Utvärdering av ledarskapsdagen, SPIRA, 8:e oktober, 2018
Antal respondenter: 124
Antal svar: 67
Svarsfrekvens: 54,03 %

Kön
Kön
Kvinna
Man
Summa

Kön

Antal svar
41 (61,2%)
26 (38,8%)
67 (100,0%)

Medelvärde
1,4

Standardavvikelse
0,5

Variationskoefficient
35,4 %

Min
1,0

Undre kvartil
1,0

Median
1,0

Övre kvartil
2,0

Max
2,0

Min
1,0

Undre kvartil
1,0

Median
3,0

Övre kvartil
4,0

Max
5,0

Ålder
Ålder
19-30
31-40
41-50
51-60
61+
Summa

Ålder

Antal svar
19 (28,4%)
12 (17,9%)
13 (19,4%)
18 (26,9%)
5 (7,5%)
67 (100,0%)

Medelvärde
2,7

Standardavvikelse
1,3

Variationskoefficient
50,2 %

Sektor
Sektor
Offentlig
Privat
Civilsamhälle
Akademi
Summa

Sektor

Antal svar
26 (38,8%)
25 (37,3%)
1 (1,5%)
15 (22,4%)
67 (100,0%)

Medelvärde
2,1

Standardavvikelse
1,1

Variationskoefficient
55,2 %

Min
1,0

Undre kvartil
1,0

Median
2,0

Övre kvartil
2,0

Max
4,0

Kommentar
Kommun
Student
Student på JU
Student
Egen företagare
Jag är en student som läser sitt tredje år i programmet Industrial Ekonomi och Supply Chain Management på Jönköpings Universitet
Lite för mycket inrikting på näringslivets behov av rekrytering och chefer. Offentlig sektor står inför samma problem så det kanske skulle framgå mer i
presentation på scenen.
Studerande
Student
Student på Jönköping University
Student vid Jönköping University

Tycker du att:
Helhetsintrycket av dagen var bra
Helhetsintrycket av dagen var bra
Instämmer inte alls
Instämmer i låg grad
Instämmer delvis
Instämmer i hög grad
Instämmer helt
Vet ej
Summa

Helhetsintrycket av dagen var bra

Antal svar
0 (0,0%)
0 (0,0%)
4 (6,0%)
20 (29,9%)
43 (64,2%)
0 (0,0%)
67 (100,0%)

Medelvärde
4,6

Standardavvikelse
0,6

Variationskoefficient
13,2 %

Min
3,0

Undre kvartil
4,0

Median
5,0

Övre kvartil
5,0

Max
5,0

Dagen var inspirerande
Dagen var inspirerande
Instämmer inte alls
Instämmer i låg grad
Instämmer delvis
Instämmer i hög grad
Instämmer helt
Vet ej
Summa

Dagen var inspirerande

Antal svar
0 (0,0%)
0 (0,0%)
6 (9,0%)
21 (31,3%)
40 (59,7%)
0 (0,0%)
67 (100,0%)

Medelvärde
4,5

Standardavvikelse
0,7

Variationskoefficient
14,6 %

Min
3,0

Undre kvartil
4,0

Median
5,0

Övre kvartil
5,0

Max
5,0

Dagens faktamässiga innehåll var bra
Dagens faktamässiga innehåll var bra
Instämmer inte alls
Instämmer i låg grad
Instämmer delvis
Instämmer i hög grad
Instämmer helt
Vet ej
Summa

Dagens faktamässiga innehåll var bra

Antal svar
0 (0,0%)
0 (0,0%)
7 (10,4%)
27 (40,3%)
33 (49,3%)
0 (0,0%)
67 (100,0%)

Medelvärde
4,4

Standardavvikelse
0,7

Variationskoefficient
15,3 %

Min
3,0

Undre kvartil
4,0

Median
4,0

Övre kvartil
5,0

Max
5,0

Jag har fått ny kunskap som jag kan använda i mitt nuvarande eller framtida arbete
Jag har fått ny kunskap som jag kan använda i mitt nuvarande
eller framtida arbete
Instämmer inte alls
Instämmer i låg grad
Instämmer delvis
Instämmer i hög grad
Instämmer helt
Vet ej
Summa

Antal
svar
0 (0,0%)
5 (7,5%)
11
(16,4%)
24
(35,8%)
27
(40,3%)
0 (0,0%)
67
(100,0%)

Undre
Övre
MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin kvartil Median kvartil Max
Jag har fått ny kunskap som jag kan använda i mitt nuvarande eller
framtida arbete

4,1

0,9

22,8 %

2,0

4,0

4,0

5,0

5,0

Kommentar
Är ny chef och tycker jag fått ny kunskap som jag tar med mig. TACK
Välordnat. Bra att engagera oss i publiken. Positivt med så mycket studenter.
Bra att blanda fakta med verklighet dvs Sara med Calle. 2 vinklingar som tillsammans blev en helhet.
En del av innehållet var känt sedan tidigare. Men det är alltid väldigt värdefullt att få träffa andra och diskutera och höra på de diskussioner som var efter
varje föreläsning.
Jag tyckte dagen var lärorikt och inspirerande och man kan säkert använda både information och kunskap från föreläsningarna till sitt arbete. Bra Jobbat
teamet.
utvalt och bra, två olika perspektiv men som ändå gick ihop.
Den ena föreläsaren utgick från fakta, och den andra mest från erfarenhet. Från helt olika infallsvinklar. Mycket bra mix :)
Jätte imponerad! Kul och inspirerande dag som stämmer helt överens med flera av de kurser som jag läser i skolan just nu. Dessutom utvecklade föreläsarna
flera av de teorier och som diskuteras i skolan men i ett mer "Verklighetsförankrat" sammanhang. Jätte nöjd!

Dagen har lett till att jag knutit nya kontakter
Dagen har lett till att jag knutit nya kontakter
Ja
Nej
Summa

Dagen har lett till att jag knutit nya kontakter

Antal svar
45 (67,2%)
22 (32,8%)
67 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient Min Undre kvartil Median Övre kvartil Max
1,3
0,5
35,6 %
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0

Kommentar
Det var dock inte mitt syfte med dagen
Hade tyvärr inte tiden att stanna efter för att mingla.
Både ja och nej. Pratade med flera nya kontakter, fick inspel men ingen jag bytte visitkort med:)
Kanske
Hade velat ha ännu mer workshops och diskussionstillfällen! Och även att ni från scenen skulle uppmuntra till att byta bord efter pausen!

Tycker du att:
Sofia Rasmussens föreläsning var givande
Sofia Rasmussens föreläsning var givande
Instämmer inte alls
Instämmer i låg grad
Instämmer delvis
Instämmer i hög grad
Instämmer helt
Vet ej
Summa

Sofia Rasmussens föreläsning var givande

Antal svar
0 (0,0%)
0 (0,0%)
12 (17,9%)
24 (35,8%)
31 (46,3%)
0 (0,0%)
67 (100,0%)

Medelvärde
4,3

Standardavvikelse
0,8

Variationskoefficient
17,6 %

Min
3,0

Undre kvartil
4,0

Median
4,0

Övre kvartil
5,0

Max
5,0

Calle Hageskogs föreläsning var givande
Calle Hageskogs föreläsning var givande
Instämmer inte alls
Instämmer i låg grad
Instämmer delvis
Instämmer i hög grad
Instämmer helt
Vet ej
Summa

Calle Hageskogs föreläsning var givande

Antal svar
0 (0,0%)
0 (0,0%)
4 (6,0%)
17 (25,4%)
45 (67,2%)
1 (1,5%)
67 (100,0%)

Medelvärde
4,6

Standardavvikelse
0,6

Variationskoefficient
13,4 %

Min
3,0

Undre kvartil
4,0

Median
5,0

Övre kvartil
5,0

Max
6,0

Dagens moderator Kerstin Årmann var bra
Dagens moderator Kerstin Årmann var bra
Instämmer inte alls
Instämmer i låg grad
Instämmer delvis
Instämmer i hög grad
Instämmer helt
Vet ej
Summa

Dagens moderator Kerstin Årmann var bra

Antal svar
0 (0,0%)
1 (1,5%)
9 (13,4%)
25 (37,3%)
32 (47,8%)
0 (0,0%)
67 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
4,3
0,8

Variationskoefficient
17,7 %

Min Undre kvartil Median Övre kvartil Max
2,0
4,0
4,0
5,0
5,0

Runda borden-samtal och reflektioner var givande
Runda borden-samtal och reflektioner var givande
Instämmer inte alls
Instämmer i låg grad
Instämmer delvis
Instämmer i hög grad
Instämmer helt
Vet ej
Summa

Runda borden-samtal och reflektioner var givande

Antal svar
0 (0,0%)
1 (1,5%)
16 (23,9%)
29 (43,3%)
21 (31,3%)
0 (0,0%)
67 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient Min Undre kvartil Median Övre kvartil Max
4,0
0,8
19,5 %
2,0
3,5
4,0
5,0
5,0

Kommentar
Hade velat ha mer utav det här då det var väldigt intressant och givande! På så sätt minglar folk mer och delar erfarenhet än att prata över en bit mat. Jag bytt
även bord mellan föreläsningarna för att träffa så många som möjligt och hörs fler perspektiv. Hade varit bra tror jag om man fick in fler ”rutationer” in i
diskutionsdelen eftersom att mingla är ganska så osvenskt, därför kan det behövas ”styras upp lite”.
Väldigt bra med runda borden, kunde även haft dem i början när man kom och fick fikat.
alla delar viktiga, inte minst reflektionen efteråt. Bra med ung panel.
Jag var förberedd på föreläsning, gillar inte att bli indelad i diskussionsgrupper, väljer hellre själv vem jag reflekterar tillsammans med. Vill inte känna att
någon ska be mig berätta om mina reflektioner inför en massa människor.
Även om jag inte knöt några nya kontakter hade jag enorm behållning av samtalen vid vårt bord!
Inte så stor konkurrens om mikrofonen i publiken
Som ung och student kände jag absolut att jag kunde bidra med mitt perspektiv, däremot tyckte jag det var lite svårt att känna att jag fick ut värde av
diskussionerna eftersom frågorna var väldigt mycket riktade till ledarna

Tycker du att:
Kvinnor och män fick lika stort utrymme under dagen
Kvinnor och män fick lika stort utrymme under dagen
Instämmer inte alls
Instämmer i låg grad
Instämmer delvis
Instämmer i hög grad
Instämmer helt
Vet ej
Summa

Kvinnor och män fick lika stort utrymme under dagen

Antal svar
0 (0,0%)
1 (1,5%)
1 (1,5%)
17 (25,4%)
45 (67,2%)
3 (4,5%)
67 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient Min Undre kvartil Median Övre kvartil Max
4,7
0,6
13,7 %
2,0
4,0
5,0
5,0
6,0

Både kvinnors och mäns erfarenheter speglades under dagen
Både kvinnors och mäns erfarenheter speglades under dagen
Instämmer inte alls
Instämmer i låg grad
Instämmer delvis
Instämmer i hög grad
Instämmer helt
Vet ej
Summa

Både kvinnors och mäns erfarenheter speglades under dagen

Antal svar
0 (0,0%)
1 (1,5%)
6 (9,0%)
15 (22,4%)
41 (61,2%)
4 (6,0%)
67 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient Min Undre kvartil Median Övre kvartil Max
4,6
0,8
17,3 %
2,0
4,0
5,0
5,0
6,0

Kommentar
Calles erfarenheter bygger i hög grad på ett manligt ledar-/tränar-skap inom herrtennisen. Därför speglades inte kvinnors erfarenheter lika mycket. Dock inget
som störde.
Inget problem med upplägget, men som vanligt är det mycket få kvinnor som ställer frågor och kommenterar när publiken släpps in.
Kvinnor hade mer vett att ta för sig.
Superbra!

Tycker du att:
Lokalerna var bra
Lokalerna var bra
Instämmer inte alls
Instämmer i låg grad
Instämmer delvis
Instämmer i hög grad
Instämmer helt
Vet ej
Summa

Lokalerna var bra

Antal svar
0 (0,0%)
1 (1,5%)
7 (10,4%)
23 (34,3%)
36 (53,7%)
0 (0,0%)
67 (100,0%)

Medelvärde
4,4

Standardavvikelse
0,7

Variationskoefficient
16,8 %

Min
2,0

Undre kvartil
4,0

Median
5,0

Övre kvartil
5,0

Max
5,0

Förtäringen som serverades var bra
Förtäringen som serverades var bra
Instämmer inte alls
Instämmer i låg grad
Instämmer delvis
Instämmer i hög grad
Instämmer helt
Vet ej
Summa

Förtäringen som serverades var bra

Antal svar
1 (1,5%)
2 (3,0%)
12 (17,9%)
21 (31,3%)
27 (40,3%)
4 (6,0%)
67 (100,0%)

Medelvärde
4,2

Standardavvikelse
1,0

Variationskoefficient
24,0 %

Min
1,0

Undre kvartil
4,0

Median
4,0

Övre kvartil
5,0

Max
6,0

Kommentar
Middagens snittar var bra.
Hade velat ha mer ordentlig mat. Blev en lång eftermiddag/kväll framförallt när man är hungrig. Och inte det sista man gör för då vill man bara hem.
Luften tog tyvärr slut i lokalen vilket var jobbigt stundtals.
Lokalen för föreläsningarna blev varm och syrefattig.
Bättre med självplock
Lite jobbigt med runda bord om någon tvingas sitta med ryggen mot scenen. Lite trångt mellan borden, men det funkade. Det var ju kul att så många ville
komma :) En bra tid dessutom så att vi långväga enkelt kunde ta oss dit och hem samma dag.
Funderar på om ni hade kunnat välja store sal och enklare förtäring för att kunnat ta in deltagare?
Spira är en inspirerande lokal, mycket bra val! Däremot hade jag uppskattat någon fralla eller liknande till fikat innan!

Tycker du att någonting saknades/kunde varit bättre?
Tycker du att någonting saknades/kunde varit bättre?
Ja
Nej
Vet ej
Summa

Tycker du att någonting saknades/kunde varit bättre?

Antal svar
14 (20,9%)
29 (43,3%)
24 (35,8%)
67 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient Min Undre kvartil Median Övre kvartil Max
1,7
0,5
28,3 %
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0

Kommentar
Mycket bra konferens. Inspirerande och bra balans på talare.
Då en och samma ledarskapssituation ser olika ut beroende på om du är man eller kvinna så vore det intressant om det kunde belysas lite mer. Jag tror det kan
ge mer förståelse för bägge könen om varandras förutsättningar.
Introduktionen var ganska svag och kunde varit tydligare
Ev. åhörar kopia, men det skulle skickas ut något.
En presentation av alla hade kanske varit trevligt. Så man vet vilka man vill mingla med.
Inte för stunden.
Mer företagsgäster
Deltagarlista så vi kunde samåkt samt bekräftelse så man vet att man är anmäld och kommit med. Det blir lite tight med tiden för diskussion under punkt två
efter Calle. i övrigt fin stämning och väldigt bra reflektioner.
Det hade varit bra om arrangemanget låg på dagtid istället för att dra ut på kvällen.
Större bredd bland deltagarna vid mötet.
Möjlighet att anmäla fortsatt intresse till att ta del av CeLeds aktiviteter. Kanske möjlighet att anmäla sig till en LUG grupp?
Endast att OH bilder delades ut i samband med konferensen.
Tycker det kunde varit lite högre tempo och kanske några mer idéer, exempel på ledare som gjort något bra i praktiken, allt i från någon bra feedback övning
eller bra process etc.
Inget utöver ovan
Stort tack!
Mer blandning bland de runda borden som kan ha gett mer samtal. Bara Ikea satt vid ett bord t.e.x
Som sagt, lite mer möjlighet till workshop och diskussion!
Lite förvånande att hälften av organisatörerna gått hem när det fanns önskemål om att alla skulle stanna under kvällen.
I övrigt en mycket lyckad tillställning
Det var två bra föreläsare och verkligen inspirerande!!
Dock såg jag inget röd tråd mellan föreläsarna, Sofias var given för arbetat medan calles föreläsning kunde man inte ta med så mycket till
arbetetslivet. Anledningen är att sport och yrke är två helt olika världar!
Så ett röd tråd mellan dem hade varit en fantastisk dag!
( dock blev den fantastiskt ändå!)

