
UTVÄRDERING
8 FEBRUARI 2023

Elite Marina Tower I Saltsjöqvarn

R E A L  M E E T I N G S
T E M A :  B O S T A D



Efter genomförandet av Real Meetings Bostad 2023 fick samtliga deltagare en enkät för
utvärdering av eventet. Enkäten är anonym och resultaten presenteras nedan. 

Antal frågade:
Antal svar*:
Svarsfrekvens*:

102
64
63%

Snittbetyg 
Koncept:
Dagen:
Programmet:

4,5 av 5
4,2 av 5
3,9 av 5

Vad tycket du om lokalerna?
Fantastiska:
Mycket bra:
Hyfsade:
Dåliga:
Inget svar:

16
42

5
0
1

Kommer du att delta på framtida Real Meetings?
Definitivt:
Sannolikt ja:
Förmodligen inte:
Absolut inte:

21
25

2
0

Ett axplock av de kommentarer som lämnats:
Ni lyckades väl med bredden av föreläsningar om rådande ekonomiska tillståndet och mänskliga
föreläsningar. Daniel Sundvall var väldigt bra och märkte i rummet vad tyst det var under hela
föreläsningen.

Ytterligare ett tillfälle att träffa kompetenta personer, nya och gamla bekantskaper, och utbyta
erfarenheter och tankar, delvis utanför det som jag i vardagen/vanliga fall kommer i kontakt med. Mkt
nyttigt.

Kontakter, inspiration och nya kunskaper.

Jag fick en dag att stanna upp och få lite tid för reflektion och inspiration.

Bra forum för nätverkande, ger nästan direkta möjligheter. Även intressant med lite vidare/andra
perspektiv i ett avslappnat format. Tar även med mig att det finns en bred konsensus kring att även
om det är lite tuffare just nu så ser det ljusare ut framöver.

Möten i de mindre samtalsgrupperna gavs tillräckligt med tid för att alla skulle få sitt sagt och en viss
fördjupning var möjlig - det gav ett mervärde, jämfört med att bara lyssna på korta inlägg som det
ofta är. Att samtal i mindre grupper både på för- och eftermiddagen gav också möjligheter att leta
upp "rätt" personer under pauserna.

Gick ifrån dagen energifylld och med bra kontakter, såväl gamla som nya

Konceptet att träffa intressanta personer i en avslappnad miljö, att kasta kavajen och delta i ett
körbattle gör att det blir mycket mer personligt. Även en bra samtalsöppnare nästa gång man ses i ett
annat sammanhang.

Bra nätverk och det var bra nivå på diksussionerna då alla var högst kompetenta inom respektive
område.



Svar nr 6:

Vad tyckte du om konceptet Real Meetings? (Betygskala 1-5): 5
Betygsätt gärna dagen som helhet. (Betygskala 1-5): 5
Vad tyckte du om lokalerna på Elite Marina Tower: Mycket bra
Vad tyckte du om programmet? (Betygskala 1-5): 4
Vilket eller vilka av de olika momenten tyckte du var bäst? Gillar konceptet där det inte finns någon publik -
alla är delaktiga i samtalen.
Vad skulle kunna göra konceptet ännu bättre?
Sammanfatta i korthet dina intryck från dagen och vad du tar helst med dig: Knutit kontakter och lyssnade in
på branschen.
Kommer du att delta i framtida Real Meetings-event? Definitivt
Har du några andra medskick till oss? Hoppas jag blir inbjuden fler gånger

Svar nr 12:

Vad tyckte du om konceptet Real Meetings? (Betygskala 1-5): 4
Betygsätt gärna dagen som helhet. (Betygskala 1-5): 4
Vad tyckte du om lokalerna på Elite Marina Tower: Mycket bra
Vad tyckte du om programmet? (Betygskala 1-5): 4
Vilket eller vilka av de olika momenten tyckte du var bäst? Bra inledning och format (intervju/livepodd) Bra
med riksdagspolitiker, saknade kommunpolitikerna (svårflörtade/upptagna?)
Vad skulle kunna göra konceptet ännu bättre? Kanske även Boverket, Lantmäteriet, Länsstyrelsen skulle
kunna vara intressanta?
Sammanfatta i korthet dina intryck från dagen och vad du tar helst med dig. 
Kommer du att delta i framtida Real Meetings-event? Definitivt
Har du några andra medskick till oss? Grupp två vann körtävlingen! … och luftgitarren var bäst. ;)

Svar nr 50:

Vad tyckte du om konceptet Real Meetings? (Betygskala 1-5): 3
Betygsätt gärna dagen som helhet. (Betygskala 1-5): 3
Vad tyckte du om lokalerna på Elite Marina Tower: Fantastiska
Vad tyckte du om programmet? (Betygskala 1-5): 2
Vilket eller vilka av de olika momenten tyckte du var bäst? Rundabordssamtalen
Vad skulle kunna göra konceptet ännu bättre? Mera samtal mindre trams
Sammanfatta i korthet dina intryck från dagen och vad du tar helst med dig: För lite fastighetsrelaterat. Man
offrar inte en dag för att sjunga eller att lyssna på fd kriminella.
Kommer du att delta i framtida Real Meetings-event? Sannolikt ja
Har du några andra medskick till oss? 

Svar nr 64:

Vad tyckte du om konceptet Real Meetings? (Betygskala 1-5): 5
Betygsätt gärna dagen som helhet. (Betygskala 1-5): 5
Vad tyckte du om lokalerna på Elite Marina Tower: Mycket bra
Vad tyckte du om programmet? (Betygskala 1-5): 5
Vilket eller vilka av de olika momenten tyckte du var bäst? Första intervjun ar kanon!!! Jag gillar även
rundabordssamtalen.
Vad skulle kunna göra konceptet ännu bättre?
Sammanfatta i korthet dina intryck från dagen och vad du tar helst med dig: Det var så roligt att återknyta
kontakten med så många och att de vill ha fortsatt kontakt och att jag agerar som deras bollplank.
Kommer du att delta i framtida Real Meetings-event? Sannolikt ja
Har du några andra medskick till oss? Tack för att ni tänkt igenom detta så väl och för god genomförande
kraft!

Slumpmässigt utvalda svar:



Fråga Lou AB
Org.nr. 559221-9660

info@fragalou.se
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