
 

   

 

 

Utvärderingsnätverket 11 maj 2022 
Chatt 

 

09:05:12 From Anja Rödén, Reglab to Everyone: 
Välkommen till Utvärderingsnätverket 
Viktigt för dina kollegor i landet och för gruppindelningen – skriv ut namn + 
organisation! Gör så här: Klicka upp participants – gå till ditt namn och klicka på more 
och rename. 
Slå av din mikrofon om du inte talar, men behåll gärna kameran på. 
Önskar du ordet – skriv i chatten. 

09:06:48 From Anja Rödén, Reglab to Everyone: 

Incheckning:  
Vilken är den mest undervärderade/underskattade innovation(er) ni kommer på? 

Gå till mirotavlan och skriv en post-it: 
https://miro.com/app/board/uXjVO3FHmkk=/?share_link_id=264041557406 

09:11:49 From Anja Rödén, Reglab to Everyone: 

 Frågor till Jonas? Skriv i chatten! 

09:17:39 From Linda Katz, Region Skåne to Everyone: 

 Kan vi få denna (och övriga) presentationsbilder efter mötet? 

09:20:11 From Anja Rödén, Reglab to Everyone: 

 All dokumentation läggs ut på Reglabs webb om någon dag. Ni får ett mail med info. 

09:24:01 From Linda Katz, Region Skåne to Everyone: 

 Kan Jonas säga något mer om vilka brister i förändringsteori som uppdagats? 

09:27:37 From Niklas Gandal Region Västerbotten to Everyone: 

 Vi tar med frågan till slutet av presentation :) 

09:31:44 From Gustav Larsson - Ramboll to Everyone: 

 Finns det några anvisningar till projekten att ha liknande faser i sitt genomförande 
(som det var i ESF)? Så att det blir möjligt/enklare att genomföra utvärderingarna 
enligt dessa steg, tex att projektet är formbart i första fasen, eller inte har aktiv 
verksamhet i sista delen när resultat ska summeras. 

09:33:04 From Sigrid Hedin, Näringsdepartementet to Everyone: 

 Finns en risk att projektstorlek anpassas för att slippa utvärdering? 

09:34:25 From Emanuel Raptis, Region Örebro län to Everyone: 

 Utvärderas enskilda projekt eller en portfölj av projekt som styr mot samma mål? 

09:35:29 From Johan Peck (Vinnova) to Everyone: 



 

   

 I förra perioden fanns - om jag minns rätt - en skillnad mellan "extern" och "lärande" 
utvärdering. Även om det i praktiken kanske inte fanns en tydlig gräns i de 
utvärderingar som genofördes. Planeras en liknande nivåindelning inom 
projektutvärdering? 

09:35:48 From Johan Peck (Vinnova) to Everyone: 

 Ah, Jonas kanske besvarade min fråga nu. En nivå, inte flera, om jag förstår rätt. 

09:37:41 From William Cöster, Region Gotland to Everyone: 

En utmaning för projekt är ofta att följa upp effekter på medellång och lång sikt. Ofta 
sker dessa effekter efter att projekten är avslutade. Vem har ansvaret för uppföljning 
av effekter på medellång och lång sikt? 

09:43:17 From Anja Rödén, Reglab to Everyone: 

Frågor till Thomas och Sofia? Skriv i chatten! Vi fångar upp dem senare, vid 
uppsummeringen ca kl 10.30. 

10:07:53 From Anja Rödén, Reglab to Everyone: 

 Gruppdialog. Viktigt, notera vilket gruppnummer du tillhör! 

Diskutera: Vilka data samlar regioner/myndigheter in för att följa utvecklingen i 
regionala innovations(stöd)system? Vad händer med resultaten? 

Gå till mirotavla: 
https://miro.com/app/board/uXjVO3FHmkk=/?share_link_id=264041557406 

Dokumentera på post-it på ert gruppnummers yta. Ni har 20 min. 

10:33:09 From Emanuel Raptis, Region Örebro län to Everyone: 

För er som är intresserade har vi en interaktiv rapport (Power BI) med statistik kring 
innovation, företagande och tillväxt för alla län i Sverige: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDQxODcwMDAtYTU4ZS00YmJmLTk1OTYtM
WM3MzUxNGQ0NzEzIiwidCI6ImFlY2U1YjE5LTgyMjctNGMyNy04MjE4LTFhZWExMjBlYz
A2MiIsImMiOjh9 

10:36:16 From Emanuel Raptis, Region Örebro län to Everyone: 

 Reglab och WSP har också tagit fram ett "Innovationsindex" 
https://public.tableau.com/app/profile/pali4618/viz/INNOVATIONSINDEX/1_Indexperr
egionochr 

10:36:30 From Johan Peck (Vinnova) to Everyone: 

 En fråga till Oxford Research: Om/hur kommer (system-)transformation in i S3-
utvärderingsmodellen? Utifrån sådana perspektiv som "S4", att smart spec ska bidra 
till omställning/omvandling, missions-orienterade arbetssätt i vissa regioner (Blekinge 
bl.a.), "nästa generations innovationspolitik" m.fl. diskussioner. Eller tittar ni främst på 
innovation och konkurrenskraft typ? 

10:50:56 From Monica Emanuelsson, Västra Götalandsregionen (VGR) to Everyone: 

 I VGR pratar vi som många om omställning och det är där vi från vår politik måste 
kunna följa upp, och där är det inte så tydligt vad data kan ge. 

10:52:10 From Sofia Avdeitchikova Oxford Research to Everyone: 



 

   

 Ang. hur ERUF kan bidra till omställning i linje med Agenda 2030. Finns för samtliga 
programområden. 

10:58:24 From Anja Rödén, Reglab to Everyone: 

 PAUS – åter 11.05! Logga inte ur, stäng bara av kamera och mikrofon. 

11:01:27 From Katarina Ahlin Västra Götalandsregionen to Everyone: 

 VGR:s årliga fördjupade uppföljning av företagsstöd + metodbilaga hittar ni här, enkät 
+ beskrivande statistik till företag som fått slututbetalt företagsstöd (sådd, 
konsultcheckar, investeringsstöd, FoU-kort avancerat: 

11:01:44 From Katarina Ahlin Västra Götalandsregionen to Everyone: 

https://mellanarkiv-
offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs78
97-268913469-
586/surrogate/F%c3%b6rdjupad%20uppf%c3%b6ljning%20av%20f%c3%b6retagsst%c3
%b6d%202021.pdf 

11:02:29 From Katarina Ahlin Västra Götalandsregionen to Everyone: 

 https://mellanarkiv-
offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs78
97-268913469-
587/surrogate/Bilaga%20F%c3%b6rdjupad%20uppf%c3%b6ljning%20av%20f%c3%b6r
etagsst%c3%b6d%202021.pdf 

11:07:21 From Anja Rödén, Reglab to Everyone: 

 Frågor till Moniqa? Skriv i chatten! 

11:08:01 From Sigrid Hedin, Näringsdepartementet to Everyone: 

 Ang. Gunnars reflektion från OECD-möte, se t ex projekt Eurodite / Rekene. Nordregio 
var partner, genomfördes 2007-2010 

11:21:22 From Sigrid Hedin, Näringsdepartementet to Everyone: 

 Är egen registerdata ngt annat än Nyps? 

11:29:12 From William Cöster, Region Gotland – iPhone to Everyone: 

Jag måste tyvärr avvika. Stort tack för idag, ett extra tack till Moniqa,  
intressant att höra hur ni arbetar. 

11:30:50 From Lena Bieblad Region Västerbotten to Everyone: 

 Tack för en intressant fm, måste också avvika 

11:30:50 From Erica Iseborn, Ramboll to Everyone: 

 Tack för intressanta presentationer. Jag måste tyvärr lämna nu. 

11:31:27 From Peter Bjerkesjö, WSP to Everyone: 

 Mkt spännande! Måste tyvärr avvika nu... 

11:31:53 From Anja Rödén, Reglab to Everyone: 

 Gruppdialog. Viktigt, notera vilket gruppnummer du tillhör! 



 

   

 Diskutera: Hur kan en modell av detta slag bidra till Smart Specialisering? 

Gå till mirotavla: 
https://miro.com/app/board/uXjVO3FHmkk=/?share_link_id=264041557406 

Dokumentera på post-it på ert gruppnummers yta. Ni har 15 min. 

11:58:43 From Anja Rödén, Reglab to Everyone: 

 Utcheckning: Reflektioner från dagen 

Direktlänk till menti: https://www.menti.com/mw1k3cfkb3 
Eller gå till www.menti.com Skriv kod: 1936 8912 

12:00:21 From Carolina Schönbeck, Tillväxtverket to Everyone: 

 Måste tyvärr lämna nu! Tack för bra möte! 

12:02:09 From Ewa Andersson, Tillväxtverket to Everyone: 

 Tack för bra möte! Måste lämna nu 

12:02:28 From Anja Rödén, Reglab to Everyone: 

 Kom ihåg Reglab Play: www.reglab.se/play  

 Här samlar vi inspiratörer, samtal och intervjuer från Reglabs lärprojekt och 
nätverksmöten, tillsammans med fördjupningsmaterial som diskussionsfrågor och 
övningar, presentationer och rapporter. 

Tack för i dag och på återseende! 

12:03:32 From Katarina Ahlin Västra Götalandsregionen to Everyone: 

 Tack för bra möte! 


