
Industrins förnyelse

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

13 20 26 42% 26
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Svar 26

Hur bedömer du lärprojektet ”Industrins förnyelse" som helhet? 

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Mycket bra” och 1 ”Mycket dåligt” 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


Sammanslagningen mellan handläggare och analytiker har inte funnit sina former, för stort fokus på enskilda analysfrågor...
Anonymous

Har tyvärr inte kunnat närvara i den utsträckning jag hoppats på så jag har lite svårt att bedöma.
Anonymous

Anonymous

har varit mycket bra enskilda föreläsare. Har saknat de regionala diskussionerna och hur vi ska kunna nyttja detta utifrån utmaningarna. Men
det kommer vi få jobba på hemma. Förhoppningsvis har lärprojektet gett oss mer kunskap om behovet. Sedan tycker jag det var synd att de
första processledarna försvann, starten och första mötet var bra, sedan tappade jag den röda tråden lite..
Anonymous

Lärprojektet gav mig värdefulla perspektiv på hur jag kan verka inom mitt projekt.
Anonymous

Bra med möte mellan strateger/utvecklare och analytiker. Bra med blandning av teori och mer praktiska exempel.
Anonymous

Jag har missat ett tillfälle, men tycker över lag det varit bra. Hade kanske önskat lite mer utrymme för diskussion/interaktivitet mellan deltagare.
Anonymous

Det var överlag ett bra lärprojekt men ibland hade jag lite svårt att veta vad jag skulle använda kunskapen till. Mest uppskattade jag metod och
analysdelarna - en bra idé! - men de hade kunnat vara ännu bättre och mer utvecklade för att ge ännu mer.
Anonymous

Kommentar 



Erfarenhetsutbytet Möjlighet att ta del av
goda exempel

Möjlighet att ta del av
spetskunskap och
aktuell forskning

Möjligheten att
tillsammans med

andra utveckla
användbar

metodkunskap

Nätverksbyggandet Inspiration till
nytänkande och nya

satsningar

Annat
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1 Erfarenhetsutbytet 0 (0 %)

2 Möjlighet att ta del av goda exempel 1 (3.85 %)

3 Möjlighet att ta del av spetskunskap och aktuell forskning 21 (80.77 %)

4 Möjligheten att tillsammans med andra utveckla användbar metodkunskap 1 (3.85 %)

5 Nätverksbyggandet 2 (7.69 %)

6 Inspiration till nytänkande och nya satsningar 1 (3.85 %)

7 Annat 0 (0 %)

Svar 26

Vad har du uppskattat mest? 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


Inga svar

 



Som nummer två att utveckla användbar metodkunskap
Anonymous

Men alla andra saker är också viktiga.
Anonymous

Även erfarenhetsutbyte var värdefullt
Anonymous

Spetskunskap, ny forskning tillsammans med erfarenhetsutbytet och nätverkande har gett inspiration till nytänkande och nya satsningar
Anonymous

Jag uppsakttade föreläsningarna, både forskning och goda exempel eftersom, det är svårt att själv hinna med att omvärldsbevaka. Men även
möjligheter att nätverka och byta erfarenheter med andra regioner är viktigt för ett bra reglab-projekt.
Anonymous

Kommentar 
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Svar 26

Tycker du att lärprojektet som helhet uppfyllt dina förväntningar?

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Ja, absolut” och 1 ”Inte alls” 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


Samma sak. för lågt deltagande för att veta säkert.
Anonymous

Deltagandet motsvarade mina förväntningar
Anonymous

Lite gör mycket akademi. Saknar statistikworkdhoppen
Anonymous

Hade hoppats på mer stöd utifrån att lärprojektet hjälpt oss mer att få ihop det inom regionala samarbetet i varje län....eller att vi kanske fått
höra mer om någon region som hittat bra former för samverkan för att samordna, stötta och driva industriutveckling.
Anonymous

Hade en förhoppning om att lärprojektet även skulle sammanföra analytiker med utvecklare. Tycker att det, framförallt mot slutet, ändå blev
parallella spår. Det diskuterades en ev. fortsättning, men då endast utifrån ett analytiker-spår. Det blev inte riktigt det mötet mellan analytiker
och utvecklare som jag förväntat mig.
Anonymous

Hade inga klara förväntningar, men projektet bidrog till lärande och kontakter..
Anonymous

Kommentar 



Nej men något som jag kanske kommer att sakna. Jag tycker att det vore synd om vi inte formulerade insikter från lärprojektet och bidrog till att
pröva analyser för metodutveckling.
Anonymous

Eftersom tiden för nätverkande inte varit prioriterad så kunde flera av träffarna ske på länk för att undvika för mycket resande.
Anonymous

Fler exempel på verksamheter där regionen har varit drivande, eller navet. Exempelvis batterifabriken som visar på den goda samverkan och
praktiska exempel.
Anonymous

Se ovan
Anonymous

Längre föreläsningar.
Anonymous

se ovan
Anonymous

Fler databaser och stöd i form av nationella underlag/analyser som möjliggör regional nedbrytningar och jämförelser!
Anonymous

Det kändes som alla hade samma bild över problemen så jag skulle vilja ha fokus på lösningar. Dessutom saknade jag koppling till miljö och
klimat
Anonymous

vilka utmaningar man hade och vad som inte gick så bra i projektet
Anonymous

Mer konkret metod och analys! Gärna med fler konkreta exempel på vad man kan göra och hur. Kanske vissa pass hade kunnat vara lite mer
workshop-inriktade?
Anonymous

Är det något du har saknat?  
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Svar 26

Upplever du att din kunskap och kompetens inom området industrins stukturomvandling
ökat genom lärprojektet?

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Ja, absolut” och 1 ”Inte alls” 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


Beror på samma orsak som tidigare
Anonymous

bra bredd, bra presentationer, bra diskussioner från alla regioner som deltog
Anonymous

Slagit ihjäl några myter, fördjupat vissa kunskapet och bidragit med inspiration...
Anonymous

Jag hade väldigt begränsade förkunskaper
Anonymous

Kommentar 
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Svar 26

Hur bedömer du sammantaget de föreläsare/inspiratörer som deltagit?

 Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Generellt mycket bra” och 1 ”Generellt mycket
dåliga” 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


Ibland lite väl teoretiskt problematiserande
Anonymous

Det fanns några delar som troligen skulle vara praktiska exempel vi kunde vara utan. De gav inget och var inte kopplade till ämnet.
Anonymous

Ibland lite väl akademiska. Jag är mest intresserad av resultat och tolkningar (även om seriösa metoder är viktiga).
Anonymous

Bra överlag
Anonymous

Kommentar 



Ja Nej, inte i den utsträckning jag/vi borde
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2 Nej, inte i den utsträckning jag/vi borde 13 (50 %)

Svar 26

Upplever du att du och din organisation bidragit med kunskap och erfarenheter till
innehållet? 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


Vi har inte bidragit mer än i samtalen, vilket förvisso är mer än inget men jag/vi hade kunnat förbereda oss mer.
Anonymous

Var tyvärr sjuk vid ett av tillfällena. Samt att det inte finns resurser för att hinna med att ha möten på hemmaplan mellan träffarna, i bästa fall
samåkning.
Anonymous

Förstår inte frågan.
Anonymous

Hade behövts medverkan från våra egna analytiker, som har begränsad kompetens inom dessa områden...
Anonymous

Beror främst på bristande kunskap
Anonymous

Kommentar 



1 2 3 4 5
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 1 0 (0 %)

2 2 7 (26.92 %)

3 3 13 (50 %)

4 4 2 (7.69 %)

5 5 4 (15.38 %)

Svar 26

Tycker du att du som deltagare har haft möjlighet att påverka innehållet i lärprojektet?

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Ja, absolut” och 1 ”Inte alls” 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


Svårt att säga, jag har hoppat in som ersättare 3 av 4 gånger och inte haft "ägarskap" i projektet. Tror vi hade kunnat påverka mer om vi velat
och haft tid/resurser...
Anonymous

Kommentar 



Varierande?

Engagerande?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 2 3 4 5 Svar

Varierande? 0 (0 %) 2 (7.69 %) 11 (42.31 %) 11 (42.31 %) 2 (7.69 %) 26

Engagerande? 0 (0 %) 1 (4 %) 8 (32 %) 14 (56 %) 2 (8 %) 25

Hur upplever du att mötesformerna varit?

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Ja, mycket” och 1 ”Inte alls” 



Reglab-formatet är ofta satt enligt en viss mall, med föreläsning som följs av kort gruppdiskussion och samtal i rummet. Det är inget fel med
det, men en utveckling vore att ha några fler enskilda reflektionsstunder. Dvs innan en gruppdiskussion, uppmana till enskild tankar och
noteringar. Kanske också ha pass med lite mer styrda diskussioner. Eller använda digitala hjälpmedel som menti för att samla in åsikter från
hela rummet, och inte bara de som är bekväma med att prata inför stor grupp.
Anonymous

Gärna lite mer interaktion och erfarenhetsutbyte med andra regioner... Annars bra mix av föreläsningar, inspiration, mingel, diskussion, mm
Anonymous

Kommentar 
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Svar 25

Hur tycker du att ledarna för lärprojektet fungerat?

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Mycket bra” och 1 ”Mycket dåligt” 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


Ok, men de har inte gjort något större intryck. Har de inte bytts ut under projektet? Men information och administration har funkat bra!
Anonymous

Kommentar 



Sakkunskap inom området

Kunskap om processledning och lärande

Engagemang

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 2 3 4 5 Svar

Sakkunskap inom området 0 (0 %) 0 (0 %) 4 (16 %) 14 (56 %) 7 (28 %) 25

Kunskap om processledning och lärande 0 (0 %) 0 (0 %) 9 (36 %) 11 (44 %) 5 (20 %) 25

Engagemang 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (4.17 %) 14 (58.33 %) 9 (37.5 %) 24

Hur bedömer du ledningens prestationer inom följande områden:

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Mycket bra” och 1 ”Mycket dåligt” 



Varierande
Anonymous

Annat 
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Svar 26

Har du skapat nya kontakter genom lärprojektet?

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Ja, många” och 1 ”Inga alls” 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


Några få, men hade gärna hunnit prata lite mer med fler...
Anonymous

Till viss del
Anonymous

Kommentar 
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Svar 26

Tror du att du kommer att få användning av dina nya kontakter i ditt arbete?

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Ja, absolut” och 1 ”Nej, troligen inte” 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


Vissa personer kan vara nyttiga att hålla fortsatt kontakt med!
Anonymous

Kommentar 
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Svar 25

Har du redan använt dig av dina nya kontakter i arbetet? 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


Ja men inte i relation till lärprojektets tema eller inriktning
Anonymous

Kommentar 
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Svar 26

Har lärprojektet bidragit till nya verktyg, metoder och/eller modeller som du bedömer att
du kan använda i ditt arbete?

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Ja, absolut” och 1 ”Inte alls” 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


Mer av kunskapsuppbyggnad än faktiskt metod att tillämpa. Men inspiration att vilja utveckla metoderna!
Anonymous

Tankesätt, inte metoder .
Anonymous

Kan ej svara på detta
Anonymous

inte än
Anonymous

Möjligt, några tips var mer konkreta än andra, men eftersom jag inte själv jobbar som analytiker har jag svårt att tillämpa modellerna själv...
Anonymous

Oklart men förhoppningsvis
Anonymous

Kommentar 
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Svar 25

Har du redan använt dig av använt dig av de nya metoderna eller verktygen i ditt arbete? 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


Inga svar

Kommentar 
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Svar 25

Upplever du att lärprojektet sammantagna resultat är relevant och användbart?

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Ja, absolut” och 1 ”Inte alls” 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


Inspiration, kunskap och kontakter är alltid bra att ta med!
Anonymous

Kommentar 
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Svar 25

Bedömer du att din organisation kommer att ha nytta av att du deltagit i lärprojektet?

Ange på en skala 1-5, där 5 motsvarar ”Ja, absolut” och 1 ”Inte alls” 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=819874&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


Jag hoppas det, men vi behöver mer egna resurser både för analys och processtöd för att kunna göra konkret nytta i dessa frågor...
Anonymous

Oklart eftersom jag inte arbetar med dessa frågor till vardags. Om vi får ett uppdrag kopplat till temat blir det säkert användbart
Anonymous

Kommentar 



Pröva olika format för läraktiviteter, måste det vara fyra workshops på plats med ömsom föreläsningar och gruppdiskussioner på plats? Kan
Reglab facilitera andra sorts utvecklingsträffar, fysiskt eller digitalt? Facilitering betyder inte nödvändigtvis operativ organisering utan kanske
mer att tillhandahålla kontakter och verktyg för självorganiserande labb som sedan kan byta erfarenheter och visa upp sitt arbete på
motsvarande årskonferenser?
Anonymous

Det måste finnas alternativ till att alltid behöva reflektera i grupp....
Anonymous

Tydligare definition av respektive lärprojekts mål
Anonymous

Mycket bra genomfört!! Viktigt att industrin synliggörs är ett regionalt perspektiv. Kul och viktigt om det kan bli ett fortsatt projekt tills med SCB.
Anonymous

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


