
 

 

Kongressutvärdering 2020 

92 kongressdeltagare mottog enkäten och 63% svarade. Nedan finns en sammanställning av 

svaren. 

1. Var det första gången du var med på en kongress? 

 Antal Procent 

Ja 31 53% 

Nej 27 47% 

Total 58 100% 

 

2. Jag fick relevant information inför kongressen (upplägg, innehåll och hur 

det går till)  

 Antal Procent 

jag håller helt 

med 

43 74% 

jag håller 

delvis med 

13 22% 

jag håller 

delvis inte 

med 

2 3% 

jag håller inte 

alls med 

0 0% 

kan inte svara 0 0% 

Total 58 100% 
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3. Jag kände att jag kunde följa med i kongressförhandlingarna 

 Antal Procent 

jag håller helt 

med 

25 43% 

jag håller 

delvis med 

30 52% 

jag håller 

delvis inte 

med 

3 5% 

jag håller inte 

alls med 

0 0% 

kan inte svara 0 0% 

Total 58 100% 

 

4. Har du deltagit vid något av utbildningstillfällena inför kongressen?  

 Antal Procent 

Ja 45 78% 

Nej 13 22% 

Total 58 100% 

 

5. Fick du tillräckligt med information för att kunna använda dig av systemen 

på kongressen? 

 Antal Procent 

Ja 45 100% 

Nej 0 0% 

Kan inte svara 0 0% 

Total 45 100% 
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6. Jag tyckte det var enkelt att använda kongresstekniken (yrkande, begära 

ordet och röstning i TecViz) 

 Antal Procent 

jag håller helt 

med 

35 60% 

jag håller 

delvis med 

21 36% 

jag håller 

delvis inte 

med 

2 3% 

jag håller inte 

alls med 

0 0% 

kan inte svara 0 0% 

Total 58 100% 

 

7. Jag tyckte det var genomförbart att mötas digitalt (Zoom) 

 Antal Procent 

jag håller helt 

med 

38 66% 

jag håller 

delvis med 

13 22% 

jag håller 

delvis inte 

med 

6 10% 

jag håller inte 

alls med 

1 2% 

kan inte svara 0 0% 

Total 58 100% 
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8. Jag fick tillräckligt bra tekniskt stöd under kongressen 

 Antal Procent 

jag håller helt 

med 

44 76% 

jag håller 

delvis med 

8 14% 

jag håller 

delvis inte 

med 

0 0% 

jag håller inte 

alls med 

0 0% 

kan inte svara 6 10% 

Total 58 100% 

 

9. Vanligaste åsikterna om vad som var bra respektive sämre med att 

genomföra kongressen digitalt kontra med ett fysiskt möte. (28 svarade, 

nedan är ett axplock) 

Bra:  

• Slipper resor och boende, bättre för miljön 

• Snabbt och effektivt 

• Lättare att ställa frågor och begära ordet, mindre nervöst att tala inför folk 

• Lätt att följa. och göra omröstningar  

• Mer demokratiskt när fler kan följa kongressen hemifrån 

 

De vanligaste svaren rörde att slippa resor samt det är mer effektivt. 

 

Sämre:  

• Saknar socialt umgänge och nätverkande 

• Saknar kollegialt utbyte 

• För få pauser, svårt att hålla focus och koncentration 

• Saknar fördjupande diskussioner i pauser, under lunch/middag 

• Kan inte lobba bakom kulisserna för egna förslag 

• Svårare att hålla tidsgränsen, tidspressat 
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• Saknade de informella diskussionerna med andra kongressdeltagare där man kunde få 

bakgrund och bättre förståelse  

• Ansträngande att sitta på ett digital mote under två dagar 

• Saknade sociala/peppande/underhållande inslag, t ex inbjuden talare 

 

De vanligaste svaren rörde saknaden av det fysiska motet och social samvaro, samt att det är 

ansträngande med digitala heldagsmöten.   

 


