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ATT GÖRA EN SWOT-ANALYS OCH 
PRIOTIERA UTVECKLINGSBEHOV! 
 

 

Inledning 
Denna guide kan hjälpa er som inte arbetat med SWOT som metod tidigare. Den är också 
en guide för hur ni kan prioritera ert utvecklingsbehov utifrån er nulägesanalys kring 

– grundläggande funktioner, verksamhet, brukare och personal, 
– marknad, 
– organisation- och ekonomi och 
– samverkan 

i förhållande till er behovsanalys. 

Om SWOT 
SWOT-analysen är en enkel och användbar metod. Metoden kan användas bl.a. för att 
analysera strategier, göra utvärderingar, nulägesanalyser eller formulera gemensam 
strategi i någon fråga.  

S = Strengths (Styrkor) 

W = Weakness (Svagheter) 

O = Opportunities (Möjligheter) 

T = Threats (Hot) 

SWOT-analysen är en kartläggning av din kommuns styrkor och svagheter och de 
möjligheter och hot som kommer från omvärlden.  

– Styrkor och svagheter ses som faktorer som den egna organisationen kan påverka 
själv, d.v.s. genom egna beslut. Möjligheter och hot är däremot faktorer som den 
egna organisationen inte kan påverka, d.v.s. samhällsfrågor eller beslut som fattas 
av andra utanför den egna organisationen som regering, riksdag, socialstyrelsen etc.  

– Styrkor och svagheter finns i nuet. Hot och möjligheter ligger ofta i framtiden. 

SWOT en del i nulägesanalysen   
Nulägesanalysen ska svara på frågorna: Vad är status, Vad behöver förbättras och när?  För 
att kunna svara på frågorna om vad som behöver förbättras och när så används SWOT-
metoden.  
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Efter varje område så har ni sammanfattat och dokumenterat resultat av dialogen i en 
SWOT-mall.  Nu är det dags att bearbeta resultatet. Verksamhetens styrkor är en tillgång 
att satsa på och bevara. Svagheterna kan behövas arbetas bort, men kan även utgöra 
en utgångspunkt för att se möjligheter till utveckling, visar på ett behov.  

Bearbeta resultatet 
Hur kan styrkor och möjligheter användas? Vad kan ni göra för att minska svagheter och 
bemöta de risker/hot som ni har? 

Frågor att utgå från: 

– Hur kan vi behålla, underhålla och förbättra våra styrkor?   
– Hur kan vi minimera våra svagheter? Vilka svagheter behöver lösas?  
– Vilken förbättringspotential finns? 
– Hur kan vi ta tillvara möjligheterna? 
– Hur kan vi förebygga och neutralisera hoten?   

Utifrån ovan dialog så formulera vad ni har behov av att utveckla? Dokumentera i excelfilen; 
mall_Kommun_utvecklingsbehov. Döp om filen och ändra kommun till er kommuns namn 
och ta bort mall. 

Prioritera 
Nu är det dags att prioritera utvecklingsbehoven och sortera när i tid. Frågeställningarna 
nedan används i ert prioriteringsresonemang, för att få fram vad som är viktigast att 
utveckla och när - omgående, -nästa års verksamhetsplan eller är det till - långsiktig 
handlingsplan. 

Gå igenom varje utvecklingsbehov och resonera hur förslaget påverkar hur ni kan införa 
digital teknik i hemmet som ger trygghet, service och delaktighet för den enskilde. 

Kort sikt betyder här omgående eller nästa årsverksamhetsplan. Dokumentera i excelfilen 
ovan. 

 

1. Liten påverkan på hur vi kan införa digital teknik i hemmet men inte möjligt att 
genomföra på kort sikt.  

2. Stor påverkan på hur vi kan införa digital teknik i hemmet men inte möjligt att 
genomföra på kort sikt. 

3. Liten påverkan på hur vi kan införa digital teknik i hemmet och går att genomföra på 
kort sikt. 

4. Stor påverkan på hur vi kan införa digital teknik i hemmet och går att genomföra på 
kort sikt. 

 

http://www.vastkom.se/


 
 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5154, 40226 Göteborg   Besök: Gårdavägen 2, Göteborg   Tel: 031-403290 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

De utvecklingsområden som hamnar i under 2:an. Har prioritet att utvecklas. Ett bra 
underlag till långsiktig handlingsplan.  

De utvecklingsområden som hamnar under 4:an. Har hög prioritet både på kort- och 
långsikt. Ett bra underlag till er verksamhetsplanering i närtid, kan också vara bra till 
långsiktig handlingsplan 

De som hamnar under 1:an och 3:an är inte lika viktiga att utveckla. 

Fira en milstolpe! 
Nu är analysfasen avklarad. Ni har gjort en nulägesanalys. Ni har ett underlag klart om vad 
som behöver utvecklas och när i tiden ni tycker det ska genomföras.  

 

Vad gör vi nu? 
Skicka alla underlag till delregionens eSamordnare som tillsammans i den regionala 
arbetsgruppen ska arbeta vidare för att ta fram förslag på mål och en mall till handlingsplan. 
Se tidplan. 
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