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Om annan, ange nedan 

Landsting 

Landsting 

utvecklingsstrateg inom regional utveckling 

Respondenter: 3 
 



  

 

Kommentar 

Har bara varit med vid ett tillfälle. 

Respondenter: 1 
 

  

 

Om annat, ange vad du har uppskattat mest 

Respondenter: 0 
 



  

 
 

 

Kommentar 

Respondenter: 0 
 

  

 

Kommentar 

Respondenter: 0 
 



  

 

Kommentar 

Respondenter: 0 
 

  

 

Kommentar 

Är ny i nätverket 

Ny i sammanhanget så kan inte kommentera detta. 

Respondenter: 2 
 

  

 

Kommentar 

Mer tid till diskussion. 

Mer tid för dialog 

Det är inte obegränsat med tid för vad man hinner med att ta upp på nätverksträffarna, så visst 
finns det relevanta områden kvar att lyfta på dessa. Saknar man något, finnsgoda möjligheter att 
påverka innehållet. 

Medlem för kort tid 

Mer labb-verksamhet. Vi arbetar ju ändå till stor del med samma verktyg och databaser. 

Mer ny forskning/resultat/analyser 

Bra med mer gemensamma diskussioner kring tematiska frågeställningar 



Jätteintressanta presentationer som har varit hittills, och bra med det generella/övergripande 
perspektivet på några av dem - det är inte alltid man får denna möjlighet att ta del av denna typ 
av föreläsningar på den egna arbetsplatsen. Men jag tror också att det är viktigt med en fortsatt 
blandning av presentationer där det också ingår sådana som är praktiskt tillämpabara i det 
dagliga arbetet. 

Respondenter: 8 
 

  

 
 

 
 

 

Kommentar till föregående fråga om hur du upplevde mötesformerna 

Svårt att säga något generellt om mötesformerna. Nätverksträffarna har varit katalysatorer för 
mig att samverka med analytiker i andra regioner, då det är enklare att inleda samarbeten då 
man redan känner varandra sedan träffarna. Generellt tror jag det är bra att blanda olika 
mötesformer då det är svårt att hålla fokus på att bara använda en mötesform en hel dag.  

Får inte bli för långsamt tempo och för mycket prat i grupp. 

Avslappnad miljö för att kunna ha erfarenhetsutbyte med kollegor från andra regioner. 

Bra blandning av innehåll 

Mer beräkning workshops, praktiska övningar  

Jag tycker att det fungerar bra. Det är dock allas ansvar att engagera sig för att få ett bra 
resultat. 

Respondenter: 6 
 



  

 

Kommentar 

Många av deltagarna träffar jag även i andra sammanhang (seminarier/konferenser), och jag tror 
det blir svårt att ha så många fler än 2-3 träffar per år. 

Det beror på vilken innehåll som är möjligt att få ihop.  

Respondenter: 2 
 

  

 

Kommentar 

Bra att Sigrid samordnar! 

Det finns många olika sammanhang där regionala analytiker (regional utveckling) träffas. Fler 
olika organisationer håller i nätverk och regelbundet återkommande konferenser etc. Ett utökat 
samarbete mellan olika organisationer och nätverk för att haka i varandras frågor skulle kunna 
vara ett område tt utveckla. 

Bra med mer dialoger mellan regional och nationell nivå.  

Respondenter: 3 
 

  
 

  



 

Kommentar 

Respondenter: 0 
 

  

 

Kommentar 

Många bra nya kontakter, men framförallt några få som varit värdefulla.  

Har väll inte direkt skapat några ny kontakter men det är bra att man får möjlighet att träffa och 
utbyta erfarenhet med andra. 

Ja, det har varit väldigt bra 

Respondenter: 3 
 

  

 

Kommentar 

Har redan ett utbyte med tidigare skapade kontakter. 

Respondenter: 1 
 



  

 

Kommentar 

Respondenter: 0 
 

  

 

Kommentar 

Jag vet inte om jag på rak arm kan ge exempel på nya metoder, men om inte annat blivit bättre 
på att använda dem, och kunskap om vilka metoder som används på andra håll. Inte sällan finns 
fördelar med att använda samma metoder. 

Ja, delvis. Kanske inte så mycket när det gäller statisk metod, etc, mer när det gäller vilka frågor 
man kan ställa sig, hur presentera slutsatser, osv 

Respondenter: 2 
 

  

 

Kommentar 

Respondenter: 0 
 



  

 

Kommentar 

Mycket bra att det finns återkoppling från nationell och internationell nivå.  

Gärna mer policyinformation. 

Knepig fråga. "En policyprocess", där analytikerna kan spela en viktig roll, är ju inget glasklart 
och strukturerat.  

Respondenter: 3 
 

  

 
 

 
 

 

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

Årskonferens 



Årskonferens 

Skulle gärna vilja, men tiden räcker inte alltid till. 

BRP+ 

Respondenter: 4 
 

  

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

Det har varit väldigt värdefullt för mig att vara med, särskilt när jag var ny i min roll som 
analytiker i regionen, men det finns fortfarande ett stort värde för mig att vara med.  

Stämma av mot innehållet i andra aktiviteter som samlar samma målgrupp. Raps-dagrana, 
supercrosskonferens m fl. Nu får man höra samma föresläsning flera gånger. 

Allt viktigare med regionala analyser av olika slag så detta behövs verkligen! 

Bra grej! 

På frågan om vilka tidigare Reglabs analytikernätverk-arrangemang jag deltagit på var jag 
tvungen att välja ett som föregick det som hölls 11/11. I själva verket har jag endast deltagit 
11/11. 

Respondenter: 5 
 

  


