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PMI från utbildningsdagen Ansiktet utåt – om service och jämställt 
bemötande i Ljungby kommun den 25 maj 2010. Förmiddagen 
 
Siffror inom parentes anger hur många som svarat ungefär likadant. 
 

Plus 
Får mig tänka till hur jag bemöter/tankeställare/tankeväckande (7) 
Bra föreläsare/framträdande (2) 
Intressant (2) 
Inspirerande/ föreläsare 
Alltid nyttigt med ett positivt tänkande 
Diskussioner med nya människor ”byta bord” 
Tänkvärt ”aha” såhär är det ju! 
Viktigt att prata om detta med bemötande hela tiden i organisationen 
Tack för att du delar med dig av dina upplevelser 
Utvecklande, satte fingret på mycket 
Hur man agerar i sitt arbete 
Tack så mycket 
Bra balans att Margareta talade och vi diskuterade 
Föreläsaren öppen, talar tydligt, skojig 
Stor igenkänningsfaktor och många tankar 
Viktiga och intressanta situationer som togs upp som exempel = lätt att förstå och komma ihåg 
Engagerad föreläsning 
Handlat om bemötande och inte enbart om jämställdhet 
Allt var mycket bra 
Lärorikt 
 

Minus 
Inget minus/kommer inte på något (10) 
Mer diskussioner hade varit önskvärt (2) 
Korta diskussioner, alla kom inte till tals 
Svårt när deltagarna har olika arbetssituationer 
Tidsbrist 
Mer personutveckling än jämställdhet 
Lite för mycket på kort tid 
 

Intressant 
Bemötande är grunden till all kommunikation  
Allt om bemötande! 
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PMI från utbildningsdagen Ansiktet utåt – om service och jämställt 
bemötande i Ljungby kommun den 25 maj 2010. Eftermiddagen 
 
Siffror inom parentes anger hur många som svarat ungefär likadant. 

Plus 
Intressant/mycket intressant (4) 
Klart/Tydligt (3) 
Engagerad (2) 
Trevlig presentation med mycket bra exempel (från sitt eget liv) (2) 
Underhållande, positivt 
Konkretiserat besvärliga teorier bra vilket gjort det enklare att förstå 
Bra att kunna läsa ”ant.” på mailen 
Att ge varandra mer feedback 
Du talar med en sån inlevelse så att man verkligen lyssnar på vad du vill förmedla 
Många bra och vettiga exempel. Exempel tagna ur vardagssituationer – nära verkligheten = något 
man kan leva sig in i = något man kommer ihåg! 
Allt var plus! 
Kände igen mycket av situationerna du berättade om 
Du verkar rättfram o bra! 
Bra framträdande gjorde kursen intressant 
Trevligt framförande 
Tydliga förklaringar 
Bra med både fakta och exempel 
Mycket tänkvärda saker 

Minus 
Inget minus/kommer inte på något (4) 
Gruppdiskussionerna tycker jag saknade återkoppling (2) 
Mera tid 
För mycket tid på gruppdiskussioner 
Kanske för många jag exempel 
Gester 
Svårt att ge kritik på ett bra sätt 
Att jag missade första timman… 
Jag tyckte att den mesta informationen kändes uppenbar och att det gäller att använda sitt sunda 
förnuft 
Lite överdrivet i vissa exempel 

Intressant 
Diskutera i grupper 
Kroppsspråk måste jag fundera mera på 
Har väckts flera tankar angående bemötande 
Personkännedom 
Att du har provat många yrken 
Dina personliga reflektioner! Var de invävda eller talade du om vilka de var och därmed skilde dem 
från andras/forskning (de var väldigt bra) 
Betyg: TOPPEN! 
Innehållet! Mycket bra!! Är jättenöjd och ser fram emot uppföljningen i november 
Många intressanta frågor som väckte tankar 
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