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Introduktion
Den här guiden riktar sig till dig som behöver förstå bakgrunden till de siffror som presenteras i 
resultatsammanställningen och hur de skall läsas för att inte feltolkas. Vi försöker förklara vad de 
olika siffrorna står för och hur de ska tolkas. Om du ändå tycker något är oklart så kontakta oss gärna.
Glöm aldrig att dessa siffror inte ska ses som “betyg” utan som en utgångspunkt för analys och 
fortsatt utvecklingsarbete. De jämförelser ni kan göra med andra verksamheter och snittet i KEKS ska 
heller inte ses som “tävlingsresultat” utan som inspiration till att utbyta erfarenheter och goda 
exempel.
Den viktigaste och mest relevanta jämförelsen är därför den ni kan göra med era egna resultat från 
tidigare år. Det är genom att analysera eventuella skillnader och försöka förstå vad som påverkat 
resultatet som ni kan lära er mer om verksamheten och hur denna skulle kunna utvecklas.
Ni som får er första resultatsammanställning kan ändå få indikationer på hur ni ligger till och vilka 
områden ni behöver fokusera ert utvecklingsarbete på.



Resultatet presenteras i The Logbook under fem flikar.
Under fliken ”Diagram” presenteras vissa utvalda värden från enkäter och nyckeltal i diagram.
Under fliken ”Good Enough” finns ert resultat i relation till KEKS Good enough mål. Om du klickar på 
någon av mål-rubrikerna kommer du till det avsnitt i årssammanställningen där du ser de frågor 
resultatet är baserat på.
Under fliken ”Årssammanställning” hittar du ert resultat i relation till tidigare års resultat, snittgård
förvaltning, KEKS snitt, samt uppdelat på killar och tjejer om ni haft tillräckligt många svarande. 
Här ser ni hur ungdomarna har svarat på varje fråga i mötesplatsenkäten samt sammanställningar 
av nyckeltal och indexen från Gruppenkäten.
Under fliken ”Gruppenkät” finns det samlade resultatet för alla gruppenkäter.
Under fliken, ”Excel”, kan ni ladda ner resultatet i Excel format. I Excel dokumentet ser ni alla data 
som ligger till grund för sammanställningen- det vill säga enkätsvar samt vad som
rapporterats in på nyckeltalsblanketten. Om ni laddar ner Excel filen för hela förvaltningen så 
innehåller den totalen samt alla enskilda verksamheter presenterade efter varandra.



Ändringar i årets kvantitativa nyckeltal

Följande har ändrats:
• Kostnad per besök

Förra årets siffra var en bruttokostnad, i år är det en nettokostnad
• Kostnad per verksamhetstimme 

Även här anges nettokostnad per verksamhetstimma

På grund av den förenklade nyckeltalsblanketten bedöms de ekonomiska nyckeltalen 
vara mer tillförlitliga än tidigare år. Flera verksamheter har dock, på grund av Covids
effekter, valt att inte redovisa några nyckeltal.



För att komma 
till resultat-
samman-
ställningen 
klickar du först 
här:

Så! Låt oss öppna Thelogbook.eu och komma igång …



Sedan klickar 
ni här:
Fast på 2021!

2020

Visar 1 till 4 av totalt 4 rader



Det första ni då ser på sidan är fliken “Diagram”.
Här får ni en snabb överblick över några av resultaten. Ni hittar fler om du skrollar ner.
Alla dessa siffror kommer att förklaras senare i denna presentation. För att börja analysen, 
klicka på ”Good enough”.



Resultatet är
hämtat från:

Nyckeltalsblankett

Mötesplatsenkät

Nyckeltalsblankett

Nyckeltalsblankett

Mötesplatsenkät

Mötesplatsenkät

Nyckeltalsblankett

Nyckeltalsblankett

Gruppenkät

Gruppenkät

Good Enough -
mål satta av 

KEKS styrgrupp
Era 

resultat

Genomsnitt
KEKS

Sverige

Här ska ni 
skriva in era 
mål för 2021

Mötesplatsenkät

Mötesplatsenkät

De resultat ni ser här 
är ett av de bästa i 
KEKS någonsin!



Om könsbalansen är 50/50 så blir resultatet 0 %, Om den är 40/60 blir den10 %, om 30/70 blir den 20 %, etc

Målet 90 % innebär att det genomsnittliga svaret skall vara minst 4,5.

OBS! De flesta av frågorna i enkäten besvaras på en 5-gradig skala. Detta innebär att om alla svarande 

instämmer helt, d v s det genomsnittliga svaret är 5,  så motsvarar det 100 %. Om snittet istället är 4,5  så 

motsvarar detta 90 %. JA eller NEJ frågorna ger 100 respektive 0 %.

Grön bakgrund betyder att man nått GE-målet.

Målet 50 % innebär att minst hälvten måste ha svarat att de haft inflytande och tagit ansvar.

Målet 30 % innebär att tre besök av tio gjorts av en ungdom som då varit med och producerat aktiviteter..

Målet 60 % innebär att 6 av 10 verksamhetstimmar producerats av unga.

Målet 75 % anger i vilken utsträckning unga ska vara delaktiga och hur de ska uppleva detta.

Målet 85 % anger i vilken grad unga ska uppleva att de lär nytt och att personalen pratar med dem om det.

Denna siffra visar den totala genomsnittliga nettokostnaden för ett besök. 

Denna siffra visar den totala genomsnittliga nettokostnaden för en verksamhetstimma

Denna siffra visar hur ert samlade resultat står sig i relation till genomsnittet i KEKS.Sverige.

1,0 innebär att ni ligger på snittet. 1,05 innebär att resultatet är 5 % bättre än snittet.

Som ovan, men utan att indexen för delaktighet och lärande är medrälknade.



För att resultatet ska vara tillförlitligt är målet att minst 30 ungdomar ska ha besvarat enkäten.

För att den genomsnittlige svarande ska känna till verksamheten bör snittet vara minst 2,0 besök/vecka. .

Siffran är beräknad utifrån antalet svarande delat på antalet besök/vecka genom genomsnitt besök/vecka. 
0,7 innebär 70 % svars-frekvens, vilket behövs för ett trovärdigt resultat. 
OBS! En siffra över1 innebär att ni redovisat för få besök eller att de svarande angett färre besök per vecka 
än de faktiskt gjort. I år kan detta bero på att de inte angett ’digitala besök’ som besök i enkäten. 

För dessa enkäter finns inget fast mål. Få svar gör dock indexen för delaktighet och lärande mindre 
trovärdiga. .



Här ser ni resultatet för föregående år

Här ser ni årets resultat

Här ser ni ett jämförelsetal mellan åren.
1,0 = samma resultat, 1,03 = 3 % bättre

Här ser ni snittet för er förvaltning.

Här ser ni snittet för KEKS Sverige.

Här ser ni resultatet uppdelat på tjejer/killar.
(Detta kräver att ni har fått minst 15 svar från 
vardera grupp. Icke-binära och ”vill inte svara” är för 
få för att redovisas.)

Förklaringar till vad ni ser i de olika kolumnerna



Vi ställer dessa frågor för att kunna se vilka grupper av unga vi når och om det 
finns skillnader i hur de upplever verksamheten.
Dessa siffror bör jämföras med hur det ser ut i det omkringliggande samhället, 
till exempel är siffran avseende skolresultat främst intressant om man jämför 
den med hur det ser ut i upptagningsområdet.

OBS att det totala antalet tjejer och killar kan vara mindre än antalet 
enkätsvar då svarsalternativen “icke-binär” och “jag vill inte svara” inte 
redovisas på grund av för få svarande. 

Denna siffra beskriver skillnaden i resultat mellan i år och föregående år,
t ex 1,03 = 3 % bättre. 

Det är denna siffra som redovisas under GE-målen.

Om könsbalansen är 50/50 så blir resultatet 0 %,
Om den är 40/60 blir den10 %, om 30/70 blir den 20 %, etc



Dessa siffror beskriver det sammantagna resultatet av svaren på sju frågor 
avseende bemötande kopplat till ålder, kön, etc. Detta är JA eller NEJ frågor och ni 
hittar underlaget i det nedladdningsbara Excel dokumentet (som förklaras senare).

Dessa frågor har besvarats på en 5-gradig skala, från “Alltid” (=5) till “Aldrig” (=1).

OBS att ni själva måste diskutera vad ni tycker är ett godkänt/bra resultat. 
KEKS snitt är bara en referenspunkt. Mycket generellt så är dock ett resultat 
under 4,0 sällan tillfredsställande.

Denna siffra beskriver skillnaden mellan årets och förra årets resultat. 1,03 = 3 % bättre.

Denna siffra beskriver det samlade resultatet omvandlat till procent.
Den beskriver alltså den genomsnittliga upplevelsen av trygghet och bemötande.



Dessa frågor har besvarats på en 5-gradig skala, från “Alltid” (=5) till “Aldrig” (=1).

Denna siffra beskriver det samlade resultatet omvandlat till procent.
Den beskriver alltså den sammanlagda genomsnittliga upplevelsen av dessa frågor..



Dessa frågor är JA eller NEJ frågor.

Dessa frågor har besvarats på en 5-gradig skala, från “Alltid” (=5) till “Aldrig” (=1).

Denna siffra beskriver det samlade resultatet omvandlat till procent.
Den beskriver alltså den genomsnittliga upplevelsen av inflytande, 
delaktighet och ansvarstagande .



Denna siffra beskriver andelen som upplever att de lärt sig något.

Denna siffra beskriver andelen som upplever att personalen pratat med dem om 
deras lärande.



Denna siffra beskriver andelen besök av unga då dessa varit med och producerat aktiviteter.

Denna siffra beskriver andelen verksamhetstimmar (öppen + sluten verksamhet) 
som producerats av unga.



Denna siffra beskriver det samlade resultatet avseende i vilken 
utsträckning unga varit delaktiga och hur det upplevt detta.

Denna siffra beskriver ungas upplevelse av lärande och i vilken 
utsträckning personalen pratat med dem om detta.

Det fullständiga resultatet hittar ni här.



Denna siffra beskriver skillnaden i resultat mellan i år och föregående år,
t ex 1,03 = 3 % bättre.

Denna siffra visar den genomsnittliga nettokostnaden för ett besök. 

Denna siffra visar den genomsnittliga nettokostnaden för en verksamhetstimma



Denna siffra beskriver det genomsnittliga resultatet på mötesplatsenkäten.
(5-gradig skala.)

Denna siffra beskriver skillnaden i samlat resultat mellan i år och 
föregående år, t ex 1,03 = 3 % bättre



Denna siffra visar hur stor andel av er totala målgrupp som besvarat mötesplatsenkäten. 

Siffran är beräknad utifrån antalet svarande delat på antalet besök/vecka genom 
genomsnitt besök/vecka. 0,7 innebär 70 % svars-frekvens, vilket behövs för ett 
trovärdigt resultat. 
OBS! En siffra över1 innebär att ni redovisat för få besök eller att de svarande 
angett färre besök per vecka än de faktiskt gjort. I år kan detta bero på att de inte 
angett ’digitala besök’ som besök i enkäten. 



Dessa siffror presenteras efter det totala resultatet eftersom de inte ingår I GE-målen.
De är dock viktiga för att kunna skapa rätt förutsättningar för verksamheten.

Dessa frågor har besvarats på en 5-gradig skala, från “Alltid” (=5) till “Aldrig” (=1).

Denna siffra beskriver skillnaden i resultat mellan i år och föregående år,
t ex 1,03 = 3 % bättre. 

Denna siffra beskriver det samlade resultatet omvandlat till procent. Den beskriver 
alltså den genomsnittliga upplevelsen av verksamhetens miljö och utbud.



Dessa siffror visar hur manga ni når i respektive åldersgrupp.



Dessa siffror kommer från mötesplatsenkäten och ger en 
indikation på hur era besökare mår.
Samma frågor finns också i projekt-/gruppenkäten och det kan 
vara intressant att göra en jämförelse.
De finns även i enkäten ”Vad är bra fritid för dig” som kommer 
att genomföras jan – mar 2022.



Här finns de kommentarer som ungdomar har skrivit i 
fritext-fältet



I denna kolumn ser ni svaren från 
dem som haft stöd av personal.

I denna kolumn ser ni svaren från unga 
i grupper som varit helt självständiga.

I denna kolumn ser ni genomsnittet.

Övriga bakgrundsfrågor rör ålder och bakgrund



I denna kolumn ser ni svaren från 
dem som haft stöd av personal.

I denna kolumn ser ni svaren från unga 
i grupper som varit helt självständiga.

I denna kolumn ser ni genomsnittet.

Dessa frågor rör vilka steg i delaktighetsprocessen 
som unga varit med i.



I denna kolumn ser ni svaren från 
dem som haft stöd av personal.

I denna kolumn ser ni svaren från unga 
i grupper som varit helt självständiga.

I denna kolumn ser ni genomsnittet.

Dessa frågor rör hur unga upplevt sin delaktighet.

Denna siffra är den ni hittar 
under GE-målet för delaktighet



I denna kolumn ser ni svaren från 
dem som haft stöd av personal.

I denna kolumn ser ni svaren från unga 
i grupper som varit helt självständiga.

I denna kolumn ser ni genomsnittet.

Dessa frågor rör hur unga upplevt sitt lärande.

Denna siffra är den ni hittar 
under GE-målet för lärande.

Dessa frågor rör vilka kompetenser unga 
upplever att de utvecklat.
De ingår inte i något index.



I denna kolumn ser ni svaren från 
dem som haft stöd av personal.

I denna kolumn ser ni svaren från unga 
i grupper som varit helt självständiga.

I denna kolumn ser ni genomsnittet.

Dessa siffror ger en indikation på hur era gruppdeltagare mår.
Samma frågor finns också i mötesplatsenkäten och det kan 
vara intressant att göra en jämförelse.
De finns även i enkäten ”Vad är bra fritid för dig” som kommer 
att genomföras jan – mar 2022.



Här finns de kommentarer som ungdomar har skrivit i 
fritext-fältet



Om ni vill ha fler bakgrundssiffror kan ni ladda ner den Excel-fil där även den 
statistik ni redovisat i nyckeltalsblanketten och alla bemötande-frågor finns 
med.
När ni klickat på Excel fliken ser ni nedanstående:

För att ladda ner filen, klicka här.
Om ni laddar ner detta dokument när ni står på på förvaltningsnivån kan ni se 
alla verksamheter i kommunen och enkelt få en översikt över dessa.



När du öppnar filen kommer du att se följande:
I den här kolumnen ser ni hur många som svarat på respective fråga.

I den här kolumnen ser ni motsvarande %-sats eller 
värde på den 5-gradiga skalan.

X-gården



Har ni gjort er analys?
I personalgruppen?
Tillsammans med besökare/deltagare och andra ungdomar?
(Om inte så kan det hjälpa att använda vårt stödmaterial. Ni hittar det 
på: http://www.keks.se/analysera-resultatsammanstallningen )

Bra! Då är det dags att:
• Sätta delmål för nästa år och fylla I dessa på sidan med GE-målen

(Kom ihåg att vara realistiska. Ni kanske ska sikta på att nå GE-
målet om tre år.)

• Formulera de uppföljningsfrågor ni behöver ställa er själva om ni 
ska nå målen och skriv in dem i The Logbook.

• Var stolta över er själva och sprid era resultat till världen utanför!

http://www.keks.se/analysera-resultatsammanstallningen


Dags att börja jobba!
• Dokumentera!
• Genomför gruppenkäter!
• Genomför ELD-samtal!
• Ta regelbundet ut rapporter ur The Logbook

och analysera dem!
• Byt era frågor i The Logbook vid behov.

Lycka till!


