
och The Logbook
Att analysera och arbeta med den årliga 

resultatsammanställningen



Introduktion

Att analysera och arbeta med den årliga 

resultatsammanställningen är en spännande 

möjlighet att se på verksamheten med nya 

ögon och finna nya kreativa lösningar på hur 

arbetet ska bedrivas.

Det kräver både tid och engagemang, men väl 

utfört kommer det att stärka verksamheten och 

göra det (ännu) roligare att arbeta i den.



Analys
Analysen bör ske i fyra steg:
• I personalgruppen

• Med ungdomar

• Med ansvarig chef

• Med politiken

Alla med samma syfte …



Analys
Syftet med processen är:

üAtt förstå (inte förklara) varför resultatet blev som det blev

o Att identifiera eventuella behov av fördjupad kunskap

üAtt identifiera utvecklingsbehov avseende

o Kompetens och metoder

o Organisation (arbetsprocesser och roller)

o Resurser ( ev. effekter av ökning/minskning)

üAtt sätta delmål för nästa år

üAtt formulera handlingsplaner



Analys

Att tänka på:
• Det är ingen tävling
• Analysera både styrkor och svagheter

o Orsaker, lärdomar, åtgärder, …

• Övertolka inte
o Små förändringar (0,1 – 0,2) är sällan statistiskt 

signifikanta

o Många små förändringar inom ett område
(t ex trygghet) kan vara en trend

• Försök att se verksamheten utifrån: Hur kan den 
upplevas av ungdomar?



Analys
Några observationer
• Ju fler svarande, ju lägre resultat…

• Svar under 4,0 är sällan bra …
• Bemötande från andra besökare bör vara 

minst 4,9 …
• Svarsfrekvens över 1,0 innebär att ni 

redovisat för få besök
• “Vi är bättre än snittet” är inte alltid ett 

resultat att vara nöjd med …



Analys
Frågor att ställa sig
• Har vi tillräckligt många svar för att kunna 

göra en meningsfull analys?

• Vilka förändringar har skett sedan sist och 
som kan ha påverkat resultatet +/-

• Vilka konkreta åtgärder/aktiviteter skulle 
kunna leda till ett bättre resultat?



Analys
När ni analyserar resultatet med ungdomar:
• Tänk på vilka ni vill nå och hur
• Var öppna och självkritiska
• Skapa en kreativ atmosfär
• Se till att de känner till era mål
• Informera dem om era resurser

– och att man kan söka externa medel
• Fastna inte i svårigheter och problem

– be om konkreta idéer och förslag



Analys
När ni analyserar resultatet med ungdomar:
• Tala inte om vad som är omöjligt eller framställ 

er själva som ’maktlösa’
– fråga dem om deras förslag på lösningar

• Vidga deras horisonter genom att visa exempel 
på vad andra gjort

• Fråga dem hur de skulle kunna bidra till ett 
bättre resultat

– gör dem delaktiga i utvecklingsarbetet



Att arbeta med resultatet
En resultatpresentation (till nämnd) bör innehålla:
• Resultat år 1
• Delmål för år 2 (i relation till GE-målen)

• Resultat för år 2
• Analys av resultat för år 2

o I relation till delmålen

o Allmänna iakttagelser

• Förslag på förändringar
• Delmål för år 3 (i relation till GE-målen)

• Resultat för år 3 …



Att arbeta med resultatet
Tänk igenom och planera:
• Hur ni skall presentera resultat och analys?

o För politiken

o För ungdomar (som ej varit med i analysen)

o För media

• Arbeta med uppföljning av delmål och handlingsplaner
o Vem är ansvarig för vad, när, hur …

o Vilka frågor ska vi ha i The Logbook?

• Vilka verksamheter kan vi lära från?

• Vad vill vi ha från KEKS?



Sammanfattning
ü Se era resultat som starten på en process

ü Var konstruktivt självkritiska och se framåt

ü Var kreativa och ha kul

ü Använd gärna annat underlag ni har kring unga i er kommun som 
statistik kring målgrupp eller resultat från andra undersökningar t.ex
LUPP

ü Har ni frågor eller vill ha tips på metoder eller hur andra har gjort
- kontakta oss på KEKS www.keks.se/kontakt

http://www.keks.se/kontakt


Dags att sätta igång!
1. Börja med att titta på ert resultat avseende 

Good Enough-målen

2. Gå sedan igenom årets resultat, område 
för område:
o Jämför med resultatet för föregående år.
o Jämför med de mål ni satt upp för året.
o Jämför med verksamhetsplanen för året.
o Jämför med handlingsplanen för året.
o Jämför med snittet i er förvaltning.
o Jämför med snittet i KEKS.



Gruppdiskussion
1. Identifiera tre styrkor och tre svagheter

2. Analysera de tre styrkorna
o Vad kan ligga bakom dessa siffror?

o Hur har vi arbetat med detta under året?

o Vad kan vi lära oss av detta?

o Vad är framgångsfaktorn och hur kan vi 
överföra detta till andra områden?



Gruppdiskussion
Analysera svagheter
• Hur har vi arbetat med detta 

under året?
• Vad kan ligga bakom detta 

resultat?
• Hur ska vi förbättra detta till nästa 

år?
• Förslag på konkreta åtgärder!



Hur ska vi återkoppla resultatet till ungdomarna?
• Hur kan vi bjuda in ungdomarna till att bli en del av 

utvecklingsarbetet?



Gruppdiskussion
Arbetet med enkäten
• Hur har vi arbetat med enkäten i år?
• Vad funkade bra?
• Hur ska vi förbättra detta till nästa 

år?
• Skriv ner en kort plan för hur ni ska 

jobba med mötesplatsenkäten 2021
o Planering inför
oUnder enkätperioden
o Presentation av resultatet 


