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Kommentar 

Nya kontakter, inspiration och idéer 

Bra prioritering att driva digitalisering som ett spår. Området förändras så snabbt att även om jag 
jobbar med det så är en nära omvärldsbevakning viktig. 

Bra val av lokalen, bra upplägg av dagarna och workshopsen 

Det var inspirerande. Strukturen var bra. Ni skapade trygghet i gruppen. Vi hade roligt 

Gillar Reglabmetodiken med föreläsningar, bikupor/grupparbeten, alltid bra behållning hem. 
Inspirerande med besök på smarta platser 

Respondenter: 5 
 



  

 

Om annat, ange vad du har uppskattat mest 

Allmän och bred kunskap inom digitliseringsområdet 

Kanske nära erfarenhetsutbyte men att "jobba fram ett gemensamt synsätt på frågan även om 
förutsättningarna är olika" 

Det var svårt att välja ett!!! Tycker att många av ovan hänger samman. 

Kombinationen av goda exempel, spetskunskap, metod och nätverk är otroligt viktigt 

Alla delar ovan är otroligt värdefulla. 

Respondenter: 5 
 

  

 

Kommentar 

Fler kvinnliga föreläsare  

Ja, fast området är brett och deltagarna kommer in med olika perspektiv och behov. Då blir det en 
utmaning om man har ett operativt/strategiskt perspektiv eller intern/externt organisations 
perspektiv  

Respondenter: 2 
 

  



4. Är det något du saknat? 

Kanske att få ta del av hur näringslivet arbetar och erfarenheter från andra länder. Som man båda 
kan inspireras av. 

Kanske lite flera internationella utblickar 

Nej 

Ännu mer tid att prototypa  

Högre chefer som ska fatta beslut 

Fler kvinnliga förebilder 

Fortsättning. Det är lätt att det blir ett tekniskt perspektiv på det hela eftersom det var många 
bredbandskoordinatorer som deltog. Även om det tillsätts digitaliseringkoordinatorer så är jag 
övertygad omatt det behövs mer förändringsledningskompetens 

Inget så där spontant. 

Respondenter: 8 
 

  

 

Kommentar 

Respondenter: 0 
 

  

 

Kommentar 

De har varit generellt bra, men jag skulle som jag sagt tidigare velat ha fler kvinnliga inspiratörer 
med spetskunskap 

Respondenter: 1 
 



  

 

Kommentar 

ny organisation där formerna för digitaliseringsarbetet i stort inte satt sig. För egen del har jag inte 
tidigare så mycket deltagit operativt i detta arbete. Mitt mål var att se och lära vilket infriats. 

Jag tycker att jag gjort mitt bästa att dela min kunskap, men samtidigt försökt lyssna in för att höra 
vad andra tycker och tänker 

Respondenter: 2 
 

  

 

Kommentar 

Men det gör inget, innehållet har varit bra och relevant.  

I workshopar ja men delmomenten, nja. 

Har inte försökt 

Det har jag väl, men jag har nog inte tagit chansen. 

Respondenter: 4 
 

  

 



 

 

Kommentar till föregående fråga om hur du upplevde mötesformerna 

Bra blandning mellan att ta in ny information samt workshop och samtal. 

Mycket givande och engagerande 

Kreativt  

Väl genomtänkta och givande! 

De flesta träffar har liknat varandra men med varierande innehåll, jag tycker att det känts 
anpassade för ämnet vi jobbat med 

Många nya grepp att ta med sig hem och använda 

Bra kombination av dialog och information.  

Ibland för små lokaler 

Respondenter: 8 
 

  

 

Kommentar 

Sunny och Max har bidragit positivt till projektet och spritt energi och glädje!  

Respondenter: 1 
 



  

 
 

 
 

 

Något annat område du vill kommentera när det gäller ledningens prestationer 

Satte 4 i betyg på sakkunskap, det tycker jag är bättre än om de skulle haft 5. 

Pedagogiken kanske saknas ibland 

Jag förväntade mig inte expertkunskap från ledarna, bara processkunskap och det fanns det gott 
om. 

Bra arrangerat i ett svårnavigerat område 

Inget speciellt 

Respondenter: 5 
 



  

 

Kommentar 

Speciellt Norrbotten Västerbotten och det har vi ett stort behov av. Vi har inte haft det tidigare. 

Respondenter: 1 
 

  

 

Kommentar 

Vi startar ett nätverk i länet nu med den nya digitaliseringskoodinatorn som kommer. Då får denne 
en flygande start 

Respondenter: 1 
 

  

 

Kommentar 

Inom erbjudandet kring digitaliseringskoordinator. 

Vårt digitaliseringsarbete har inte tagit fart ännu, men när det gör det så har jag många kunniga 
kollegor runt om i landet att kontakta  

Vi har samverkan både inom digidelkonferens, kultur i glesaste landsbygd och i smarta hållbara 
byar. Det har tagit extra fart under projekttiden 

Respondenter: 3 
 



  

 
 

 

Kommentar 

Vi har införskaffat en catch mikrofon :-) 

Vi har inte påbörjat vårt digitaliseringsarbete på det sättet ännu, men jag kommer ha nytta av det så 
snart vi kan börja 

i digidelkonferensen 

Respondenter: 3 
 

  

 

Kommentar 

Ja men jag saknar ledningsfunktioner från myndigheter som kan lägga med sina perspektiv på 
utvecklingen. 

BRa att kunna referera och relatera till andra i Sverige  

Respondenter: 2 
 



  

 

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

Fler träffar norr om Stockholm. 

Jag tror att detta lärprojekt hade vunnit på att fortsätta under en längre period. Det är efter dessa 
träffar som vi börjar mogna i diskussionerna.  

Respondenter: 2 
 

  
 


