
Effektutvärdering 2016

av
Praktisk Projektledning 2013-2015

97 % rekommenderar kursen till 
en kollega eller bekant 

Allmänt

339 av 1179 personer har svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 29%
• Av de som svarat:

– deltog 89 personer 2013
– deltog 122 personer 2014
– deltog 128 personer 2015

• Deltagare per ort
– Göteborg 88
– Linköping 28
– Malmö 44
– Stockholm 158
– Uppsala 20



Känner du dig säkrare i din roll i projekt nu än före 
utbildningen?

2%

31%

52%

15%

Inte alls

Delvis

Säkrare

Mycket säkrare

67% känner sig säkrare eller mycket säkrare, inkluderas de som
uppfattar sig som delvis säkrare innefattas 98%

Använder du det du lärde dig på kursen?

44%

39%

12%

5% Använder regelbundet
vissa delar av det jag lärde
mig under kursen, 150
Prövat på att tillämpa
delar av det vi gick igenom
på kursen, 132
Har inte kommit igång
ännu, 39

Arbetar som före kursen,
16

83% har använt det de lärde sig på kursen,
varav 44% använder det regelbundet.
Endast 5% jobbar som före kursen.



Hur stor nytta har du själv haft av utbildningen?
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Mycket stor nytta

99% upplever att de har haft nytta av utbildningen.
72% upplever stor eller mycket stor nytta.

Hur stor nytta har din organisation haft av att du deltog 
i utbildningen?
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Ingen nytta
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Mycket stor nytta

93% upplever att organisationen har haft nytta av utbildningen.
56% upplever stor eller mycket stor nytta.



Hur bedömer du kursledarens insats?
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Mycket bra

96% anser en bra stund (flera år) efter kursen att kursledarens
Insats var bra eller mycket bra.

Vilket totalomdöme ger du kursen idag?
(flera år efter utbildningen!)
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Medelvärde 8,43 


