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Sammanfattning 

Enkätundersökning genomfördes under fyra veckor, 15/10-15/11 2016 i 

Arbete och välfärds reception, Willans Park, Växjö kommun.  

Enkät fördelades i väntrummet av representanter för Kronobergs brukarråd. 

Dessa personer hade till uppgift att även göra observationer i syfte att hitta 

förbättringsområden. 

Totalt besvarade 234 personer enkäterna. I alla enkäterna fanns SKL:s fem 

frågor kopplade till kvalitetsområdena: information, delaktighet, bemötande, 

förändring och tillgänglighet samt brukares nöjdhet med det stöd som erbjuds.  

Enkät på svenska och dari med tilläggsfrågor besvarades av 123 och 111 

enkäter med enbart SKL:s frågor översatta till arabiska, dari, pashto, 

somaliska och tigrinja. Efterfrågades översättningar på engelska, ryska, 

albanska, turkiska, kurdiska  

Den nationella brukarundersökningen genomfördes i 78 kommuner och gav 

totalt 8576 svar, vilket ger ett genomsnitt om ca 110 svar/ kommun.  

Liksom i det nationella resultatet av SKL:s brukarundersökning visade 

enkäterna i Växjö kommun överlag på nöjdhet i de svar som gavs.  

Ett observandum att 24,2 - 43,9 procent genomgående i sina svar är mindre 

nöjda. 

 

Resultat av enkät som påvisar förbättringsområden 

Att 68 eller 29,4 procent ansåg det som ganska svårt eller mycket svårt att få 

kontakt 

Att 26 procent ansåg, det vara ganska svårt eller mycket svårt att förstå 

informationen som socialsekreteraren gav 

Att 32 procent ansåg att socialsekreteraren visade ingen eller ganska liten 

förståelse för personens situation 

Att 34,5 procent ansåg att socialsekreteraren inte frågade efter synpunkter på 

den enskildes situation och hur situationen skulle kunna förändras 

Att 43,9 procent, ansåg att de ganska lite eller inte alls hade kunnat påverka 

vilken typ av hjälp de får av socialtjänsten i kommunen 

Att 29,2 procent ansåg sig vara ganska missnöjd eller mycket missnöjd 

sammantaget med det stöd de får av socialtjänsten i kommunen 

Att 24,2 procent upplevde ingen förändring, och att 12,1 procent upplevde 

liten eller mycket försämring sedan de fick kontakt med socialtjänsten i Växjö 
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Observationer och synpunkter från brukarrepresentanter  

Observerades att det borde finnas en ”barnhörna” i väntrummet, idag torftigt 

och väntetiderna kan bli långa för barnen, som dessutom blir smutsiga av att 

leka på golvet. Varför inte en särskild barntoalett.  

Fler datorer och rengjorda tangentbord. Svårt med integritet vid datorn, är det 

möjligt med ändrad placering? Flera frågade om hjälp vid datorerna 

Lyhört i väntrummet, och vid några tillfällen fick individerna berätta för 

mycket om sitt ärende innan ”sekretessbåset” användes.  

Känslan av att vara ”uttittad” från samling av ”många” personal i 

receptionsfönstret när besök inväntades.  

Många verkade nästan lite osäkra och verkade inte våga besvara enkäterna 

särskilt invandrare och då i synnerhet de äldre.  

 

Mycket positivt att personal mötte upp och välkomnade besöken på ett fint 

sätt redan i väntrummet. Respektfullt ur integritetssynpunkt att säga ”Är det 

någon här som ska träffa Hanna” istället för att direkt säga klientens namn 

 

Brukarrådets representanter underströk betydelsen av att det alltid bör 

finnas möjlighet till att lämna synpunkter i enkät efter besök som kan 

lämnas i låst låda. Enkäter översatta till ovan nämnda språk. 
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Inledning 

Tidigare erfarenheter 

Sedan 2010 har Arbete och Välfärd genomfört brukarundersökningar inom 

förvaltningens olika verksamhetsområden, och har därmed skaffat viss 

erfarenhet och kunskap inom området.  

Arbete och välfärd deltog redan 2014 i det initiativ som tagits av SKL/RKA, 

att inom IFO-området, genomföra nationella brukarundersökningar.  

Och under 2015 deltog Växjö i den första nationella brukarundersökningen 

inom IFO-området. En undersökning således initierad av SKL (Sveriges 

kommuner och landsting), i samarbete med RKA (Rådet för främjandet av 

kommunala analyser), en ideell förening bestående av staten och SKL.  

Som parentes kan nämnas att RKA förvaltar Kolada (kommun- och 

landstingsdatabasen) och samlar in uppgifter bl a för ÖJ (Öppna jämförelser).  

 

Utredare Mats Karlsson konstaterar i sin sammanställning från april 2016, 

Brukarundersökning 2015 Nationell brukarundersökning inom IFO-området.  

Att ” Växjö kommun har i de undersökningar som genomförts under 2013-

2015 inom IFO-området, haft ganska likalydande resultat, ca 70-80 procent av 

de som svarat är mycket eller ganska nöjda och en större andel – än de som är 

missnöjda – har ingen åsikt eller vet inte vad man ska svara.  

 

Resultatet av den första nationella brukarundersökningen inom IFO-området, 

som genomfördes 2015 är inte imponerande och bedömningen är att resultatet 

inte går att använda för jämförelser kommuner emellan”. 

I övrigt hänvisas till Mats Karlssons sammanställning. 

 

Med anledning av ovanstående information beslutade förvaltningens 

ledningsgrupp 2016-04-26 att under 2016 genomföra en brukarundersökning 

med ett annat upplägg. En brukarstyrd brukarundersökning, som enligt 

socialstyrelsen är en vedertagen (certifierad) anpassningsbar metod med ett 

frågebatteri utifrån centrala principer med fokus på bemötande, tillgänglighet 

och begriplighet i syfte att identifiera förbättringsområden ur ett 

brukarperspektiv. 

Brukarundersökningen skulle omfatta hela IFO-området, och i uppdraget 

ingick att ta upp frågan med Magnus Pålsson, Kronobergs Brukarråd. 

 

I sammanhanget kan nämnas att dåvarande avdelning missbruksvård tidigare 

beslutat att på avdelningen genom föra en brukarstyrd brukarrevision. Dels är 

brukarstyrd brukarrevision en kvalitetsindikator i Öppna jämförelser, och dels 

fanns information om goda erfarenheter av Brukarstyrd Brukarrevision gjord 

2014 av Kronobergs brukarråd på Beroendemottagningen Landstinget 

Kronoberg. 
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Syfte/ frågeställningar 

Skulle det vara möjligt att använda, och utveckla brukarstyrd brukarrevision i 

syfte att tillvarata brukares synpunkter och utveckla verksamhet. Eftersom 

ledningsgruppens uppdrag innebar en mer omfattande brukarundersökning av 

hela IFO-området och inte enbart missbruksvård, valdes att konstruera en 

modifierad variant av ”brukarstyrd brukarrevision”. Brukarundersökningen 

ska därför ses som ett test inför framtida upplägg. 

  

Syfte:  

Att konstruera/ pröva en modell för brukarundersökning som innebär 

medverkan av brukare för att säkerställa brukarperspektivet i undersökningen. 

 

Frågeställningar:  

För det första att ge verksamheten kunskap om brukares uppfattning inom 

kvalitetsområdet information, delaktighet, bemötande, förändring och 

tillgänglighet i mötet med socialtjänsten. 

För det andra hur konstrueras ett upplägg som ger brukare/ klienter/ besökare 

möjlighet att framföra erfarenheter och synpunkter med möjlighet att påverka.  

Det vill säga implementera resultat 

 

Urval/ Metod/ Genomförande 
Urval 

Vilka når vi? Genom tidigare undersökningar har ett problem varit att för få 

besök ingått i mätningarna för att möjliggöra säkra slutsatser. Särskilt med 

tanke på antalet myndighetsutövare i anslutning till receptionen. 

Vilka har egentligen besvarat enkäterna tidigare, och har det varit ett 

representativt urval? Därför prövades att alla som besökte receptionen erbjöds 

att besvara enkät om de ansåg det relevant. 

Metod 

Enkät fördelad i receptionen kombinerat med deltagande observation, antogs 

vara mest optimalt ur undersökningssynpunkt. Förutom att fördela enkäter 

bedömdes brukarrepresentant/ revisor kunna göra observationer i syfte att 

identifiera förbättringsområden. 

 

Enkät 

SKL: s frågor i den nationella brukarundersökningen avser att mäta fem 

kvalitetsområden: information, delaktighet, bemötande, förändring och 

tillgänglighet. För enkelhetens skull valdes att använda de frågor som 

framtagits av SKL/ RKA Dessa frågor bedömdes vara särskilt relevanta och 
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fanns dessutom översatta till flera språk (se bilaga), vilket bedömdes vara 

klokt ur reliabilitets- och valideringssynpunkt. 

En lokal variant med tilläggsfrågor utöver den nationella enkätens frågor (se 

bilaga) sammanställdes tillsammans med brukarrådets representant Magnus 

Pålsson. Deltog gjorde även verksamhetsutvecklare för respektive IFO-

område, Veronica Holmberg Bof, Gunilla Folkesson EBS och Kristina 

Jansson MV, samt utredare Mats Karlsson. 

Att bekosta översättning av egen lokal enkät bedömdes inte rimligt i detta 

skede. Dessutom handlade det mer om ett ”pilotprojekt” inför framtida 

undersökningar, varför översättning får diskuteras i samband med framtida 

undersökningar. 

 

Genomförande 

Under tiden 161015 -161115 genomfördes i receptionen Willans park, en 

brukarundersökning. För att underlätta för brukare att besvara enkäter och 

motverka bortfall av svar, bemannades väntrummet av brukarrevisorer utifrån 

förväntat besökstryck. Representanterna från Kronobergs brukarråd fördelade 

enkäter, hjälpte till att förklara enkäterna när så efterfrågades.  

Representanterna hade även till uppgift att göra observationer i väntrummet 

för att identifiera förbättringsområden. Tanken var att härigenom få mer 

kunskap än vid tidigare brukarundersökningar, om hur brukare uppfattar mötet 

med kommunens socialtjänst. Vad är man nöjd med och vad kan förbättras? 

Enkätinsamlingen vände sig till alla som besöker de tre IFO-avdelningarna 

Barn och Familj, Ekonomiskt bistånd och Sysselsättning samt Missbruksvård. 

Nytt var att inte enbart socialsekreterarna distribuerade enkäten direkt i 

samband med besök utan enkäten fanns huvudsakligen i väntrummet. 

  

Kostnader 

Under tiden 161015 -161115 bemannades väntrummet, receptionen Willans 

park, av brukarrevisorer.  Avstämning gjordes efter första veckans bemanning 

för korrigering. syftet var att bemanna besöksrummet utifrån ”prognostiserat 

besökstryck”. Brukarrevisorernas medverkan bekostades inom ramen för 

pågående PRIO-projekt. 

Kostnad/ revisorer 

En revisor/ tillfälle à 207:-/ timme (100:-/person ”i handen”) + milersättning 

Ljungby/Växjö ToR med bil 18:50+12 = 222:-  

Förmiddagar 10.00-12.00=2,0 timmar. Eftermiddagar 13.00-16.30=3,5 timmar 

Bemanning och kostnad fördelade sig enligt följande:  

vecka 42, totalt 22 timmar = 4 554:-, vecka 43 totalt 18 timmar = 3 726:-  

vecka 44 totalt 11 timmar = 2 277:-,vecka 45 totalt 11 timmar = 2 277:- 

Total kostnad blev 12 834:- för bemanning + milersättning 222:-/ tillfälle.  

 



 

 7 (21) 

 

 

 

 

Resultat: (1) SKL:s kvalitetsfrågor ur nationell 
brukarundersökning (2) Enkät med tilläggsfrågor 
(3) Kommentarer i enkäterna (4) Observationer 

Resultaten redovisas i fyra delar. Först och främst resultat av enkät med enbart 

SKL:s kvalitetsfrågor. För det andra resultat av enkät med tilläggsfrågor. För 

det tredje skriftligt framförda kommentarer och för det fjärde observationer i 

väntrummet som gjordes av brukarrepresentanterna.  

 

Inledningsvis konstateras att nationell brukarundersökning som genomfördes i 

78 kommuner, gav totalt 8576 svar, vilket ger ett genomsnitt om ca 110 svar/ 

kommun. I Växjö kommun besvarades enkäterna av totalt 234 personer. 142, 

eller 60,7 procent män samt 84, eller 35,9 procent kvinnor. Åtta eller 3,4 

procent valde att ej besvara denna fråga.  

Möjlighet fanns att besvara två typer av enkäter. Dels en enkät med enbart 

SKL:s sju frågor som ingick i nationella brukarundersökningen, översatta till 

arabiska, pashto, somaliska och tigrinja. Dels en enkät med ett antal 

tilläggsfrågor utöver SKL:s sju kvalitetsfrågor. Denna enkät fanns på svenska 

och dari. Tilläggsfrågorna bedömdes relevanta och togs fram gemensamt av 

brukarrepresentant samt utredare och verksamhetsutvecklare från respektive 

IFO område. Av de 234 svaren omfattade 133 den lokala enkät som innehöll 

SKL:s  sju frågor samt tilläggsfrågor. Och 121 svar de översatta enkäterna 

med enbart SKL:s översatta kvalitetsfrågor till olika språk. 

Återigen, observera att SKL:s  sju frågor fanns med i båda enkäterna och 

således besvarades av samtliga respondenter. 

 

(1) SKL:s kvalitetsfrågor ur nationell brukarundersökning  

 

Tabell 1. Hur lätt eller svårt är det att få kontakt?  
 Antal % Cum % 

Mycket svårt 27 11,7 11,7 

Ganska svårt 41 17,7 29,4 

Ganska lätt 99 42,9 72,3 

Mycket lätt 64 27,7 100,0 

Total 231 100,0  

Bortfall 3 1,3  

Total 234   

 

Av 231 personer som besvarade frågan ansåg majoriteten 163 eller 69,9 

procent, att det var ganska lätt eller mycket lätt att få kontakt.  

Observandum att 68 eller 29,4 procent ansåg det ganska svårt eller mycket 
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svårt att få kontakt. Det motsvarar nästan 30 av hundra eller 300 av tusen som 

inte uppfattar det som enkelt att få kontakt. I övrigt se tabell 1 

 

Tabell 2. Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av 

socialsekreteraren?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de 217 som besvarade frågan, ansåg majoriteten, 71,4 procent, att det var 

ganska lätt eller mycket lätt att förstå informationen från socialsekreteraren. 

Drygt en fjärdedel, 26 procent ansåg, det vara ganska svårt eller mycket svårt 

att förstå informationen. Ingen åsikt uttrycktes av 7 personer och 17 valde att 

ej besvara frågan, vilket sammantaget innebär 10 procent av 234 som ingick i 

undersökningen.   

I övrigt se tabell 2  

 

Tabell 3. Hur stor förståelse visar socialsekreteraren för din situation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de 225 som besvarade frågan ansåg majoriteten, 64,9 procent att 

socialsekreteraren visade ganska stor eller mycket stor förståelse för den 

enskildes situation. Nästan en tredjedel 32 procent ansåg att socialsekreteraren 

visade ingen eller ganska liten förståelse för personens situation. Ingen åsikt 

uttrycktes av 7 personer och 9 avstod från att besvara frågan, vilket 

sammantaget innebär 6,9 procent av de 234 som ingick i undersökningen.  

I övrigt se tabell 3,  

 

 Antal % Cum% 

Mycket svårt 23 10,6 10,6 

Ganska svårt 32 14,8 25,4 

Ganska lätt 79 36,4 61,8 

Mycket lätt 76 35,0 96,8 

Ingen åsikt 7 3,2 100,0 

Total 217 100,0  

Ej medräknade 17 7,8  

 234   

 Antal % Cum% 

Ingen alls 21 9,3 9,3 

Ganska liten 51 22,7 32,0 

Ganska stor 76 33,8 65,8 

Mycket stor 70 31,1 96,9 

Ingen åsikt 7 3,1 100,0 

Total 225 100,0  

Ej medräknade 9 3,8  

 234   
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Tabell 4. Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din 

situation skulle kunna förändras? 

 

 

  

 

 

 

 

 

Av de 220 som besvarade frågan uppgav majoriteten, 65,5 procent att 

socialsekreteraren frågade efter den enskildes synpunkter på sin situation och 

hur den skulle kunna förändras. Cirka en tredjedel 34,5 procent svarade nej på 

denna fråga det vill säga, ansåg att socialsekreteraren inte frågade efter 

synpunkter på den enskildes situation och hur situationen skulle kunna 

förändras. 14 personer, eller 6 procent avstod från att besvara frågan.  

I övrigt se tabell 4  

 

Tabell 5. Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av 

socialtjänsten i kommunen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de 223 som besvarade frågan ansåg 46,6 procent att de hade kunnat 

påverka ganska mycket eller mycket vilken typ av hjälp de får av 

socialtjänsten i kommunen. Medan 43,9 procent, ansåg att de ganska lite eller 

inte alls hade kunnat påverka vilken typ av hjälp de får av socialtjänsten i 

kommunen.  

Ingen åsikt uttrycktes av 21 personer och 11 avstod från att besvara frågan, 

vilket sammantaget innebär 14,1 procent av 234 som ingick i undersökningen.  

I övrigt se tabell 5  

 

 Antal % 

Nej 76 34,5 

Ja 144 65,5 

Total 220 100,0 

Ej medräknade 14 6,0 

 234  

 Antal % Cum % 

Inte alls 31 13,9 13,9 

Ganska lite 67 30,0 43,9 

Ganska mycket 72 32,3 76,2 

Mycket 32 14,3 90,5 

Ingen åsikt 21 9,4 100,0 

Total 223 100,0  

Ej medräknade 11 4,7  

 234   
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Tabell 6. Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med stöd du får av 

socialtjänsten i kommunen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de 223 som besvarade frågan ansåg sig majoriteten, 63,2 procent vara 

ganska nöjda eller mycket nöjda sammantaget med det stöd som de får av 

socialtjänsten i Växjö kommun. Nästan en tredjedel 29,2 procent ansåg sig 

vara ganska missnöjd eller mycket missnöjd sammantaget med det stöd som 

de får ifrån socialtjänsten i kommunen. Ingen åsikt uttrycktes av 17 personer 

och 11 avstod från att besvara frågan, vilket sammantaget innebär 12,3 

procent av 234 som ingick i undersökningen.  

I övrigt se tabell 6 

 

Tabell 7. Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med 

socialtjänsten i kommunen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de 223 som besvarade frågan ansåg, 52,9 procent att deras situation 

förbättrats lite eller förbättrats mycket sedan de fick kontakt med kommunens 

socialtjänst. Ingen förändring upplevde 24,2 procent, medan 12,1 procent 

upplevde liten eller mycket försämring sedan de fick kontakt med 

socialtjänsten i Växjö kommun. Ingen åsikt uttrycktes av 24 personer och 11 

 Antal % Cum% 

Mycket missnöjd 28 12,6 12,6 

Ganska missnöjd 37 16,6 29,2 

Ganska nöjd 96 43,0 72,2 

Mycket nöjd 45 20,2 92,4 

Ingen åsikt 17 7,6 100,0 

Total 223 100,0  

Ej medräknade 11 4,7  

 234   

 Antal % Cum% 

Försämrats mycket 20 9,0 9,0 

Försämrats lite 7 3,1 12,1 

Ingen förändring 54 24,2 36,3 

Förbättrats lite 65 29,1 65,4 

Förbättrats mycket 53 23,8 89,2 

Ingen åsikt 24 10,8 100,0 

Total 223 100,0  

Ej medräknade 11 4,7  

 234   
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avstod från att besvara frågan, vilket sammantaget innebär 15,5 procent av de 

234 som ingick i undersökningen. 

I övrigt se tabell 7 

(2) SKL:s sju frågor kompletterade med lokala tilläggsfrågor  

Av respondenterna hade133 personer valt att använda enkät på svenska eller 

dari. Dessa enkäter hade förutom utöver SKL:s sju kvalitetsfrågor 

kompletterats med ett antal tilläggsfrågor som rörde; Åldersfördelning,… 

Vilken avdelning som besöktes … Första besök eller inte … Eget initiativ till 

besök eller inte … Väntetid … Hur togs kontakt – vilket föredras … Nöjdhet 

med bemötande i reception … Nöjdhet med bemötande från socialsekreterare 

… Om samma socialsekreterare vid varje besök … Om tillräcklig tid för möte 

… Om att ha med sig någon vid besök – Skulle du vilja ha med någon? … 

Kunskap om rättighet att ha med annan person/ ombud vid möte … Om behov 

av tolk … Nöjd med tolkning idag? … Upplevelse av att den man pratade med 

hade tillräckliga kunskaper om ens situation 

Två frågor redovisas inte eftersom svaren inte gick att använda Hur togs 

kontakt – vilket föredras samt Om behov av tolk … Nöjd med tolkning?  

 

*Observera att inte alla uppgav könstillhörighet eller ålder 

 

Tabell 9. Avdelning inom IFO som besöktes (129 svar) 

Ekonomiskt bistånd Barn och familj Missbruksvård 

Antal % Antal % Antal % 

75 58,1 36 27,9 18 14,0 

 

Kommenteras bör att endast cirka hälften av respondenterna hade möjlighet 

att besvara frågorna i tabellerna 8 och 9. Trots det begränsade underlaget 

följer det lokala resultatet beträffande åldersfördelning och avdelning som 

besöktes, resultatet i den nationella brukarundersökning som genomfördes vid 

samma tidpunkt. 

 

Tabell 10. Första besök eller ej samt initiativ till möte 

Första besök eller ej 

Av totalt 133 personer  

Första besök – 8 (133) personer 

Ej första besök – 125 (133) 

Initiativ till möte 

Av totalt 120 personer 

Eget initiativ till dagens möte: 61 

(49,2%) 

Ej eget initiativ till dagens möte: 

Tabell 8. Åldersfördelning i tre kategorier 
 15-19 år 20-29 år 29 år< Totalt 

Man 17 19 40 76 

Kvinna 5 12 29 46 

Totalt 22 31 69 122 

Ej medräknade 104    
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59 (50,8%)  

*Noteras få nybesök i undersökningen 

 

Tabell 11. Väntetid? 

Mer än 14 dagar 6-14 dagar 2-5 dagar Tid samma dag 
Antal % Antal % Antal % Antal % 

28 23,1 37 30,6 34 28,1 22 18,2 

 

Återigen påpekas det faktum att inte alla i undersökningen kunde besvara den 

lokala varianten eftersom tilläggsfrågorna ej fanns översatta. 121 personer 

hade valt att besvara frågan, se tabell 11.  

Noteras att 30 procent eller nästan en tredjedel uppgav 6-14 dagars väntetid. 

En något mindre andel, 28,1 procent uppgav 2-5 dagars väntetid.  

Ett observandum att 23,1 procent uppgav en väntetid om mer än 14 dagar 

medan något färre, 18,2 procent fått tid redan samma dag 

 

Tabell 12. Är du nöjd med bemötande du har fått i reception? 

 Antal % 

Mycket missnöjd 5 4,0 

Ganska missnöjd 7 5,6 

Ganska nöjd 59 46,8 

Mycket nöjd 55 43,7 

Total 126 100,0 

Ej medräknade 108  

 234  

 

Tabell 13. Är du nöjd med bemötandet från socialsekreterare? 

 Antal % 

Mycket missnöjd 13 9,8 

Ganska missnöjd 11 8,3 

Ganska nöjd 44 33,1 

Mycket nöjd 65 48,9 

Total 133 100,0 

Ej medräknade 101  

 234  

 

Som framgår av tabellerna 12 och 13 är de besökande överlag nöjda eller 

mycket nöjda med bemötandet från reception och socialsekreterare. 

Cirka 18 procent är mycket missnöjd eller ganska missnöjd med bemötandet 
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från socialsekreteraren, medan motsvarande upplevelse beträffande 

bemötandet från receptionen är något lägre, det vill säga man är inte lika 

missnöjd med receptionen. 

Men återigen understryks att inte alla 234 som besvarade enkäterna hade 

möjlighet att besvara dessa frågor. 
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Tabell 14. Är det samma socialsekreterare du träffar varje gång? 

 Antal % 

Aldrig 4 3,2 

Sällan 15 12,0 

Ibland 43 34,4 

Alltid 63 50,4 

Total 125 100,0 

Ej medräknade 109 46,6 

 234  
 

Tabell 15. Upplever du att det finns tillräckligt med tid för möte? 

 Antal % 

Aldrig 8 6,3 

Sällan 16 12,6 

Ibland 48 37,8 

Alltid 55 43,3 

Total 127 100,0 

Ej medräknade 107 45,7 

 234  

 

 

 

 

 

 

 

Frågor och svar i tabellerna 14, 15 och 16 kan antas säga något om kvalitet i 

mötet med socialsekreteraren. Som en parentes kan nämnas att alltid träffa 

samma socialsekreterare samt upplevelsen av att tid fanns för möte 

samvarierar positivt med uppfattningarna:  

- ”att individen förstår den information som ges av socialsekreteraren”, 

- ”att socialsekreteraren visar förståelse för personens situation”,  

- ”att socialsekreteraren frågar efter individens synpunkter på hur situationen 

skulle kunna förändras”  

- ”upplevelsen av att ha kunnat påverka sin situation”,  

- ”hur nöjd eller missnöjd individen sammantaget är med det stöd individen 

får av socialtjänsten i kommunen” 

Tabell 16. Upplevde du att den du pratade med hade tillräckliga 

kunskaper om din situation? 

 Antal % 

Ja 90 81,1 

Nej 21 18,9 

Total 111 100,0 

Ej medräknade 123 52,6 

 234  
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- ”hur situationen förändrats sedan individen fick kontakt med socialtjänsten i 

kommunen”. 

Tabell 17. Brukar du ha med dig någon vid besök? 

 Antal % 

Aldrig 55 43,3 

Sällan 16 12,6 

Ibland 31 24,4 

Alltid 25 19,7 

Total 127 100,0 

Ej medräknade 107 45,7 

 234  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor och svar i tabellerna 17,18,och 19 lämnas utan kommentar 

 

Behöver du använda dig av tolk vid besök? 

Fanns tolk med vid besöket idag? Är du nöjd med tolkningen idag?  

Dessa tre viktiga frågor redovisas inte eftersom de ej fanns med i de översatta 

enkäterna. Värt att beakta i kommande brukarundersökningar: 

 

 

 

 

Tabell 18. Skulle du vilja ha med dig någon vid besök? 

 Antal % 

Aldrig 37 30,8 

Sällan 28 23,3 

Ibland 35 29,2 

Alltid 20 16,7 

Total 120 100,0 

Ej medräknade 114 48,7 

 234  

Tabell 19. Vet du om att du har rätt att ta med dig annan person/  

ombud vid möte? 

 Antal % 

Ja  72 62,1 

Nej 44 37,9 

Total 116 100,0 

Ej medräknade 118 50,4 

 234  
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Tabell 20 Vad tyckte du om väntrummet? 

 Antal % Cum% 

Mycket dåligt 5 4,2 4,2 

Dåligt 13 11,0 15,3 

Bra 72 61,0 76,3 

Mycket bra 28 23,7 100,0 

Total 118 100,0  

Ej medräknade 116 49,6  

 234   

 

Tabell 21. Vad tyckte du om besöksrummet? 

 Antal % Cum% 

Mycket dåligt 3 2,6 2,6 

Dåligt 11 9,6 12,2 

Bra 71 61,7 73,9 

Mycket bra 30 26,1 100,0 

Total 115 100,0  

Ej medräknade 119 50,9  

 234   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även frågor och svar i tabellerna 20,21,22 och 23 redovisas okommenterade. 

En intressant iakttagelse som dock bör påpekas är att ett ”känsligt besök” 

Tabell 22. Kände du dig trygg och säker medan du väntade? 

 Antal % 

Ja 100 85,5 

Nej 17 14,5 

Total 117 100,0 

Ej medräknade 117 50,0 

 234  

Tabell 23. Kände du dig trygg med att det du berättade inte sprids 

vidare? 

 Antal % 

Ja 101 87,1 

Nej 15 12,9 

Total 116 100,0 

Ej medräknade 118 50,4 

 234  
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genomfördes under mätperioden vilket brukarrepresentanterna inte märkte av 

på något sätt. 

 

(3) Kommentarer som framfördes skriftligt i enkäterna 

 

”Jag är inte nöjd med många grejer medan jag är lite nöjd med några … Jag är 

inte alls nöjd md det ekonomiska biståndet (stödet) Har ni själva upplevt hur 

det är att vara utan pengar … Och de pengar ni betalar till en sjuk person ska 

den personen handla mat och övriga grejer … För vilka pengar ska de klä sig, 

eller behöver de inte kläder? … Jag har kommit fram till många gånger att 

kommunen sagt att vi ska få pengar … men faktiskt fick vi inget … Och hade 

vi ens 50 kronor att handla mat för, hur skulle vi då kunna handla skor och 

kläder?” 

 

”Mycket dåligt då det gäller att få tid utav socialsekreteraren samt känns det 

som dom inte visar samma intresse. Dåligt med hjälp och stöd” 

 

”Att man inte får välja var man vill bo när man har dåligt lokalsinne”  

 

”Angående väntrum/ reception så kunde det va lite avskilt. Man kanske vill 

säga något ”känsligt” alla i väntrummet ser och hör allt” 

 

”Fler datorer i väntrummet, alltid lång väntetid, ofräscht tangentbord. Minst 

två datorer till. Tack” 

 

”Dålig förståelse av var och ens behov” 

 

”Träffar alltid samma person och lämnar räkningar. Tar hand om mina pengar 

som delas ut en gång i veckan (pension)” 

 

”Jag hade det väldigt svårt under en period och socialen gjorde allt hon kunde 

för att hjälpa mig ur situationen” 

 

”Jag är mycket nöjd. Men jag har ett förslag, när vintern börjar och barnen 

behöver mer kläder så räcker inte pengarna till kläder. Så ni hjälp till med lite 

mer pengar till kläder när det blir vinter”. 

 

”Bli medmänskliga – Åt helvete med systemet” 

 

”Inget förtroende då sekretessen brutits tidigare och ärenden man lämnar in  

”försvinner”, tills man kommer tillbaka och är irriterad, då dyker handlingarna 

helt plötsligt upp. Brev via mail ignoreras. Betalningar betalas ut sent eller 

fördröjs trots att allt är inlämnat i tid” 
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”Snälla tvätta eller byt ut tangentbordet till besöksdatorn NU. Det är ganska 

vidrigt som det är just nu”. 

”När man kommer in i receptionen och väntrummet finns inga riktiga 

sittplatser … tror att man trillar ur deras fåtöljer och soffor och tidningar 

ligger huller om buller” 

 

”Socialen har tagit min dotter och jag har inte fått träffa henne i fyra år utan 

att göra en utredning eller kolla hur jag är. Jag vill få tillbaka min dotter för 

jag saknar henne”. 

 

”Får räcka upp handen för att få min röst hörd … Jag känner mig inte trygg 

någonstans … Jag är svensk”. 

 

 (4) Observationer av brukarrådets representanter   

Representanterna från Kronobergs brukarråd som bemannade receptionen 

hade även till uppgift att göra observationer i väntrummet i syfte att upptäcka 

förbättringsområden. Följande reflektioner gjordes av brukarrepresentanterna 

utifrån observationer    

 

”Det borde finnas en ”barnhörna” i väntrummet, idag torftigt och väntetiderna 

kan bli långa för barnen, som dessutom blir smutsiga av att leka på golvet.  

Varför inte en särskild barntoalett” (Annars för det mesta välstädat och 

fräscht.) 

 

”Fler datorer och rengjorda tangentbord. Svårt med integritet vid datorn, är det 

möjligt med ändrad placering? Flera frågade om hjälp vid datorerna. Mer 

integritet och avskildhet vid datorerna”  

”Även fler bord för att fylla i papper” 

 

”Det tas för stora diskussioner mellan receptionist och besökare. Användning 

av det enskilda rummet behövs mer. Det är lyhört i väntrummet, och vid några 

tillfällen fick individerna berätta för mycket om sitt ärende innan 

”sekretessbåset” användes. Mer integritet angående receptionen” 

 

Känslan av att vara ”uttittad” från samling av ”många” personal i 

receptionsfönstret när besök inväntades.  

 

Många verkade nästan lite osäkra och verkade inte våga besvara enkäterna 

särskilt invandrare och då i synnerhet de äldre.  

 

”Mycket positivt att personal mötte upp och välkomnade besöken på ett fint 

sätt redan i väntrummet. Respektfullt ur integritetssynpunkt att säga ”Är det 

någon här som ska träffa Hanna” istället för att direkt säga klientens namn” 
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”Bör alltid finnas möjlighet till att lämna synpunkter i enkät efter besök som 

kan lämnas i låst låda. Enkäter översatta till ovan nämnda språk”.  

Slutdiskussion 
Ett antal frågor uppstår vid tolkning av resultat  

 

Urval 

Representativt urval för brukarundersökningar är ett svårlöst dilemma. Vilka 

är det egentligen som ingår i undersökningen. Är urvalet representativt? Vilka 

slutsatser kan göras. Uppenbart är att antalet enkäter är för få, både lokalt för 

Växjö, men även nationellt för att kunna ligga till grund för säkra slutsatser. 

Växjö kommuns 234 svar ska jämföras med 115 svar/ kommun av de 78 som 

deltog den månad undersökningen pågick. För övrigt samma månad både 

lokalt och nationellt. 

 

Med den mängd myndighetsutövande socialsekreterare och handläggare som 

finns i anslutning till receptionen på Willans Park, bör det finnas ett mörkertal 

med tanke på så få enkäter och besök under mätperioden.  

 

Vid tidigare undersökningar har enkäterna fördelats av socialsekreterare direkt 

efter avslutat besök. Därmed har de som inte träffar en socialsekreterare varje 

månad inte fått möjlighet att kunna uttrycka sin åsikt. Därför testades en 

variant att socialsekreterarna inte skulle vara lika involverade, utan att alla 

som besökte receptionen informerades om möjligheten att besvara enkäten. 

Rimligen borde det resultera i fler besvarade enkäter än tidigare 

undersökningar, men så blev inte fallet. 

 

Metod 

Enkät kombinerat med deltagande observation i väntrummet bedömdes vara 

ett effektivt val av metod.  

 

Enkätsvaren – förbättringsområden  

Graden av reliabilitet och validitet, det vill säga att enkätfrågorna på ett 

tillförlitligt sätt verkligen mäter vad som avses, är inte givet. Men det lokala 

resultatet av SKL:s frågor utifrån kvalitetsområdena; information, delaktighet, 

bemötande, förändring och tillgänglighet har relativt lika svarsfrekvens som 

den nationella. Om man utgår från att svaren ger en rättvisande bild utifrån de 

frågor som ställs finns i svaren ett antal observandum om förbättringsområden 

även om en majoritet var relativt nöjda i sina svar. 

Följande förbättringsområden noterades: 

Att 29,4 procent ansåg det som ganska svårt eller mycket svårt att få kontakt 

Att 26 procent ansåg, det vara ganska svårt eller mycket svårt att förstå 

informationen som socialsekreteraren gav 
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Att 32 procent ansåg att socialsekreteraren visade ingen eller ganska liten 

förståelse för personens situation 

Att 34,5 procent ansåg att socialsekreteraren inte frågade efter synpunkter på 

den enskildes situation och hur situationen skulle kunna förändras 

Att 43,9 procent, ansåg att de ganska lite eller inte alls hade kunnat påverka 

vilken typ av hjälp de får av socialtjänsten i kommunen 

Att 29,2 procent ansåg sig vara ganska missnöjd eller mycket missnöjd 

sammantaget med det stöd som de får av kommunens socialtjänst 

Att 24,2 procent upplevde ingen förändring, och att 12,1 procent upplevde 

liten eller mycket försämring sedan de fick kontakt med socialtjänsten i Växjö 

  

Observationer – förbättringsområden  

Observationer var ett nytt inslag i brukarundersökningen. 

Brukarrepresentanterna, medlemmar i Kronobergs brukarråd, kom från annan 

kommun än Växjö. Flera tänkvärda och viktiga observationer gjordes som 

borde vara angelägna som förbättringsområden. 

Observerades att det borde finnas en ”barnhörna” i väntrummet, idag torftigt 

och väntetiderna kan bli långa för barnen, som dessutom blir smutsiga av att 

leka på golvet. Varför inte en särskild barntoalett.  

Fler datorer och rengjorda tangentbord. Svårt med integritet vid datorn, är det 

möjligt med ändrad placering? Flera frågade om hjälp vid datorerna 

Lyhört i väntrummet, och vid några tillfällen fick individerna berätta för 

mycket om sitt ärende innan ”sekretessbåset” användes.  

Känslan av att vara ”uttittad” från samling av ”många” personal i 

receptionsfönstret när besök inväntades.  

Många verkade nästan lite osäkra och verkade inte våga besvara enkäterna 

särskilt invandrare och då i synnerhet de äldre.  

 

Mycket positivt att personal mötte upp och välkomnade besöken på ett fint 

sätt redan i väntrummet. Respektfullt ur integritetssynpunkt att säga ”Är det 

någon här som ska träffa Hanna” istället för att direkt säga klientens namn 

 

Brukarrådets representanter underströk betydelsen av att det alltid bör 

finnas möjlighet till att lämna synpunkter i enkät efter besök som kan 

lämnas i låst låda. Enkäter översatta till ovan nämnda språk. 

   

Även om antalet besvarade enkäter är ”få” och det med säkerhet inte går att 

dra slutsatser utifrån resultatet, är det angeläget att beakta och åtgärda de 

förbättringsområden som framkommer. 

 

Att ha haft brukarrepresentanter i receptionen med uppgift att observera har 

definitivt varit positivt och tillfört en dimension som saknats i tidigare 

undersökningar. Något att fundera över som metod i framtida undersökningar. 

 


