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(siffror inom parentes anger antal personer som svarat ungefär likadant) 
 
Plus 
Margareta gav en energiinjektion/inspiration (4) 
Bra tips/idéer om hur vi kan strukturera upp arbetet bättre i projektet (3) 
Jättebra presentation (3) 
Tydlighet (2) 
Tankeväckande (2) 
Bra verktyg/modeller (2) 
Sök inte projekt om du inte vet vart du ska 
Ger råg i ryggen, ger mod 
Upplägget av föredragningen – att ta upp förväntningar hos gruppen i rummet 
Egen reell erfarenhet som du delade med dig av/ Konkreta exempel 
Varierat föredrag 
Flexibiliteten utifrån frågeställningarna 
Att det under dagen har belysts såväl möjligheter som svårigheter med projektledarskap 
Många tänkvärda frågeställningar – mycket att tänka kring när jag kommer hem 
Intressant och givande dag 
Bra föreläsare 
Margaretas föreläsning väldigt värdefull 
All peppning jag fått i form av att jag ser att jag tänker och jobbar ”rätt” 
Påminnelse om hur viktigt det är med delmål hela vägen fram till slutmålet 
Att bli påmind & uppmärksammad på sina egna brister och förtjänster i arbetet 
Möjlighet att diskutera med andra och ta del av deras erfarenheter 
Egen målsättning lst uppdrag/projektmål 
 
Minus/ möjligheter 
Tiden som togs upp av extern utvärderare för reflektioner/kommentarer (2) 
Kunde gått djupare in på vissa aspekter = mer tid (3) 
Mer tid till egen reflektion eller i grupp 
Skulle kunnat vara längre, men då uppdelat på flera träffar så man ser att man jobbar rätt (typ återträff??) 
Att konstatera att projekt många gånger formuleras efter anvisningar 
Hade gärna hört lite mer om strategier för hur man kan styra upp riktningen under projektets gång om man 
märker att det drar åt fel håll 
Inga minus 
Synd med avbrott mitt i 
Att det ibland känns lite svårt att applicera det som sagts på just gällande verksamhet (för mig och oss) fast jag 
tycker samtidigt att du till allra största utsträckning lyckats anpassa informationen efter den målgrupp vi utgör 
Omskakande med ”dina” fakta, men en stor möjlighet till att förändra inställning och syn på arbetssätt 
Mycket på en gång i huvudet, svårt att hinna smälta 
Att man gått på i ullstrumporna… 
Möjlighet: att det bara kan bli bättre 
Möjlighet: ta vara på de tankar/idéer som väckts 
 
Intressant 
Allt. Hela dagen har varit intressant (2) 
Vi väljer hur vi använder vår tid (2) 
Projektledarrollens möjligheter och omöjligheter (2) 
Höra dina erfarenheter och tips som stöder mitt eget arbete ökar entusiasm att arbeta vidare 
Måldiskussionen/informationen – tydligheten hos uppdragsgivarna – var tuffare 
Våga säga nej, i högre grad 
Att få konkreta tips på hur man kan förbättra sitt projektledarskap 
Vänt på en del tankegångar/ Varför göra detta och detta? 
Alla reflektioner som kom fram 
Blivit påmind om många metoder som jag använt mig av i tidigare projekt, men tyvärr ej använt nu – ännu…i 
nuvarande projekt 
Att se sig själv och reflektera över sin roll 
Nya perspektiv på sitt arbete 
Att lyssna på andras erfarenheter 
 

Förutom PMI:n svarade 15 personer på 
Länsttyrelsens utvärderingsenkät.  Vid 
Margaretas programpunkt  Projektledning, 
gavs följande svar på påståendet ”mitt 
helhetsomdöme är mycket positivt” 
 

Omdöme Antal svar 
1 Instämmer inte 0 
2 0 
3 0 
4 Instämmer helt 10 (100 %) 
Deltog ej 5 


