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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 att arbeta med fem olika perspektiv, varav brukarperspektivet är ett. Socialnämnden 
sätter varje år upp mål för sin verksamhet som man sammanställer i en Socialplan. Därefter är 
det upp till verksamheternas enheter att bestämma hur den vill arbeta för att nå målen. I 2006 
års Socialplan finns hög tillgänglighet och bra bemötande med som ett resultatmål. 
Mätmetoden anges ske i form av enkätundersökningar och för Individ- och familjeomsorgen 
är målet att 70 % av brukarna ska vara nöjda, medan målet för äldreomsorgen och 
handikappomsorgen är satt till 80%. 
 
Inom socialförvaltningen har brukarnas uppfattningar om socialförvaltningens arbete mätts på 
olika sätt sedan 2003. Vanligt förekommande har fokusgrupper och samtalsgrupper varit. 
Individ- och familjeomsorgen genomförde en enkätundersökning 2005, men enkäten var då 
gemensam för hela avdelningen. I år, 2006, har särskilda enkäter utformats för avdelningens 
olika verksamheter och förväntas därmed bli mer ”pricksäkra” 
 
Syfte och mål 
För Individ- och familjeomsorgen är målsättningen att 70% av brukarna ska anse att vi ger ett 
gott bemötande och har en god tillgänglighet. För att veta hur brukarna uppfattar dessa 
framgångsfaktorer ska enkätundersökningar genomföras på individ- och familjeomsorgens 
olika enheter. 
 
Enkätundersökningen för socialförvaltningens barn- och familjesektion genomförs för första 
gången. Med undersökningen vill vi veta vad personer som kommer i kontakt med barn- och 
familjesektionen tycker om framförallt tillgängligheten och bemötandet, men frågor om andra 
faktorer som antas vara viktiga för brukaren har också lagts till.  
 
Metod 
Undersökningen har riktats till brukare som av olika anledningar varit i kontakt med barn- och 
familjesektionen. Brukaren har vid besöket fått en enkät att besvara frivilligt och anonymt. 
Brukaren har erbjudits att sitta kvar och svara på enkäten eller att ta med sig enkäten hem för 
att fylla i den. 
Underlaget till enkätfrågorna har varit socialnämndens mål samt frågor som brukarna antas 
uppfatta som viktiga och meningsfulla för dem. 
 
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 och givit svar på hur bra dessa fungerar idag. 
Betygsskalan är satt till 1 – 5 där ett är lägsta betyg och fem är högsta betyg. 
 
Frågorna är inte ställda utifrån brukarens ärende, innehåll, beslut, utfall osv. utan 
handlar enbart om upplevelsen av mötet med barn- och familjesektionens personal. 
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Bakgrundsvariabler 
Enkäten inleds med ett antal bakgrundsvariabler. Dessa kan bl.a. användas vid analysen och 
diskussionen av resultatet. Har män och kvinnor olika uppfattningar vad som är viktigt och 
hur bra det fungerar? Är det skillnad i upplevelsen om man är svensk eller invandrare? Har 
åldern någon betydelse för uppfattningar? I denna redovisning har dock inga sådana korsvisa 
jämförelser gjorts då antalet enkäter ansets för lågt för att sådana slutsatser ska bli 
tillförlitliga. 
 
Urval 
Enkäter delades ut till besökande på receptionen under mars – maj 2006. 
 
Svarsfrekvens 
23 enkäter har lämnats in. Något bestämt urval hade inte gjorts vilket betyder att antalet 
personer som var möjliga enkätsvarare inte är känt.  
 
Bakgrundsvariabler 
 
Antal svar uppdelade på kön 
 
Tabell 3 Kön  
 Antal svar Antal i % 
Män 6 26,1% 
Kvinnor 16 69,6% 
Ej svar 1 4,3% 
Summa 23 100% 
 
Kvinnor gjorde en majoritet av de som svarat på enkäten (69,6%). En person hade inte 
besvarat frågan. 
 
 
Nybesök eller återbesök? 

 
 
 
 
 
 
 
 

En majoritet av de svarande utgjordes av personer som var nya på barn- och familjesektionen 
(56,5%). En person hade inte besvarat frågan. 
 
Nationalitet 
Tabell 2 Nationalitet 

 
Antal 
svar 

Antal i 
% 

Sverige 22 95,7% 
Annat 
land 1 4,3% 
Ej svar 0 0,0% 
Summa 23 100% 

Tabell 1 Nybesök eller återbesök? 
 Antal svar Antal i % 
Nybesök 13 56,5% 
Återbesök 9 39,1% 
Ej svar 1 4,3% 

Summa 23 100,0% 
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Vill helst ha hjälp av: 
 
Tabell 5 Vill helst ha hjälp av 

 
Antal 
svar 

Antal i 
% 

Manlig personal 0 0,0% 
Kvinnlig 
personal 7 30,4% 
Spelar ingen 
roll 15 65,2% 
Ej svar 1 4,3% 
Summa 23 100% 
 
För 30,4% av de svarande var det viktigt att få hjälp av en kvinnlig personal medan det inte 
spelade någon roll för 65,2%. En person hade inte besvarat frågan. 
 
 
 
Kunskaper om var man ska vända sig om man vill klaga 
 
Tabell 4 Kunskaper om var man kan klaga 
 Antal svar Antal i % 
Ja 16 69,6%
Nej 7 30,4%
Ej svar 0 0,0%
Summa 23 100%
 
Många (69,6 %) visste var man skulle vända sig om man hade klagomål, medan 30,4 % 
saknade den kunskapen.
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Resultat 
 
Viktning – Vad tycker brukarna är allra viktigast 
 
Resultatet grundar sig på 23 brukarenkäter, varav 2 bortföll i viktningsdelen pga. att de fyllts i 
felaktigt. 
 
Den första delen av enkäten består av tretton påståenden, där brukaren får välja ut de 5 
påståenden som de tycker är allra viktigast. Resultatet kan utläsas i diagrammet nedan och 
siffrorna anger i % hur utfallet blivit. 
 
 

Andelen viktigt, %

Jag får ett vänligt och korrekt bemötande av socialsekreteraren när jag kommer

Jag får information om mina rättigheter och skyldigheter

Den överenskomna tiden hålls

En socialsekreterare f inns tillgänglig per telefon på vardagar för att ge råd och stöd

Socialsekreteraren bemöter mig med respekt

Jag får träffa samma socialsekreterare vid mina besök

Socialsekreteraren lyssnar på mig

Socialsekreteraren är kunnig inom området

Jag känner förtroende för socialsekreteraren

Jag har insyn i mitt ärende

Besluten fattas i samråd med mig

Socialsekreteraren sätter alltid barnet/barnen i centrum

Socialsekreteraren lyssnar vad barnet/barnen har att säga

62

25

12

25

25

71

38

21

33

17

12

33

42

 
 
 
De tre faktorer som anses allra viktigast är: 
• Jag får träffa samma socialsekreterare vid mina besök 
• Jag får ett vänligt och korrekt bemötande av socialsekreteraren när jag kommer 
• Socialsekreteraren lyssnar vad barnet/barnen har att säga 
 
De faktorer som jämförelsevis ansågs mindre viktiga var följande påståenden: 
• Besluten fattas i samråd med mig 
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• Den överenskomna tiden hålls 
• Jag har insyn i mitt ärende 
 
 
Betygssättning 
 
Hur betygsätter brukarna påståendena? 
 
Resultatet grundar sig på 23 brukarenkäter 
 
I den andra delen av enkäten har brukarna fått sätta betyg på alla de tretton påståendena på en 
skala 1 – 5, där 1 motsvarar sämsta betyget och 5 motsvarar bästa betyget. Denna del skall ge 
svar på hur bra dessa påståenden fungerar idag. 
 
 

Snittbetyg - oavsett vikt

Jag får ett vänligt och korrekt bemötande av socialsekreteraren när jag kommer

Jag får information om mina rättigheter och skyldigheter

Den överenskomna tiden hålls

En socialsekreterare f inns tillgänglig per telefon på vardagar för att ge råd och stöd

Socialsekreteraren bemöter mig med respekt

Jag får träffa samma socialsekreterare vid mina besök

Socialsekreteraren lyssnar på mig

Socialsekreteraren är kunnig inom området

Jag känner förtroende för socialsekreteraren

Jag har insyn i mitt ärende

Besluten fattas i samråd med mig

Socialsekreteraren sätter alltid barnet/barnen i centrum

Socialsekreteraren lyssnar vad barnet/barnen har att säga

4,30

3,57

3,74

3,33

3,91

4,21

4,22

4,32

4,13

4,00

4,23

4,41

4,53
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Sammanfattning och diskussion om brukarnas viktning och betygsättning 
 
Svarsfrekvens 
Enkäterna delades ut av socialsekreterarna till besökande under tiden mars – maj. Meningen 
var att enkäterna skulle delas ut till alla besökare under denna tid. I verkligheten blev det 
svårigheter eftersom det ibland var opassande att ta fram enkäten, t.ex. efter negativa besked 
till brukaren. Vad kan vara realistiskt/rimligt att förvänta sig i svarsfrekvens hos denna 
målgrupp? Det är ofta familjer som befinner sig i en mycket svår situation. De ska ofta 
granskas av socialtjänsten och flertalet har inte frivilligt sökt hjälp. 
 
Till nästa undersökning bör en diskussion föras om hur enkäterna skall spridas för att nå hög 
svarsfrekvens. Det kan finnas effektivare sätt än den som användes i år. 
 
Resultatet 
Resultatet visar att socialnämndens satta framgångsfaktor, bemötande och tillgänglighet, är 
viktiga för brukarna. Allra viktigast tycker brukarna är att få träffa samma socialsekreterare 
vid sina besök. Därefter tycker brukarna att viktigast att bli bemött vänligt och korrekt. Att 
socialsekreteraren lyssnar vad barnet/barnen har att säga kommer därefter. 
 
Det kan tyckas förvånande att brukaren rankar följande faktorer lågt:  
• vikten av att besluten fattas i samråd  
• att brukaren har insyn i ärendet   
• kunnigheten hos socialsekreteraren 
 
Resultatet av betygsättningen av de påståenden som enkäten ger får höga betyg överlag. Bara 
fyra påståenden har under fyra i genomsnittsbetyg,.  
 
De fyra påståenden som brukarna tycker är allra viktigast får mycket höga betyg: 
• Jag får träffa samma socialsekreterare vid mina besök (4,2) 
• Jag får ett vänligt och korrekt bemötande när jag kommer (4,3) 
• Socialsekreteraren lyssnar vad barnet/barnen har att säga (4,5) 
• Socialsekreteraren lyssnar på mig (4,2) 
 
Vid betyg över 4 gäller att barn- och familjesektionen måste sträva efter att kunna bibehålla 
dessa fina betyg. 
 
De fyra påståenden som får under 4 i betyg och kan sägas utgöra förbättringsområden är: 
• En socialsekreterare finns tillgänglig per telefon på vardagar för att ge råd och stöd (3,3) 
• Jag får information om mina rättigheter och skyldigheter (3,6) 
• Den överenskomna tiden hålls (3,7) 
• Socialsekreteraren bemöter mig med respekt (3,9) 
 
Tillgängligheten på telefon får sämst betyg. Socialtjänsten har gjort ett val med att ha fasta 
telefontider på morgonen, men brukaren kan under annan tid alltid få kontakt med receptionen 
för allmänna upplysningar mm. Att socialsekreterarna skulle göra sig ännu mer tillgängliga 
skulle försvåra deras arbete. De påståenden som innefattar tillgänglighet får lägre betyg än de 
som gäller bemötande. En diskussion inom socialsekreterargruppen om möjliga förbättringar 
bör ske inom detta område. Även andra påståendena som erhållit under 4 i genomsnitt bör 
diskuteras inom socialsekreterargruppen för att eventuellt finna möjliga förbättringar. 
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Från bakgrundsvariablerna kan vi utläsa att en otillfredsställande stor del (30,4 %) inte har 
kunskap om hur man kan lämna synpunkter eller har klagomål. Broschyr och rutiner för detta 
finns och bör göras bättre kända hos brukarna. 
 
Att endast en person kommer från annat land än Sverige beror till stor del på att en stor del av 
invandrarärendena handhas av flyktingmottagningen. En särskilt enkät finns utarbetad för 
denna grupp och kommer att mätas senare under året. 
 
Socialnämndens mål 
Socialförvaltningen har formulerat ett resultatmål i brukarperspektivet som anger att 70% av 
brukarna skall vara nöjda med socialförvaltningens tillgänglighet och bemötande. Resultatet 
ska mätas genom enkät 2006. 
 
De fyra formulerade påståendena som kan sägas beröra bemötandet är: 
• Jag får ett vänligt och korrekt bemötande av socialsekreteraren när jag kommer 
• Socialsekreteraren bemöter mig med respekt 
• Socialsekreteraren lyssnar på mig 
• Jag känner förtroende för socialsekreteraren 
 
Det medelbetyg som ges för dessa påståenden är 4,1 
 
De tre formulerade påståendena som kan sägas beröra tillgängligheten är: 
• En socialsekreterare finns tillgänglig per telefon på vardagar för att ge råd och stöd 
• Jag får träffa samma socialsekreterare vid mina besök 
• Den överenskomna tiden hålls 
 
Det medelbetyg som ges för dessa påståenden är 3,8 
 
Resultaten kan anses uppfylla socialnämndens resultatmål för barn- och familjeenheten. 
 
 
 
Jan Borgehed    Lena Lundgren 
Utredningssekreterare    avdelningschef IFO 
 
 
 
 


