Indikatorenkäterna
Varför använder ni indikatorerna?
Vad vill ni göra med resultatet?
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Dagens upplägg
Fika
Inledning och exempel
Gruppdiskussion
Gemensam diskussion
Lunch
Workshop (inkl. ﬁka)

9-10
10-11
11-12
12-12.30
12.30-13.15
13.15-16
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AL tänka på/vikOgt aL känna Oll:
•

Man får inte ändra indikatorfrågorna eller enkätens
u6ormning.

•

Vik:gt a; följa det beskrivna förfarandet när det gäller
deltagarenkäter för a; deltagarnas svar ska vara
aviden:ﬁerade.

•

Inrapportering på förbundsnivå :ll NNS en gång per år
(mätperiod 1:a november :ll och med 31:a oktober). Då
rapporteras det på förbundsnivå för a; vara med i na:onell
analys.

•

Nya ideér, förbä;ringsförslag och frågor man vill ska tas
upp i utvecklingsgruppen tas tacksamt emot.

4 respondentgrupper (5 enkäter)
Ø Deltagare Pågående- och avslutsenkät
Ø Förbundschef
Ø Parternas chefsgrupp
Ø Personal
Ø Styrelse

AL tänka på vid hantering av
deltagarenkäten
Alla ska
:llfrågas

2 olika
mäTllfällen

Tillräckligt
många

• Totalundersökning, samtliga ska Ollfrågas men det är frivilligt aL delta. Deltagaren kan tacka
nej muntligen eller lämna in enkät blank. För borUallsanalys, notera hur många som erbjudits
och tackat nej muntligen via utdelningsﬁl eller på annat säL.

• Deltagarenkäten ﬁnns som pågående och avslutsenkät (med och utan variabeln kön)
Pågående-enkäten delas ut när deltagaren har Ollräcklig erfarenhet av insatsen och
avslutsenkäten under avslutsperioden/vid avslutsmöte. Båda enkäterna ska delas ut
Ollsammans med kuvert som ska klistras igen av deltagaren.

• För aL man inte ska kunna idenOﬁera deltagaren krävs eL minimiantal Ollfrågade deltagare.
Om man använder enkäten utan könsuppdelning (eller har en populaOon som består av enbart
eL kön) krävs 10 stycken Ollfrågade, använder man könsvariabeln kräv 7 Ollfrågade per kön.
DeLa gäller per enkät, det vill säga minst 10 eller 14 när det gäller pågående och samma för
avslutsenkäten.

.. fortsäLning från föregående sida…

Överlämna
enkäter

Inmatning
av enkät

Analys och
resultat :ll
NNS

• När enkäterna överlämnas/skickas Oll den som ska mata in dessa i registreringsﬁlen ska
verksamheten bifoga informaOon över hur många som Ollfrågats och hur många av dessa som
tackat nej. Personen som ska mata in enkäterna får inte vara någon ur personalen för den
eller de verksamheter som undersöks. Om man använder utdelningsﬁl ska uppgi^er överföras
Oll ny utdelningsﬁl (om det ﬁnns sådana) och däre^er makuleras den gamla.

• Registrator matar informaOon kring svaranden Ollsammans med svaren från enkäten i
registreringsﬁlen . E^er aL ha kontrollerat aL inmatningen stämmer så makuleras
pappersenkäterna.

• Registreringsﬁlen utgör underlag för lokal analys (borUallsanalys ska allOd redovisas). För aL
vara med i den naOonella analysen behöver NNS ha hela registreringsﬁlen NNS under
november.

Olika exempel på hur resultat redovisas
•
-

Redovisa resultat
På Förbundsnivå
På insatsnivå
Hantera små svarsvolymer (andel eller antal)
Jämförelser
Relatera Oll uppsaLa mål
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Exempel MIA-projektet HBS
Primära resultat från första mätningen
Ø Väldigt hög svarsfrekvens – WOW!
Ø 80 personer har svarat på minst en fråga,
41 av dem kvinnor, 33 män och 6 personer
har vi ingen uppgi^ kring kön.
Ø 96% (77 st) av de Ollfrågade svarar aL de
har en person eller eL team aL vända sig Oll
Ø 66 % av anser aL ”för det mesta” eller
”allOd” får de eL stöd som är Oll stor nyLa
för dem. Om man lägger Oll ”o^a” blir
siﬀran 86%.

Exempel MIA-projektet HBS

Är du med och bestämmer vilket stöd du ska få?
2
2%

79 personer

7
9%
33
42%

14
18%

Aldrig
Ibland
O^a
För det mesta
AllOd

23
29%

71% av deltagarna tycker a; de för de mesta eller all:d
är med och bestämmer vilket stöd de ska få, om man
lägger :ll svarsalterna:vet o^a blir det totalt 89%
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Exempel HBS
Får du e; stöd som är :ll stor ny;a för dig?
AllOd

För det mesta

3% 1%

O^a

Ibland

Sällan

Aldrig

10%
35%

20%
31%

Jämför naOonell
mätning ”allOd/för
det mest” 73 %

Exempel få deltagare

46% av de Ollfrågade känner sig ”Oll mycket stor del” eller ”helt och hållet” mer redo för aL kunna arbeta eller studera. Delvis är det
vanligaste svaret, 29% av deltagarna beﬁnner sig i denna grupp. Nedanstående tabell visar antal svarande deltagare per svarsalternaOv.
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23
19

20

17

15
9

10
5

8

2

0
Inte alls

Till liten del

Delvis

Till stor del

Till mycket
stor del

Helt och
hållet
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Exempel Socialt bokslut Umeå
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Exempel Socialt bokslut Umeå
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Na:onella Rapporten
Tillfrågade, borUall, svarsfrekvensen samt antal svarande i varje respondentgrupp resp. verksamhet
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Na:onella Rapporten
Redovisning av nyckeltal ” klart posiOva” som innefaLar ”för det mesta” och ”allOd” för frågor 1-3, ”ja”
för fråga 4 och 8 samt ”Oll mycket stor del” och ”helt och hållet” för frågor 5-7 och 9-10)
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Diskussionsfrågor
• Hur har ni gjort? Vad vill ni göra?
• ReﬂekOoner kring redovisade exempel
• Hur kan resultat från indikatormätningen
relateras Oll förbundets mål?
• Frågor aL ta med Oll e^ermiddagen.
• Vad mer?
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Exempel på aL skapa nyL diagram
i registreringsﬁlen för deltagare avslut
•

Markera fältet U7-AF13

•

Välj INFOGA i menyn -> Diagram ->
staplande liggande frakOonsstapel

•

Radera Diagramrubrik

•

Högerklicka och välj Markera data
för diagrammet. Beroende på vad
som är ibockat visar staplarna
siﬀror i antal eller procent.

•

Högerklicka och lägg Oll
dataeOkeLer. FärgsäL siﬀror i
lämplig färg och fet sOl.

•

Klicka i en av staplarna, högerklicka
och välj Formatera dataserie eller
Formatera datapunkt.
Välj:
Serieöverlappning=100%
Mellanrum i x-led: 50%

•

Markera diagram och välj FORMAT i
menyn. Längst Oll höger i menyn
ändras höjd och bredd.

•

Kopiera Exceldiagram och klistra in i
Word genom aL högerklicka och välj
exempelvis Bevara källformatering
och klistra in i arbetsbok eller Klistra
in som bild (K)

Exempel på a; göra om
diagram och tabeller
i registreringsﬁlen
Spara om registreringﬁlen i annat namn innan du
börjar göra om diagram eller tabeller.
DIAGRAM
Plocka bort tom stapel
•
Markera diagram
•
Högerklicka och välj Markera data
•
I höger ruta längre ned bockas Enkät utan
variabeln kön (n=0) ur sedan tryck Ok.
NyL format på diagrammet
•
Markera diagram och välj FORMAT i menyn.
Längst Oll höger i menyn kan ändra höjd och
bredd t.ex. Höjd 3,5 cm och Bredd: 18 cm.
Kopiera diagram och klistra ini Word genom aL
högerklicka och välj exempelvis Bevara
källformatering och klistra in i arbetsbok eller Klistra in
som bild (K)
Plocka bort nollor
•
Markera nolla genom aL dubbelklicka på denna
och tryck sedan på Delete-knappen.
•
För aL lägga dit siﬀra som tagits bort av misstag
markera aktuell del av färgstapel med
dubbelklick och sedan högerklicka och välj Lägg
Lll dataeLkeM. Enkelklick tar bort/lägger Oll
siﬀror för viss del av färgstapeln.
•
Vita siﬀror i fet sOl används i deLa fall.
•
Calibri används

Fråga 1

Samtlliga

Aldrig

Sällan

Ibland

Totalt n (%)
Fråga 1

Kön

2 (11)
Aldrig

Sällan

Ibland

Kvinnor n (%)
Män n (%)

Fråga 1

Enkät utan
variabeln kön
Totalt n (%)

Ofta

Ofta
2 (20)

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

För det
mesta
5 (28)
För det
mesta
3 (38)
2 (20)

För det
mesta

Alltid
11 (61)
Alltid
5 (63)
6 (60)

Alltid

TABELL
• Kopiera tabell med kön
• Klistra in i Word genom aL högerklicka och välj Bevara källformatering (B)
• Markera hela raden Kvinnor och högerklicka och välj Infoga rader ovanför
• Fyll manuellt respekOve ta bort i värden så aL tabellen ser ut som på nästa sida.
• Markera tabell, välj LAYOUT i menyn och däre^er alternaOvet Autoanpassa
innehåll.

.

Infogad beskrivning Markera diagram eller tabell, högerklicka och välj däre^er infoga beskrivning Välj lämplig eOkeL i
eOkeLraden.

Exempel på ändrat diagram och tabell
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AL tänka på …
•

Det är en smaksak huruvida antal eller procent används i diagram och tabeller. Vid
få antal svarande är det lämpligare aL OLa på antal än procent. Vid jämförelser
har procent valts för aL underläLa dessa men observera aL antalet svarande kan
vara olika för variablerna som jämförs och därför tydligt ska framgå.

•

Samtliga diagramtexUörklaringar redovisas i diagrammen, även om de som inte
används, för aL det ger en bäLre överblick av möjliga svarsalternaOv.

•

Nollor i diagram kan tas bort då det är snyggare utan, men är valbart.

•

Grupperade svarsalternaOv i tabeller ska speciﬁceras!

•

I rapporter (Word-dokument) redovisas inte procenLalen som ﬁnns med i Excelﬁlens tabeller för InformaLon om svarande e^ersom det kan vara svårt för läsaren
aL förstå vad de relaterar Oll.

