
Uppföljning 

Lärprojektet Kompetensförsörjning – prognos och framsyn som helhet  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Kommentar 

Lärprojektet har inneburit att vi fått diskutera och utbyta erfarenheter från väldigt olika 
förutsättningar. Vi har också fått input från myndigheter som är berörda samt ökat samarbetet 
med några av dem, ffa YH-myndigheten.  

Mycket värdefullt med kontakter utanför det egna länet, särskilt för mig som är nybörjare vad 
gäller arbetet med regionala kompetensfrågor. 

Respondenter: 2 
 



  

 

Om annat, ange vad 

Kontakter med departement och myndigheter. 

Att vi samlat kunnat möta statliga nivån/aktörer för konstruktiv diskussion. 

Respondenter: 2 
 

  

 

Kommentar 

Jag var tveksam att gå in i projektet från början men projektet har gett mig mer än jag 
förväntade mig. 

Respondenter: 1 
 

  

Är det något du saknat i projektet? 

Processledarstöd, någon som utmanat oss och fått oss att reflektera. 

Egentligen inte då vi alla inblandade hade väldigt mycket på hemmaplan parallellt och de flesta 
av oss hade en ”ny” situation att hantera inom etableringen av kompetensplattformarna. Det 
finns dock potential att utveckla och fördjupa arbetet tex med arbetet och tillgången på 
prognoser och analyser samt fördjupat arbete med behovsinventering. 



Tid, förankring i den egna organisationen är viktigt.  

Då vi kom in sent har det varit fullt upp med det som varit. 

Att alla de fem statliga myndigheter, som har i uppdrag att samordna sina kompetensanalyser, 
hade deltagit. Men det är ju planen framöver. 

Har inte varit med i hela projektet utan kommit med på slutet så det är svårt att säga. 

Man skulle satsat mer på att bjuda in föreläsare med viktig kunskap inom branscher eller olika 
områden som arbetsmarknad och skola och utbildning. 

Respondenter: 7 
 

  

 

Kommentar 

Jag har kunnat plocka "russin" ur lärprojektskakan och förhoppningsvis även bidragit att dela med 
mig av mina egna "russin". 

Respondenter: 1 
 

  

 

Kommentar 

Att alla föreläsare och inspiratörer skulle vara 100 % är osannolikt men jag upplever att en 
mycket stor andel har varit bra. 

Respondenter: 1 
 



  

 

Kommentar 

Absolut, det har alla inblandade gjort i större eller mindre utsträckning. 

I förhållande till hur många träffar jag varit med på så tycker jag det! 

Respondenter: 2 
 

  

 

Kommentar 

Jag bedömer att vi har kunnat påverka i mycket stor utsträckning, vi kanske skulle kunnat 
påverka ytterligare men de flesta av oss har kanske haft svårt att se vad vi skulle behöva 
diskutera utöver det vi gjort. 

Respondenter: 1 
 

  

 



 

 

Kommentar när det gäller frågan om hur du har upplevt mötesformerna 

Ganska så, traditionellt.... 

Bra att mötas i olika miljöer 

I början var det ovant att förväntas ha en så stor delaktighet i mötena men allt eftersom så har 
man kommit in i det och inledningen med Kraftmetoden gjorde att vi hade en trygghet i gruppen 
som gjorde att man kunde bidra med mer. 

Viktigt med samtalsledarare och tydligt syfte för mötesformerna så att inte några personer eller 
organisationer tar allt utrymme.  

Bra, en del tid utanför programmet har givit en hel del användbara kontakter 

Bra med dialogen. Ett öppet och tryggt klimat i gruppen. Man vågar säga ”dumma saker” och 
vågar ställa ”dumma frågor”.  

Bra möten där alla varit engagerade och bidragit till innehållet. Viktigt med tid för reflektion och 
framtidssyftning. 

Respondenter: 7 
 

  

 

Kommentar 

Var inte med från början men det verkar som Lennart dragit ett stort lass, vilket han har gjort på 
ett bra sätt. Men man kan ju sätta sig in i att ta den rollen är ganska tupp eftersom vi alla 
befinner oss i ett uppbyggnadsarbete på hemmaplan. 

Ledarna har bidragit med att vi kunnat ha en mycket öppen dialog och gjort det lätt att 
kommunicera 

Respondenter: 2 
 



  

 
 

 
 

 
 

 

Kommentar 

Projektet har inneburit att vi redan nu kommunicerar våra frågor och funderingar direkt med 
varandra via mail eller telefon, ett mkt bra nätverk att samarbeta i. 

Respondenter: 1 
 



  

 

Kommentar 

Oavbrutet! 

Har redan haft! 

Respondenter: 2 
 

  

 

Kommentar 

Kontinuerligt kommunicerar vi med varandra.  

Respondenter: 1 
 

  

 

Kommentar 

Jag har kunnat ta med mig delar både praktiskt och teoretiskt som jag redan använder. 

Kanske främst nya sätt att tänka. Blivit utmanad i tankemönstren. 

Ja, och jag har fått bekräftat att den modell vi arbetar efter fungerar. 

Respondenter: 3 
 



  

 

Kommentar 

Absolut! De exempel vi fått på hur andra regioner arbetar går att använda på hemmaplan. 

Respondenter: 1 
 

  

 

Kommentar 

Vilket är det sammantagna resultatet? Att vi går vidare i ett nätverk? Vi har ju inte enats om en 
särskild modell eller arbetssätt. Det går inte, vi är så olika i länen.  

Respondenter: 1 
 

  

 

Finns det något ytterligare du vill tillägga för utvecklingen av kommande lärprojekt inom 
Reglab? (Vill du inte skriva något klicka på "pilknappen" för att avsluta utvärderingen) 

Viktigt att förankra deltagande på hemmaplan, så att organisationen skapar utrymmen för 
RegLab arbete. 

Det skulle kanske vara bra att även vara en remissinstans för olika frågor. 

Respondenter: 2 
 

  
 

 


