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Sammandrag av enkätsvaren om DMO-läget i landet 

från kursledare för Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen (DMO) 

 

Den 20 oktober 2022 skickade Skåneteamet via mejl en enkät om DMO-läget från 2020 och 

framåt (se bilaga) till personer från 21 län som utbildat sig till kursledare för 

Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen (DMO).  

Dessa kursledare återfinns i 21 län och i svaren ingår kursledare från tre privata verksamheter. 
Kursledarna har ombetts svara utifrån sin aktuella kännedom. 
 

Skåneteamets syfte med enkäten har varit att kunna ge en aktuell bild av användning och 

spridning av DMO i Sverige. 
 

Svar har kommit från följande (län/kommunförbund/region/kommun/verksamhet); 

Attendo, Blekinge, Fyrbodal (Uddevalla), Gävleborg, Göteborg, Jönköping, Jämtland-

Härjedalen, Norrbotten, Skaraborg, Skåne, Stockholm (Oliva Omsorg AB, Norrtälje 

kommun/Tiohundra AB, Salems kommun, Nynäshamn, Spånga/Tensta, Skärholmen SDF, 

Sundbybergs stad och Huddinge kommun), Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, 

Västernorrland, Västmanland, Örebro (ÄO), och Östergötland. 

 

Av dessa har följande (län/kommunförbund/region/kommun/verksamhet) meddelat att det 

inte finns någon aktivitet med DMO; 

Göteborg och Värmland. 

 

Svar från kursledare saknas helt från; 

Hallands och Kalmar län. 

  

Lever DMO kvar inom ditt område (län/kommunförbund/region/kommun/verksamhet)?  
 

Ja Blekinge, Jämtland-Härjedalen, Jönköping, Stockholm (Olivia Omsorg AB, 

Salems kommun, Norrtälje kommun/Tiohundra AB, Nynäshamn) Skåne, Uppsala 

Västernorrland och Örebro.  
 

Delvis Jämtland-Härjedalen, Jönköping, Norrbotten, Stockholm (Sundbybergs stad), 

Sörmland, Västernorrland, Västmanland och Östergötland.                         
 

Ambition att återuppta DMO-arbetet uttrycks i svaren från Norrland, 

Västernorrland och Västmanland. I Östergötland uttrycks att kursledarna har 

ambitionen men att man är osäker på stöd från den regionala samordningen. 
 

Nej Fyrbodal (Uddevalla), Göteborg, Skaraborg, Stockholm (Spånga/Tensta, 

Skärholmen SDF och Huddinge kommun), Värmland och Västerbotten. 
 

I svaren från Uddevalla och Skärholmen uttrycks att det finns en ambition att 

återuppta DMO-arbetet. 
 

I Täby kommun (Stockholms län) har nu tagits beslut på övergripande nivå om att 

starta upp arbetet kring DMO. 
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Anledning till att DMO försvunnit från verksamheten 

Hämtat från enkätsvaren; 

• Personal har slutat och sen kom Covid-19. Uppskattades när det gjordes, upplevdes som 

en positiv metod för brukarna att uttrycka sina åsikter. Omfattningen av arbetet i vår 

kommun var inte särskilt stort, arbetet med DMO användes i två LSS-bostäder. På 

förvaltningen utbildades fyra vägledare under två olika enhetschefer. Under en slinga var 

upplevelsen att åsikter som kan vara svåra att utrycka i vardagen var lättare (efter några 

träffar) att utrycka inför vägledarna som besökte verksamheten eftersom utgångsläget var 

neutralt. Upplevdes av de chefer som använt den som en positiv modell eftersom arbetet 

kring den var så brukarfokuserat. Modellen gav även ringar på vattnet för brukarna då 

nya enhetsgemensamma aktiviteter över chefsgränserna blev en positiv effekt av arbetet 

med slingorna. Eftersom endast två vägledare jobbar kvar på förvaltningen har det varit 

svårt att upprätthålla arbetet. 

• Många som gått utbildningen har slutat, samt pandemin. 

• Har aldrig försvunnit, men slingorna lades helt åt sidan under pandemin. 

• Framförallt pandemin, men även lite variation på intresse från första linjens chefer. 

• Ingen förankring i den regionala stödstrukturen. Funktionshinderfrågorna hamnat lite 

utanför. 
 

Orsaker som hörts från Vägledare i Skåne till att DMO-arbetet pausas eller upphör är byte av 

chefer, konkurrens med nya metoder som införts och avsaknad av DMO-samordnare.  

 

Delaktighetsslingor har genomförts från 2020 till idag inom; 

Attendo, Blekinge (minst* 2 kommuner ), Gävleborg, Jönköping, Norrbotten,  

Skåne (minst* 14 kommuner), Sörmland, Uppsala, Östergötland och Stockholm (Oliva 

Omsorg AB och Norrtälje kommun/Tiohundra AB, Nynäshamn, Sundbybergs stad, Salems 

kommun). 

* Vi vet att DMO har använts i detta antal kommuner då de haft deltagare i Skåneteamets  

DMO-utbildningar.  

 

Antal kända delaktighetsslingor under denna tid: 

Kursledarna uppger att det under denna period genomförts 77 delaktighetsslingor varav 7 

digitalt. Till detta kommer de 33 delaktighetsslingor som genomförts i Skåneteamets 

Vägledarutbildningar – 28 delaktighetsslingor varav 4 digitalt i Skåne och 5 

delaktighetsslingor i Blekinge.  

Sammantaget har alltså genomförts minst 110 delaktighetsslingor från 2020 och framåt. 

 

Det är känt att det planeras för nya delaktighetsslingor inom: 

Attendo, Blekinge, Gävleborg, Jämtland-Härjedalen, Jönköping, Skåne, Stockholm (Oliva 

Omsorg AB och Norrtälje kommun/Tiohundra AB, Nynäshamn, Sundbybergs stad, Salems 

kommun), Sörmland, Uppsala, Västernorrland, Örebro (ÄO) och Östergötland. 

 
Antal utbildade Vägledare 

Av enkätsvaren kan utläsas att 306 personer har utbildats till Vägledare. Till detta kommer ca 

450 personer från Skåne och Blekinge. Totalt har alltså 756 personer i landet utbildat sig till 

Vägledare.  
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Antal aktiva Vägledare 

Av enkätsvaren kan utläsas att det finns 174 aktiva Vägledare. Här tillkommer de uppgifter vi 

redovisar för Skåne (82) och Blekinge (8) vilket är de Vägledare vi mött i utbildning 2020-

2022. Troligtvis är siffran högre. 

Känt är alltså att det totalt i landet finns 264 personer som är aktiva som Vägledare.  

 

Behov av utbildning för Vägledare 
Vägledarutbildning; Kursledare från tio län menar att det finns behov av att utbilda fler 

Vägledare medan några län uttrycker osäkerhet. Behov av förankring på ledningsnivå uttrycks 

från några län.  
 

Kursledare från ungefär lika många län ser ett behov av Nytändningskurs för utbildade 

Vägledare bl a för att komma igång på nytt efter uppehåll i uppdrag p g a pandemin. 

I några svar anges att egna nätverksträffar och uppföljningar fyller denna funktion. 

 

På uppdrag av Norrbottens kommuner ledde Skåneteamet en digital Nytändningskurs 2021 

och har därefter haft ytterligare två sådana kurser för deltagare från framförallt Skåne. 

 

 

Avslutningsvis…. 

Stort tack för era svar…nu har vi alla en bild av läget i landet! 

 

 

 

 

2022-12-13 

 

 

RoseMarie Hejdedal och Ann-Christine Gullacksen 
 

Skåneteamet för DMO 
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Bilaga 

 

Mejltexten nedan skickades till kursledarna den 20 oktober 2022.  

 

Hej, 
Med detta mejl vänder vi oss till dig som utbildat dig till kursledare för Vägledarutbildning i 

Delaktighetsmodellen (DMO). 
Vi ska medverka i en nationell konferens den 9 november och vill då kunna ge en aktuell bild 

av användning och spridning av DMO i Sverige. 
Vi hoppas att du har möjlighet att hjälpa oss genom att besvara frågorna nedan. Vi uppskattar 

om du kan svara oss snabbt. 
Svara utifrån din aktuella kännedom. 
  
Vänliga hälsningar 
RoseMarie Hejdedal och Ann-Christine Gullacksen 
 
Enkätfrågor 
Vilket är ditt geografiska arbetsområde (Kommun? Region? FoU?)…. 
Vilken är din arbetsroll?.... 

  

Lever DMO kvar inom ditt område?    
• Ja                            Delvis                                 Nej  

Om ja/delvis: 
• Det har genomförts delaktighetsslingor sedan 2020 till idag:      Ja             Nej 
• Antal delaktighetsslingor som du känner till (under denna tid): ………. 
• Planeras för nya delaktighetsslingor?                 Ja                   Nej 
• Antal aktiva Vägledare? ………… 
• Antal utbildade Vägledare……….. 

Om nej:  
• Finns ambitionen att återuppta DMO?....... 
• Anledning till att DMO försvunnit från verksamheten?.... 

  
Andra kommentarer……………………………. 

  
Finns behov av att utbilda fler Vägledare?               Ja                    Nej 
  
Finns behov av Nytändningskurs för tidigare utbildade 

Vägledare?               Ja                     Nej 
  
Tack på förhand! 

Skåneteamet DMO 

hejdedalutveckling@ystad.nu 
tfn 070-605 42 36 
  

https://delaktighetsmodellen.se/  
  
För information om hur Skåneteamet DMO och Hejdedal Utveckling AB behandlar 

personuppgifter se https://delaktighetsmodellen.se/delaktighetsmodellen/dina-

personuppgifter/ 
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