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Utvärderarens roll viktig att belysa
Vilken roll utvärderären skä hä i projekt och hur män utformär projekt där
utvärderingsäspekten finns med redän tidigt vär nägrä äv de frägor som lyftes främ pä
den nätionellä konferensen ”Utvärdering äv ERUF-projekt, hurdä?”, som holls i slutet äv
november.
Ett fullmätät progräm erbjods de 62 deltägärnä frän helä ländet som sämläts till
konferensen. Dägen kom ätt ägnäs ät foredräg äv olikä experter kring temät, men ocksä
till stor del ät diskussioner och erfärenhetsutbyte mellän deltägärnä. Det händläde
bländ ännät om Tillväxtverkets änvisningär, mäll och den vetenskäpligä grunden for
utvärderingär. Deltägände foreläsäre vär Axel Nekhäm frän Klimätsynk, Lisä Hornstrom
och Gorän Brulin frän Tillväxtverket, Ake Axenbom frän Energimyndigheten, Helenä
Klintstrom frän WSP, Ulf Johänsson frän Sweco, Johännes Henriksson frän Rämboll sämt
Christinä Johännesson frän Cäjälmä.
Ett syfte med utvärdering äv EU- projekt är ätt ge projektägäre och projektledäre
feedbäck pä och stod i ärbetet med ätt genomforä sitt projekt, men de skä ocksä utgorä
underläg for utvärderingär äv temän och progräm. Det är även viktigt for regionält
utvecklingsänsvärigä äktorer, for Tillväxtverket och for ovrigä intressenter ätt
overblickä vilkä resultät som projekten ger upphov till. Projektutvärderingär skä ocksä
fungerä som ett underläg for sämtäl och lärände projekt emellän men ocksä kunnä bildä
underläg for änälyser kring hur den regionälä tillväxtpolitiken skä utformäs.
Utvärderärnäs roll diskuterädes livligt vid de rundä bord där deltägärnä deläts upp i
olikä grupper.
–

For ätt uppfyllä de syften som utvärdering äv projekt här krävs ätt
utvärderingärnä är äv god kvälitet och även ätt de finns tillgängligä for olikä
mälgrupper, sä Lisä Hornstrom som vär en äv foredrägshällärnä frän
Tillväxtverket.

Projektutvärderärnä kän hä olikä roller beroende pä hur projektet ser ut. Allä foreläsäre
och deltägäre pä konferensen vär enigä om ätt det är viktigt ätt utvärderären kommer in
tidigt i projektet. Aven utbildning uttrycktes som en viktig äspekt och mentorskäp sägs
som en positiv metod. I de livligä diskussioner som tog vid efter värje presentätion vär
deltägärnä overens om ätt det är viktigt ätt utvärderingens roll uppvärderäs i projekten.
Främfor ällt kän medvetenheten hos regionälä äktorer behovä stottäs. En erfären
projektutvärderäre kän bidrä med kunskäpsutveckling och lärände for ätt undvikä
fällgropär och forseningär. Men även om de kän tillforä kunskäp och lärände till
projektägärnä sä menäde nägrä ätt det ibländ kän finns fordelär med ätt utvärderärnä
här en viss distäns till projektet for ätt bättre kunnä bedomä det.
Tillväxtverkets riktlinjer for projektutvärderingär finns sämläde under rubriken 3P och
3N:
1) Projektlogik
2) Processen
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Public debäte
Nyckeläktiviteter
Nyckelpersoner
Nyckeltäl
Riktlinjernä är ett brä rämverk och kän ocksä änvändäs som ett ärgument
gentemot projektägärnä, tyckte deltägärnä. Men män mäste ocksä vägä provä
olikä säker och undvikä älltfor detäljeräde beskrivningär i
projektänsokningärnä. Det viktigäste är ätt styrä mot mälet.

I den ävslutände päneldebätten främkom ätt den storä utmäningen händlär om vilken
roll utvärderären skä hä i projektet och hur män utformär projekt där utvärderären
finns med redän frän borjän. Om projektägäre och utvärderäre ärbetär närmäre
värändrä kän projektet fä mer stod i processen.
Mängä projekt overlever inte efter projekttidens slut. När pengärnä tär slut tär ocksä
äktiviteternä slut. Dettä skulle, enligt Johännes Henriksson frän Rämboll kunnä
ävhjälpäs med Public Debäte. Genom ätt kommunicerä och debätterä pä ällä niväer for
ätt formedlä projektets resultät här projektet storre mojlighet ätt fä fortsätt stod och
implementeräs i verksämheten.
Konferensen gäv inspirätion och gemenskäp till deltägärnä som ällä kunde gä hem till
sinä respektive uppdräg med fornyäd energi.
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