
Medlefors konferensutvärdering 5–6 september, 2012
Antal erhållna enkätsvar: 37

Vad tycker du om konferensen som helhet? Antal svar på frågan: 37 av 37 (100%) 

Ange betyg i en skala 1 till 5 med 1 som lägsta och 5 som högsta betyg

(1) 1 0 0%

(2) 2 0 0%

(3) 3 0 0%

(4) 4 16 43,2%

(5) 5 19 51,4%

(6) Uteblivet svar 2 5,4%

Medelvärde 4,62

Median 5

Jan Larssons föreläsning "Metoder för bedömning av arbetsförmåga" Antal svar på frågan: 37 av 37 (100%) 

Ange betyg i en skala 1 till 5 med 1 som lägsta och 5 som högsta betyg

(1) 1 0 0%

(2) 2 2 5,4%

(3) 3 12 32,4%

(4) 4 14 37,8%

(5) 5 8 21,6%

(6) Uteblivet svar 1 2,7%

Medelvärde 3,84

Median 4

Gun Johanssons föreläsning "Arbetslivets betydelse för att människor med nedsatt 
hälsa ska kunna vara kvar i jobb"

Antal svar på frågan: 37 av 37 (100%) 

Ange betyg i en skala 1 till 5 med 1 som lägsta och 5 som högsta betyg

(1) 1 0 0%

(2) 2 7 18,9%

(3) 3 9 24,3%

(4) 4 12 32,4%

(5) 5 7 18,9%

(6) Uteblivet svar 2 5,4%

Medelvärde 3,68

Median 4

Skapat: 2012-09-07 Johan Furberg, Skellefteå kommun 1 av 4



One-to-one-möte 1 Antal svar på frågan: 37 av 37 (100%) 

Ange betyg i en skala 1 till 5 med 1 som lägsta och 5 som högsta betyg

(1) 1 0 0%

(2) 2 0 0%

(3) 3 3 8,1%

(4) 4 12 32,4%

(5) 5 20 54,1%

(6) Uteblivet svar 2 5,4%

Medelvärde 4,57

Median 5

One-to-one-möte 2 Antal svar på frågan: 37 av 37 (100%) 

Ange betyg i en skala 1 till 5 med 1 som lägsta och 5 som högsta betyg

(1) 1 0 0%

(2) 2 1 2,7%

(3) 3 4 10,8%

(4) 4 11 29,7%

(5) 5 18 48,6%

(6) Uteblivet svar 3 8,1%

Medelvärde 4,49

Median 5

One-to-one-möte 3 Antal svar på frågan: 37 av 37 (100%) 

Ange betyg i en skala 1 till 5 med 1 som lägsta och 5 som högsta betyg

(1) 1 0 0%

(2) 2 0 0%

(3) 3 4 10,8%

(4) 4 11 29,7%

(5) 5 22 59,5%

(6) Uteblivet svar 0 0%

Medelvärde 4,49

Median 5

Ruth Mannelqvists föreläsning "Arbetsförmåga i sjukförsäkringen - ett möte mellan 
juridik och medicin"

Antal svar på frågan: 37 av 37 (100%) 

Ange betyg i en skala 1 till 5 med 1 som lägsta och 5 som högsta betyg

(1) 1 0 0%

(2) 2 0 0%

(3) 3 1 2,7%

(4) 4 8 21,6%

(5) 5 28 75,7%

(6) Uteblivet svar 0 0%

Medelvärde 4,73

Median 5

Skapat: 2012-09-07 Johan Furberg, Skellefteå kommun 2 av 4



Lars-Erik Sjöblom, ESF-rådet, ”Nästa programperiod” Antal svar på frågan: 37 av 37 (100%) 

Ange betyg i en skala 1 till 5 med 1 som lägsta och 5 som högsta betyg

(1) 1 1 2,7%

(2) 2 2 5,4%

(3) 3 9 24,3%

(4) 4 18 48,6%

(5) 5 7 18,9%

(6) Uteblivet svar 0 0%

Medelvärde 3,76

Median 4

Paneldebatt med Kurt Kvarnström (s), Eva Lohman (m), och Solveig Zander (c) Antal svar på frågan: 37 av 37 (100%) 

Ange betyg i en skala 1 till 5 med 1 som lägsta och 5 som högsta betyg

(1) 1 0 0%

(2) 2 0 0%

(3) 3 9 24,3%

(4) 4 13 35,1%

(5) 5 9 24,3%

(6) Uteblivet svar 6 16,2%

Medelvärde 4,32

Median 4

Konferensplatsen Medlefors Folkhögskola (information, lokaler, mat, logi, m.m.) Antal svar på frågan: 37 av 37 (100%) 

Ange betyg i en skala 1 till 5 med 1 som lägsta och 5 som högsta betyg

(1) 1 0 0%

(2) 2 0 0%

(3) 3 1 2,7%

(4) 4 5 13,5%

(5) 5 30 81,1%

(6) Uteblivet svar 1 2,7%

Medelvärde 4,84

Median 5

One-to-one möten är en bra form för erfarenhetsutbyte och lärande Antal svar på frågan: 37 av 37 (100%) 

(1) Instämmer 37 100%

(2) Instämmer inte 0 0%

(3) Uteblivet svar 0 0%

Medelvärde 1,00

Median 1

Skapat: 2012-09-07 Johan Furberg, Skellefteå kommun 3 av 4



Övriga synpunkter: Antal svar på frågan: 23 av 37 (62,2%) 

Tråkigt att man i en konf. inom ramen för esf. ej ser det som självklart med mic med tanke på esf's tillgänglighetsperspektiv.

Ett jättebra sätt att få både intresse och kunskapsöverföring med One to one möten. Kanonkoncept :)

1) Fantastisk metod för erfarenhetsutbyte! :)

Överlag mycket bra föreläsare. Sammantaget är spridningskonferensupplägget mycket bra. Överhuvudtaget en mycket bra dag.

One-to-one bör bara vara 2 projekt som möts! Inte fler! Mer tid till paneldebatt!

- Hade alla haft infoblad inkl. kontaktuppgifter så hade det blivit 5.- Jättebra, många fakta och personliga reflektioner i bra 
samtal. Effektivit & energiskapande.

Vid fikat i allmänna utrymmen samt middag/mat så är det väldigt hög ljudvolym. Kan man dämmpa ljudet?! Det hade varit bra att 
få vetskap om vad one-to-one-mötena var, vi som grupp hade nog gjort andra val då. Hade varit bra att få frågor innan på det 
som skulle tas upp på paneldebatten.

Kan det finnas möjlighet att ha föreläsningarna via videolänk? Ger möjlighet för fler att kunna delta om arbetsgivaren inte 
prioriterar alla som är intresserade av att åka på kursen. Arbetsmiljösynpunkt: Hög ljudnivå i lokalen där fikat serverades, kanske 
sätta upp ljuddämpande "kuddar" i taket, eller ngt annat för att minsa bullret.- Hade gärna haft mer tid till frågor efter Jan 
Larssons föreläsning.- Kan det vara smart att deltagarna kan mejla föreläsarna frågor som man vill ha svar på?

Myckte bra och välordnad konferens i en härlig miljö! One-to-one, super! Bra med politiker på plats!

Uppmana gärna projekten att ta med info. blad/broschyr/visitkort el. dylikt att dela ut både i "one-to-one-mötena" men även att 
ge till de som ej hade möjlighet att ta del av just deras "one-to-one-möten" men ändå kan ta med info.blad. Paneldebatt mellan 
Ruth M & Jan L hade varit att föredra! Jag kommer gärna på fler liknande konferenser – de är viktiga! Bra att middagen var 
nästan i direkt anslutning till dagens avslut + få tid efteråt! Tack Stellan & Anna-Maria – ni är proffsiga! Bra program!

Tänk på tillgängligheten – Mikrofon SKA alltid användas. Hade varit bra om företagana varit med och lyssnat på projekten.

Inte tillräcklig ventilation i lokalen!

TACKA ALLA SERVICEPERSONAL. RENT, SNYGGT, GOD MAT m.m. TVÅ INTRESSANTA DAGAR

Saknade kontaktuppgifter på deltagare vid inbjudan om/eller vid första konferensdag. Hade varit intressant att även Jan Larsson 
& Ruth Mannelqvist deltog i paneldebatten.

Tack för bra dagar från mig som "bara" är från folkrörelserna – den idéella sekorn IOGT-NTO rörelsen som i detta sammanhang 
är en del i Aktiv 24 Umeå är stolta av detta gemensamma projekt med Umeå kommun. Jag tror på mera folkrörelseanknytning i 
detta samhällsarbete.

Tacksam att få arbeta för EU-projektet Aktiv 24 i Umeå MVH Sören Jakobsson IOGT-NTO Umeåregionen

Mycket intressant & lärande!

Skicka gärna ut ett mail innan nästa konferens och be oss om tips på föredragshållare! Tack för mig!

Bra blandning mellan föreläsning och "eget möte" med de andra projekten. maten var lika god som vanligt.

Intressant & berikande m politiker medverkan

- Bland bästa jag varit på.- Ruths väckte mycket tankar!- Jättegivande m. paneldebatt!!

En fantastisk konferens. Mycket bra One-to-one + bra tempo i föreläsningar.

- Mycket trevlig och bra konferens. Super god mat!- Alltid lika intressant och lärande att få träffa andra människor som arbetar 
med människor som står utanför arbetsmarknaden/samhället.

Skapat: 2012-09-07 Johan Furberg, Skellefteå kommun 4 av 4


