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Förord 
Individbaserad systematisk uppföljning är ett bland flera sätt att kvalitetssäkra socialtjänstens arbete. I FoU 

Socialtjänsts uppdrag ingår att stödja Uppsala läns kommuner med individbaserad systematisk uppföljning. 

För att utveckla och anpassa stödet utifrån lokala verksamheters behov, genomförde FoU Socialtjänst under 

våren 2022 en kartläggning. Rapporten beskriver hur socialtjänstverksamhet i Uppsala län har arbetat med 

individbaserad systematisk uppföljning samt vilka stödjande aktiviteter som önskas i det fortsatta arbetet.  

Tack till FoU Socialtjänsts nätverk som varit behjälpliga med att hitta uppgiftslämnare och tack till alla 

uppgiftslämnare som medverkat med tid och engagemang. Som chef vill jag även passa på att tacka de 

medarbetare på FoU Socialtjänst som arbetat med kartläggningen. 

Nima Najafi 
Verksamhetschef FoU Socialtjänst och angränsade sjukvård, Region Uppsala  

Uppsala, oktober 2022 
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Bakgrund 
Av 3 kap. 3 § Socialtjänstlag (2001:453) följer att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och att 

kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. I Socialstyrelsens före-

skrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (2011) tydliggör Socialstyrelsen 

vilka krav som ställs samt ger råd hur arbetet kan bedrivas. Ett av dessa krav gäller egenkontroll. Egenkontroll 

ska ”göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren eller den som bedriver 

socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna säkra verksamhetens kvalitet” (Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, sid. 7, 2011). 

En av de metoder som Socialstyrelsen förespråkar för egenkontroll är individbaserad systematisk uppföljning. 

Individbaserad systematisk uppföljning innebär att beskriva och mäta arbetet med enskilda för att sedan 

sammanställa informationen på gruppnivå i syfte att utveckla och förbättra verksamhetens kvalitet. Inom 

socialtjänstens verksamhet innebär arbetssättet att verksamheten på egen hand kan skapa lokal kunskap, 

exempelvis om målgrupper, målgruppers behov, förekommande insatser och deras kvalitet. Kunskapen ska 

sedan ligga till grund för den utveckling som verksamheten beslutar om (Socialstyrelsen, 2022a). 

Även Partnerskapet1 förespråkar individbaserad systematisk uppföljning för att kvalitetssäkra socialtjänstens 

verksamhet (Socialstyrelsen, 2022b) och SKR, Socialstyrelsen och RSS-representanter genomför bland annat 

satsningar för att underlätta kommunernas arbete (se exempelvis Sveriges kommuner och regioner, 2022).   

Från nationellt håll förespråkas således individbaserad systematisk uppföljning som en metod för egen-

kontroll. Trots detta har terminologin inte varit enhetlig. Begreppet systematisk uppföljning har i vissa fall 

likställts med individbaserad systematisk uppföljning, vilket kan innebära en onödig begreppsförvirring ute i 

verksamheterna. 

FoU Socialtjänst, en del av länets regionala samverkans- och stödstruktur (RSS), har ett generellt uppdrag att 

stödja länets kommuner i arbetet med att tillämpa individbaserad systematisk uppföljning. Arbetet har på 

senare år bestått i en årlig brukarundersökning av upplevelser av myndighetsutövningen inom äldre- och 

funktionshinderområdet (se bland annat en rapport från våren 2022), deltagande i Partnerskapets projekt att 

stödja kommuner att arbeta med individbaserad systematisk uppföljning inom handläggning av ärenden 

enligt Individens behov i centrum (IBIC) samt enstaka seminarier. Detta innebär att det främst är inom äldre- 

och funktionshinderområdet som FoU Socialtjänst bidragit med stöd.  

För att undersöka om länets socialtjänster ser ett behov av utökat stöd har FoU Socialtjänst genomfört en 

kartläggning av pågående arbete med individbaserad systematisk uppföljning och önskemål om stöd.  

Syfte 
Kartläggningen syftar till att beskriva hur socialtjänstverksamhet i Uppsala län arbetat med individbaserad 

systematisk uppföljning samt vilka eventuella stödjande aktiviteter som önskas i det fortsatta arbetet.  

 
1 Partnerskapet består av Sveriges kommuner och regioners, (SKR), Socialstyrelsens och Regional samverkan och stödstrukturs (RSS) 
modell för långsiktig samverkan i frågor som rör kunskapsstyrning av socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. 
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Metod och datainsamling 
Kartläggningen har bestått av intervjuer med uppgiftslämnare inom kommunernas socialtjänst i Uppsala län 

som förväntas ha kännedom om arbetet med individbaserad systematisk uppföljning, samt en genomgång av 

resultat kopplat till indikatorer i databasen Kolada som belyser området (kommunerna rapporterar själva in 

data via Socialstyrelsens Öppna jämförelser som sedan finns tillgängliga via Kolada) (Rådet för främjande av 

kommunala analyser, 2022 a).  

Intervjuer 
De uppgiftslämnare som deltagit i kartläggningen har i huvudsak identifierats genom förfrågningar via nätverk 

samordnade av FoU Socialtjänst (Referensgrupp Barn och Unga, Referensgrupp Funktionshinder, Referens-

grupp Missbruk och beroende, Länsnätverk för chefer till biståndshandläggare och Lokalt programområde 

(LPO) Äldres hälsa). Nätverken har bistått med kontaktuppgifter till uppgiftslämnare från verksamhets-

områdena barn och ungdom, missbruk och beroende, äldre samt funktionsnedsättning (de områden som FoU 

Socialtjänst har till uppdrag att stödja). I vissa fall har sedan uppgiftslämnare tipsat om kollegor med god 

kännedom om det lokala arbetet med individbaserad systematisk uppföljning. Urvalet kan således liknas vid 

det som metodlitteraturen brukar kalla snöbollsurval (jmf. Handcock och Gile, 2011).  

Totalt identifierades 34 personer anställda inom någon av länets åtta kommuner som potentiella 

uppgiftslämnare och samtliga personer som identifierades fick en förfrågan om att delta i ett samtal om 

individbaserad systematisk uppföljning. Intervjuer kunde därefter fullföljas med 30 personer vid 22 separata 

tillfällen.  I vissa av intervjuerna deltog följaktligen flera uppgiftslämnare från samma kommun.  14 av 

intervjuerna genomfördes individuellt, i sju av intervjuerna deltog två uppgiftslämnare och i en av intervjuerna 

deltog tre uppgiftslämnare. Varje intervju varade i 20–60 minuter och genomfördes under våren 2022. 

Uppgiftslämnarna i fem av intervjuerna representerade området missbruk, i sex av intervjuerna området barn 

och unga, i elva av intervjuerna området funktionshinder och i 14 av intervjuerna området äldre. Det innebär 

att vissa områden inom socialtjänstens verksamhet inte var uttalat representerade.  

15 av uppgiftslämnarna arbetade som verksamhetsutvecklare, strateger, controllers eller motsvarande (i vissa 

fall mot flera av socialtjänstens områden) och elva arbetade som chefer på olika nivåer. En uppgiftslämnare 

arbetade som handläggare. 

Tolv uppgiftslämnare hade en anställning inom Uppsala kommun, fyra inom Tierps kommun, tre inom Håbo, 

Älvkarleby respektive Östhammars kommun, två inom Heby respektive Knivsta kommun och en inom 

Enköpings kommun. 

Intervjuerna genomfördes digitalt under våren 2022 och utgick från en strukturerad intervjuguide med frågor 

om hur arbetet sett ut under de senaste åren samt om vilket stöd verksamheterna önskar framledes (se 

intervjuguide, bilaga 1). 20 av 22 intervjuer spelades in och samtliga svar dokumenterades i text under 

intervjuernas gång. En intervju slutfördes aldrig på grund av tidsbrist.  

Individbaserad systematisk uppföljning kan uppfattas som ett diffust begrepp inte minst med tanke på att 

terminologin från nationellt håll inte varit enhetlig. Förfrågan som skickades ut till potentiella uppgiftslämnare 
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innehöll därför en definition av begreppet. För att påminna uppgiftslämnarna om vilken typ av uppföljningar 

samtalet skulle kretsa kring förklarades begreppet också i starten av varje intervju (se bilaga 1 för den text som 

lästes upp för uppgiftslämnarna). Uppgiftslämnarna hade också möjlighet att ställa frågor i kontakten som 

föregick intervjun och under intervjuns gång. 

Under analysarbetet lyssnades samtliga ljudfiler igenom för att säkerställa att ingen information från 

uppgiftslämnarna gick förlorad. Uppgiftslämnarnas svar sammanställdes och tematiserades. 

Kommunernas organisation av socialtjänsten skiljer sig åt. Det innebär att förvaltningarnas respektive 

ansvarsområden kan skifta. Vidare har en del kommuner en uttalad funktion med ansvar för bland annat 

individbaserad systematisk uppföljning. Inom andra kommuner är ansvarsområdet är inte lika tydligt 

definierat, vilket kan ha påverkat nätverkens möjlighet att identifiera uppgiftslämnare. Kartläggningen kan 

därför inte göra anspråk på att ge en komplett beskrivning av länets arbete med individbaserad systematisk 

uppföljning eftersom det kan bedrivas arbete som inte fångats upp. Det går heller inte att med säkerhet veta 

huruvida uppgiftslämnarna hade en heltäckande bild av verksamhetens arbete samt om de uppgiftslämnare 

som kontaktats men som inte hade möjlighet att delta, skulle ha kunnat bidra med ytterligare information. 

Kolada 

Databasen Kolada är ett verktyg för analyser och uppföljningar av olika regionala och kommunala 

verksamheter och drivs av SKR och svenska staten genom den ideella föreningen Rådet för främjande av 

kommunala analyser (Rådet för främjande av kommunala analyser, 2022 b). En sökning på termen 

”individbaserad systematisk uppföljning” ger inga träffar på nyckeltal i Kolada, medan en sökning på 

”systematisk uppföljning” ger 17 träffar (se bilaga 2). Definitionen av ”systematisk uppföljning” publicerad i 

Kolada är dock synonym med Socialstyrelsens definition av individbaserad systematisk uppföljning. Att 

terminologin tenderar att skifta innebär därför att det kan finnas ytterligare nyckeltal synonyma med 

individbaserad systematisk uppföljning som inte framkommit i sökningarna och som därför inte är en del av 

kartläggningen.  

I resultatkapitlet redovisas en sammanfattning av länets kommuners inrapporterade uppgifter från de senaste 

tre åren (2020–2022). 
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Resultat 
Kommunernas arbete med individbaserad systematisk uppföljning varierar i omfattning och till sin struktur. 

Vissa kommuner har till exempel stödfunktioner anställda för att bistå i arbetet medan ansvaret för arbets-

uppgiften i andra kommuner åligger chefer och medarbetare.  

Trots att en definition av individbaserad systematisk uppföljning fanns med i intervjuförfrågan till uppgifts-

lämnarna och repeterades muntligen under samtalets början, finns skäl att anta att uppgiftslämnarna själva 

definierade begreppet på olika sätt och därför identifierade olika typer av aktiviteter som utförts lokalt. I vissa 

av intervjuerna svarade exempelvis uppgiftslämnarna först nej på frågan om de, eller någon i deras 

verksamhet genomfört individbaserad systematisk uppföljning under de tre senaste åren, för att lite längre 

fram i intervjun kunna räkna upp exempel på just sådana uppföljningar som genomförts i verksamheten. 

Endast vissa av uppgiftslämnarna nämnde också de regelbundna sammanställningar som genomförs på 

uppdrag av, och rapporteras till, nämnden, som en del av den individbaserade systematiska uppföljningen. 

Det är således värt att lägga på minnet att kartläggningen utgår från uppgiftslämnarnas utsagor samt den 

statistik som finns tillgänglig i Kolada. 

Nuläge 

Genomförande varierar i omfattning  
Resultaten från Kolada visar att länets åtta kommuner endast undantagsvis genomfört systematiska 

uppföljningar av verksamheten under de senaste tre åren, oavsett verksamhetsområde. En försiktig trend kan 

skönjas där några kommuner under senare år kommit i gång med någon typ av individbaserad systematisk 

uppföljning.   

Resultaten från intervjuerna vittnar dock om att individbaserad systematisk uppföljning pågår med högre 

intensitet än vad som rapporterats in till Kolada, samt att detta arbete är långt mer mångfacetterat än vad 

databasens resultat ger sken av.  I majoriteten av intervjuerna (17 av 22 intervjuer) uppgav nämligen 

uppgiftslämnarna att de själva eller kollegor inom verksamhetsområdet arbetat med individbaserad 

systematisk uppföljning under de senaste tre åren. Flertalet uppgav även att dessa uppföljningar sker med 

regelbundenhet (13 av 17 intervjuer).  

En del uppgiftslämnare uppgav att de arbetar med vissa nyckeltal kopplade till delårsrapporter. Andra 

nämnde genomförandet av lokala, regionala eller nationella brukarundersökningar som exempel. Beroende 

på syftet med uppföljningarna framkom även att dessa genomförs med olika tidsintervall: uppgifter som kan 

hämtas från verksamhetssystemen sammanställs i vissa verksamheter i regel månadsvis eller som underlag i 

delårsrapporter och dessa nyckeltal är ofta kopplade till ledtider och antal placeringar. Underlag som 

inhämtas genom brukarundersökningar sker i regel mer sällan, vanligtvis en gång per år eller vartannat år. 

I majoriteten av intervjuerna framkom att data hämtas från verksamhetssystem (15 av 17 intervjuer) eller 

inhämtas från brukarundersökningar på lokal, regional eller nationell nivå (15 av 17 intervjuer). I vissa av 

intervjuerna nämndes även Kolada som ett verktyg för individbaserad systematisk uppföljning. Ett fåtal 

uppgiftslämnare nämnde data från nationella kvalitetsregister (2 av 17 intervjuer). 
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I majoriteten av intervjuerna framkom även att data oftast analyseras utanför det egna verksamhetssystemet, 

oavsett var data hämtas ifrån (15 av 17 intervjuer). Vanligast är att data sammanställs och analyseras i Excel. 

Ett mindre antal uppgiftslämnare uppgav att analyserna genomförs med de funktioner som finns tillgängliga 

i kommunens verksamhetssystem (6 av 17 intervjuer).   

En av utgångspunkterna med individbaserad systematisk utveckling är att verksamhetsutveckling grundas i 

fakta om verksamheten. I den information som länets kommuner rapporterat in till Kolada framkommer det 

att detta är mycket ovanligt. En tydlig och långsiktig systematik kring arbetet med individbaserad systematisk 

uppföljning går endast att skönja i relation till verksamhetsområdet Ekonomiskt bistånd i Uppsala kommun. 

Under de tre senaste åren har det rapporterats in att verksamheten systematiskt följer upp arbetet med 

enskilda och att resultaten sammanställs på gruppnivå för att sedan användas för att utveckla verksamheten.  

Bilden nyanserades dock i några av intervjuerna där uppgiftslämnarna beskrev en struktur för att ta tillvara på 

resultaten. En av uppgiftslämnarna uppgav följande efter att denne fått frågan om hur resultatet används: 

Det varierar nog mycket beroende på vem du frågar, vart i organisationen den personen 

befinner sig på. Ambitionen är återkoppling ner på handläggarnivå, underlag till nämnden och 

att ledningen ska ha insyn i verksamheten. Det finns också en kvalitetsutvecklingsenhet som 

arbetar med utveckling utifrån resultat. Resultaten används också som underlag för 

utveckling av verksamheten. 

(Intervju nr. 8, två uppgiftslämnare) 

Andra uttrycker en större tveksamhet: 

Resultaten går tillbaka till enheterna som diskussionsunderlag. Syftet är att underlagen ska 

användas för kvalitetsarbete men det är svårt att säga om det sker. 

(Intervju nr. 9, två uppgiftslämnare) 

De resultat som hittills presenterats är hämtade från uppgiftslämnare som menat att verksamheten vid något 

tillfälle under de senaste tre åren genomfört individbaserad systematisk uppföljning. I fyra av intervjuerna 

menade dock uppgiftslämnarna att deras verksamhet inte genomfört individbaserad systematisk uppföljning 

och i en intervju framkom det att uppgiftslämnaren inte visste om detta skett eller inte. Enligt de 

uppgiftslämnare som uppgav att denna form av egenkontroll inte genomförts, förklarades detta med 

resursbrist, såsom tidsbrist och högt tryck i verksamheten, men också svårigheter med att få ut relevant data 

ur verksamhetssystem. I en intervju menade även uppgiftslämnaren att det i verksamheten fanns en 

föreställning om att man hade en god översikt över verksamheten och att individbaserad systematisk 

uppföljning därför ansågs onödig.  

Nedan är ett utdrag från en intervju där uppgiftslämnarnas samtal illustrerar hur kulturen på arbetsplatsen 

kan spela in och bidra till att individbaserad systematisk uppföljning inte genomförs: 

Uppgiftslämnare 1: Jag kan tycka att det inte har funnits en tradition av att tänka på det 

systematiska sättet.  
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Uppgiftslämnare 2: Bara det att vi haft som mål att alla ska genomgå en utbildning i ISU 

[individbaserad systematisk uppföljning]2 är en framgång för oss. 

(Intervju nr. 19, tre uppgiftslämnare) 

Nyckeltal finns men resurs- och ansvarsfördelning är otydlig 
Prioriterade områden eller särskilda nyckeltal för uppföljning inom ett verksamhetsområde tydliggör för 

verksamheten vad som ska ges företräde vid uppföljning för kvalitetssäkring av verksamheten. Under inter-

vjuerna ställdes därför frågan ”Finns det inom ditt verksamhetsområde prioriterade områden och/eller 

särskilda nyckeltal när det kommer till individbaserad systematisk uppföljning?” I flertalet av intervjuerna 

uppgav uppgiftslämnarna att verksamheten har prioriterade områden eller nyckeltal (17 av 21 intervjuer) och 

att de uppgifter som sammanställs ofta är kopplade till verksamheternas ekonomi så som antal vårddygn och 

hemtjänstvolymer, ledtider samt ej verkställda beslut. I intervjuerna framkom det även att både verksamhet 

och politik initierat vilka prioriteringar som är aktuella. 

Förutsättningar för att följa upp verksamheten systematiskt är samtidigt till viss del en fråga om resurser och 

flera uppgiftslämnare uppgav att endast ett fåtal medarbetare arbetar med individbaserad systematisk upp-

följning. Handläggare nämns exempelvis sällan när frågan om hur många som arbetar med frågan kom på tal. 

Ytterligare en förutsättning för att arbeta med frågan handlar om ansvarsfördelning, det vill säga att med-

arbetare och chefer vet vem som är ansvarig för arbetet när det kommer till planering och genomförande. I 

fler än hälften av intervjuerna (13 av 21 intervjuer) menade uppgiftslämnarna att det är verksamhetscheferna 

som är ansvariga, även om dessa ofta har en eller flera stödfunktioner till sin hjälp för att sammanställa data. 

Flera uppgav samtidigt att uttalat ansvar för frågan saknas inom verksamhetsområdet (8 av 21 intervjuer). Hur 

det såg ut på förvaltningsnivå var än mer oklart. Färre uppgiftslämnare svarade att det finns någon med uttalat 

ansvar (9 av 21 intervjuer) och många svarade att de inte visste (8 av 21 intervjuer).  

I de verksamheter där det finns någon med ett uttalat ansvar för individbaserad systematisk uppföljning, har 

verksamheten också genomfört denna form av egenkontroll i hög utsträckning (12 av 13 intervjuer). I de fall 

där ansvarig saknas är det samtidigt färre verksamheter som genomfört individbaserad systematisk upp-

följning (3 av 8 intervjuer). Se figur 1.   

  

 
2 Information inom hakparentes är författarnas tillägg med syfte att öka citatens läsbarhet. 
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Figur 1. Individbaserad systematisk uppföljning: uttalat ansvar och genomförande 2020–2022  

  

Figuren illustrerar antal uppgiftslämnare som uppgett att verksamheten har (A) respektive inte har (B) någon med uttalat ansvar för 
individbaserad systematisk uppföljning och huruvida den egna verksamheten genomfört individbaserad systematisk uppföljning eller 
inte, de tre senaste åren. Figuren är fördelad i A (de 13 intervjuer där uppgiftslämnare svarat ja på frågan om verksamheten har någon 
med uttalat ansvar för individbaserad systematisk uppföljning) och B (de 8 intervjuer uppgiftslämnare svarat nej på frågan om 
verksamheten har någon med uttalat ansvar för individbaserad systematisk uppföljning.). 

Av intervjuerna framkommer det även att individbaserad systematisk uppföljning i huvudsak genomförs med 

regelbundenhet i de fall det finns någon med uttalat ansvar för arbetsuppgiften. I de fall uttalat ansvarig 

saknas och individbaserad systematisk uppföljning ändå genomförts, har detta skett i mindre omfattning. Se 

Figur 2.  

Figur 2. Individbaserad systematisk uppföljning: uttalat ansvar och frekvens på genomförande 

 

Figuren illustrerar antal uppgiftslämnare som uppgett att verksamheten har (A) respektive inte har (B) någon med uttalat ansvar för 
individbaserad systematisk uppföljning och frekvens på genomförande av individbaserad systematisk uppföljning. Figuren är fördelad i 
A (de 12 intervjuer där uppgiftslämnare svarat ja på frågan om verksamheten har någon med uttalat ansvar för individbaserad systematisk 
uppföljning och dessutom genomfört en sådan uppföljning) och B (de 4 intervjuer uppgiftslämnare svarat nej på frågan om verksamheten 
har någon med uttalat ansvar för individbaserad systematisk uppföljning men trots detta genomfört individbaserad systematisk upp-
följning). 
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I de verksamheter där det inte finns någon med ett uttalat ansvar för individbaserad systematisk uppföljning 

saknas det i högre grad även prioriterade områden för uppföljning, se figur 3.   

Figur 3. Individbaserad systematisk uppföljning: uttalat ansvar och prioriterade områden/nyckeltal 

Figuren illustrerar antal uppgiftslämnare som uppgett att verksamheten har (A) respektive inte har (B) någon med uttalat ansvar för 
individbaserad systematisk uppföljning och huruvida prioriterade nyckeltal/områden finns. Figuren är fördelad i A (de 13 intervjuer där 
uppgiftslämnare svarat ja på frågan om verksamheten har någon med uttalat ansvar för individbaserad systematisk uppföljning) och B 
(de 8 intervjuer där uppgiftslämnare svarat nej på samma fråga). 

Individbaserad systematisk uppföljning anses användbart 
Samtliga uppgiftslämnare uppgav att det finns en nytta med och ett behov av att arbeta vidare med individ-

baserad systematisk uppföljning. Nyttan beskrevs dock lite olika, såsom kunskap om den egna verksamheten, 

kvalitet och underlag för ekonomisk planering. En uppgiftslämnare beskrev nyttan med individbaserad 

systematisk uppföljning som ett stöd för att arbeta rättssäkert:  

Det är utifrån att vi ska jobba rättssäkert, och göra ett professionellt arbete så måste vi ju följa 

upp arbetet som utförs. Det är ju liksom. Vi jobbar ju för medborgarna i kommunen. Och vi är 

myndighetsutövande. Det är ju otroligt viktigt att man är rättssäker.  

(Intervju nr. 6, två uppgiftslämnare) 

En annan uppgiftslämnare framhöll att arbetet med individbaserad systematisk uppföljning, utöver att 

kvalitetsutveckla verksamheten och dess insatser, också innebär att personalens engagemang ökar: 

Nyttan är ju att se liksom att man kan utveckla de insatser man har och ser att man har insatser 

som är verksamma över huvud taget. Det är lite det. Och sen liksom jobba med. Du får ju 

engagerade, engagerad personal och liksom. Du får ju som en liten kick som personal också 

när man jobbar med det här. Det, det är ju en väldig nytta det också.  

Intervjuare: Det skapar engagemang?  

Ja, precis, precis. Och det märktes ju då när vi hade vårat, det här projektet så att säga, då var 

dom ju väldigt engagerade liksom, och va, kom liksom på nya saker. 

(Intervju nr. 5, en uppgiftslämnare) 
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Önskat läge 

Behov av förändrade arbetssätt 
Kartläggningen syftar delvis till att ta reda på om och i sådant fall vilka stödjande aktiviteter som önskas i det 

fortsatta arbetet med individbaserad systematisk uppföljning. Under intervjuerna ställdes därför frågor kring 

hur uppgiftslämnarna skulle vilja att deras verksamhet arbetade med individbaserad systematisk uppföljning 

(om de fick drömma fritt). Svaren kom att handla om förändrade förutsättningar för att kunna arbeta med 

individbaserad systematisk uppföljning: Kompetenshöjning bland medarbetare, behovet av rutiner kring hur 

verksamheten tar sig an arbetet med individbaserad systematisk uppföljning, tydligare ansvar, mer resurser 

samt att de uppföljningar som genomförs är relevanta. Nedan är ett utdrag från två av intervjuerna som lyfte 

behovet av kunskap och rutiner ur ett ledningsperspektiv: 

Uppgiftslämnare 1: Tydlighet, struktur och alltså att vi i ledningsgruppen jobbar liksom mera, 

ja konkret med, eller tydligare, tydligare och sen liksom ännu mer jobbar för, att utifrån 

resultaten, hur analyserar vi det här, hur går vi vidare med det här jobbet med uppföljningar 

och liknande, alltså mer strukturerat. För det är lite... (kollega bryter in)  

Uppgiftslämnare 2: Ja, det är lite hit och dit nu. Ja, och som du, vi säger här nu, vi är inte riktigt 

alltid så up to date som chefer, alltså på den här nivån.  

(Intervju nr. 6, två uppgiftslämnare) 

*** 

Att det var en tydligare koppling ändå, att det fanns nån slags, kanske kvalitetsråd eller liknan-

de där olika delar av, där olika funktioner inom förvaltningen fanns med. Om jag får drömma 

fritt skulle jag vilja börja i botten av organisationen och säkerställa vilka behov som finns, att 

man registrerar rätt saker, mäter rätt saker helt enkelt i verksamheten och registrerar rätt sa-

ker och sen tar det vidare till, vad har ledningen och politikerna för önskemål om att följa och 

att samla all statistik, för det är ju så, att det lätt, att det är många, många kockar och att det 

är svårt att få en helhetsöverblick över som sagt en komplicerad organisation och många led.  

(Intervju nr. 8, två uppgiftslämnare) 

När det gäller ansvar och resurser framförde flera behovet av att någon (annan) driver arbetet: 

Jag tror /.../ att man behöver nästan någon som tar tag i kraftpinnen, ja exempelvis en 

verksamhetsutvecklare eller nånting som kan gå in och ta lite styrning, känner jag. /.../ Man 

behöver nog ha nån som signalerar: nä nu måste vi igång och nu gör vi så här och så. 

(Intervju nr. 5, en uppgiftslämnare) 

Finns ingen ansvarig person, finns risken att arbetet inte blir gjort: 

Att det fanns tid. Framför allt är det väl det här… om jag drömmer fritt så tror jag att det är att 

få hjälp att genomföra det från planering och hela vägen, tänker jag. Att vardagen tar över så 

mycket, så är det något som ska planeras, det blir alltid som. Nån som håller i planering och 

ger stöd i genomförande rätt långt egentligen. En person som håller i uppföljningen, det är där 

vi ofta tappar.   

(Intervju nr. 9, två uppgiftslämnare) 
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I flera av intervjuerna lyftes behovet av relevanta data för att uppföljningarna ska bli meningsfulla och kunna 

ligga till grund för verksamhetsutveckling. Gemensamt för dessa svar var en utgångspunkt i en farhåga om att 

statistik samlas in okritiskt. I stället för att låta nyckeltal och prioriterade områden styra vilken typ av data som 

samlas in, samlas all data som är möjlig att få fram vilket innebär att det i grund och botten är verksamhets-

systemen som styr: 

Så att kunna samla all statistik och ta ett helhetsgrepp kring det, det skulle vara min målbild. 
Och att säkerställa kvaliteten i det man mäter/…/ Att kunna välja ut och välja bort nyckeltal 
utifrån vad som är intressant /…/ Att ha relevant statistik, inte mycket statistik. 

(Intervju nr. 8, två uppgiftslämnare) 

Stöd inom flera områden efterfrågas 
För att synliggöra vilka stödjande aktiviteter verksamheterna ser sig ha behov av, gavs i intervjuerna förslag 

på sex typer av stöd men uppgiftslämnarna hade också möjlighet att själva formulera ytterligare förslag. I 15 

av 21 intervjuer efterfrågade uppgiftslämnarna stöd i minst fyra av de sex fasta förslagen. Mest frekvent efter-

frågades stöd genom erfarenhetsutbyte (19 av 21 intervjuer) och kunskap om individbaserad systematisk 

uppföljning, det vill säga att förstå vad individbaserad systematisk uppföljning är och hur det kan användas 

för att kvalitetssäkra verksamheten (17 av 21 intervjuer). När det kommer till uppföljningsdesign ville uppgifts-

lämnarna i majoriteten av intervjuerna få hjälp med att förstå vilka typer av frågor som går att ställa (och 

besvara) utifrån den information som registreras (i verksamhetssystem exempelvis) (16 av 21 intervjuer) samt 

att få hjälp med att designa en uppföljning som passar verksamhetens frågeställningar (16 av 21 intervjuer). 

När det kommer till själva genomförandet uttrycktes i strax över hälften av intervjuerna att man ville få bättre 

kännedom om hur man får ut information från existerande system (12 av 21 intervjuer) samt hur data kan 

sammanställas och analyseras (15 av 21 intervjuer). Utöver dessa, gav några av uppgiftslämnarna ytterligare 

förslag på stöd: i en intervju efterfrågades en kartläggning av den lokala socialtjänstens arbete med individ-

baserad systematisk uppföljning, i tre intervjuer efterfrågades verksamhetssystem som är bättre anpassade 

för individbaserad systematisk uppföljning och i tre intervjuer efterfrågades stöd i form av mer resurser.  

Uppgiftslämnarnas svar kring önskat stöd skiljer sig delvis åt beroende på om uppgiftslämnaren vid 

intervjutillfället var chef eller anställd som verksamhetsstöd (verksamhetsutvecklare, strateg, controller eller 

liknande). Av intervjuerna följer att chefer helst såg stöd i att designa en uppföljning (10 av 10 chefer), stöd till 

erfarenhetsutbyte (9 av 10 chefer) och stöd i att förstå vad individbaserad systematisk uppföljning är och hur 

det kan användas för att kvalitetssäkra verksamheten (8 av 10 chefer). Att förstå vilka typer av frågor som kan 

ställas utifrån registrerade data (8 av 10 chefer) samt att analysera och sammanställa data (8 av 10 chefer) 

lyftes också som viktigt av flertalet chefer.   

Flertalet anställda som verksamhetsstöd önskade även stöd till erfarenhetsutbyte (16 av 18 medarbetare) och 

stöd i att förstå vad individbaserad systematisk uppföljning är och hur det kan användas för att kvalitetssäkra 

verksamheten (15 av 18 medarbetare). Även hjälp med att designa en uppföljning (13 av 18 medarbetare), stöd 

i att förstå vilka typer av frågor som kan ställas utifrån registrerade data (13 av 18 medarbetare) samt stöd i att 

förstå hur man kan få ut data från existerande system (13 av 18 medarbetare) lyftes som viktigt av flera.  

Detta innebär att chefer i högre grad efterfrågade stöd i att designa en uppföljning och att analysera och 

sammanställa data samtidigt som anställda som verksamhetsstöd i högre grad efterfrågade stöd i att förstå 

vilka typer av frågor som kan ställas utifrån registrerade data.  
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Sammanfattande slutsatser 
Sammanfattningsvis visar kartläggningen att det finns en osäkerhet kring vad individbaserad systematisk 

uppföljning innebär. I vissa av intervjuerna svarade exempelvis uppgiftslämnarna först nej på frågan om de, 

eller någon i deras verksamhet genomfört individbaserad systematisk uppföljning, för att lite längre fram i 

intervjun kunna räkna upp flera exempel på just sådana uppföljningar. Detta innebär att det skulle kunna 

bedrivas mer individbaserad systematisk uppföljning i länets socialtjänster än vad som framkommit i kart-

läggningen. Att man från nationellt håll inte enats kring terminologin kan till viss del förklara olika förhåll-

ningssätt. En större samsyn är dock viktig om det fortsättningsvis ska bedrivas ett gemensamt utvecklings-

arbete i länet. Ett sätt att uppnå samsyn är ökad kunskap men också att det finns fler forum för diskussion och 

erfarenhetsutbyte mellan länets socialtjänster.  

Flertalet verksamheter har enligt uppgiftslämnarna bedrivit någon form av individbaserad systematisk 

uppföljning under de tre senaste åren och främst har data från verksamhetssystem eller brukarundersök-

ningar använts. Kartläggningen visar även att delar av det befintliga arbetet med individbaserad systematisk 

uppföljning är kopplat till ekonomiska incitament snarare än ett intresse för kvalitetssäkring och verksamhets-

utveckling, vilket delvis skulle kunna förklara att både uppgiftslämnarna samt data inrapporterad till Kolada 

pekar på att verksamheterna brister när det kommer till att använda resultaten från uppföljningarna för att 

utveckla verksamheten. En ytterligare förklaring till att verksamheterna inte nyttjar resultaten till verksam-

hetsutveckling är resursbrist. Kartläggningen visar att samtliga uppgiftslämnarna ser nyttan med individ-

baserad systematisk uppföljning och att det finns en vilja att använda resultaten i utvecklingsarbete, men att 

brist på resurser medför att arbetet ofta nedprioriteras. Resultaten av de individbaserade systematiska 

uppföljningar som genomförs skulle således kunna tas tillvara i större utsträckning. Erfarenhetsutbyte, 

metodstöd och handledning kan stödja kommunerna i det fortsatta arbetet.  

Resursfrågan handlar inte endast om faktiska resurser utan även om huruvida dessa är kända. Handläggarna 

arbetar exempelvis ofta – beroende på vilken typ av individbaserad systematisk uppföljning som genomförs – 

indirekt genom att föra in data i systemen, eller genom att informera enskilda om undersökningar. 

Handläggare nämns dock sällan när frågan om hur många som arbetar med frågan kom på tal vilket riskerar 

att ge en skev bild av hur många medarbetare som faktiskt är involverade. 

Som framkommit har flera verksamheter nyckeltal att följa men resurs- och ansvarsfördelning är till viss del 

otydlig. Kunskapen om ansvarig funktion förefaller större när det kommer till den egna verksamheten än inom 

förvaltningen i stort. Kartläggningen visar också att verksamheter där uppgiftslämnarna haft kunskap om en 

ansvarig funktion, genomfört individbaserad systematisk uppföljning i större utsträckning och mer regel-

bundet än verksamheter som saknar en ansvarig funktion, samt att verksamheter som enligt uppgifts-

lämnarna saknar en ansvarig funktion i högre grad saknar prioriterade områden/nyckeltal. Verksamheter som 

vill utveckla sitt arbete med individbaserad systematisk uppföljning bör därför, med beaktande av resultaten, 

överväga att utse en ansvarig funktion. 

Kartläggningen visar också att uppgiftslämnarna ser att deras respektive verksamheter har ett behov av stöd 

för att utveckla sitt arbete med individbaserad systematisk uppföljning. Vanligast efterfrågades stöd genom 

erfarenhetsutbyte och kunskap om individbaserad systematisk uppföljning, det vill säga att förstå vad 

individbaserad systematisk uppföljning är och hur det kan användas för att kvalitetssäkra verksamheten. 
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Majoriteteten av uppgiftslämnarna såg också ett behov av hjälp med att förstå vilka typer av frågor som går 

att ställa (och således besvara) utifrån den information som registreras samt att få hjälp med att designa en 

uppföljning som passar verksamhetens frågeställningar. När det kommer till själva genomförandet uttrycktes 

i strax över hälften av intervjuerna att man ville få bättre kännedom om hur man får ut information från 

existerande system samt hur data kan sammanställas och analyseras.  

Som framkommit är chefer och utvecklares önskemål snarlika, men det finns en viss skillnad i vilket stöd som 

efterfrågas. Stöd i att designa en uppföljning och att analysera och sammanställa data efterfrågas i högre grad 

av chefer samtidigt som utvecklare i högre grad önskar stöd i att förstå vilka typer av frågor som kan ställas 

utifrån registrerade data.  

Förslag på fortsatta aktiviteter 
Mot bakgrund av kartläggningens resultat föreslås FoU Socialtjänst få ett utökat uppdrag att utifrån lokala 

behov och önskemål arbeta kunskapshöjande, med stöd i praktiskt genomförande samt stöd till erfarenhets-

utbyte med intentionen att arbeta långsiktigt. Det utökade uppdraget bedöms kunna genomföras inom ramen 

för FoU Socialtjänsts budget och preciseras genom följande aktiviteter: 

• Föreläsningar i syfte att öka kunskapen om individbaserad systematisk uppföljning. Belyser teman som:  

o vad individbaserad systematisk uppföljning är och varför det är en rekommenderad metod  

o hur datainsamling kan genomföras  

o hur uppföljning kan designas utifrån verksamhetens frågor och prioriterade områden  

o hur analys och resultat kan ligga till grund för verksamhetsutveckling 

• Uppföljningsverkstad i syfte att erbjuda praktiskt stöd i genomförande av individbaserad systematisk 

uppföljning. Uppföljningsverkstaden innehåller: 

o stöd till deltagare att designa en individbaserad systematisk uppföljning utifrån lokala behov  

o kontinuerlig handledning  

o erfarenhetsutbyte med kollegor i länet  

o 5–7 tema workshops  

Deltagandet i uppföljningsverkstaden kan skräddarsys efter kunskapsnivå och lokala behov. Det är därför 

inte nödvändigt att delta vid samtliga tillfällen. 
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https://kunskapsguiden.se/contentassets/b6f6a290cfab4d47a35b4aa6bbfa997e/verksamhetsberattelse-partnerskapet-socialtjanst-2021.pdf
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/stodforuppfoljningochanalys/individbaseradsystematiskuppfoljning.64164.html
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/stodforuppfoljningochanalys/individbaseradsystematiskuppfoljning.64164.html
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Individbaserad systematisk uppföljning – Kartläggning 

Som du vet genomför FoU Socialtjänst under vår och försommar en kartläggning av det stöd länets kommuner 

vill ha i sitt arbete med individbaserad systematisk uppföljning. Individbaserad systematisk uppföljning 

innebär att klientarbetet med den enskilde dokumenteras, sammanställs och följs upp. Uppgifterna kan sedan 

användas på gruppnivå i syfte att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Kommuner kan använda olika 

datakällor i arbetet, såsom data från lokala verksamhetssystem, lokala undersökningar, data från nationella 

kvalitetsregister eller brukarundersökningar.    

 
FoU Socialtjänst har i uppdrag att stödja kommunerna i arbetet med systematisk uppföljning, eftersom detta 
arbete ofta upplevs som komplicerat och tungrott. Detta samtal kommer således att ligga till grund för 
kartläggningen vi gör.   
  

Kartläggningen kommer att publiceras i en skriftlig rapport som kommer att finnas tillgänglig på FoU 

socialtjänsts hemsida. Rapporten kommer också att användas i dialoger med kommunföreträdare i syfte att 

ta fram ett relevant stöd i arbetet individbaserad systematisk uppföljning. 

 
Vi behöver spela in vårt samtal. Inspelningen kommer endast användas för kartläggningen och kommer när 
arbetet är färdigt, att raderas. 
 
1. Är det okej att vi spelar in vårt samtal? 

o Ja 
o Nej 

 
2. Bakgrundsuppgifter 

o Namn:  
o Arbetsplats: 
o E-post: 
o Yrkestitel: 

 
3. Huvudsakliga arbetsuppgifter 

o Klientarbete 
o Strategiska frågor 
o Personalfrågor 
o Annat, nämligen 

 
4. Har du eller kollegor inom ditt verksamhetsområde (tex myndighet missbruk, utförare missbruk, 
myndighet barn och unga) under de senaste 3 åren arbetat med individbaserad systematisk uppföljning? 

o Ja 
o Nej 
o Vej ej 

 
Om Nej, gå vidare till fråga 10.  
 
5. Vad har ni följt upp? 
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6. Hur ofta har ni gjort individbaserade systematiska uppföljningar? 
o Regelbundet 
o När behov finns 
o När verksamheten tillåter det 

 
7. Hur får ni fram er data? 

o Kolada 
o Nationella kvalitetsregister 
o Verksamhetssystem (utdata, akter/utredningar) 
o Lokal data insamlad på annat sätt 
o Annat, specificera: 

 
8. Hur kom ni fram till resultaten: vilken/vilka verktyg används för analys? 

o Socialstyrelsens SU-verktyg 
o Excel 
o SPSS 
o PSPP 
o Verksamhetssystem 
o Annat, nämligen: 

 
9. Hur använder ni er av resultaten? 
 
10. Varför inte? (enbart vid Nej på fråga 4).  
 
11. Hur många personer inom ditt verksamhetsområde (tex myndighet missbruk, utförare missbruk, 
myndighet barn och unga) arbetar med individbaserad systematisk uppföljning?  
 
12. Finns det någon som har ett uttalat ansvar för individbaserad systematisk uppföljning inom ditt 
verksamhetsområde? 

o Ja 
o Nej 
o Vet ej 

 
13. Finns det någon som har ett uttalat ansvar för individbaserad systematisk uppföljning på förvaltningen 
som helhet? 

o Ja 
o Nej 
o Vet ej 

 
14. Finns det inom ditt verksamhetsområde prioriterade områden och/eller särskilda nyckeltal när det 
kommer till individbaserad systematisk uppföljning? 

o Ja 
o Nej 
o Vet ej 

 
15. Vilka områden och/eller nyckeltal är det? 
 
16. Är det politiken eller verksamheten som valt de prioriterade områden/nyckeltalen? 

o Politiken 
o Verksamheten 
o Vet ej 

 
17. Hur har ni kommit fram till dessa prioriteringar? 
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18. Har verksamheten nytta av individbaserad systematisk uppföljning? 
o Ja 
o Nej 
o Vet inte 

 
19. Vad är nyttan? (enbart vid Ja på fråga 18) 
 
20. Varför inte? (enbart vid Nej på fråga 18) 
 
21. Har verksamheten behov att arbeta med individbaserad systematisk uppföljning framöver? 

o Ja 
o Nej 
o Vet ej 

 
22. Hur skulle du vilja att detta arbete såg ut (om du fick drömma fritt)? 
 
23. Varför inte? (enbart vid Nej på fråga 21) 
 
24. Finns det några utmaningar med att arbeta med individbaserad systematisk uppföljning? 

o Ja 
o Nej 
o Vet ej 

 
25. Hur ser dessa utmaningar ut? (enbart vid Ja på fråga 24) 
 
26. Vilket/vilka av följande stöd skulle du/ni behöva för att genomföra arbetet med individbaserad 
systematisk uppföljning på ett sådant vis som du anser att verksamheten är i behov av? 

o Att förstå vad systematisk uppföljning är och hur det kan användas för att kvalitetssäkra 
verksamheten 

o Att förstå hur vi kan få ut information från existerande system 
o Att förstå vilka typer av frågor som vi kan ställa utifrån den information vi registrerar 
o Hjälp med att designa en uppföljning som passar våra frågeställningar 
o Att analysera och sammanställa existerande data 
o Erfarenhetsutbyte 
o Annat, nämligen: 
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Bilaga 2: Kolada 
 
Resultatet av följande indikatorer relaterade till individbaserad systematisk uppföljning redovisas i Kolada 
(data är ursprungligen hämtade från Socialstyrelsens kommunenkät ÖJ socialtjänst):  
 

• Systematisk uppföljning med könsperspektiv inom ekonomiskt bistånd, (Ja=1, Nej=0)  

• Systematisk uppföljning av resultat för att utveckla verksamheten inom ekonomiskt bistånd, (Ja=2, 
Delvis=1, Nej=0)  

• Systematisk uppföljning med könsperspektiv inom ekonomiskt bistånd för att utveckla 
verksamheten, (-2017 Ja=1, Nej=0. 2018- 2=Ja, 1=Delvis och 0=Nej)  

• Systematisk uppföljning av biståndsbeslutade insatser till enskilda på gruppnivå utifrån kön inom 
missbruk, (Ja=1, Nej=0)  

• Kommunen har sammanställt resultaten från systematisk uppföljning av biståndsbeslutade insatser 
till enskilda på gruppnivå och använt resultaten från sammanställningen för att utveckla sociala 
barn- och ungdomsvården öppenvård, (Ja=2, Delvis=1, Nej=0)  

• Kommunen har sammanställt resultaten från systematisk uppföljning av biståndsbeslutade insatser 
till enskilda på gruppnivå och använt resultaten från sammanställningen för att utveckla sociala 
barn- och ungdomsvården dygnsvård, (Ja=2, Delvis=1, Nej=0)  

• Genomfört systematisk uppföljning med ett könsperspektiv inom sociala barn- och ungdomsvården 
öppenvård, (Ja=1, Nej=0).  

• Genomfört systematisk uppföljning med ett könsperspektiv inom sociala barn- och ungdomsvården 
dygnsvård, (Ja=1, Nej=0).  

• Systematisk uppföljning av biståndsbeslutade insatser till enskilda på gruppnivå utifrån kön inom 
LSS, (Ja=1, Nej=0)  

• Systematisk uppföljning av resultat för att utveckla verksamheten inom LSS, (-2017 Ja=1, Nej=0. 
2018- Ja=2, Delvis=1, Nej=0)  

• Systematisk uppföljning av resultat för att utveckla verksamheten inom socialpsykiatri, (Ja=2, 
Delvis= 1, Nej=0)  

• Systematisk uppföljning av biståndsbeslutade insatser till enskilda på gruppnivå utifrån kön inom 
socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0)  

• Systematisk uppföljning av resultat för att utveckla verksamheten utifrån kön, (Ja=2, Delvis=1, 
Nej=0)  

• Systematisk uppföljning av biståndsbeslutade insatser till enskilda på gruppnivå utifrån kön inom 
våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)  

• Systematisk uppföljning av resultat för att utveckla verksamheten inom våld i nära relationer, (Ja=2, 
Delvis= 1, Nej=0)  

• Genomfört systematisk uppföljning med ett könsperspektiv - ordinärt boende, (Ja=1, Nej=0)  

• Genomfört systematisk uppföljning med ett könsperspektiv - särskilt boende, (Ja=1, Nej=0)  
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