Kapitel 1 - bekanta dig med din målgrupp
Statistiska sammanställningar kan vara väldigt övertygande beskrivningar därför att de är effektivt
sammanfattande i bild och text/siffror. De enklaste är nog frekvenstabellen och stolpdiagrammet.
Men även de enklaste tabeller och diagram är ändå beroende av sitt sammanhang när de tolkas, dvs.
beroende av vad data handlar om, hur det samlats in mm.
För det mesta i det här instruktionsmaterialet är det en klient/brukare/kund i socialtjänsten som är
en enhet i data. Kärt barn har många namn, men här ska vi för det mesta kalla användarna av socialtjänsten för klienter. Exemplen i det här ”kurs”-materialet är alltid riktiga data som kommer från
någon verksamhets uppföljning av sina klienter, som handlar om klientens bakgrund och besvär/behov, verksamhetens insatser samt resultatet efter en tid. Exemplen kan guida dig och du kan
tillämpa det du lär dig antingen genom att själv producera exemplens resultat eller producera motsvarande i din egen verksamhets data.
Det här kan du lära dig i kapitel 1









Logga in och se sammanställningar av din grupps data.
Markera och kopiera tabeller och diagram i Netigates Översikt. Och klistra in dem i ett dokument (Word eller motsvarande).
Redigera diagram och tabeller.
Placera och formulera din text i rapporten.
Skapa en PowerPoint-presentation av en del av översikten.
Redigera Netigates diagram och tabeller i PowerPoint.
Placera korta förklaringstexter i ppt-bilderna.
Skilja mellan användningen av rapport och PPT-presentation.

__________________________________________________________________________________

Frekvenser och relativa frekvenser
Frekvens betyder antalet och relativ frekvens är procenttalet. Procent ska tolkas som hur stor del ett
visst antal är av det totala. Ibland kan man behöva tänka efter för att vara säker på vad ”det hela” är.
Information i procentform kan vara tvetydig därför att det inte framgår vad som är helheten. Men
den som känner till sammanhanget, dvs. verksamheten som data kommer ifrån, gör inte lika lätt en
felaktig tolkning. När du tolkar din verksamhets data kan din detaljkännedom om vad det handlar
om, faktiskt göra dig immun mot en del misstolkningar.
Exempel 1.1
Tabellen och diagrammet nedan visar nästan alla som registrerats som besökare i Ungdomsrådgivningen i Sundsvall under 2013-14 och hur de bodde. De vanligaste boendekategorierna
var Egen lägenhet eller Hos förälder/anhörig. Det var 318 av dem – eller 36 % av de 884 som
registrerats på den frågan – som bodde i egen lägenhet. Men nästan 100 fler bodde hos förälder eller anhörig. Det var 47 % dvs. 11 procentenheter fler än de med egen lägenhet.
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Boende (Ungdomsrådgivningen 2013-14)

Besvarad av: 884 (99%) Ej besvarad av: 7 (1%)
1

Vet inte

103 (12%)

2

Egen lägenhet

318 (36%)

3

Inneboende

31 (4%)

4

Hos förälder/anhörig

417 (47%)

5

Hemlös

14 (2%)

6

Annat

1 (0%)

Övning 1.1
Skriv och illustrera ett avsnitt till en rapport som i Exempel 1.1. Du kan antingen göra det med data
från Ungdomsrådgivningen 2013-2014 eller motsvarande med egna data.
Detaljerade instruktioner steg för steg finns iiiiiiiiiiiiiiiii. Instruktionerna utgår från sammanställningar
av Ungdomsrådgivningens data.
__________________________________________________________________________________

Rapporter och PowerPoint-presentationer
En muntlig presentation av något faktaspäckat kan verkligen underlättas av tabeller och diagram,
särskilt om innehållet är i form av statistisk beskrivning. Vi brukar säga att om man ska kommunicera
om sin verksamhet ska man fundera på om man ska göra en muntlig föredragning eller lämna ifrån
sig en rapport. Då ska man tänka på att t.ex. en PowerPoint-presentation inte fungerar bra som ersättning för en rapport om du inte är närvarande och förklara sammanhanget. Det är inte så lätt för
andra att förstå det speciella med din verksamhet, som påverkar hur man rätt ska tolka både tabeller
och diagram.
Exempel 1.2
Anta att Ungdomsrådgivningen ska göra en föredragning om sin verksamhet för sin styrgrupp.
De vill berätta om sin målgrupp, och innan de går in på detaljer vill de visa fördelningen över
kön, ålder och bostadssituation var för sig. De låter då Netigate göra en PowerPoint-fil av översikten och sedan tar de bort överflödiga bilder så att det blir tre kvar, en för Kön, en för Ålder
och en för Boende.
De som ska föredra det hela för styrgruppen vet att konferensrummet kommer att vara ganska
litet, så tabelltexter behöver bara förstoras till 12 eller 14 punkter. De lägger också till en textruta med en kort tolkning för varje bild och korrigerar diagrammets storlek.
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De tre bilderna blir ungefär så här:

Om du har PowerPoint på din dator och vill se bilderna i det programmet, kan du välja den här
länken: PowerPoint
Övning 1.2
Gör en PowerPoint-presentation på två eller tre sidor om Ungdomsrådgivningens målgrupp eller den
ni har i din verksamhet. Använd Netigates Översikt som i Exempel 1.2. Redigera tabellen och diagrammet och lägg till en textruta med tolkning av enkel men relevant information som finns i sammanställningen.
Detaljerade instruktioner steg för steg finns i iiiiiiiiiiiiiiiii. Instruktionerna utgår från sammanställningar av Ungdomsrådgivningens data.
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Undersökning av en viss kategori genom filtrering
När Ungdomsrådgivningen redovisade en del av sin statistik för styrgruppen, fick de en fråga om hur
det ”ser ut” för dem som har ett ursprungsland utanför Norden. Man får ofta väldigt oprecisa frågor
och då får man lista ut vad en fråga står för och helst ska man ju förhandla en sådan fråga med frågeställaren. I det här fallet handlade det nog om hur ungdomarna i just denna kategori fördelade sig
över kategorier i andra variabler. Hur många procent av dem var tjejer respektive killar, hade olika
typer av boende, försörjning, utbildningsnivå eller bad om råd inom olika problemområden?
Hur det ”ser ut” för en viss kategori av klienter är naturlig och ofta förekommande fråga. Du kanske
tänker att frågan också borde innehålla något om en jämförelse med en annan kategori. Det vore
också naturligt och därför tar vi upp det i nästa avsnitt. Men nu ser vi det som en beskrivning av en
kategori, utan att jämföra.
Exempel 1.3
Ungdomsrådgivningen använde sig av Netigates filtreringsmekanism för att få bort alla utom
en kategori från den statistiska beskrivningen. Instruktionerna till övning 1.3 visar att det är
väldigt enkelt att få tabellerna och diagrammen att bara innehålla statistik om de som var födda utanför Norden. Här i exemplet väljer vi att visa samma variabler som i förra avsnittet; Kön,
Ålder och Boende. Men först kan vi se hur frekvenstabellen för Ursprungsland ser ut när vi filtrerat efter den variabeln. Vi ser att bara de som registrerats som födda utanför Norden finns
med i tabellen. Det är 156 ungdomar.
6. Ursprungsland
Besvarad av: 156 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%)
1

Vet ej

0 (0%)

2

Född inom Norden

0 (0%)

3

Född utom Norden

156 (100%)

Tabellerna och diagrammen över de 156 ungdomarna levereras direkt av Netigate, t.ex. för de
tre variablerna nedan. Utskrifterna är nästan självförklarande, vi ser hur många av de 156 ungdomarna som var tjejer resp. killar och hur den för delningen var i procent. Motsvarande kan vi
också se för fördelningen av de 156 över ålders- och boendekategorierna.
3. Kön
"Administrativt" kön
Besvarad av: 156 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%)
1

Tjej

72 (46%)

2

Kille

84 (54%)

4

4. Ålder
Vid första besök
Besvarad av: 156 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%)
1

Under 18

9 (6%)

2

18

16 (10%)

3

19

24 (15%)

4

20

28 (18%)

5

21

25 (16%)

6

22

18 (12%)

7

23

11 (7%)

8

24

14 (9%)

9

25 och över

7 (4%)

10

Vet ej

4 (3%)

11. Boende
Besvarad av: 154 (99%) Ej besvarad av: 2 (1%)
1

Vet inte

12 (8%)

2

Egen lägenhet

58 (38%)

3

Inneboende

11 (7%)

4

Hos förälder/anhörig

68 (44%)

5

Hemlös

3 (2%)

6

Annat

2 (1%)

Övning 1.3
Gör en miniatyrrapport om t.ex. ungdomarna som är födda utanför Norden. Du kan välja några variabler som du tycker kan vara av intresse. Använd filtreringen i Netigate för att få fram frekvenstabeller och diagram, skriv några rader om dessa ungdomar och illustrera din minirapport med Netigateutskrifter i ett Word-dokument (eller motsvarande). Om du hellre vill, kan du använda din egen verksamhets data för uppgiften.
Detaljerade instruktioner steg för steg finns i iiiiiiiiiiiiiiiii. Instruktionerna utgår från sammanställningar av Ungdomsrådgivningens data.
__________________________________________________________________________________

Jämförelser mellan kategorier genom filtrering
När man beskriver och tolkar statistiska fakta är det väldigt vanligt att man gör jämförelser, t.ex. mellan två kategorier. I exemplet här ska vi vara tydliga med hur många procent av de unga kvinnorna
respektive männen som hade eget boende och inte bara redovisa hur många procentenheter det
skiljde. Det underlättar för det mesta för tolkningen att man får veta både skillnaden och hur höga
andelarna var. T.ex. ”… det skiljde 15 procentenheter; 35 % av tjejerna och 20 % av killarna svarade
att de varit stressade åtminstone någon gång senaste två dygnen”. (Det här var bara ett påhittat exempel.)
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När vi har data i Netigate och vill göra jämförelser och illustrera dem, kan vi i regel välja mellan två
tekniker: filtrering och korstabellering. Nu tar vi först ett exempel på filtrering. Vi ska använda den
metoden i ett exempel som handlar om att i Ungdomsrådgivningens data jämföra kvinnorna med
männen när det gäller fördelningen av ålder. Filtreringen sker genom att vi först filtrerar bort alla
killar och tittar på tjejernas ålderssammansättning. Sedan filtrerar vi bort tjejerna för att beskriva
killarnas åldrar.
När vi gör en filtrering med Netigate får vi svaren på alla frågor i formuläret redovisade med det filtrerade urvalet. Så vi behöver kopiera precis det vi är intresserade av i sammanställningen efter en
filtrering. Här följer ett exempel.
Exempel 1.4
Nu ska Ungdomsrådgivningen, som sett att det är betydligt fler unga kvinnor än män som besöker rådgivningen, jämföra åldersfördelningen mellan tjejerna och killarna. För att få resultatet grafiskt tydligt kombinerar de tabellen och diagrammet över könsfördelningen med två bearbetningar där åldersredovisningen filtrerats genom kön så att killars och tjejers åldersfördelning visas var för sig.
Som vi sett är det nästan dubbelt så många tjejer som killar som besökt Ungdomsrådgivningen
under 2013 - 2014.
Kön
"Administrativt" kön

Besvarad av: 911 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%)
1

Tjej

588 (65%)

2

Kille

323 (35%)

När vi jämför åldersfördelningarna här nedanför ser vi att en stor andel av tjejerna är i 19- till
21-årsåldern. Det är närmare bestämt 57 % av dem som tillhör de årskullarna. Det är särskilt få
tjejer som är 24 år, 25 år eller äldre. Killarna är mer utspridda över åldrarna, större andelar än
hos tjejerna finner vi i åldrarna 22 år och uppåt. Det är t.ex. 16 % av killarna som är 22 år men
bara 10 % av tjejerna. Och 21 % av tjejerna men bara 13 % av killarna är 20 år.
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Ålder (Tjejer)
Vid första besök
Besvarad av: 588 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%)
1

Under 18

35 (6%)

2

18

64 (11%)

3

19

101 (17%)

4

20

123 (21%)

5

21

109 (19%)

6

22

58 (10%)

7

23

53 (9%)

8

24

21 (4%)

9

25 och över

13 (2%)

10

Vet ej

11 (2%)

4. Ålder (Killar)
Vid första besök
Besvarad av: 323 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%)
1

Under 18

17 (5%)

2

18

29 (9%)

3

19

50 (15%)

4

20

42 (13%)

5

21

48 (15%)

6

22

53 (16%)

7

23

32 (10%)

8

24

28 (9%)

9

25 och över

22 (7%)

10

Vet ej

2 (1%)

Övning 1.4
Gör en jämförelse mellan könen av fördelningen i någon variabel, genom att använda filtrering. Gör
det antingen i Ungdomsrådgivningens eller i din egen verksamhets uppföljningsdata. Skapa en kort
och enkel rapporttext som får illustreras av tabellen och diagrammet.
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Detaljerade instruktioner steg för steg finns i iiiiiiiiiiiiiiiii. Instruktionerna utgår från att du använder
Ungdomsrådgivningens data, så med dina egna uppföljningsdata får du göra ”på motsvarande sätt”.
__________________________________________________________________________________

Jämförelser mellan kategorier genom korstabellering
I förra avsnittet jämförde vi tjejers åldersfördelning med killars på Ungdomsrådgivningen. Vi filtrerade och fick på så sätt tjejers åldersfördelning, filtrerade igen och fick killarnas.
Vi kan göra i princip samma jämförelse som i filtreringen med en teknik som Netigate kallar Korstabulering. Liksom när vi gjorde filtrering får vi korstabuleringen gjord för hela sammanställningen av frågor, och det är vanligen mer än vi är intresserade av. Men vi kan ju hämta precis bara det vi är intresserade av till vår rapport, så låt oss försöka.
Exempel 1.5
När vi ska korstabulera t.ex. Ålder mot Kön, bör vi veta om vi vill titta på hur vissa årskullar (var
för sig) är fördelade över killar och tjejer, eller hur killar och tjejer (var för sig) är fördelade över
årskullarna. Det kanske låter som hårklyveri, men tyvärr är det något som vi behöver hantera.
Följande två exempel på utskrifter visar skillnaden. Det första är ålder ”nedbrutet på kön” för
att använda Netigates språkbruk. Vi ser t.ex. i tabellen nedanför att 6 % av tjejerna (35 st) var
yngre än 18 år.
Vi ser t.ex. att 6 % av tjejerna (35 st)
Ålder
var yngre än 18 år.
(Procenttalet beräknas radvis i NetiResultaten nedbrutna på: Kön
gate: 35 av 588 = 6 %.)
Under
18

18

19

20

21

22

24

53
(9%)

21
(4%)

13
(2%)

11
(2%)

50
42
48
53
32
28
(15%) (13%) (15%) (16%) (10%) (9%)

22
(7%)

2
(1%)

Tjej

35
64
101
123
109
58
(6%) (11%) (17%) (21%) (19%) (10%)

Kille

17
(5%)

29
(9%)

25 och
Vet ej
över

23

I nästa tabell (nedanstående) är Kön nedbrutet på Ålder. Vi behöver hålla isär de två sätten att
korstabellera variablerna Kön och Ålder. Det innebär t.ex. att när vi ska korstabulera Ålder mot
Kön, bör vi veta om vi vill titta på hur vissa årskullar (var för sig) är fördelade över killar och tjejer, eller hur killar och tjejer (var för sig) är fördelade över årskullarna. Det kanske låter som
hårklyveri, men tyvärr är det något som vi behöver hantera. De två utskrifterna i det här exemplet visar skillnaden. Den första är Ålder ”nedbrutet på Kön” för att använda Netigates
språkbruk. Den andra är Kön nedbrutet på Ålder. Och i tabellen nedanför ser vi då att 67 % av
de som var yngre än 18 år (35 st) var tjejer.
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Kön

Här ser vi t.ex. att 67 % av de som
var yngre än 18 år (35 st) var tjejer.
(Procenttalet beräknas radvis i Netigate: 35 av 52 = 67 %.)

Resultaten nedbrutna på: Ålder

Tjej

Kille

Under 18

35 (67%)

17 (33%)

18

64 (69%)

29 (31%)

19

101 (67%)

50 (33%)

20

123 (75%)

42 (25%)

21

109 (69%)

48 (31%)

22

58 (52%)

53 (48%)

23

53 (62%)

32 (38%)

24

21 (43%)

28 (57%)

25 och över

13 (37%)

22 (63%)

Vet ej

11 (85%)

2 (15%)

Vad vi kan lära oss av detta senaste exempel är t.ex. att Netigate alltid räknar radprocent. Och därför
måste vi veta vad vi är ute efter för typ av information. Vill vi veta hur många procent av tjejerna och
av killarna som finns i varje ålderskategori, måste vi i Netigates sammanställning för Kön välja att
”bryta ner resultaten på denna grupp av alternativ”. Och vill vi veta hur många procent i varje ålderskategori som är tjejer respektive killar, måste vi i Netigates sammanställning för Ålder välja att
”bryta ner resultaten på denna grupp av alternativ”.
Övning 1.5
Gör en jämförelse mellan könen av fördelningen i någon variabel, genom att använda korstabulering.
Gör det antingen i Ungdomsrådgivningens eller i din egen verksamhets uppföljningsdata. Skapa en
kort och enkel rapporttext som du illustrerar med både tabell och diagram.
Detaljerade instruktioner steg för steg finns i iiiiiiiiiiiiiiiii. Instruktionerna utgår från att du använder
Ungdomsrådgivningens data, så med dina egna uppföljningsdata får du göra ”på motsvarande sätt”.
__________________________________________________________________________________

”Vet ej”-svar i enkäter
När man utformar enkäter, t.ex. för en brukarundersökning, ber man ofta att få den subjektiva uppfattningen om en sak på en skala, t.ex. Sällan eller aldrig, Ibland, Ofta, Nästan alltid, Alltid kompletterad med alternativet Vet inte. En del av respondenterna kanske inte har någon uppfattning om det
som frågan handlar om, och då är det ibland bättre att bara analysera svaren från de som faktiskt
hade en uppfattning. I Netigate kan man göra det genom att filtrera bort Vet inte-svaren.
Exempel 1.6
Bland utbildningsdata finns insamlade data från brukarenkäter i Sundsvalls Ungdomsrådgivning. De olika enkätomgångarna (en varje vår och höst) är registrerade i enkätsvaren. Här
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har vi först filtrerar fram (inkluderat) enkätomgång Våren 2014. Sedan har vi filtrerat bort (exkluderat) Vet inte- alternativet i svaren på en fråga. Då har vi fått procenttalen omräknade så
att de bara gäller dem som verkligen svarat på frågan. De som inte prövat ringa har ju ingen erfarenhet av hur tillgänglig rådgivningen var vid telefonkontakt. Den relevanta andelen var alltså 89 % och inte 76 % som var den redovisning man fick på den enkätfrågan när Vet intesvaren inte var exkluderade.

Andelen 76 % är inte den
relevanta att redovisa.

Den relevanta andelen
var alltså 89 %.
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Övning 1.6
Redovisa en sammanställning på frågan Hoppat av gymnasiet, med registreringarna Vet inte borttagna. Redovisa också en sammanställning på frågan Gymnasiestudier i Ungdomsrådgivningens data,
med registreringarna Uppgift saknas borttagna.
Skriv en miniatyrrapport som tolkar vad procenttalen står för i de här två fallen. Du behöver alltså
förklara vad andelen är en del av.
Detaljerade instruktioner steg för steg finns i iiiiiiiiiiiiiiiii. Instruktionerna utgår från att du använder
Ungdomsrådgivningens data, så med dina egna uppföljningsdata får du göra ”på motsvarande sätt”.

______________________________________________________________________________________________
Avslutande ord om filtrering och korstabulering i Netigate.
Sedan man gjort en korstabulering i Netigate (t.ex. alla resultat nedbrutna på kön) kan man ibland
upptäcka att man skulle vilja få procenttalen i den intressanta variabeln omräknade med en eller
annan kategori exkluderad. Man kanske vill ha bort Vej inte-svaren från en fråga med skattningsskala
1 till 5 eller några ålderskategorier borttagna i åldersvariabeln. Men då kan man inte utnyttja att man
redan gjort korstabuleringen, utan man får ställa in sitt filter och sedan göra om korstabuleringen. Då
får man procenttalen omräknade. Bilderna här visar hur det kan se vid korstabulering innan man
filtrerat och efter. Sedan man filtrerat och gjort om korstabuleringen blir procenttalen annorlunda.
(Då är det ju t.ex. inte 9 killar i raden, utan bara 8. Och inte 23 tjejer utan 19.)

Nu hoppas vi att du kan det viktigaste om att filtrera och korstabellera i Netigates statistik. Och framför allt att du kan tolka och skriva ner i egna ord vad resultaten betyder i er verksamhet.
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Kapitel 2
I förra kapitlet gick exempel och övningar ut på att beskriva verksamhetens målgrupp. På köpet fick vi
en ganska komplett översikt över hur vi använder analysredskapen i Netigate. (Nåja, det var ingen
tillfällighet förstås!) I det här kapitlet kommer vi att tänka mer på utfall eller resultat av insatserna.
Och vi ska sätta utfallen i relation till klientens olika behov eller problem. Eller i relation till olika delar
av målgruppen, som olika åldrar eller personer med olika problematik. I den mån det finns alternativa behandlingar eller insatser, kan vi också relatera resultaten till behandlingsmetod eller motsvarande. Man skulle nog kunna säga att det viktigaste med insatserna ur klientens perspektiv är resultatet. Då kan man också förstå att resultatet behöver ses ur just klientens perspektiv och behöver
vara i fokus för uppföljningar.
Det här kan du lära dig i kapitel 2
 Skapa en enkel men fokuserad och intressant rapport.
 Ökjuh
 Kjgh

Det som blir temat i det här kapitlet är tolkningar som vi gör av de statistiska sammanställningarna.
Tolkningarna görs då utan att data tas bort från sitt sammanhang, som helt enkelt är verksamheten.
Vi tror du behöver träna på att muntligt och skriftligt formulera vad ett diagram, korstabell eller liknande säger om klienter och klientarbetets resultat i verksamheten.
I en del verksamheter kan det komma till nytta att mäta eller snarare låta klienten uppskatta vad
resultatet blivit efter insatserna/behandlingen. Kanske finns ett begrepp som sammanfattar problematiken så att man kan ha det som grund för en mätning. Ett exempel på sådana centrala begrepp är
Empowerment som identifierats och mäts i Personliga ombuds verksamhetsuppföljningar. Ett annat
är KASAM som används i Samtalsbyrån i Örnsköldsvik. Dessa båda mått är numeriska. De används så
att en mätning efter en viss tid jämförs med mätningen innan behandlingens början. Differensen kan
då vara ett mått på hur stor skillnad klienten upplever sedan början av en behandling. Mätskalor som
används inom beroendebehandling används på liknande sätt.
Ganska okomplicerade mått kan ibland vara det som är mest relevant när resultat ska konstateras
eller beskrivas. För en verksamhet inom Partnervåld antecknas om våldet har upphört eller inte utifrån de utsattas egen bedömning. Det är verkligen en enkel kategorisering, men den kan vara det
relevanta sättet att konstatera eventuellt resultat. Själva kategoriseringen är mätningen här, och
utfallsvariabeln blir alltså kategorisk och inte numerisk.
Exempel 2.1
Ungdomsrådgivningen i Sundsvall förhandlar vad rådgivningen ska fokuseras kring med den
som besöker dem och blir deras klient. Efter ett antal samtal när insatsen betraktas som avslutat får klienten bedöma hur mycket nytta rådgivningen har gjort utifrån vad fokus skulle vara.
Bedömningen sker på en femgradig skala från Ingen nytta alls till Mycket stor nytta.
Om vi tittar längst ner på sidan Översikt, ser vi i tabellen att det var väldigt många markeringar
för 4 eller 5 på skalan. Vi ska titta närmare på problemområdet Arbete och sysselsättning. Det
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var visserligen bara ca 11 % inom det området som svarade lägre än 4 eller 5, men vi ska ändå
undersöka om de ungdomar som var födda utanför Norden upplevde nyttan med rådgivningen
lika hög som övriga. För att göra det behöver vi både filtrera och korstabellera. Vi filtrerar bort
(exkluderar) de oavslutade ärendena och de som var registrerade som Vet ej, för Ursprungsland. Sedan bryter vi ner redovisningen på kategorierna i Ursprungsland – Inom Norden; Utanför Norden. Om vi då söker upp resultatet för Arbete och sysselsättning ser vi nedanstående
tabell. Det var 50 % av ungdomarna födda utanför Norden som haft mycket stor nytta av rådgivningen i detta problemområde, jämfört med 35 % av övriga ungdomar.
Arbete & sysselsättning
1 Ingen
nytta alls

2

3

4

5 Mycket
stor nytta

X
0

Vet ej

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Född inom Norden

0 (0)

1 (1%)

17 (11%)

84 (54%)

54 (35%)

4.22

Född utom Norden

0 (0)

0 (0)

5 (11%)

18 (39%)

23 (50%)

4.39

En enkel rapport bör nu ha med vissa delar, dels för att bli lättläst genom igenkänning, dels
saklig genom att vissa logiska steg finns med. Vi föreslår följande när man använt statistisk metodik helt eller delvis.
Avsnitt i en enkel, saklig rapport: Bakgrund, Syfte/fokus, Metod, Resultat, Diskussion
Bakgrund motiverar syftet; metod är beskrivningen av hur du gjort; resultat är några siffror som måste
omnämnas från tabell och/eller diagram samt några ord om detta tolkat till sammanhanget; diskussion
knyter ihop resultatet med syftet i en slutsats och nämner vad man bör tänka på i praktiken med tanke på
resultatet.

Här nedanför kommer ett exempel på en väldigt fokuserad rapport som skulle kunna förekomma i Ungdomsrådgivningens sammanhang. Försök identifiera rapportens delar!
”Rapport”: Får de nyanlända lika bra hjälp av UR när det gäller arbetslivsproblematik?
Ungdomsrådgivningen är en öppen verksamhet som tar emot ungdomar som kommer hit med olika frågor
eller problem. De får avgränsa sitt behov av rådgivning och efter ett antal möten med samtal får de berätta
hur stor nytta de haft av den hjälp de fått. Nu är vi intresserade av hur väl vi bemöter och hjälper nyanlända från utomnordiska länder när det gäller arbetslivsproblematik.
Vi använder sammanställningar från vårt uppföljningssystem och tittar på resultat under 2013 och 2014. I
sammanställningen filtrerar vi bort de vi missat att fråga om ursprungsland och tar bara med de ärenden
som är registrerade dessa år men är avslutade.
Det är 90 % av ungdomarna i båda kategorierna som svarat 4 eller 5 på den 5-gradiga skalan. Men en
skillnad är att det är 50 % av de nyanlända som svarar Mycket stor nytta, jämfört med 39 % bland de övriga. (Se illustration #). Skillnaden är inte väldigt stor, men det är så pass många individer i kategorierna
att vi i alla fall kan säga att ungdomar som frågade om råd inom området arbete och sysselsättning
genomgående var nöjda med rådgivningen. Bland dem som var födda utanför Norden var det t.o.m. ännu
större andel som var mycket nöjda.
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Illustration #
Arbete & sysselsättning
1 Ingen
nytta alls

2

3

4

5 Mycket
stor nytta Medelvärde

Vet ej

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0

Född inom Norden

0 (0)

1 (1%)

17 (11%)

84 (54%)

54 (35%)

4.22

Född utom Norden

0 (0)

0 (0)

5 (11%)

18 (39%)

23 (50%)

4.39

Slutsatsen är antingen att vi på UR gjort ett särskilt gott jobb med de nyanländas problematik eller så var
det fler bland dem som hade en problematik som vi kunde bemöta bra. Eller kanske skillnaden berodde på
att några bland de nyanlända var mer tacksamma mot rådgivningen än det var bland de övriga. Vi får prata inom gruppen så kan vi nog komma fram till vilken förklaring som är mest korrekt. Sedan kan det också vara bra att vi lägger märke till att dessa saker kan spela roll för bemötande och rådgivning.

Övning 2.1
Gör en jämförelse mellan Ungdomar födda utanför norden och övriga av hur stor nytta de haft av
rådgivningen om Studier. (Eller välj en motsvarande jämförelse av resultat mellan två kategorier i din
egen verksamhet.)
Skriv en liten men bra formulerad rapport som tolkar vad frekvenser och/eller procenttal står för i de
här två kategorierna, men också gör tolkningarna så att de handlar om det sammanhang som det
handlar om i just detta fall. (Eller i er verksamhet, om det är era egna data du har som underlag).
Detaljerade instruktioner steg för steg finns i iiiiiiiiiiiiiiiii. Instruktionerna utgår från att du använder
Ungdomsrådgivningens data, så med dina egna uppföljningsdata får du göra ”på motsvarande sätt”.

Det här kan du lära dig i kapitel 2


Skapa en enkel men fokuserad och intressant rapport.
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I en del fall när man gör en överenskommelse med en klient om målsättning för klientarbetet (klientens och socialarbetarens insatser sammantagna) kan den s.k. GAS-skalan komma till användning.
Bokstäverna står för Goal Attainment Scale vilket betyder måluppfyllnadsskala. I det fallet skriver
man ner en överenskommelse om målet och stämmer av vid ett senare tillfälle. Då gör klienten en
bedömning av i vilken grad målet nåtts.
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