
Nationell indikatorrapport

• Sjätte nationella indikatorrapporten som visar på utveckling av den 
verksamhet som bedrivs med stöd av samordningsförbund

• Resultaten grundas på enkätundersökningar genomförda av 36 
samordningsförbund och svar från 3 970 enkäter 

(deltagare, personal, remittenter, chefsgrupper och styrelser)

• Insamlingsperiod november 2021 till oktober 2022



Deltagare 

Pågående

Deltagare 

Avslut
Personal Chefsgrupper Styrelser Remittenter Totalt

Antal besvarade enkäter 1 650 1 247 406 273 167 227 3 970

Antal deltagande förbund 36 33 28 28 28 15 36

Nationell insamling av indikatorenkäter



Nationell insamling av indikatorenkäter
svarande och bortfall



Resultat i korthet

 Förbundens verksamhet och samordnade insatser utvecklas positivt över tid.

 Deltagarna är i mycket hög grad nöjda med kvaliteten i insatserna, särskilt avseende 

upplevt nytta, inflytande och tid i insats.

 Skillnader i upplevelse mellan kvinnor och män i deltagarenkäten är generellt små.

 Chefsgrupperna är generellt sett mindre positiva jämfört personal och styrelse.

 Värdegrundsarbetet utifrån jämställdhet, jämlikhet och mångfald upplevs som högre på 

styrelsenivå, medan det är ett tydligare utvecklingsområde på chefs- och personalnivå. 
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Nr Indikator Samlat resultat 

2022 jämfört 

med 2021

Varav resultat 

kvinnor

Varav 

resultat män

1 Deltagarna känner att de insatser som erbjuds 

är organiserade runt deras behov 

(personcentrerade).
Ökning

Varken ökning 

eller 

minskning

Varken 

ökning eller 

minskning

2 Deltagarna upplever inflytande över 

rehabiliteringsprocessen.
Varken ökning 

eller minskning
Ökning

Varken 

ökning eller 

minskning

3 En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen 

få ta den tid som behövs utifrån varje 

deltagares förutsättningar.

Varken ökning 

eller minskning

Varken ökning 

eller 

minskning

Ökning

4 Deltagare upplever att det finns någon som 

håller samman och stödjer den enskildes 

samordnade rehabiliteringsprocess.
Ökning Ökning Ökning

5 Deltagaren upplever att den kan hantera egna 

symtom och funktionsnedsättning samt att de 

har fått stöd från myndigheterna i att leva med 

detta.

Varken ökning 

eller minskning

Varken ökning 

eller 

minskning

Varken 

ökning eller 

minskning

6 När insatser avslutas i en samordnad 

rehabiliteringstjänst upplever deltagaren att 

det finns en planering/tjänster som tar vid, och 

att de levereras utan onödiga dröjsmål.

Ökning

Varken ökning 

eller 

minskning

Ökning

7 Deltagarna upplever att det har skett en 

stegförflyttning närmare 

arbetsmarknaden/egen försörjning.
Ökning

Varken ökning 

eller 

minskning

Varken 

ökning eller 

minskning

8 Personalen upplever att andra 

medarbetare/professionella i andra 

myndigheter respekterar deras kunskap, roller 

och arbetssätt.

Ökning

Nr Indikator Samlat resultat 

2022 jämfört 

med 2021

Varav resultat 

kvinnor

Varav 

resultat 

män

9 Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, 

kunskaper och synpunkter såväl från enskilda 

deltagare/brukare som från brukar-

organisationer eller grupper av deltagare.

Varken ökning 

eller minskning

Varken ökning 

eller 

minskning

Ökning

10 Samordnade insatser inkluderar även andra 

aktörer i samhället, företag, ideella krafter 

och föreningsliv i det löpande arbetet på ett 

strukturerat sätt.

Varken ökning 

eller minskning

12 En struktur har skapats vars huvuduppgifter 

är att strategiskt initiera, upprätthålla och 

underhålla relationer.
Ökning

13 Samordnade insatser har ett 

sektorsövergripande arbetssätt och synsätt.
Varken ökning 

eller minskning

14 Det finns en klar och tydlig strategi för 

uppföljning och utvärdering av 

myndighetsgemensamma insatser.
Ökning

15 Insikter från samverkan leder till att nya typer 

av förebyggande insatser utvecklas så att 

behov av samordnad rehabilitering inte 

behöver bli aktuellt om individer fångas upp 

mycket tidigare och på ett annorlunda sätt.

Ökning

16 En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter 

såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet 

genomsyrar den lokala samverkanskulturen.
Ökning



INDIKATOR 7: Närmare arbete/studier, 2018–2022
Andel positiva svar
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Fråga 6, pågående kvinnor

Fråga 6, pågående män

Fråga 6, avslut kvinnor

Fråga 6, avslut män
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INDIKATOR 9: Deltagarinflytande, 2018-2022
Andel klart positiva svar
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Fråga 7, pågående kvinnor
Fråga 7, pågående män

Fråga 7, avslut kvinnor
Fråga 7, avslut män
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INDIKATOR 12: Samverkansstrukturer, 2018–2022
Andel klart positiva svar
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Fråga 7, personal

Fråga 4, parternas chefsgrupp
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INDIKATOR 16: Jämställdhet, jämlikhet och mångfald
Andel klart positiva svar
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Nyckeltal per indikator, avslutade deltagare
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Personcentrering (indikator 1)

Inflytande (indikator 2)

Tillräcklig tid (indikator 3)

Stöd att samordna kontakter (indikator 4)

Stöd att hantera sin situation (indikator 5)

Fortsatt planering (indikator 6)

Närmare arbete/studier (indikator 7)

Deltagarinflytande (indikator 9)
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