
 

FAQ (frequently asked questions) Akka 2021 
Vad kostar det att delta i Akka 2021? 
Kostnaden för er Akka-undersökning beror på enhetens storlek/på hur många 
deltagare ni är (ex moms): 

Församling/pastorat/stift med färre än 25 deltagare 5 000 kr 

Församling/pastorat/stift med 26 -50 deltagare 9 000 kr  

Församling/pastorat/stift med 51 - 100 deltagare 11 000 kr  

Församling/pastorat/stift med 101 -200 deltagare 14 500 kr  

Församling/pastorat/stift med fler än 200 deltagare 16 500 kr 

Enkätfrågorna och svarsfunktioner 
Det går inte att ändra frågorna. Det går inte heller att dra ifrån frågor. Det går dock 
att lägga till egna frågor för en kostnad om 3 800 kr.  

Vill ni se hur frågorna ser ut i förväg, skicka ett mejl till Pär Åkerström och ange att 
du vill ha del av frågorna.  

I enstaka fall kan det finnas medarbetare som antingen saknar e-post eller inte vill 
lämna ut sin privata e-post. De kan få ett startbrev med login/lösenord att använda 
för inloggning från valfri dator. Det är då viktigt att skriva ”papper” i kolumnen för 
e-post gällande de medarbetare som ska få sina uppgifter skickade till närmaste 
chef. Det är också mycket viktigt att säkerställa anonymitet för den/de medarbetare 
som detta gäller.    

Det kan gå att besvara enkäten i telefonen. Det beror på vilken typ av telefon 
medarbetaren har.  

Det finns inga frågor som berör eventuellt nyligen genomförda 
organisationsförändringar.  

Om påminnelser 
Under svarsperioden skickas två påminnelser ut till deltagarna i undersökningen. 
Påminnelserna skickas ut från Zondera. Arbetsgivare/kontaktperson har inte 
möjlighet att se vem som kanske inte svarat på individnivå, utan i portalen syns 
svarsfrekvensen på organisationsnivå.  

Inför deltagandet är det från ledningens sida väsentligt att betona hur viktigt det är 
att alla verkligen medverkar för att organisationen ska få ett så rättvisande resultat 
som möjligt.  

Om svarsgrupper och deras storlek 
Det krävs ett minimum om fem deltagare för att få fram ett resultat på gruppnivå 
och samtidigt säkerställa anonymiteten. Detta innebär att en arbetsplats måste 
innehålla fem svarande och en chef för att kunna få ett fullständigt resultat.  
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En grupp som har färre än fem medarbetare får ett arbetsunderlag med 
styrkor/friskfaktorer och riskfaktorer samt frågor att förbättra utan siffror. Det går 
också att titta på hela avdelningens resultat och jämföra med arbetsunderlaget från 
den lilla gruppen.  

Om flera arbetsgrupper omfattar färre än fem anställda går det att lägga samman 
grupper. Innan ni överväger att göra detta bör ni fundera igenom hur ert arbete med 
resultatet ska ske. Hänger grupperna ihop exempelvis i en enhet? Är det 
meningsfullt för de sammanlagda grupperna att arbeta med resultatet tillsammans?  

Enkäten är anpassad för Svenska kyrkan och ger en jämförelse med hur 
totalresultatet ser ut för de ingående arbetsgivarna i Svenska kyrkan.  Det går inte 
idag att jämföra med andra organisationer.       

Antal svarsnivåer 
Om det inte räcker med fyra svarsnivåer går det att göra flera nivåer. När filen har 
sparats ner på den egna datorn kan flera kolumner läggas till för ytterligare nivåer.  

Är svarsgrupper obligatoriskt?  
Blir inte uppdelningen på närmaste chef? 
I anmälningsformuläret ska det anges hur svarsgrupperna ser ut eftersom det är 
med utgångspunkt i svarsgruppernas struktur som de egna resultatet tas fram.  

I anmälan ska också anges vem som är gruppens närmaste chef.  Det behövs 
information om både svarsgrupp och närmaste chef för att få fram de önskvärda 
resultatrapporterna. Flera grupper kan exempelvis ha samma chef men ska ändå få 
egna rapporter per grupp för att varje grupp ska kunna föra samtal om det som rör 
just dem.  

Finns det bara en svarsgrupp, till exempel om hela församlingen utgör en 
svarsgrupp, så kommer länken till svarsresultatet till närmaste chef - i detta fall 
kyrkoherden. 

Hur säkerställer ni anonymitet när det är en mindre arbetsplats med 
exempelvis endast en kvinna i ett visst åldersspann? 
Vi bryter aldrig bakgrundsvariabler på gruppnivå, bara på totalnivå. Och för att 
visa ett resultat krävs att minst fem svarade på just den specifika 
bakgrundsvariabeln.  

Att arbeta med resultatet 
När resultatet är klart får beställaren/kontaktpersonen en e-post med en länk till 
Zonderas portal där resultatet kan hämtas hem. Mot en extra kostnad kan 
församling/pastorat/stift som har flera chefer få egna inloggningar.  

 

Planerar ni att införa fler indextal, till exempel NMI, HME, Komi? 
Just nu ingår MI, tidigare NMI, som ett indextal. Där ser vi hur anställda tycker 
överlag. Inga andra indextal är inplanerade just nu. Blir det stort tryck på flera 
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index så kan detta förändras. Ett helt eget index går att lägga till (som en option) 
till en tilläggskostnad. 

Den enskilda arbetsplatsens/enhetens/organisationens resultat jämförs enbart med 
resultatet på aggregerad nivå, det vill säga mot det totala resultatet.  

Kan man få fram resultatet både för en grupp som jag är chef för men 
även utifrån olika kategorier, som exempelvis alla präster på en 
arbetsplats.  
Svar: ja, det går om det är tillräckligt många, minst fem, i aktuell kategori.  

Övriga frågor 
Medarbetarenkäten Akka är ett verktyg för såväl församling som pastorat och stift. 
Har man anmält att man är ett stift ändras orden i enkäten som stiftsmedarbetarna 
besvarar. 

När enkäten kommer till de anställda kommer det att stå ”Stift”. Det kommer också 
att stå ”Stiftets ledningsgrupp” samt ”Stiftsdirektor”.   

Skriv stift, inte stiftskansli. 

För mer information om ordval gällande stift hör av dig till Pär Åkerström    

Hur står det i enkäten - närmaste chef eller namn på närmaste chef? 
Båda skrivs ut, exempelvis: jag tycker att min närmaste chef Kalle Persson ger mig 
tillräckligt stöd för att jag ska göra ett bra arbete.  
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