs nyhetsbrev. 

Respondenter: 3 
 

  

 

Kommentar 

Nej, och även det är väl lite för att vi har alla så olika ingångsvärden. Vilket inte är fel i sig, men 
när man är osäker på vad som förväntas av en och osäker på vilka förväntningar som man kan ha 
på andra, så har jag nog mest lyssnat och tagit in. 

Respondenter: 1 
 

  

 

Kommentar 

Ja, jag hoppas det! Jag hoppas på att det kommer att bli mer kontaktskapande framöver och att 
det verkligen kan bli ett utökat utbyte av erfarenhet. 

Vet inte.  

Respondenter: 2 
 



  

 

Kommentar 

inte än... 

Respondenter: 1 
 

  

 

Kommentar 

Fått inspiration och spännande input till mitt arbete, men saknar konkreta verktyg.  

Ja, absolut, föreläsningarna har varit "örongodis" och jag har sugit åt mig allt. Försökt att 
omsätta det i mitt arbete i vardagen. 

Inte än eftersom vi inte utvärderar, bara återrapporterar 

Respondenter: 3 
 

  

 

Kommentar 

Har använt mig av ökad kunskap inom ämnet generellt, men saknar konkreta verktyg.  

Absolut, vi är pågång med ett arbete där jag har nytta av nätverkets information. 

Respondenter: 2 
 



  

 

Kommentar 

En del, men policyinformation får jag främst från andra ställen.  

Ja men gärna mer 

Respondenter: 2 
 

  

 
 

 
 

 

Kommentar till föregående fråga om du deltar i några andra av Reglabs aktiviteter 

Medlemsmöten, årskonferens 

Respondenter: 1 
 

  



Finns det något ytterligare du vill tillägga för utvecklingen av Reglabs utvärderingsnätverk? 

Ser fram emot mötet i december.  

Jag uppfattar att eftersom det ofta är få personer i det egna länet/organisationen som arbetar 
med dessa frågor är ett nätverk viktigt.  

Önskar att ni breddar kretsen som planerar träffarna 

Gillade att få lyssna på NESTA - gärna mer utländska besök. Och gärna mer metod. 

Respondenter: 4 
 

  


