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SAMMANFATTNING 

Vuxenheten i Nora kommun genomförde i november 2015 en enkätundersökning. Enkäten 
bestod av sex frågor + en tilläggsfråga om kön. Samtliga som besökte socialkontoret fick 
möjlighet att svara. Enkäterna utdelades separat för missbruksteamet och 
försörjningsstödsteamet beroende på vad besöket avsåg. 99 personer fick möjlighet att 
svara på enkäten. 66 personer svarade (74.46 %). Antalet utdelade enkäter för 
missbruksteamet enskilt var för få för en analys.  

Resultat för försörjningsstödsteamet visar ett genomgående positivt betyg. Brukarna var mest 
nöjda med hur handläggaren förmedlar information relaterat till ekonomiskt bistånd och 
förståelsen som socialsekreteraren visar för brukarens situation. 9 av 10 svarande var ganska 
eller mycket nöjda avseende dessa områden. Brukarna var mest missnöjda hur 
socialsekreteraren frågade efter brukarens synpunkter på hur situationen för brukaren skulle 
kunna förändras (2 av 10 var missnöjda). 

Resultatet i jämförelse mellan åren 2014-2015 visar att försörjningsstödsteamet förbättrat sitt 
resultat på samtliga områden.  I jämförelsen med övriga deltagande kommuner ligger Nora 
kommun över medel i procentuell andel positiva omdömen på 4 av 5 frågor och under 
medel på en fråga.  
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1. BAKGRUND 

Nora kommuns vuxenhet består i huvudsak av ett missbruksteam och ett 
försörjningsstödsteam (ekonomisk bistånd). Sedan 2014 genomför vuxenteamet en  s k  
brukarenkät. Syftet med enkäten är få en bild av hur klienterna upplever sitt besök hos 
enheten. Brukarenkäten är en av byggstenarna i Nora kommuns kvalitetsledningssystem 
med syfte att systematiskt öka kvaliteten i myndighetsarbetet. Den enkät som använts är  
standardiserad  och framtagen av Sveriges kommuner landsting (SKL) och kan användas 
inom flera områden inom den sektor som det sociala arbetet utgör. Den grundläggande 
förutsättningen är dock att verksamheten bedriver myndighetsutövning.  

2. METOD OCH BEGREPP 

En särskild utvecklingssatsning inom öppna jämförelser startades vid årsskiftet 2013/2014  på 
Sveriges kommuner och landsting ( SKL). Som ett led i satsningen har en brukarenkät 
utvecklats för att användas inom individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning inklusive 
ekonomiskt bistånd. Enkätens frågor har ursprungligen utarbetats av en referensgrupp 
bestående av 16 kommuner/stadsdelar och sedan delvis förfinats inför 2015 års brukarenkät.   
Frågekonstruktionen har utarbetats i samarbete med SKLs enkätexperter och i samverkan 
med Socialstyrelsen. Totalt består enkäten av fem frågor på  följande teman: tillgänglighet, 
information, delaktighet, bemötande och förändring.  

Nora kommun har valt att använda den standardiserade enkäten som utarbetats av SKL 
med syftet att få fram data som är jämförbar med andra kommuner och samtidigt utgöra 
en källa till den interna resultatredovisning som följer i denna rapport.  Genom att använda 
en standardiserad enkät finns också möjlighet att följa utvecklingen över tid, såväl internt 
som externt. Exempelvis genom jämförelse med andra kommuners myndighetsarbete. 

Begreppet försörjningsstöd kommer i  den följande rapporten användas synonymt med 
ekonomiskt bistånd. Likaså används begreppen ”Klient” och ”Brukare” eller ”Handläggare” 
och ”Socialsekreterare” i samma avseende. 

3. URVAL OCH AVGRÄNSNING 

Vuxenheten har inte gjort något selektivt urval vid utdelande av enkäten. Urvalet har istället 
styrts av de kriterier som finns bestämda för användning av den standardiserade enkäten.  I 
enlighet med dessa kriterier har de klienter som fått möjlighet att svara på enkäten 
avgränsats till att enbart innefatta personer  som besökt socialtjänsten i samband med 
biståndsprövning/myndighetsutövning av ekonomiskt bistånd under perioden 151101-151130.  
Klienter som kommit i kontakt med vuxenheten utifrån kortare rådgivning, förmedling eller 
liknande har inte erbjudits möjligheten att svara på enkäten. Inte heller de som lämnat in en 
skriftlig ansökan har erbjudits att svara på enkäten (enstaka per månad).  I de fall par har 
besökt socialkontoret har de erhållit varsin enkät. I det fall äldre barn deltagit (+ 15 år)  har 
de erhållit en egen enkät. 
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Vuxenenheten i Nora kommun arbetar även med andra ärendetyper. Exempelvis budget- 
och skuldsanering, dödsboanmälan och bistånd avseende egna medel.1 Denna typ av 
ärenden har inte inkluderats i undersökningen för att möjliggöra ett fullt jämförbart resultat 
med andra kommuner. Hantering av denna typ av ärenden skiljer sig åt mellan landets 
kommuner och  administreras inte nödvändigvis av motsvarande enhet/myndighet.   

4.  UTFÖRANDE 

Enkäter avseende ekonomiskt bistånd och missbruk har utdelats separerat beroende på vad 
besöket avsett. En klient som besökt båda teamen under perioden har därför haft möjlighet 
att svara på enkäten vid två tillfällen – fast i olika avseenden.  Samtliga brukare har 
informerats om att enkäten skall besvaras anonymt och handläggaren har ej medverkat vid 
ifyllande av enkäten. Den ifyllda enkäten har lagts i en sluten låda i väntrum efter besöket. 
Personer med språkhinder har med hjälp av tolk fått möjlighet att besvara enkäten enskilt 
efter besöket. 

5. INSAMLING OCH BORTFALL 

Under perioden 151101-151130 har totalt 99 personer fått möjlighet att svara på enkäten,  93 
personer utifrån ekonomiskt bistånd och 6 personer utifrån missbruk. Totalt har 66 personer 
lämnat in en ifylld enkät (61 personer utifrån försörjningsstöd 5 personer utifrån missbruk. 
Svarsfrekvensen på de utdelade enkäterna uppgår totalt till 74,46 % 

För försörjningsstödsteamet har 61 enkäter inkommit av 93 utdelade vilket ger en 
svarsfrekvens på 65,59 %. För missbruksteamet har 5 enkäter av totalt 6 utdelade inkommit 
vilket ger en svarsfrekvens på 83,33%. Svarfrekvensen i en jämförelse mellan åren 2014-2015 
för försörjningsstödsteamet är i paritet (se diagram 1 nedan). Inom missbruksteamet har 
ingen jämförelse gjorts utifrån lågt antal deltagare. 

 
 

                                                           
1 Egna medel eller s k genomgångskonto innebär att socialtjänsten administrerar och hanterar en enskild persons inkomster och utgifter via 
kommunens konto.  Förmedling av ett sådant konto utgår i regel till personer som har  svårigheter att sköta och hushålla med  sin ekonomi. 

2014 2015
Svarsfrekvens 66,98% 65,59%

- 1.39 % 
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6. RESULTAT -  EKONOMISKT BISTÅND 

I enlighet med enkätens utformning redovisas resultatet fråga per fråga nedan. Resultatet 
finns även sammanställt i sin helhet i tabellform som redovisas i bilaga 1. Resultatet är 
redovisat enligt den sammanställning som SKL gjort av inrapporterat resultat. De positiva 
svarsalternativen respektive de negativa har sammanslagits. Övriga svarsalternativ (vet inte, 
ingen åsikt osv) har undantagits. Den procentuella fördelningen skiljer sig därför något i 
jämförelse med om procentuell fördelning skulle göras av samtliga svarsalternativ. Övriga 
svarsalternativ är därmed att betrakta som icke-svar enligt SKL:s redovisningsform av 
resultatet. Vid redovisning av samtliga svar hade såväl positiva som negativa omdömen varit 
i lägre procentsats. Resultat för år 2014 har därmed omvandlat och beräknats på samma 
sätt som för resultatet för 2015 för att kunna jämföras. 

 

6.1 Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren till exempel via telefon, 
sms eller e-post? 

Denna fråga är ny för år 2015 och avser att besvara i vilken mån tillgänglighet upplevs. 
Resultatet visar att fler än 8 av 10 är ganska nöjda eller mycket nöjda med tillgängligheten. I 
en jämförelse mellan kön var männen var mer nöjda med tillgängligheten kvinnorna, 80,95 % 
respektive 91,43 %.   
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0,0% 

2015 2014

Fråga 2 - Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med 
socialsekreteraren till exempel via telefon, sms eller e-post? 
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6.2 Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreteraren? 

Av de svarande ansåg 93,4 % att det är ”mycket lätt” eller ”ganska lätt” att förstå den 
information som handläggare ger. Resultat är en marginell förbättring med 1,9 % mot år 2014. 
Bland de svarande männen tyckte 36 av 38 (94,7 %)att det var lätt att förstå informationen 
som socialsekreteren ger.  De övriga två svarade att informationen var ganska svår 
respektive ”Vet inte/inte relevant”.  Även bland kvinnorna var det ett mycket postivt resultat. 
21 kvinnor av 23 svarande (91,3 %) svarade att det är lätt eller ganska lätt att förstå 
informationen.   

 

  

93,4% 

91,5% 

2015 2014

Fråga 3 - Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får 
av socialsekreteraren? 
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6.3 Frågar socialsekretetaren efter dina synpunkter om hur din situation skulle kunna 
förändras? 

79,6 % svarade ”Ja” på frågan. Det är en klar förbättring mot resultatet 2014. (+7,2 %). Av 
männen upplevde 75,76 % att de blev tillfrågade. Bland kvinnorna svarade fler än 8 av 10 
(85,71 %) att de blev tillfrågade om sina synpunkter. 

 
 

 

6.4 Hur stor förståelse upplever du att socialsekretaren visar för din situation? 
9 av 10 svarade att socialsekreteraren visar ganska stor eller mycket stor förståelse för 
brukarens situation. Det är en förbättring mot föregående år med ca 11 %.  Männen 
upplevde i högre grad än kvinnorna att socialsekretaren visar förståelse för dennes situation, 
91,43 % respektive 90 %. 

 

79,6% 

72,5% 

2015 2014

Fråga 4 - Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter om hur 
din situation skulle kunna förändras? 

90,9% 

80,0% 

2015 2014

Fråga 5 - Hur stor förståelse visar socialsekreteraren för din 
situation? 
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6.5 Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du har fått av socialtjänsten i 
kommunen? 

8 av 10 ansåg att de kan påverka mycket eller ganska mycket. En avsevärd förbättring mot 
föregående år (+ 23.3 %).  Männen och kvinnorna svarade likvärdigt (80,6 % respektive 
80,4 %) 

 
 

 

6.6 Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen? 

8 av 10 brukarna svarade att deras situation förbättrats mycket eller förändrats lite. En 
förbättring med 6.5 % från föregående år.  Bland männen svarade 85,29 % (29 st) att 
situation. Bland kvinnorna var resultat klart sämre 72,2 %.  

 
 

80,4% 

57,1% 

2015 2014

Fråga 6 - Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp 
du får av socialtjänsten i kommunen? 

80,8% 

74,3% 

2015 2014

Fråga 7 - Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt 
med socialtjänsten i kommunen? 



8 
 

7. RESULTAT -  EKONOMISKT BISTÅND I JÄMFÖRELSE MED ANDRA KOMMUNER 

Totalt har 44 kommuner inkl. Nora svarat på SKL:s enkät inom området ekonomiskt bistånd. 
Nora kommun ligger över medel eller mycket högt över medel på samtliga frågor i 
jämförelse med övriga svarande kommuner. Undantaget är frågan om i vilken omfattning 
socialsekreteraren frågar efter brukarens synpunkter om hur brukarens situation skulle kunna 
förändras. På denna fråga ligger Nora kommun under medel. I jämförelsens skall dock 
beaktas att flera kommuner redovisat resultat där samtliga svar varit positiva vilken i regel 
antyder att antalet tillfrågade är få eller att resultats riktighet kan ifrågasättas. SKL har i 
samband med rapporten kommenterat detta på följande sätt: ”viktigt att notera att 
resultaten inte är helt jämförbara mellan kommunerna då de bygger på varierande antal 
svarspersoner”.  

Med detta i åtanke skall Noras resultat uppskrivas ytterligare då de högsta resultaten i en 
mer precis jämförelse behöver borträknas vilket också medför att medelsnittet i själva verket 
blir lägre.  Noterbart är också att det finns en felmarginal i statistiken på 5,1 % för frågan ”Hur 
lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren till exempel via telefon, sms eller e-
post?”. Resultat i den publikation som SKL gjort uppgår till 93 % mot 87.9 % som redovisats. 
Det är oklart varför denna felmarginal uppstått då denna rapport bygger på samma data 
som insänts till SKL.  

Det nationella resultat har tyvärr ej kunnat bifogas rapporten digitalt men kommer att  
publiceras på Kolada (www.kolada.se). Något datum för offentliggörandet fanns ej angivet 
vid publicering av denna skrift.   

8.  RESULTAT - MISSBRUK 

Fem personer av sex svarade på enkäten utifrån deras kontakt med  missbruksteamet. 
Antalet svarande var dock för få i antal för rapportering till SKL och för få för att kunna dra 
någon en slutsats av resultatet.  De svarande var överlag positiva på samtliga frågor. 

9. ANALYS  

Resultatet av brukarenkäten visar ett genomgående positivt omdöme. Sammantaget en 
förbättring mot föregående år på samtliga frågor som är jämförbara (en fråga är ny för året). 
Resultat visar också att Nora kommun står sig mycket bra i förhållande till andra kommuner 
och sammantaget ligger över medelvärdet för antalet goda omdömen. Resultat är de facto 
än bättre än det som redovisats med hänvisning till att flera kommuner med få antal 
svaranden förekommer i rapporten. 

Det högsta betyget från föregående år -  hur brukaren uppfattar att handläggarna hanterar 
det informativa arbete – har blivit ännu högre. Hela 93,4 % anser  att det är mycket lätt eller 
ganska lätt att förstå den information som förmedlas. Om omdömet grundar sig på skriftlig 
information, muntlig information eller dem båda sammantaget är fortsatt oklart. Då Nora 

http://www.kolada.se/
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kommun arbetar med övervägande del av muntlig information är det återigen, precis som 
föregående år, handläggarnas arbete som skall framhävas och krediteras i resultatet. Även 
om detta betyg är anmärkningsvärt högt (enbart fyra personer av 61 anser informationen 
var ”ganska svår” och ingen ”mycket svår” att förstå) så är det samtidigt föga förvånande. 
Informationsarbetethar haft fokus en längre tid i det dagliga arbetet och förbättrats 
successivt, delvis genom handläggarnas samlade erfarenhet och kunskap men också 
genom att ständigt utveckla informationsmaterialet (exempelvis genom nytt 
blankettförfarande vid nybesök). En annan förklaring kan vara att det finns en ökad kunskap 
om hur försörjningsstöd fungerar hos socialassistenten som i regel är den som står för det 
första mötet. En tredje förklaring är omsättningen av ärenden. Allt fler personer uppbär 
försörjningsstöd men under kortare tid. Det handlar framförallt om människor med 
flyktingbakgrund som väntar på inträde i etableringen eller ungdomar med studieuppehåll 
eller väntan på rätt till arbetsmarknadsåtgärd. Fler tillfällen ges därför för en grundlig 
informationsgenomgång i samband med nybesök. 

Den övervägande majoriteten av brukarna anser att deras situation färändrats i positiv 
riktning sedan de kom i kontakt med försörjningsstödsteamet (80.8 %). Det är en klar 
förbättring mot föregående år. Att två av tio ändå är negativa kan härledas till den 
inbyggda logik som finns i ett långvarigt biståndsberoende.  En naturlig reaktion av långa 
perioder av arbetslöshet, sjukdom och försämrad ekonomi kan vara just att klienten upplever 
misströstan och en minskad tilltro på framtiden. Att resultatet förbättrats kan precis som ovan 
ha att göra med allt kortare kontakter med socialtjänsten. Resultatet skall dock inte enbart 
tillskrivas yttre faktorer. Handläggarna har här ett utrymme för förbättring, exempelvis i det 
motiverande arbetet. Särskilt bör kvinnor prioriteras då dessa tydligt är mer negativa än 
männen. 

Lägst betyg föregående år var den om hur brukaren kan påverka den hjälp eller det bistånd 
som erhållits.  En jättelik förbättring har här gjort på 24,1 %-. Det faktum att brukaren har 
begränsade möjligheter att påverka sitt bistånd (förutom i negativ bemärkelse) har fått 
förvansvårt lite genomslag i statistiken. Det standardiserade regelverket och de 
grundläggande normerna är en garant för rättsäkerheten. Regelverket utgör en ram för 
handläggaren och frångås endast undantagsvis. Individuella bedömningar görs i enskilda 
ärenden men är i kraftig minioritet till det totalet antalet bedömningar/beslut och får inget 
genomslag i denna typ av undersökning. Brukaren har dock möjlighet att påverka 
utformningen av sysselsättningsplatser, praktik och andra insatser via kommunens 
arbetsmarknadsenhet. Denna typ av insatser har dock minskat och fler personer har istället 
insatser via arbetsförmedlingen. Förbättringen är därför mycket svårförklarad.  En tänkbar 
förklaring är dock att den allt större andelen flyktingar (särskilt från Syrien) som söker 
ekonomiskt bistånd fått inverkan. Handläggarnas upplevelse i mötet med dessa är att de 
förmedlar tacksamhet och en tilltro på framtiden i större grad än andra ärenden. Denna 
tacksamhet riktar sig mot rättsäkerheten och att de får möjlighet att vara involverade i sin 
planering/utredning snarare än biståndets storlek.  
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Ett område där socialtjänsten ofta ges kritik handlar om tillgänglighet vilket fråga 2 avser att 
mäta (Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren till exempel via telefon, 
sms eller e-post?). Fler än 8 av 10 av brukarna anser sig vara ganska eller mycket nöjda med 
tillgängligheten. Att det finns möjlighet att besöka socialkontoret på dagtid och att samtliga 
handläggare har telefontid bidrar till resultatet. Också det faktum att brukaren har en 
personlig handläggare. Men även om resultat får anses vara mycket bra ger det ändå 
utrymme för förbättringar. Att använda sig av sms eller utveckla kommunikationen genom it-
baserade system är två framkomliga vägar. Den möjlighet saknas idag.   

Även på de övriga två frågorna är resultat förbättrat mot föregående år.  9 av 10 att de 
upplever förståelse från socialsekretaren och 8 av 10 upplever att socialsekreteraren frågar 
efter brukaren synpunkter om hur dennes situation skulle kunna förändras. På den senare 
frågan kan socialsekretererarna förbättra sitt arbete. Det är en del av professionen att 
frågan ställs och det är socialsekreterens roll att få klienten att känna sig inkluderad i den 
mån det är möjligt. På denna fråga ligger Nora kommun också under medel i jämförelse 
med andra kommuner.   Med hänvisning till den inbyggda missnöjeslogik som redogjorts för 
ovan får resultat för dessa två frågor ändå anses vara mycket bra. Därmed är det också 
svårt att i övrigt peka ut tydliga förbättringsområden på dessa punkter. 

10. SAMMANFATTNING 

Sammantaget visar det positiva resultatet att verksamheten är väl utvecklad – och att den 
förbättrats under det senaste året. På flera av områdena så pass hög att det är svårt att 
peka ut förbättringsområden. Könsfördelningen bland svaren visar att kvinnorna i högra grad 
än männen upplever att deras situation förbättrats sedan de tog kontakt med socialtjänsten. 
Männen är dock sammantaget mer nöjda.  

När det handlar om bemötande och informationsarbetet visar resultatet att arbetet i första 
hand bör koncentreras på att vitalisera och bibehålla strukturer och rutiner som byggts upp.  
Möjligheter till vidareutveckling och förbättring finns främst inom området tillgänglighet och 
hur handläggarna arbetar för att få brukarna att känna sig inkluderade och bli tillfrågade 
om sina synpunkter. Yttre faktorer och biståndets inbyggda logik garanterar alltid ett visst 
missnöje och kan förklara de få negativa omdömen som finns i övriga frågor.  

Med hänvisning till enkäten enkla utformning finns dock i övrigt kraftiga begränsningar för ett 
närmare analysarbete. Resultat lämnar efter sig ett par öppna frågeställningar om i vilken 
grad en allt större andel flyktingar haft på resultatet samt varför männen generellt är mer 
nöjda än kvinnorna. 

11. PUBLICERING 

Resultatet har inrapporterats till SKL via Kolada, kommunernas och Landstingets databas,  i 
december 2015. Resultatet kommer utöver i denna rapport även publiceras på kommunens 
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hemsida www.nora.se samt på vuxenhetens anslagstavla i början på april 2015. 
 

Martin Widlund 
2016-04-08 

  

http://www.nora.se/
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Bilaga 1 – Sammanställning av negativa och positiva svar procentuellt fördelat på kön samt 
på  total 

 Antal Svarande Kvinnor: 23 st   23 totalt  
  Totalt: % 
Fråga 2 - Upplevelse av tillgänglighet     
Mycket lätt/Ganska lätt 19 82,61% 
Ganska svårt/Mycket svårt 4 17,39% 
Totalt:  23 100,00% 
Fråga 3 - Förstå information     
Mycket lätt/Ganska lätt 21 91,30% 
Ganska svårt/Mycket svårt 2 8,70% 
Totalt:  23 100,00% 
Fråga 4 - Upplevelse att bli tillfrågad     
Ja 18 85,71% 
Nej 3 14,29% 
Totalt:  21 100,00% 
Fråga 5 - Förståelse för din situation     
Mycket stor/Ganska stor 18 90,00% 
Ganska liten/ingen alls 2 10,00% 
Totalt:  20 100,00% 
Fråga 6 - Hur mycket kan du påverka?     
Mycket/Ganska mycket 12 80,00% 
Ganska lite 3 20,00% 
Totalt:  15 100,00% 
Fråga 7 - Hur har din situation förändrats?     
Förbättrats mycket/förbättrats lite 13 72,22% 
Ingen förändring 3 16,67% 
Försämrats lite/Försämrats mycket 2 11,11% 
Totalt:  18 100,00% 

   Antal Svarande Män: 38 st   38 Totalt 
  Totalt: % 

Fråga 2 - Upplevelse av tillgänglighet     
Mycket lätt/Ganska lätt 32 91,43% 
Ganska svårt/Mycket svårt 3 8,57% 
Totalt:  35 100,00% 
Fråga 3 - Förstå information     
Mycket lätt/Ganska lätt 36 94,74% 
Ganska svårt/Mycket svårt 2 5,26% 
Totalt:  38 100,00% 
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Fråga 4 - Upplevelse att bli tillfrågad     
Ja 25 75,76% 
Nej 8 24,24% 
Totalt:  33 100,00% 
Fråga 5 - Förståelse för din situation     
Mycket stor/Ganska stor 32 91,43% 
Ganska liten/Ingen alls 3 8,57% 
Totalt:  35 100,00% 
Fråga 6 - Hur mycket kan du påverka? 9   
Mycket/Ganska mycket 25 80,65% 
Ganska lite/Ingenting 6 19,35% 
Totalt:  31 100,00% 
Fråga 7 - Hur har din situation förändrats? 1   
Förbättrats mycket/Förbättrats lite 29 85,29% 
Ingen förändring 3 8,82% 
Försämrats lite/försämrats mycket 2 5,88% 
Totalt:  34 100,00% 

   Antal totalt   61 totalt 
  Totalt: % 

Fråga 2 - Upplevelse av tillgänglighet     
Mycket lätt/Ganska lätt 51 87,93% 
Ganska svårt/Mycket svårt 7 12,07% 
Totalt:  58 100,00% 
Fråga 3 - Förstå information     
Mycket lätt/Ganska lätt 57 93,44% 
Ganska svårt/Mycket svårt 4 6,56% 
Totalt:  61 100,00% 
Fråga 4 - Upplevelse att bli tillfrågad     
Ja 43 79,63% 
Nej 11 20,37% 
Totalt:  54 100,00% 
Fråga 5 - Förståelse för din situation     
Mycket stor/Ganska stor 50 90,91% 
Ganska liten/Ingen alls 5 9,09% 
Totalt:  55 100,00% 
Fråga 6 - Hur mycket kan du påverka? 9   
Mycket/Ganska mycket 37 80,43% 
Ganska lite/Ingenting 9 19,57% 
Totalt:  46 100,00% 
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Fråga 7 - Hur har din situation förändrats? 1   
Förbättrats mycket/Förbättrats lite 42 80,77% 
Ingen förändring 6 11,54% 
Försämrats lite/försämrats mycket 4 7,69% 
Totalt:  52 100,00% 

 

  



15 
 

Bilaga 2 – Brukarenkät  
 

VAD TYCKER DU OM 
SOCIALTJÄNSTEN? 
  

För att kunna förbättra vår verksamhet behöver vi veta vad som fungerar bra och 
mindre bra idag. Därför får alla som besöker socialtjänsten under Oktober 2015 
möjlighet att svara på frågorna nedan. Det är frivilligt att delta och alla deltar 
anonymt. Svaren sammanställs så att det inte går att se vad någon enskild person 
har svarat. 

Du väljer själv om du vill svara på frågorna, men för oss är dina synpunkter 
mycket viktiga. Ju fler som svarar på frågorna, desto bättre nytta gör 
undersökningen.  

Resultaten från enkäten kommer att finnas tillgängliga på Nora kommuns hemsida 
samt på Rådhusets anslagstavla. Även personer i andra kommuner har svarat på 
frågorna och resultatet kommer att vara möjligt att jämföra med andra kommuner.  

 

1. Är du kvinna eller man? 

 Kvinna 
 Man 

 

2. Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren till 
exempel via telefon, sms eller e-post? 

 Mycket lätt 
 Ganska lätt 
 Ganska svårt 
 Mycket svårt 
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 Vet inte/Inte relevant 

 

3. Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av 
socialsekreteraren? 

 Mycket lätt 
 Ganska lätt 
 Ganska svårt 
 Mycket svårt 
  
 Vet inte/Ingen åsikt 

 

4. Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter om hur din situation 
skulle kunna förändras? 

 Ja 
 Nej 
  
 Vet inte/Inte relevant 

 
 

5. Hur stor förståelse visar socialsekreteraren för din situation? 

 Mycket stor 
 Ganska stor 
 Ganska liten 
 Ingen alls 
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 Vet inte/Ingen åsikt 

 

6. Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av 
socialtjänsten i kommunen? 

 Mycket 
 Ganska mycket 
 Ganska lite 
 Ingenting 

 
 Vet inte/Inte relevant 

 

7. Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten 
i kommunen? 

 

 Förbättrats mycket 
 Förbättrats lite 
 Ingen förändring 
 Försämrats lite 
 Försämrats mycket 
  

 Kan inte bedöma/Inte relevant 

 

 

Tack för att du tog dig tid att svara på frågorna! 
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