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1. Hur bedömer du lärprojektet Kommunikation  som helhet? 

1 = Mycket dåligt, 5 = Mycket bra 

Antal svarande: 10 

 

 

 

 

 

 

2. Kommentar 

Antal svarande: 6 

- Bra kontakter och jag har lärt mig nya saker om kommunikation. 
- Eftersom vi sökte oss fram i projektet var träffarna beroende av allas engagemang och input, det gjorde att vissa 

delar av träffarna blev mindre förberedda än andra. 
- Bra att få lära av varandra genom att ta del av praktiska exempel. 
- Långsam start, kanske för att bygga gruppen men första sessionen kunde varit effektivare. Trevlig miljö dock 
- Gillar konceptet när en grupp engagerade människor utvecklar/lär tillsammans. 
- Inspirerande 
 

 

3. Vad har du uppskattat mest? 

Antal svarande: 10 

 

 

 

 



 

 

4. Om annat, ange vad 

Antal svarande: 1 

- Allt du nämner är givande, det är kombinationen som tilltalar. 
 

 

5. Tycker du att lärprojektet som helhet uppfyllt dina förväntningar? 

1 = Inte alls, 5 = Ja, absolut 

Antal svarande: 10 

 

 

 

 

 

 

6. Kommentar 

Antal svarande: 8 

- Det har varit mycket bra vad gäller att lära sig om kommunikation. Däremot tycker jag inte att vi riktigt har uppnått 
målet att koppla det till regional utveckling och utveckla metodik för just detta område. 

- Hade trott att lärprojektet skulle utgå från professionella kommunikatörer. Det blev lite för basic när det nu var så 
många icke-kommunikatörer med. 

- Hade kanske lite orealistiska förväntningar om att få ännu mer kännedom om respektive regions vardagsarbete 
- Pga av att jag inte kunde starta med det jag tänkt från början tappade jag lite fart i arbetet. 
- Jag hade kanske fel ingångsvärden. Inget klart uppdrag från den egna organisationen 
- Är inte nöjd med mitt eget bidrag. 

Har funderat mycket över regionernas roll och varför det verkar vara så viktigt med storregioner. Själv tycker jag 
att länet är lagom stort när det gäller utvecklingsfrågorna, förutsättningarna varierar ju mycket inom länet också. 

- Hade i och för sig  önskat lite mera från forskningen men förstår samtidigt att det är ett upplägg som bygger på 
erfarenhetsutbyte, 

- Svårare än jag trodde att orka med att göra uppgifterna på hemmaplan. 
 

 

7. Är det något du saknat i projektet? 

Antal svarande: 5 

- Vi skulle nog ha försökt ha med någon liten forskare. Kanske att vi också skulle ha försökt diskutera mer 
övergripande om vad regional utveckling är och hur man bryter ner det och kommunicerar det. 

- Det vi inte han med: en större diskussion om kommunikationsrollen och mer koppling till aktuell forskning. 
- Jag hade gärna sett lite mer tid för det egna projektet och mer möjligheter till direkt feedback och input till det. 
- Tror att det vore bra att någon gång per år mötas mellan Reglab, samverkansfolket på högskolor/universitet 

(Unilink) och kanske SNITTS?  Ev fler? Kommunikations-frågorna är svåra för alla parterna. 
- se punkt 6 
 

 

8. Upplever du att din kunskap och kompetens inom området Kommunikation av regional utveckling 
ökat genom lärprojektet? 

1 = Inte alls, 5 = Ja, mycket 



Antal svarande: 10 

 

 

 

 

 

 

9. Kommentar 

Antal svarande: 7 

- Se tidigare kommentarer. 
- Främst genom erfarenhetsutbytet med andra deltagare. 
- ny energi med mixen av praktiska erfarenheter och forsnkning/ inspirationsföreläsningar 
- Nja, jag tycker egentligen att vi har problematiserat och beskrivit dagens läge tillsammans, inte kommit med så 

många lösningar på hur vi kan kommunicera ett ämne som är såhär komplext. Men, som vi också sa, hur man 
kommunicerar är ju en regional prioriteringsfråga och går kanske inte att lösa i ett lärprojekt. 

- Många nya insikter 
- Har stor glädje av Umeås budskapshierarki, som gav mig en bra struktur. 
- Mer att damma av gammal kunskap än att lära nytt. 
 

 

10. Hur bedömer du sammantaget de föreläsare/inspiratörer som deltagit? 

1 = Generellt mycket dåliga, 5 = Generellt mycket bra 

Antal svarande: 10 

 

 

 

 

 

 

11. Kommentar 

Antal svarande: 2 

- Bra med så skilda exempel 
- Det har varit införstådda med vilka kunskaper vi har. 



 

 

12. Upplever du att du själv bidragit med kunskap och erfarenheter till innehållet? 

Antal svarande: 10 

 

 

 

 

 

 

13. Kommentar 

Antal svarande: 3 

- Så gott det går, men det är just för att det är så svårt att hitta metoder för detta område som vi har träffats så 
ibland kanske det var lite blind som leder blind också :) 

- Kan bero att jag inte hhaft ett klart definierat uppdrag från den egna organisationen från början 
- Har ju ett annat perspektiv på frågorna vi diskuterat. 

Det har varit för mycket annat som pockat på uppmärksamhet. 
 

 

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

1 = Inte alls, 5 = Ja, mycket 

Antal svarande: 10 

 

 

 

 

 

 

15. Kommentar 

Inga svar. 

 

 

16. Hur upplever du att mötesformerna varit? 

1 = Inte alls, 5 = Ja, mycket 

Antal svarande: 10 

 



 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde 

Varierade? 0% 0% 20% 50% 30% 10 4,1 

Engagerande? 0% 0% 10% 70% 20% 10 4,1 

Totalt 0% 0% 15% 60% 25% 20 4,1 

 
 
 
 

17. Kommentar 

Antal svarande: 2 

- Vi kanske har hållit på lite sent på kvällarna ibland.. ;-) 
- Funkade bra med lunch-lunch. Tror att det bidragit till att gruppen blivit mer dynamisk. 
 

 

18. Hur tycker du att ledarna för lärprojektet fungerat? 

1 = Mycket dåligt, 5 = Mycket bra 

Antal svarande: 10 

 

 

 

 

 

 

19. Kommentar 

Antal svarande: 3 

- Bra och engagerade men ibland var det lite otydligt vad som skulle uppnås vid varje tillfälle och vi skulle nog ha 
behövt en mer målstyrning, uppsamling runt ämnet. Nu kändes det som att alla delmoment flöt lite fritt och inte 
riktigt hängde ihop. 

- Den här öppna processen kan ibland misstas för dålig planering - ibland tar man en stor risk när man ber att 
deltagarna ska bidra så mycket. I det här fallet har det mestadels gått bra! 

- Lyhörda och ödmjuka - men har ändå styrt åt rätt håll. 
 

 

20. Hur bedömer du ledningens prestationer inom följande områden: 

1 = Mycket dåligt, 5 = Mycket bra 

Antal svarande: 10 

 



 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde 

Sakkunskap inom området Kommunikation 0% 0% 10% 20% 70% 10 4,6 

Kunskap om processledning och lärande 0% 0% 0% 50% 50% 10 4,5 

Engagemang 0% 0% 10% 30% 60% 10 4,5 

Annat 0% 0% 30% 30% 40% 10 4,1 

Totalt 0% 0% 12,5% 32,5% 55% 40 4,42 

 
 
 
 

21. Om annat, ange vad 

Antal svarande: 5 

- Hur ska jag kunna sätta betyg på "Annat", när jag inte kan komma på något "Annat"? Men det går inte att komma 
vidare i enkäten utan att ha betygsatt denna kategori, så jag sätter väl en 5:a. 

- gemenskapen har fungerat mycket väl 
- ? 
- Dokumentation av möten har varit mycket bra. 
- Engagemanget har varit det som genomsyrat lärprojektet och det är den glöden som gör att det blir en sådan bra 

helhet och möjlighet till involvering utifrån de förutsättningar som var och en av deltagarna har. 
 

 

22. Har du skapat nya kontakter genom lärprojektet? 

1 = Inga alls, 5 = Ja, många 

Antal svarande: 10 

 

 

 

 

 

 

23. Kommentar 

Antal svarande: 1 

- Intressant inblick i hur man tänker hos olika aktörer 
 

 

24. Tror du att du kommer att få användning av dina nya kontakter i ditt arbete? 

1 = Nej, troligen inte, 5 = Ja, absolut 

Antal svarande: 10 

 



 

 

 

 

 

25. Kommentar 

Inga svar. 

 

 

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

Antal svarande: 10 

 

 

 

 

 

 

27. Kommentar 

Inga svar. 

 

 

28. Har lärprojektet bidragit till nya verktyg, metoder och/eller modeller som du bedömer att du kan 
använda i ditt arbete? 

1 = Inte alls, 5 = Ja, absolut 

Antal svarande: 10 

 



 

 

 

 

 

29. Kommentar 

Antal svarande: 2 

- Kommunikationsmodeller generellt - ja. För regional utveckling specifikt - nej. 
- Det är skönt att ibland få diskutera och friska uppde mest grundläggande byggstenarna i arbetet, som 

kommunikationsplan, budskap och strategier. 
 

 

30. Har du redan använt dig av använt dig av de nya verktygen, metoder eller dokumentationen i ditt 
arbete? 

Antal svarande: 10 

 

 

 

 

 

 

31. Kommentar 

Antal svarande: 1 

- Mötet som kummunikativ redskap - lätt att fastna i samma mötesformer som man brukar använda. 
 

 

32. Upplever du att lärprojektets sammantagna resultat är relevant och användbart? 

1 = Inte alls, 5 = Ja, absolut 

Antal svarande: 10 

 



 

 

 

 

 

33. Kommentar 

Antal svarande: 2 

- Både ja och nej. Som tidigare nämnt så har jag redan använt vissa idéer och modeller, dessa har dock använts på 
kommunikationen i stort inte specifikt på regional utveckling. 

- Tror att resultaten är svåra för andra att använda och ta till sig, förutom vi som var en del av projektet. 
 

 

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

1 = Inte alls, 5 = Ja, absolut 

Antal svarande: 10 

 

 

 

 

 

 

35. Finns det något ytterligare du vill tillägga för utvecklingen av kommande lärprojekt inom Reglab? 

Antal svarande: 4 

- Renodla projekten när det gäller deltagarna. Gör speciella projekt för de som arbetar inom området och de som 
bara är intresserade av att lära sig mer om det. 
Vi hade en regel som sa att inga nya deltagare skulle få ansluta efter andra gången. Då blir det knepigt när det 
kommer in en praktikant vid sista träffen som ska delta. helt ok att hon lyssnade på föreläsningarna, men kanske 
inte att hon deltog i gruppdiskussionerna. Hon hade inte hela bakgrunden och var en ny person. 

- Det är alltid svårt att veta hur kunskapen ska kunna föras vidare i organisationen men jag tror absolut att de som 
arbetar nära mig kommer ha nytta av att jag har deltagit i lärprojektet. 

- Bra att öppna för andra än medarbetare hos regionerna 
- Behåll glöden och den varma blicken. 
 


