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Kommentar 

Mycket bra att vi inte kom från samma organisation = bra blandning i gruppen 

Bra träffpunkt, men saknade fullföljande av innehållsmässiga frågeställningar.  

behovsorienterat och anpassat utifrån de frågeställningar och behov som finns ute i landet  

deltog ej under hela projektet 



Respondenter: 4 
 

 

 

Om annat, ange vad du har uppskattat mest 

Jag har lyssnat väldigt mycket! 

Respondenter: 1 
 

 

 

Kommentar 

Delvis, men samtidigt ojämn utveckling i regionerna som bidrog till en viss otydlighet i fokus vid 
samlingarna. Liten interaktion i gruppen mellan sammankomsterna tror jag. 

deltog ej under hela projektet 

Tyvärr varierade deltagarna från de olika regionerna. 

Respondenter: 3 
 



 

 

Är det något du saknat när det gäller lärprojektet? 

Nej 

Tydligare och mer systematiskt fokus på faktorer som påverkar förverkligande av digitala agendor i 
regionerna. Bra att utbildningsfrågorna lyftes tydligt i sammanhanget. 

Respondenter: 2 
 

 

 

Kommentar 

Bättre överblick. Men olyckligt att så många inte hängde med till slutet, vet inte vilka orsaker som 
fanns för att vissa regioner föll bort. 

Svårt säga då jag varit med vid så få tillfällen. Blev inviterad så sent 

Respondenter: 2 
 

 

 

Kommentar 

De som var den dag jag deltog var mycket bra 



Respondenter: 1 
 

 

 

Kommentar 

Både ja och nej - för mig har det varit viktigt att lyssna och lära 

Har i alla fall försökt... 

Ja åtminstone den dag jag deltog. Bra även få nätverka med andra 

Respondenter: 3 
 

 

 

Kommentar 

Ledningen fångade bra upp att utbildningsfrågorna krävde en egen mässa. Vi gav kanske inte så 
mycket input som vi kunde ha gjort? 

Ja som jag uppfattade det vid den dag jag deltog 

Respondenter: 2 
 

 

 



 

 

Kommentar till föregående fråga om hur du upplevde mötesformerna 

Bra att vi suttit i grupper , diskuterat , Bra med besök i Kista och I karlstad - gav mycket 

Jag förväntade mig att fylla på med kunskapslägen. Då fungerar det bra med presentationer 

Alla fick komma till tals, positivt. Kändes dock ibland lite ad-hoc, fast säkert med goda ambitioner. 

deltog endast under en träff 

Bra när jag deltog och hade turen träffa en som rapporterade vid nästa möte då jag inte kunde 
delta. 

Respondenter: 5 
 

 

 

Kommentar 

Ordning och reda och humor!! 

Olyckligt att innehållsledningen inte fanns med vid avslutningen. Borde funnits något skriftligt 
budskap eller märkts på annat sätt att vi knöt ihop säcken. Hur samarbetade innehålls- och 
processledarna mellan sammankomsterna? Innehållsmål och processmål kändes lite otydliga. 

Respondenter: 2 
 



 

 
 

 
 

 

Finns det ytterligare något område än de som nämndes i föregående fråga där du bedömde 
att ledningens prestationer var bra eller dåligt 

rätt grabbigt.... 

Uppgifter som gavs till deltagarna följdes inte alltid upp. Bristande aktiviteten i gruppen mellan 
sammankomsterna borde lyfts. Likaså betydelsen av närvaro av så många som möjligt, även om 
det är ”frivilligt” 

med mångfald är jag osäker på vad som åsyftas. 

Respondenter: 3 
 



 

 

Kommentar 

Respondenter: 0 
 

 

 

Kommentar 

Respondenter: 0 
 

 

 

Kommentar 

Ta del av underlag t ex 

Respondenter: 1 
 



 

 

Kommentar 

Respondenter: 0 
 

 

 

Kommentar 

Både i det regionala arbetet men oxå i vardagsarbetet. 

Ser inte riktigt vad det skulle vara som var nytt? 

Respondenter: 2 
 

 

 

Kommentar 

Relevans och användbarhet god, men kunde ha blivit högre betyg med tydligare fokus och process. 
Men vi deltagare har också ansvar att ta tillvara tillfällen som ges. 

Respondenter: 1 
 



 

 

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

Fortsätt med samma typ av upplägg! 

Vi hade kunnat ta del av lärprojektet i större grad - om vi i praktiken hade formulerat en Digital 
Agenda. Formerna hos oss är ote klara för det än. 

Kanske satsa mer krut på identifiering av de viktigaste frågeställningarna/faktorerna och 
bearbetning av dessa över tid. Digitalisering viktigt område att följa upp, bra att Reglab 
uppmärksammar det! 

Bättre framförhållning på information om mötena 

Respondenter: 4 
 

 

 

 


