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Omdömen för föredrag genomförda av Dag Lotsander
Conductives ”Lean samhällsbyggnadskonferens” 2013
Här kommer utvärderingen från Conductives lean samhällsbyggnadskonferens 4-5 februari 2013.
Betyg sätts på en skala 1-6, där 6 är bäst.
Framförande
Innehåll

5,48
5,52

Den skriftliga feedback som fanns var följande: ”Fler och längre pass av en sådan suverän
lärare/person som Dag.”
Bäst på plats i år igen  Mvh / Jacob Bäckström, projektledare

Föreläsning för CFL i Söderham
Svar på frågan ”Hur bedömer du föreläsarens ämneskompetens?” var 40 st ”Mycket bra” och 3 st
”Bra”, vilket gav betyget 3,93 av max 4,0.
På frågan ”Hur bedömer du föreläsarens förmåga att förmedla budskapet?” gav publiken betyget
3,84 av max 4,0.
Referens: Gunnar Skoglund

IT-South konferensen
Vi vill härmed tacka för ditt intressanta och givande föredrag i Malmö. Utvärderingarna av
föreläsarna kunde göras på fyra sätt: mycket bra, bra, godtagbar och mindre bra. Av IT-Souths
deltagare ansåg 90,3% att du var mycket bra och 9,7% att du var bra. Detta göra att du var den mest
populära av våra föreläsare. Grattis!
Christine Hansson, arrangör IT-South konferensen

itSMF-mässan
Utvärdering av föreläsningarna enligt skalan: 6= utmärkt, 5=mycket bra, 4=bra, 3=godkänt, 2=mindre
bra, 1=dåligt.
Personer som svarat på frågan om Dag Lotsander: 69 st (Medelvärde: 5,51 - högst av 21 talare)
Utmärkt
Mycket bra
Bra
Godkänt
Mindre bra
Dåligt

60,3%
31,7%
6,3%
1,6%
0%
0%

Vattenfall lean-kickoff
10. How do you rate session four; The Toyota Way by external speaker Dag Lotsander?
Very good:
Good:
Not so good:
Not good at all:

87,2%
12,8%
0%
0%

SSI-konferensen
Tack än en gång för att du talade på SSI-konferensen 2008. Du och en annan talare ligger på samman
nivå med de högsta omdömena från deltagarna. Snittet för innehåll och presentation för övriga
talare ligger runt 3,5.
Här är utvärderingen för dig (skalan är 1-5):
Avsnittets innehåll
4,45
Presentationsskicklighet
4,57
Kommentarer från utvärderingen: Mycket engagerande och kärnfull presentation, bra material och
ett tydligt budskap. Toppbetyg! Väldigt intressant! Eloge för engagemang! Väldigt intressant. Bra
med föreläsare som tar exempel och historier från riktiga livet. Mycket intressant och inspirerande.
Har beställt boken! Mycket inspirerande föreläsare. Toyotas förändringsarbete är imponerande.
Lars-Ola Lundqvist, Support Services Institut

KommIT-konferensen
Besöktes av 130 personer, främst IT-chefer i kommuner och landsting. Totalt hölls 18 presentationer.
Vi har fått ett fantastiskt gensvar från såväl utställare som deltagare. Enkäten som gjordes bland
konferensens deltagare visade att ditt föredrag fick det högsta betyget av alla! Skala 1-5. Snittet var
3,5. Ditt värde toppade: 4,6.
Tack för ett bra genomfört föredrag! / Lennart Smith, IT-strateg, Söderhamns kommun

