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Bakgrund 
Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. 
Det innebär att vi arbetar efter en bestämd metod för att förverkliga och styra mot 
socialnämndens, kvalitets-, effektivitets- och ekonomimål. I den Balanserad styrningen 
strävar vi efter att arbeta med fem olika perspektiv, varav brukarperspektivet är ett. 
Socialnämnden sätter varje år upp resultatmål för verksamheten som sammanställs i en 
Socialplan. Därefter arbetar enheterna för att nå målen. I 2006 års Socialplan finns resultatmål 
i brukarperspektivet angivna vad gäller god omsorg, delaktighet i samhället och självständigt 
liv. Mätmetoden anges ske i form av enkätundersökningar och för handikappomsorgen är 
målet att 80 % av brukarna ska vara nöjda med socialförvaltningens stöd. Inom 
socialförvaltningen har brukarnas uppfattningar om verksamheten mätts på olika sätt sedan 
2003. Vanligt förekommande har fokusgrupper och samtalsgrupper varit. I år, 2006, har en 
särskild enkät utformats för personer som har beslut om socialpsykiatrins boendestöd, 
”Stödis” 
 
Syfte 
För att veta hur brukarna uppfattar de framgångsfaktorer som Socialnämnden formulerat har 
en enkätundersökning genomförts inom socialpsykiatrins boendestöd. Med undersökningen 
ville vi veta vad personer som har kontakt med boendestödet tycker om den verksamhet som 
bedrivs. Enkäten syftade dels till att ta reda på vilket stöd brukarna tycker är särskilt viktigt 
och dels förväntades undersökningen ge en uppfattning om hur brukarna uppfattar den 
verksamhet som bedrivs idag. 
 
Metod 
Undersökningen har riktats till brukare som har SoL- eller LSS-beslut om boendestöd inom 
socialpsykiatrin. Underlaget till enkätfrågorna har varit socialnämndens mål samt frågor som 
brukarna antas uppfatta som viktiga och meningsfulla för dem. Efter en samrådsträff mellan 
förvaltningen och stödboendets personal gjordes ett urval av de personer som hade kontakt 
med stödboendet. Av olika anledningar kan det vara olämpligt att genomföra 
enkätundersökningar med vissa personer. Utifrån den kvarvarande listan togs beslut om hur 
enkätundersökningen skulle genomföras. Bäst svarsfrekvens förväntades om tillvägagångs- 
sättet anpassades till varje individ. Det innebar följande: 

- att förvaltningspersonal träffade brukare på dagcentralen Björken för att gemensamt 
gå igenom enkäten  

- att stödboendets personal går igenom enkäten i brukarens hem  
- att förvaltningspersonal träffade ett antal personer i socialpsykiatrins gemensamhets- 

lägenhet för att gå igenom enkäten. 
 
Enkäten är uppdelad i två delar. I den första delen får brukaren välja ut ca 1/3 del av de 
påståenden som ansetts särskilt viktiga. I den andra delen har brukaren fått betygsätta samtliga 
påståenden som finns med i enkäten vilket ger svar på hur bra verksamheten fungerar idag. 
Betygsskalan är satt till 1 – 5 där ett är lägsta betyg och fem är högsta betyg. 
 
Planering, framtagande av enkätfrågor, sammanställning och analys har utförts av Jan 
Borgehed och Birgit Hall-Lundberg på socialförvaltningen. 
 
Brukarundersökningen är genomförd under september 2006. 
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Bakgrundsvariabler 
Enkäten inleds med ett antal bakgrundsvariabler. Dessa kan bl.a. användas vid analys och 
diskussion av resultatet. Har män och kvinnor olika uppfattningar vad som är viktigt och hur 
bra det fungerar? Har åldern någon betydelse för uppfattningar? I denna redovisning har dock 
inga sådana korsvisa jämförelser gjorts då antalet enkätsvar anses för lågt för att sådana 
slutsatser ska bli tillförlitliga. 
 
Urval 
Från den lista på 39 personer som fanns undantogs efter samråd med boendepersonalen 9 
personer av olika anledningar. 30 personer fick sedan frågan om de frivilligt och anonymt 
ville besvara enkätens frågor. 
 
Svarsfrekvens 
Av de 30 personer som gavs tillfälle att fylla i enkäten var 22 personer intresserade att 
genomföra undersökningen. Det ger en svarsfrekvens på 73 %. Räknar man in alla personer 
som boendestödet ger service åt blir svarsfrekvensen 56 %. 
 
 
Resultat 
 
Andel svar fördelat utifrån män och kvinnor 
 
 
Brukare Antal enkätsvar Procentandel svar 
Män 9 41 %
Kvinnor 13 49 %
Summa 22 100 %
 
 
 
Åldersfördelning  
 
 Antal svar Procent 
19-30 år 1  4 %
31-40 år 2  9 %
41-50 år 7 32 %
51-60 år 7 32 %
60- 5 23 %
Summa 22 100 %
 
 
Hur ofta erhålls beoendestödet? 
 
 Antal svar Procent 
1-2 ggr/månad 0  
1 gång/vecka 5 23 %
Flera ggr/vecka 13 59 %
En till flera ggr/dag 4 18 %
Summa 22 100 %
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Kunskap om var man ska vända sig om man har klagomål eller synpunkter 
Ja 18 personer 
Nej  4 personer 
 
 
 
Viktning – vad tycker brukarna är allra viktigast 
 
Resultatet grundar sig på 22 enkäter 
 
Den första delen av enkäten består av nio påståenden, där brukaren får välja ut de 3 
påståenden som de tycker är allra viktigast. Resultatet kan utläsas i diagrammet nedan och 
siffrorna anger antalet personer som valt just det påståendet. 
 

Viktigt, antal

Personalen har ett vänligt och korrekt bemötande

Jag har möjlighet att träffa andra människor

Jag har en meningsfull sysselsättning/arbete

Jag har en kontaktman i personalgruppen

Personalen har tid att lyssna och prata med mig

Jag får den hjälp jag behöver

Jag har möjlighet att regelbundet delta i någon fritidsaktivitet

Jag får själv vara med och bestämma vilket stöd jag ska ha

Jag får bra information från socialförvaltningen/personalen

17

6

7

10

8

7

5

5

3

 
 
 
 
 
De fem faktorerna som ansågs allra viktigast var: 
• Att personalen har ett vänligt och korrekt bemötande 
• Att jag har en kontaktperson i personalgruppen 
• Att personalen har tid att lyssna och prata med mig 
• Att jag har en meningsfull sysselsättning/arbete 
• Att jag får den hjälp jag behöver 
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Betygsättning – så här betygsätter brukarna den verksamhet som 
bedrivs idag 
 
I den andra delen av enkäten har brukarna fått sätta betyg på alla de nio påståendena på en 
skala 1 – 5, där 1 motsvarar sämsta betyget och 5 det bästa betyget. Denna del ska ge svar på 
hur bra dessa påståenden fungerar idag. 
 
Resultatet grundar sig på 22 enkäter. Fem enkäter var inte fullständigt ifyllda. Några 
påståenden hade på dessa enkäter inte betygsatts. 
 
 
 
 
 

Snittbetyg - oavsett vikt

Personalen har ett vänligt och korrekt bemötande

Jag har möjlighet att träffa andra människor

Jag har en meningsfull sysselsättning/arbete

Jag har en kontaktman i personalgruppen

Personalen har tid att lyssna och prata med mig

Jag får den hjälp jag behöver

Jag har möjlighet att regelbundet delta i någon fritidsaktivitet

Jag får själv vara med och bestämma vilket stöd jag ska ha

Jag får bra information från socialförvaltningen/personalen

4,50

4,00

3,72

4,29

4,24

4,25

2,89

3,62

3,38

 
 
 
Fem av påståendena har fått medelbetyg mellan 4 – 5, medan tre påståenden har fått ett 
medelbetyg mellan 3- 4 och ett påstående under tre. 
 
 
Sammanfattning och diskussion  
 
Bakgrundsvariabler 
Av bakgrundsvariablerna kan vi utläsa att kvinnor utgör en något större andel än männen. 
Medelåldern är ganska hög, 87 % är äldre än 40 år. De personer som har svarat på enkäten har 
ett relativt omfattande stöd, 77 % har stöd flera gånger i veckan eller flera gånger per dag. 
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18 av 22 personer har uppgett att de vet var de ska vända sig om de har synpunkter eller något 
att klaga på. De flesta anger att de pratar med stödpersonalen om de vill ha något sagt. Ett par 
personer angav områdeschefen som den person de skulle vända sig till. Den broschyr som 
framställts, ”Säg vad du tycker”, var dock okänd för samtliga. 
 
Svarsfrekvens 
Av det urval som gjordes innan undersökningen svarade 22 av 30 personer på enkäten, vilket 
ger en svarsfrekvens på 73 %. Det är en hög siffra jämfört med liknande undersökningar i 
andra kommuner. Den goda svarsfrekvensen åstadkoms antagligen genom att deltagarna 
förbereddes på enkätundersökningen och att den genomfördes med en intervjuliknande metod. 
Att nio personer togs bort när urvalet gjordes beror på att personalen bedömde att personerna 
för tillfället inte hade förmåga att på ett adekvat sätt svara på frågorna och att vissa personer 
blir mycket oroliga vid undersökningar  
 
Viktning 
De framgångsfaktorer som kan sägas tillhöra god omsorg var de saker som brukarna viktade 
allra högst. De tre viktigaste var: 

- Det är viktigt att personalen har ett vänligt och korrekt bemötande 17/22 
- Det är viktigt att ha en kontaktman i personalgruppen 10/22 
- Det är viktigt att personalen har tid att lyssna och prata med mig 8/22 

 
Alla påstående antas vara viktiga, men följande tre faktorer ansåg minst viktiga i jämförelse: 

- Det är viktigt att jag har möjlighet att regelbundet delta i någon fritidsaktivitet 5/22 
- Det är viktigt att jag själv får vara med och bestämma vilket stöd jag ska ha 5/22 
- Det är viktigt att jag får bra information från socialförvaltningen/personalen 3/22 

 
 
Betygsättning 
De faktorer som ansågs vara allra viktigast, och kan hänföras till god omvårdnad, är också de 
som får högst betyg. De fyra påståenden som kan hänföras till denna grupp fick ett 
medelbetyg mellan 4,24 – 4,5. Det tycks som om de faktorer som brukarna tycker är viktigast 
också fungerar bäst, vilket är glädjande. 
 
De påståenden som kan hänföras till delaktighet och självständigt liv viktades inte lika högt. 
Dessa faktorer fick inte lika höga betyg och de tre som har lägst medelbetyg är: 

- Jag får själv vara med och bestämma vilket stöd jag ska ha, 3,62 
- Jag får bra information från socialförvaltningen/personalen, 3,38 
- Jag har möjlighet att regelbundet delta i någon fritidsaktivitet, 2,89 

Även om dessa faktorer viktades lägre är det inom dessa områden som förvaltningen bör 
förbättra sig. De faktorer som viktades högt, men också gavs höga betyg bör bevakas så att 
den goda standarden behålls. 
 
Slutsatser 
 
Bevarandeområde (det här är viktigt och fungerar bra) 
Brukarna har ansett att följande områden är allra viktigast. De har också gett goda betyg till 
dessa: 

- Det är viktigt att personalen har ett vänligt och korrekt bemötande 17/22, betyg 4,5 
- Det är viktigt att ha en kontaktman i personalgruppen 10/22, betyg 4,29 
- Det är viktigt att personalen har tid att lyssna och prata med mig 8/22, 4,24 
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Av de svarande går att utläsa att socialpsykiatrins boendestöd håller en mycket hög kvalitet 
när det gäller omsorgen, vilket är viktigt att bevara. 
 
Förbättringsområde 
Följande områden har inte viktats lika högt. De har fått ett lägre medelbetyg än de tidigare 
nämnda: 

- Jag får själv vara med och bestämma vilket stöd jag ska ha, 5/22, betyg 3,62 
- Jag får bra information från socialförvaltningen/personalen, 5/22 betyg 3,38,  
- Jag har möjlighet att regelbundet delta i någon fritidsaktivitet, 3/22, betyg 2,89 

Dessa områden bör väljas ut av socialpsykiatrin för närmare analys och en diskussion bör 
inledas för hur dessa områden kan utvecklas. 
 
Påståendet ”jag har en meningsfull sysselsättning/arbete” har fått ett betyg under 4. Den kan 
dock bero på att det är flera inom den undersökta gruppen som är pensionärer och inte deltar i 
dagcentralens verksamhet. Av de personer som deltog i den dagliga verksamheten på Björken 
uppgav alla utom en person att de var mycket nöjda med verksamheten. 
 
Lägst betyg fick möjligheten att regelbundet delta i någon fritidsaktivitet. Det framkom en 
önskan, även från deltagarna i den samtalsgrupp som hölls hösten 2005, att möjligheten till 
aktiviteter under kvällstid och under helger skulle finnas. Detta är därför något som bör 
observeras av handikappomsorgens ledning. 
 
I inledningen av enkäten ställdes frågan om brukaren vet var han/hon skulle vända sig om vid 
klagomål eller synpunkter. 18 av de 22 svarande angav att de visste det och nämnde 
stödboendets personal eller områdeschefen. Ingen av de svarande kände dock till den broschyr 
”Säg vad Du tycker” som framställts. Den anger olika tillvägagångssätt vid klagomål och 
informerar om de rutiner som gäller. En förbättrad information från Stödis är därför önskvärd. 
 
Socialnämndens resultatmål 
Socialnämnden har i 2006 års Socialplan satt upp tre resultatmål i brukarperspektivet för 
handikappomsorgen. Resultatmålen inriktar sig på tre områden, god omsorg, delaktighet i 
samhället och självständigt liv. Den genomförda enkätundersökningen speglar dessa tre 
områden och bör ligga som underlag när handikappomsorgens avdelningschef redovisar 
utfallet av resultatmålen i 2006 års bokslut. 
 
 
 
 
 
 
Jan Borgehed   Birgit Hall Lundberg 
utredningssekreterare   utvecklingsledare 


