Manual resultatanalys
Gå område för område igenom årets resultat.
o Jämför resultatet med resultat för tidigare år.
o Jämför med verksamhetsplan för året.
o Jämför good enough-målen och med snittresultaten i KEKS för att få perspektiv på det egna
resultatet.
• Utifrån detta - analysera och diskutera varför det ”gick som det gick”, med utgångspunkterna
• vad borde vi ha gjort annorlunda/förändrat för att få ett bättre resultat
• hur kan vi göra det, ännu, bättre nästa år.
(Det är ju som bekant bara sig själv man kan förändra…)
•

Analysera och diskutera speciellt två till tre svaga punkter/försämringar.
Analysera och diskutera speciellt en stark punkt/förbättring.
Vad kom det sig att ni lyckades i detta fall – vad var ”framgångsfaktorn” och hur kan ni överföra den även
till andra områden.
Fundera över om ni styr verksamheten eller om ni styrs av omständigheterna? Vad krävs för att ni skall
kunna ”ta makten” och styra mot uppsatta mål?
•

Skriv ett förslag i punktform (max 4 pkt) på kommentar, inklusive en redo-visning av utfallet i siffror,
till verksamhetsberättelse för året som gått, utifrån
o Resultatet i sig – det som ni menar är viktigt/intressant att kommentera.
o Resultatet i relation till good enough-målen och vad ni sa ni skulle uppnå i
verksamhetsplanen.

Ni kan välja enskilda enkätfrågor eller kvantitativa värden eller hela Good enough-mål,
allt utifrån vad ni tycker är viktigast att ”lyfta”. Koppla eventuella enskilda värden till Good enough-målen
och hur de påverkat dessa.

•

Ta fram två eller tre Good enough-mål som ni, utifrån årets resultat, vill ha som mål att utveckla nästa
år.

Skriv textförslag i punktform till varje mål och motivera punkterna med hänvisning till årets resultat. Ange
målen i siffror.

•
•

•

Skriv ner, i form av en handlingsplan, vilka konkreta åtgärder ni tänker vidta för att dessa mål skall
kunna nås.
Diskutera igenom och skriv ner en plan för hur ni tänker presentera resultatet för besökarna på ett
sådant sätt att det leder till konstruktiv dialog och förslag på hur man kan utveckla verksamheten
tillsammans.
Utifrån det ni blivit nyfikna på i materialet och/eller utifrån det ni känner att ni behöver kunna/bli
bättre på för att uppnå ett bättre resultat:
o Föreslå fördjupade studier i materialet (exempelvis samband ”tjejer och delaktighet”).
o Föreslå teman för fortsatta kompetensutveckling eller andra insatser!

Lycka till!

