
Uppdrag Enkätsamordnare
för mötesplatsenkäten

Som enkätsamordnare är du med på möten som samordnas av KEKS gällande mötesplats-
enkäten.  Informationen och materialet du får från KEKS läser du in och delar med dig vidare
till arbetslagen. Lägg särskilt märke till om det skett några förändringar från förra året. Det är viktigt
som enkätsamordnare att motivera dina kollegor på era  mötesplatser/fritidsgårdar till att delta. Se över
vad de lokala behoven är, det kan exempelvis handla om vilka språk enkäten ska ha eller vilken teknisk
utrustning som ska användas. Samordnaren ska fungera som en stödjande funktion och ett bollplank
för arbetslaget.

Uppdraget är att stötta verksamheter och dess personal med arbetet kring mötesplatsenkäten och
arbetscykeln. Enkätsamordnaren ska fungera som en länk mellan personal, ledning och omvärld.
Som enkätsamordnare ingår du i nätverk och deltar på möten som berör mötesplatsenkäten. Du samlar in
och förmedlar information och material som är relevant till verksamheternas personal och ledning.

Enkätsamordnaren ansvarar för att leda planering och analysarbete tillsammans med personal i den
konstellation som passar organisationen bäst. Arbetscykeln sträcker sig över hela året och består av olika
faser. Planering, genomförande, analysarbete, återkoppling och utvärdering. Enkätsamordnarens funktion
är ett stöd åt både verksamhetens personal och ledning.

Stöd åt personal genom:
● Sammankalla till möten
● Stötta i planering inför enkäten
● Hjälpa till i analys
● Hjälpa till i framtagandet av handlingsplaner
● Hämta in och implementera metoder från andra kommuner/verksamheter
● Ta fram material och data för relevanta jämförelser i analysarbetet

Stöd åt ledning genom:
● Hjälpa till i analys
● Presentera resultat på ett tydligt och relevant sätt för ledning och politik

Mötesplatsenkätens process



Enkätsamordnarens arbetsuppgifter:

STEG 1
Planering Check

● Gå igenom materialet. Informera berörd personal om varför enkäten ska utföras,
dess syfte och tidsplan.

● Bilda en arbetsgrupp med representanter från varje verksamhet som ska
genomföra enkäten.

● Boka in planeringsträffar med ovan nämnda arbetsgrupp som syftar till att planera
inför genomförande men även efterarbete i form av analys och planering av
återkoppling

● Sätt upp en tidsplan/handlingsplan med arbetsgruppen

● Inventera behov (teknisk utrustning, språkhjälp, motivation till personal och
besökare, belöningar etc.) som kan finnas i de olika verksamheterna inför
genomförandet.

● Upprätta en kommunikationsplan för hur genomförandet, resultat och
återkoppling av enkäten ska kommuniceras och marknadsföras

STEG 2
Genomförande Check

● Under insamlingen av data var ett stöd i genomförandet till, framför allt personal
genom kontinuerlig kontakt, uppdatering och pepp.

● Genomför avstämningar med arbetsgruppen (utforma efter behov, möten, e-post,
annat)

● Koordinera eventuella tävlingar

STEG 3
Analys Check

● Gå igenom resultatsammanställningen tillsammans med arbetsgruppen.

● Presentera och genomför analys av resultat tillsammans med samtliga
verksamheters arbetslag var för sig.

● Hjälp arbetslagen i de olika verksamheterna att skriva tydliga handlingsplaner
utifrån sina egna resultat.

● Utvärdera genomförandet med arbetsgruppen.

● Ta fram presentation av resultat till ledning/politiken



● Tillsammans med arbetsgruppen ta fram material för återkoppling av resultat till
verksamhetens besökare

● Sätt upp en tidsplan och kommunikationsplan för återkopplingen av resultat till
verksamheternas besökare

STEG 4
Återkoppling Check

● Återkoppla resultatet till verksamheternas besökare

● Återkoppla resultatet till ledningen

● Återkoppla resultatet till allmänheten

STEG 5
Utvärdering Check

● Utvärdera processen inför starten av nästa mötesplatsenkät tillsammans med
personalgruppen

● Utvärdera processen tillsammans med ungdomar som deltagit i enkäten

● Sammanställ utvärderingen till planeringen av nästa mötesplatsenkät


