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Statistik -  
 
 
 

 
 
 

 

Kommentar 

Veldig kunnskapsrike deltakere, bra prosess og læring mellom deltakerne 

Har varit ett mycket bra projekt som gjort att processen på hemmaplan tagit fart och innehållet i 
lärprojektet blir ett stöd i det fortsatta arbetet. 

Svårfångat tema. Men viktigt.  

Otroligt bra förutsättningar för att lära känna mina kollegor i landet 

Respondenter: 4 
 



  

 

Om annat, ange vad du har uppskattat mest 

Jag vill klicka i alla ovanstående alternativ, då jag ser nätverksbyggandet, goda exempel och allt de 
andra som mkt viktigt för mig i min roll 

Träffa andra som jobbar med samma saker 

Hemläxorna! 

Respondenter: 3 
 

  

 

Kommentar 

Ja, det har varit en givande process, men det är viktigt att vi fortsätter processen 

Respondenter: 1 
 

  

4. Är det något du saknat? 

Tycker att möte i Malmö, som uppstart var bra, med medverkan från målgruppen. Möte nummer 3 i 
Stockholm var bra, när goda exempel lyftes. Kanske att det sista mötet hade tjänat på inspiration 
och utifrån perspektiv på lite högre nivå.  



Litt mer praksiseksempler 

Kopplingen mellan integration och jämställdhet. 

Nej, hade nog lite fel förväntningar på seminarie serien när den startade men den har växt positivt 
med tiden. 

Mer forskning och kunskapshöjande inslag 

Analyser, exempel på metodarbete, ev forskning på området 

Skulle önskat fler röster från övriga aktörer som akademin, af, migrationsverket etc. 

Att hemläxorna skulle ha varit tvär dimensionella, att vi hade fått samverkat mer med varandra, inte 
bara under träffarna utan också mellan.  

Nej 

Nej, jag räknar med att vi kommer att fortsätta som nätverk och därifrån fylla ev luckor 

Jag tycker gruppen var allt för stor och spretig. Det regionala utvecklingsuppdraget är tillräckligt 
komplext och att tänka in integrationsperspektivet där borde legat i fokus redan från dag ett. Många 
var nya i sin roll inom en region med det uppdraget och behövde den kompetensen också för att 
koppla ihop de båda uppdragen. 

Mer forskningsbaserat 

Det var jättebra att man fick träffa målgruppen där i början, det hade varit fint att träffa dem på slutet 
också för att testa några av idéerna som vi hade. Det var också jättebra på slutet när vi fick skriva 
upp vad vi skulle konkret göra när vi kom hem, om en expert hade kunnat titta på detta, och gett 
feedback(typ hur tänker ni här, gör såhär istället), så hade det ju varit bra 

Nej 

Nej 

Mer tid till konkreta metoder och verktyg. Den dag vi hade det blev bara en halvdag.  

Respondenter: 16 
 

  

 

Kommentar 

Lärprojektet har ju egentligen inte handlat så mycket om integration i sig utan om våra roller och 
organisation, system, struktur samt verktyg mer än integration. Och det har varit mycket bra och 
skulle frågan handlat om det skulle jag ge en femma. 

Inte direkt, mer om hur vi jobbar eller inte jobbar med integration. 

Ja, det har varit givande att ta in kunskapen men känner att jag skulle ha kunnat tagit mer om 
förutsättningarna hade varit rätt under hösten. 

Respondenter: 3 
 



  

 

Kommentar 

Efter varje gång har jag åkt hem inspirerad av det jag hört i föreläsningarna. Vissa som har klargjort 
saker och ting, andra som inspirerat och också gjort så att man får tänka ett varv till. 

Sista dagens sista föreläsning (forskare från Stockholm) var spretig och svårgreppbar. 

Respondenter: 2 
 

  

 

Kommentar 

SOm delaktig i arbetsgruppen har jag bidragit mycket både till innehållet och under träffarna förstås 
utifrån min egen kunskap och erfarenhet men också utifrån min organisation. Karoline har varit en 
mycket bra processledare och hemläxorna har gjort att alla bidragit till innehållet och med kunskap 
och erfarenheter. Upplägget med mycket dialog och reflektion under träffarna har också gjort att 
alla på något sätt bidragit. 

Positivt med hemläxorna som gjort att man deltagit aktivt. 

Men vi kunde ha synkat oss bättre internt. Nu blev jag ensam företrädare - varpå det har varit 
svårare 

Vi är lite efter på detta området, så vi fick väldigt mycket från de andra regionerna, och jag är rädd 
att de inte fick lika mycket tillbaka 

Det tog ett tag innan jag förstod att kulturens dialog med civilsamhället var en efterfrågad 
kompetens.  

Respondenter: 5 
 



  

 

Kommentar 

Vi har vid varje träff fått ge synpunkter på innehållet och arbetsgruppen har på så sätt anpassat 
träffarna. Karoline har varit suverän vad gäller lyhördhet och även anpassat tid och utrymme för 
dialog eller annat under mötets gång. 

Kanske... har inte reflekterat över det.. 

Det kändes väl som att programmen för träffarna var rätt spikade 

Respondenter: 3 
 

  

 
 

 

Kommentar till föregående fråga om hur du upplevde mötesformerna 

Tycker att Karoline som processledare gjort ett mycket bra arbete och att Cattis och Tobias bidragit 
i hög utsträckning 

Variert og bra prosess 

Se tidigare kommentarer om Karoline som processledare. Stor variation med diskussioner två och 
två, tre och tre, i grupp, vid borden, stående. Använt väggarna för information/våra hemläxor mm. 
Hon har sammanställt det som sägs med nyckelord och illustrativt under pågående diskussion. 



Upplever alla som engagerade. 

Vi har träffats vid 4 tillfällen/6 dagar och det har varit väldigt mycket tid till dialoger. Det behöver 
vara en bättre balans mellan dialoger/reflektioner med andra och ny kunskap för att man inte ska 
prata om samma saker.  

Mötesformerna har varit OK men RegLab borde lägga mer energi på att ha processledare som 
också är insatta i ämnet i fråga. Nu är det ofta proffesionella konsulter på processledning o 
workshops. När inte processledarna är insatta i frågorna uppfattar de inte nyanserna och var de bör 
stanna upp etc 

bra 

Bra med olika ställen i Sverige 

De följde väl rätt traditionellt Reglabs upplägg 

Gruppen var allt för stor och för spretig. Se tidigare kommentar. 

En mycket proffsig inköpt konsult Karin Botheim 

Respondenter: 11 
 

  

 

Kommentar 

Karoline har varit suverän, se tidigare kommentarer. Tobias har bidragit med sina erfarenheter och 
inspirerat på ett mycket bra sätt.  

se föregående svar 

Engagerade och tydliga. 

Schema och tider bör följas bättre. 

Bra, det är en lärprocess även för dem 

Respondenter: 5 
 

  

 
 



 
 

 

Något annat område du vill kommentera när det gäller ledningens prestationer 

I två fall har frågan om diskriminering mottagits med tveksamhet, och lättja över att andra frågor 
bröt diskussionen. Är det jobbigt att prata om den aspekten?  

Jag kan bara bedöma Karoline och Tobias. 

Det finns både för och nackdelar med att processledaren inte har kunskap i sakfrågan. 

Ledningen har gjort så gott de kunnat utifrån de förutsättningar de har men om de inte är insatta i 
ämnet blir det en obalans när tyngdpunkten ligger på formerna istället för innehållet. 

bra 

Det har nog varit lite ostrukturerat i slutet av sessionerna 

För lite fokus på det regionala utvecklingsuppdraget och integration i kombination. Min nya kollega 
som just börjat jobba med detta uppdrag upplever fortfarande att hen inte förstår vad som som är 
vad. Alltså, hur man kan o bör tänka integration kopplat till det regionala utvecklingsuppdraget. Det 
är den kombon som är svår. De flesta i gruppen, uppfattade jag hade goda kunskaper inom 
integration men saknade det regionala utvecklings o tillväxtperspektivet och vissa även det 
uppdraget vilket gjorde att förvirring uppstod. 

Karin Botheim höjde den samlade bedömningen av ledningen 

Respondenter: 8 
 



  

 

Kommentar 

Jättebra med många nya kontakter med de som jobbar med samma frågor som jag själv. När vi 
träffats vid flera tillfällen blir det inte så svårt att ringa. 

Deltagarna varierade en del, det hade varit lättare att skapa kontakter i en mindre men stabil grupp 

Respondenter: 2 
 

  

 

Kommentar 

För att stöta och blöta arbetet med integrationsstrategi t ex. 

Framförallt genom att många är i samma fas, så tror jag också att vår träff hösten 2017 kommer att 
ge frukt för fortsatt samarbete i frågan 

Respondenter: 2 
 

  

 

Kommentar 

Jag har bytt sakområde i min arbetsroll, annars hade jag garanterat gjort det. 

Respondenter: 1 
 



  

 
 

 

Kommentar 

Vi använde oss av processkartan på den egna enheten. 

Det är snarare att det har förtydligat verktyg och metoder som vi delvis redan använde och på så 
sätt stärkt möjligheten att använda dessa. 

Har inte hunnit 

Respondenter: 3 
 

  

 

Kommentar 

Mycket och vi ska påbörja arbetet med att tydliggöra regionens roll och göra det genom en 
integrationsstrategi som ska spridas internt och internt. 

Vilket är det sammantagna resultatet?  

Respondenter: 2 
 



  

 

19. Finns det något ytterligare du vill tillägga för utvecklingen av kommande aktiviteter inom 
Reglab? 

Vi kommer att fortsätta träffas i ett nätverk och Reglabs stöd i det blir viktigt.  

Bra processledare i form av Karolina.  

bra 

Lärandet har redan resulterat i förändringar i min organisation  

Förlägg mer träffar norr om sthlm Inkludera departementen mera Fortsätt arbete med integration 
trots att det är borta från villkorsbrevet, det är nu utmaningarna med sysselsättning är i fokus... Hur 
gör andra och hur lär vi oss av varandra? 

Tänk på att vi som åker långt har lite svårt att upprätthålla ett fullständigt engagemang ända till kl 
16.00. Det kan vara smart att avsluta 15.00 istället för 16.00 

Gör gärna olika inriktningar på lärprojekten men bjud hellre in färre deltagare med samma 
grunduppdrag. TVV:s arbete för att stärka jämställd regional tillväxt är ett gott exempel. Alt är det 
bättre att inte kalla det regional utveckling och xxx.  

Jag tycker att fler av Reglabs lärseminarier kan byggas enlig denna model(dvs med hemläxor, att få 
träffa målgruppen, att reflektera mycket, att behöva kontkata andra aktörer som del i hemläxan 
osv). Att man går från det stora(nationellt) till det lilla) 

Respondenter: 8 
 

  


