
 

2021: Att arbeta med resultatet av Akka – ett 
förslag 
Att som chef leda arbetet med att följa upp resultatet av medarbetar-
undersökningen är det viktigaste i hela processen. Ett sätt att arbeta med 
uppföljning kan vara att utgå från den metod som här presenteras.  

Utgångspunkt/förberedelsearbete 
Detta arbete ska ledas av dig som är chef/ledare. Avsätt två till tre timmar för 
att hinna arbeta igenom resultatet på ett meningsfullt sätt.  
 
Dela in arbetslaget i grupper. Sex till tio personer i varje grupp är lagom. Om 
arbetslaget är stort kan det delas i två eller flera grupper som jobbar parallellt.  
Dela ut varsin resultatrapport, penna och post it-lappar till alla. 
Skriv gärna ut frågorna nedan på blädderblock eller tavla alternativt power 
point-presentation.   

Förslag till arbetsgång 

Alla medarbetare funderar enskilt (ca 10 min.) över följande frågor: 
Styrkor/friskfaktorer  
Vilka resultat bland frågorna i Akka är du mest stolt/glad 
över när det gäller ditt arbetslag?  
Du har tre stjärnor att fördela hur du vill. Du kan välja att 
fördela alla stjärnor på en och samma fråga, eller fördela ut 
dem.  
 
Svagheter/utvecklingsområden/riskfaktorer  
Vilka resultat bland frågorna i Akka är du mest oroad för  
eller tycker att ni behöver arbeta på att förstärka? 
Du har tre bockar att fördela hur du vill, på tre  
olika frågor eller alla bockar på samma fråga. 
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Räkna samman stjärnor och bockar (ca 10 min.) 
Samla in alla post it-lappar.  
Ge någon i uppdrag att räkna samman resultaten som  
har lämnats in. Redovisa de frågor som har fått flest  
stjärnor respektive bockar på ett blädderblock eller  
liknande så att alla ser. 

Fundera tillsammans (30-60 min.) 
Uppmuntra gruppen att tillsammans fundera:  
Vilka resultat visade sig vara era styrkor/friskfaktorer,  
de ni är mest stolta/glada över? 

• Hur kommer det sig? 
• Hur kan ni bibehålla/stärka det ytterligare? 

 
Vilka resultat visade sig vara era svagheter/utvecklingsområden 
/riskfaktorer, de ni är mest oroade för eller tycker att ni behöver  
utveckla och förstärka? 

• Hur kommer det sig? 
• Hur kan ni arbeta på att förbättra det området? 

Sammanfatta (ca 10 min.) 
Utse någon till sekreterare. Skriv tillsammans ner slutsatserna av era 
diskussioner och gör en handlingsplan. Använd gärna mallen Uppföljning av 
Akka.  
 
 
 
 
 
 
 

Flest stjärnor fick 
nr: 
38                (15) 
44 (10) 
7 (9) 
15 (7) 
 
Flest bockar fick: 
47                (19 
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