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Utvärdering Creative Innovation 2021-2022

1. Programmet har gett mig nya insikter om mina kunders behov

2. Programmet har gett mig nya verktyg för min affärsutveckling

3. Programmet har gett mig nya kontakter och nätverk

 Forms(https://www.office.com/launch/forms?auth=2&from=FormsDomain)  AE

11
Responses

17:16
Average time to complete

Closed
Status

Instämmer inte 0

Instämmer delvis 2

Instämmer mycket 8

Instämmer fullt 1

Instämmer inte 0

Instämmer delvis 3

Instämmer mycket 3

Instämmer fullt 5

Instämmer inte 0

Instämmer delvis 3

Instämmer mycket 2

Instämmer fullt 6

https://www.office.com/launch/forms?auth=2&from=FormsDomain
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4. Programmet har gjort mitt företag mer innovativt

5. I vilken utsträckning anser du att projektdeltagande utvecklat ditt företagande/företag vad
gäller nya verktyg, metoder, idéer, lösningar eller affärsmodeller?

6. Har du någon kommentar till frågan ovan?

7. I vilken utsträckning har projektdeltagandet medfört att du identifierat utvecklingsbehov i din
verksamhet?

8. Har du någon kommentar till frågan ovan?

Instämmer inte 0

Instämmer delvis 5

Instämmer mycket 4

Instämmer fullt 2

Inte alls 0

I låg utsträckning 0

I viss utsträckning 5

I hög utsträckning 6

Latest Responses
"Svaren blir i förhållande till nuläget och vilken affärsmodell som reda…

"Nej"

"Jag har fått massor med verktyg och idéer samt lösningar nu gäller d…

11
Responses

Inte alls 0

I låg utsträckning 2

I viss utsträckning 7

I hög utsträckning 2

Latest Responses
"hade redan tankar om utvecklingsbehov och det var därför jag medve…

"Nej"

"Känner att vi kan göra mycket mer "proffsigt""

11
Responses
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9. Gästföreläsningarna var givande för mig, mitt företag och min affärsutveckling

10. Hemuppgifterna och hemgruppövningarna var givande för mig, mitt företag och min
affärsutveckling

11. Vad tyckte du om presentationen av kursen, kursdeltagarna och planeringen?

12. Vad tyckte du om föreläsningen "Spaningar ur Färdplan" av Susanna Winzenburg och Adam
Edström?

13. Vad tyckte du om workshopen "Kundbehov"?

Instämmer inte 0

Instämmer delvis 2

Instämmer mycket 7

Instämmer fullt 2

Instämmer helt 0

Instämmer delvis 1

Instämmer mycket 7

Instämmer fullt 3

4.18 Average Rating

11
Responses

        

3.45 Average Rating

11
Responses

       

4.00 Average Rating

11
Responses
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14. Vad tyckte du om hemuppgiften "Kontakta tre kunder?"

15. Övrig kommentar om Workshop 1?

16. Vad tyckte du om föreläsningen "Hållbart företagande" av Josefina Sallén?

17. Vad tyckte du om workshopen "Nya kundbehov, givet nya teknologier, material, förmågor och
krav på hållbarhet?

18. Vad tyckte du om hemuppgiften "Nya mål för ditt företag, givet kundbehov och trender"?

19. Övrig kommentar om Workshop 2

4.30 Average Rating

10
Responses

        

Latest Responses
5

Responses

3.64 Average Rating

11
Responses

       

3.82 Average Rating

11
Responses

       

4.09 Average Rating

11
Responses

        

Latest Responses
4

Responses
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20. Vad tyckte du om föreläsningen "Business Model Canvas med hållbarhetsfokus" av Jonas
Bergqvist?

21. Vad tyckte du om workshopen "Kom igång med Business Model Canvas"?

22. Vad tyckte du om hemuppgiften "Gör en Business Model Canvas"?

23. Övrig kommentar om Workshop 3

24. Vad tyckte du om föreläsningen "Självledarskap i en föränderlig värld" av Sofie König?

25. Vad tyckte du om workshopen "Vad behöver jag göra här och nu för att nå målen"?

4.27 Average Rating

11

Responses

        

4.36 Average Rating

11
Responses

        

4.55 Average Rating

11
Responses

        

Latest Responses
4

Responses

4.45 Average Rating

11
Responses

        

3.82 Average Rating

11
Responses
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26. Vad tyckte du om hemuppgiften "Självledarskap - prioriteringar"?

27. Övrig kommentar Workshop 4

28. Vad tyckte du om föreläsningen "Vad är det som pågår egentligen" av Martin Ödman?

29. Vad tyckte du om workshopen "Digitala närvaro, Kickstarter och Patreon"?

30. Vad tyckte du om hemuppgiften "Treminuterspitch"?

31. Övrig kommentar om Workshop 5

4.00 Average Rating

11

Responses

       

Latest Responses
4

Responses

3.60 Average Rating

10
Responses

       

3.50 Average Rating

10
Responses

       

4.40 Average Rating

10
Responses

        

Latest Responses
5

Responses
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32. Vad tyckte du om att framföra din pitch för dina kurskamrater?

33. Vad tyckte du om att ge feedback på andras pitchar?

34. Övrig kommentar Workshop 6

35. Vad var det bästa med Creative Innovation?

36. Hur kan Creative Innovation göras bättre?

37. Hur har föreningen Creative Cluster medfört positiva effekter i ditt företagande/företag?

4.67 Average Rating

9
Responses

        

4.80 Average Rating

10
Responses

        

Latest Responses
"Så bra att få möjlighet att öva inför publik!"

6
Responses

Latest Responses
"Nytt nätverk"

"Föreläsningar och hemuppgifter"

9
Responses

Latest Responses
"Ta inte så mycket tid till att gå igenom hemuppgifterna. Fokusera på …

"Upplägget är bra - bra med fysiska träffar och möjlighet att vara med…

9
Responses

Latest Responses
"Nya kontakter för framtiden och bra diskussioner med kreativa männ…

"Större kontaktnät och personlig utveckling."

"Ett nytt nätverk, nya verktyg som vi kan använda för att utveckla före…

11
Responses



2022-04-20 14:41 Utvärdering Creative Innovation 2021-2022 (Preview) Microsoft Forms

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=en-US&origin=OfficeDotCom&route=Start#Analysis=true&FormId=zwmYWssLOkGDigns… 8/8

38. Skulle du rekommendera andra företagare att delta i Creative Innovation

39. Har du något företag i ditt nätverk som du tycker vi ska bjuda in till nästa omgång av Creative
Innovation? Ange gärna namn och bolag.

Ja 11

Nej 0

Latest Responses
"Kan inte komma på något i stunden. "

"Nej"

"Nej"

11
Responses


