
Reglab - Kulturella och kreativa näringar - uppföljningsenkät 
 
 
 
 

 
 
 

 

Kommentar 

Relevant, ganska bra nivå, trevligt med lokala inslag och bra balans mellan dialog och 
presentations/workshops/föreläsningar. 

För mycket samma idéer och röster om KKN  

Hade kanske väntat mig lite mer spjutspetslärande och lite större engagemang och uppgifter att 
lösa/redovisa mellan seminarietillfällena. Det är ju ett lab! 

Relevant och inkluderande för olika målgrupper och erfarenhet. 

Har gett mig en bra bas och förståelse för KKN 

Respondenter: 5 
 



  

 

Om annat, ange vad du har uppskattat mest 

Alla ovan, det var tyvärr omöjligt att välja en! 

Respondenter: 1 
 

  

 

Kommentar 

För mycket som var lika 

Det blev aldrig någon fördjupning i något ämne, utan pratades mest runt omkring allt... 

Respondenter: 2 
 

  

4. Är det något du saknat? 

Inblandning av andra myndigheter utöver Tillväxtverket. 

Lite mer framtid 

Skulle har varit bra med fler exempel, presentationer och annan input från de som driver projekt 
som kan räknas till den absoluta spetsen inom KKN 



Ett "start-kit" - hur börjar vi? En handlingsplan eller en kreativgrupp? 

Fler dimensioner med näringsidkare och aktörer med ett marknadstänk. För mycket kulturpolitisk 
orientering med bidrag i fokus.  

fördjupade diskussioner om regionernas roll ang kkn 

V g se svar under fråga 1. 

medverkan av t ex Kulturrådet som deltagare eller som programpunkt. Hur arbetar EU och 
omvärlden med just kkn? 

Kanske att få in mer näringslivsperspektivet. David och Lotta representerade mer för mig den 
kulturella sektorn och det hade varit spännande att få in det traditionella biten också. 

Mer koppling till den konstnärliga kärnan. 

Inget jag kommer på. 

nej 

Tid att borra djupare i olika frågor och perspektiv 

Respondenter: 13 
 

  

 

Kommentar 

Respondenter: 0 
 

  

 

Kommentar 

Ganska ojämnt, en del jättebra, en del tvärtom 

Väldigt blandat så svårt att ge gemensamt betyg 

Respondenter: 2 
 



  

 

Kommentar 

Jag borde ha begärt 15 minuter för att berätta om vårat projekt 

Inte säker på hur frågan är ställd men jag svarar utifrån att jag menar att jag har varit aktiv och 
delaktig igenom de fyra seminarierna - och bjudit på vår erfa och synpunkter. 

Respondenter: 2 
 

  

 

Kommentar 

Eva är en mycket lyhörd och fantastisk processledare, det var hon som stod för det 
framåtsyftande med ett helhetstänk. Nätverkstan bidrog inte till det. 

Har inte försökt så jag vet faktiskt inte 

Har inte haft det behovet.  

Det har varit väldigt bra interaktivitet och Eva har också "krävt" det av oss vilket är superbra! 

Respondenter: 4 
 

  

 

 



Kommentar 

Eva- Superbra! David och Lotta mindre bra 

Lite besviken på dem. Känns som att de kör "på gamla meriter" - siffrorna och fakta de jobbar 
med är gamla vid det här laget och de sa samma sak i stort sett varje träff. Hade betydligt högre 
förväntningar då jag hört mycket gott om dem. 

Jag hade hoppats på mer fördjupning från dem istället för de generella ytliga diskussionerna.  

Evas insats har varit proffsig, ordningssam, ambitiös i upplägg och genomförande. Nyttiga 
workshops! Där hade jag trott att Nätverkstan skulle ha levererat mer än vad de gjorde. Upplever 
att de inte tillförde energi och nya metoder för lärande. 

Respondenter: 4 
 

  

 

Kommentar 

Respondenter: 0 
 

  

 

Kommentar 

Utmaningen är att i en stressad vardag faktiskt ta sig tiden och lyfta blicken, tänka efter och 
jobba framåt... 

Respondenter: 1 
 

  

 



Kommentar 

Men kommer att ta kontakt med vissa på sikt i mitt arbete 

Respondenter: 1 
 

  

 
 

 

Kommentar 

Men planerar 

På sätt och vis. Seminarierna har också bekräftat och stärkt min uppfattning vilket gör att jag 
fått mer validitet i det fortsatta arbetet. 

I arbetet med en handlingsplan för KKN så sneglar jag på andra exempel på handlingsplaner 
och/eller strategier. 

Respondenter: 3 
 

  

 

Kommentar 

Nivån behöver utvecklas med flera röster.  

Respondenter: 1 
 



  

 

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

Jag hade önskat presentationsrundor med alla deltagare.  

Även om det på många sätt är givande att åka runt i landet tar det också väldigt mycket restid i 
anspråk. Tänker då främst på Umeå och Karlskrona där det blev många timmar på resa. Ibland 
kanske man kan rationalisera och träffas på orter där dit många kan resa enkelt. Kunde också 
varit kul med några fler kreativa inslag under dagarna, det var mycket "föreläsning" med ppt. 
Kanske ett Open Space eller annan workshopaktivitet kunde varit aktuellt. 

Tack för en väldigt bra seminarieserie! 

Mer internationella kontakter från europeiska regioner.  

Viktigt med dokumentation av det som vi gör - gärna via nya digitala och innovativa metoder - 
men kan vi inte få till det så är en rapport i Pdf bättre än inget :-)! 

Bra med tvådagars-tillfällen för tid för nätverkande. Bra att förlägga i olika regioner, med olika 
styrkor och erfarenheter. Bra med många inspirerande exempel. Jag tycker om när en del är 
teoretisk: omvärldsspaning, kunskap, egen utvärdering av sina regionala förhållanden. En del är 
inspiration: de som är bäst i världen, de lokala goda exemplen och även erfarenheter som kanske 
inte gått så bra, men som man kan lära av. En del att analysera de regionala förutsättningarna 
för utveckling, med ny samverkan och nya metoder/verktyg. 

Keep up the good work! Eva och Reglab är fantastiskt duktiga. Ska även själv ta ansvar och 
förmedla till Reglab om jag/vi får en idé på aktivitet. 

Gärna ännu fler goda exempel 

Se om det går att skapa utrymme för fler diskussioner mellan regioner/kommuner/landsting för 
att lära sig mer om varandra förutsättningar och lösningar. Kanske sammanställa/sammanfatta de 
mest grundläggande förutsättningarna eller ställningstagandena som gäller för respektive 
deltagande område - tänker t ex på hur man är organiserade, vad man har för styrdokument att 
förhålla sig till osv. Det ser så väldans olika ut och kan vara svårt att förstå det. Kanske göra en 
adresslista, gärna med foto, med deltagarnas uppgifter för att skapa ännu bättre förutsättningar 
för användande av ny kunskap, nya kontakter osv. 

Respondenter: 9 
 

  


