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SAMMANFATTNING 

Vuxenheten i Nora kommun genomförde i november 2014 en enkätundersökning 
tillsammans med 29 andra kommuner.  Enkäten bestod av fem frågor + två tilläggsfrågor om 
kön och hur länge bistånd uppburits. Samtliga som besökte socialkontoret fick möjlighet att 
svara. Enkäterna utdelades separat för missbruksteamet och försörjningsstödsteamet 
beroende på vad besöket avsåg. Av totalt 118 personer svarade 79 personer 
(svarsfrekvensen uppgick till 66,82 %). Antalet utdelade enkäter och svar för missbruksteamet 
enskilt var dock för få för en analys.  

Resultat för försörjningsstödsteamet visar ett genomgående positivt betyg -  särskilt bland de 
som uppburit försörjningsstöd kortare tid än 6 månader. Brukarna var mest nöjda med hur 
handläggaren förmedlar information relaterat till ekonomiskt bistånd. Brukarna var minde 
nöjda med deras möjlighet att påverka utformningen av biståndet ( ca 4 av 10 svarande) 
och upplevelsen av att bli tillfrågad om hur deras situation skulle kunna förändras (ca 2 av 10 
svarande).  

I jämförelsen med övriga deltagande kommuner ligger Nora kommun över medel  
(i positiv mening) på 3 av 5 frågor. Jämns med medel på en fråga och under medel på en 
fråga.  
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1. BAKGRUND 

Nora kommuns vuxenheten består i huvudsak av ett missbruksteam och ett 

försörjningsstödsteam (ekonomisk bistånd). Under hösten 2014 bestämdes att en  s k  

brukarenkät skulle genomföras för att få en bätte bild av hur klienterna upplever sitt besök 

hos enheten. I enhetens nuvarande organisationsform har någon liknande undersökning ej 

genomförts varvid det bedömdes som nödvändigt för att få fram ett underlag i det fortsatta 

förbättringsarbetet. Brukarenkäten skall vara 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 med start i november 2014. Enkätens frågor har utarbetats av en 

referensgrupp bestående av 16 kommuner/stadsdelar.  Frågekonstruktionen har utarbetats i 

samarbete med SKLs enkätexperter och i samverkan med Socialstyrelsen. Totalt består 

enkäten av fyra frågor på  följande teman: information, delaktighet, bemötande och 

förändring. Därtill tillkommer ytterligare två frågor, en fråga om kön och en fråga om hur 

länge klienten haft kontakt med socialtjänsten.  

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 myndigsarbete. 

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. 
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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 141101-141130.  

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. 

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 141101-141130 har totalt 118 personer fått möjlighet att svara på enkäten,  

106 personer utifrån ekonomiskt bistånd och 12 personer utifrån missbruk. Totalt har 79 

personer lämnat in en ifylld enkät. Ytterligare tre personer har inlämnat ifylld enkät efter 

svarsperiodens slut (141130). Dessa har beräknats som bortfall. Svarsfrekvensen på de 

utdelade enkäterna uppgår totalt till 66,82 %. 

                                                           
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. 
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För försörjningsstödsteamet har 71 enkäter inkommit av 106 utdelade vilket ger en 

svarsfrekvens på 66,98 %. För missbruksteamet har 8 enkäter av totalt 12 utdelade inkommit 

vilket ger en svarsfrekvens på 66,67 %. 

 

Inkomna enkäter  Antal Svarsfrekvens Bortfall 

Missbruk 8 66,67% 33,33% 

F-stöd 71 66,98% 33,02% 

Totalt: 79 66,82% 33,18% 

Tabell – Svarsfrekvens och bortfall totalt och per team.  

  

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.  

6.1 Ungefär hur länge har du haft kontakt med socialtjänsten i kommunen?  

Försörjningsstödsteamet hade 71 svarande. De flesta som svarade hade uppburit 

försörjningsstöd under en längre tid, dvs 1 år och framåt. Noterbart är att två personer 

svarade på enkäten vid sin första kontakt med teamet. Den största andel som svarat har 

uppburit försörjningsstöd 1 år eller längre. Av de som svarade var 38 män och 33 kvinnor. 

 
Diagram 1 – Hur länge har du haft kontakt med socialtjänsten i kommunen? Antal per svarsalternativ. 
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6.2 Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreteraren? 

Av de svarande ansåg 91,5 % att det är ”mycket lätt” eller ”ganska lätt” att förstå den 

information som handläggare ger. Skillnaden mellan svaren i förhållande till kön var marginell 

(92 % män och 91 % kvinnor). Av de som uppburit försörjningsstöd 6 månader eller kortare tid 

ansåg 96,2 % att det var ”mycket lätt” eller ”ganska lätt” att förstå informationen. För de som 

uppburit försörjningsstöd en längre tid var siffran något lägre;  88,9 %. 

 
 

 6.3 Upplever du att socialsekretetaren frågar efter dina synpunkter om hur din situation 

skulle kunna förändras? 

70,4 % svarade ”Ja”, 26,7 % svarade ”nej” och 2,8 % valde att inte svara på frågan. Bland de 

som uppburit försörjningsstöd kortare tid än 6 månader var andelen högre som svarade ”Ja” 

i jämförelse med de som uppburit försörjningsstöd en längre tid, 76, 9 % respektive 67,4 %. I en 

jämförelse mellan kön var männen mer positiva, 74 % svarade ”ja” jämfört med kvinnorna 

där 71 % svarade på samma sätt. 

 
Diagram 3 - Upplever du att soc.sekr frågar efter dina synpunkter om hur din situation skulle kunna förändras? 
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"Mycket lätt" eller "Ganska
lätt"

"Ganska svårt" eller
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Diagram 2 - Hur lätt eller svårt är det att förstå 

informationen du får av socialsekreteraren? 
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6.4 Hur stor förståelse upplever du att socialsekretaren visar för din situation? 

78,8% av klienterna tycker att handläggaren visade mycket stor eller ganska stor förståelse 

för deras situation. Bland de som uppburit försörjningsstöd kortare tid än 6 månader var 

andelen högre i jämförelse med de som uppburit försörjningsstöd en längre tid, 84,6 % 

respektive 77,8 %. 

Männen var även mer positiva inom detta område än kvinnorna, 82 % svarade att det 

upplevde en ganska stor eller mycket stor förståelse från sin handläggare jämfört med 

kvinnorna där 78 % svarade på samma sätt. Notera att en person valde att inte svara på 

frågan. 

 
Diagram 4 - Hur stor förståelse upplever du att socialsekretaren visar för din situation? 

6.5 Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du har fått av socialtjänsten i 

kommunen? 

Totalt ansåg ungefär hälften (56,3%) att de kunnat påverka hjälpen de fått mycket eller 

ganska mycket. En person valde att inte svara på frågan.  

 
Diagram 5 - Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du har fått av socialtjänsten? 
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De som hade uppburit försörjningsstöd i kortare tid än 6 månader ansåg att de i högre grad 

kan påverka hjälpen än de som uppburit ekonomiskt bistånd under längre tid, 69,2 % 

respektive 53,5 %. Kvinnorna upplevde i större grad än männen att de kan påverka vilken typ 

av hjälp de fått, 70 % jämfört med 46 %.  

 
Diagram 6 - Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du har fått av socialtjänsten? Svar fördelat per kön. 

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

Av de svarande ansåg 73,2 % att deras situation förändrats mycket eller lite sedan de kom i 

kontakt med socialtjänsten. Vid särskiljande av enbart männen var siffran nästan identisk; 

73,7 %. För kvinnorna var siffran något lägre: 69,6 %. 

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

84 % av de som uppburit försörjningsstöd kortare tid än 6 månader ansåg att deras situation 

förbättrats sedan de kom i kontakt med socialtjänsten och försörjningsstödsteamet. Bland 

övriga var det dock bara två som ansåg att det skett ”ingen förändring”. Resterande kunde 

inte bedöma eller saknade åsikt. Av de som uppburit ekonomiskt bistånd en längre tid var 
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siffran lägre; 69,8 . Noterbart i denna grupp är att 8 % av de svarande inte kunde bedöma 

eller inte hade någon åsikt i frågan. En person valde att inte svara på frågan. 

 

7.  RESULTAT - MISSBRUK 

Åtta personer av totalt 12 personer 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.  Resultatet finns dock publicerat i sin helhet 

tillsammans med den fullständiga brukarenkäten i bilaga 2. 

 

8. ANALYS  

Resultatet av brukarenkäten visar ett genomgående positivt omdöme.  Det allra finaste 

omdömet kan tillskrivas hur klienten uppfattar att handläggarna hanterar det informativa 

arbete.  Fler än 9 av 10 anser det är mycket lätt eller ganska lätt att förstå den information 

som förmedlas.   Huruvida omdömet grundar sig på skriftlig information, muntlig information 

eller dem båda sammantaget är oklart. Det får dock antas att det är den muntliga delen 

som i huvudsak skall krediteras då den övervägande andelen av informationen förmedlas 

på detta sätt.  

Det postiva resultatet får anses bero på flera faktorer. Vid genomförandet av enkäten har 

ingen handläggare som deltagit varit anställd kortare tid än 2 år (ca 5 år i snitt). Detta är en 

faktor som gett goda förutsättningar för varje inskild handläggare att förtydliga och förfina 

sitt informationsarbet. Att enheten enbart arbetar med personliga möten och endast i 

undantagsfall erbjuder skriftliga ansökningar får också anses bidra till resultatet.  En tredje 

faktor kan vara de rutiner som enheten har vid nybesök.  Exempelvis får  samtliga personer 

som gör en förfrågan om ekonomiskt bistånd ett informationsblad hemskickat i god tid före 

nybesöket. Samtliga handläggare använder även en standardiserad blankett med 

information i punktform som skall redovisas vid varje nybesök. Detta säkerställer att varje 

enskild person får en ”miniumgaranti” av information vid sitt första besök.   

En paradox i sammanhanget är att de som uppburit ekonomiskt bistånd kortast tid (6 

månader eller kortare) är mer positiva än övriga trots att de rimligtvis haft färre tillfällen att 

tillgodogöra sig informationen. Resultatet kan dock vara en indikation på ett starkt samband 

mellan nybesök (då mest information ges) och hur det totala informationsflödet uppfattats.  

En stor andel av brukarna anser att deras situation färändrats i positiv riktning (73 %) sedan 

de kom i kontakt med försörjningsstödsteamet. Förklaringen till att fler än 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 
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vara just att klienten upplever misströstan och en minskad tilltro på framtiden. Denna tes 

styrks även av det faktum att det enbart var två personer som ansåg att deras situation inte 

förbättrats (Inte heller försämrats) bland de som uppburit kortare tid än 6 månader.  Å andra 

sidan är det ingen given analys då det finns ett flertal andra faktor som måste invägas i 

resultat. Exempelvis vilka  klientens ingående förväntningar var innan möte med 

socialtjänsten eller hur handläggaren balanserar och bemästrar den inbyggda motsättning 

som systemet i sig själv bär. Som myndighetsperson inom biståndshandlöggning handlar 

arbetet både om att sätta gränser för vad som är möjligt och samtidigt stötta och motivera i 

enlighet med vad socialtjänstlagen föreskriver.   

Oavsett resultatet är detta ett område som ständigt kan förbättras. En av handläggarens 

viktigaste funktioner är att motivera och att signalera framtidstro. Tappar handläggaren den 

förmågan är risken stor att negativ energi förmedlas och påverkar klientens uppfattning om 

sig själv och sin situation.  Avlastning för handläggarna är viktigt i sammanhanget. 

Exempelvis genom att upprätthålla och aktivt arbeta för  ett bra arbetsklimat eller genom att 

ge kontinuerlig handledning, men också genom konkreta åtgärder som att växla klienter 

mellan handläggarna och på så vis utmana och stimulera handläggarens ”nyfikenhet”. 

Handläggares egenansvar skall dock inte undervärderas. Att känna av sin förmåga och 

ta ”tempen” på sitt arbete är själva fundamentet i yrkets profession. 

En viktig fråga i enkäten är klientens upplevelse av att bli tillfrågad om hur denne kan 

förändra sin situation. Fler än 1 av 4 anser sig inte blivit tillfrågad om detta. Detta är ett tydligt 

förbättringsområde då frågan i sig är en grundpelare i ett lyckat motivationsarbete. I korthet: 

Frågan skall ingå i handläggarens repertoar. Här faller delvis även resultatet in av frågan om 

i vilken grad brukaren upplever att handläggaren visar förståelse för dennes situation. Denna 

fråga är dock av lite mer komplex art då upplevelse av ”förståelse” kan påverkas av hur 

klienten upplever situationer eller frågor där handläggaren inte kan eller kanske ska vara 

behjälplig. Systemet innehåller med andra ord alltid ett visst mått av medföljande missnöje. 

På den sistnämnda frågan var resultatet dock något bättre (78,8% av klienterna tyckte att 

handläggaren visade mycket stor eller ganska stor förståelse deras situation) vilket indikerar 

att klienten i ganska hög grad ändå förstått frågornas olika innebörd. 

 Trots ett samlat högt betyg går det ändå tydlig att urskilja vilket område där lägst betyg 

erhållits. Ca 40 % av klienterna anser att de haft små möjligheter att påverka den hjälp eller 

det bistånd som erhållits. Detta är dock något av en paradox inom myndighetsutövning och 

särskilt inom ekonomiskt bistånd.  Det standardiserade regelverket och de grundläggande 

normer som styr handläggningen gör klientens möjlighet att ekonomiskt påverka biståndet 

begränsade. Inom anvisad sysselsättning (4 kap 4 § Socialtjänstlagen), som är synonymt med 

ekonomiskt bistånd, finns dock större möjligheter att påverka. Framförallt hur själva 

sysselsättningen skall utformas. Nora kommun är dock en förhållandvis liten kommun vilket 

medför begränsningar i såväl kommunala resurser som möjligheter på den lokala 

arbetsmarknaden. Följdfrågan blir därmed återigen hur många av de ”negativa 

omdömena” som riktar sig mot självaste systemet, de ”faktiska möjligheterna” och 

kommunens förutsättningar och hur stor andel av kritiken som kan härledas till det arbete 
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som handläggarna utför? Att denna fråga dessutom är den enda där det i resultat finns en 

tydlig skillnad mellan hur kvinnor  och män svarat, gör att den bör belysas ytterligare för att 

en vidare analys skall vara möjlig.  

 

9. SAMMANFATTNING → FÖRBÄTTRINGSABETE 

Sammantaget visar det positiva resultatet att verksamheten är väl utvecklad. Att de som 

uppburit bistånd kortare tid än 6 månader genomgående är mer positiva på alla områden 

än de som uppburit ekonomisk bistånd en längre period indikerar även att enheten även 

har en bra färdriktning. Könsfördelningen bland svaren visar att män och kvinnor, bortsett 

från ett undantag, svarar enhetligt.  

Med hänvisning till enkäten enkla utformning finns dock i övrigt kraftiga begränsningar för ett 

närmare analysarbete. Resultatet av enkäten fyller dock en viktig funktion genom att belysa 

områden som bör prioriteras i förbättringsarbete. Antingen genom direkta åtgärder som 

särskilda insatser för de som har ett lånvarigt biståndsberoende, handledning i 

motivationsarbete (Exempelvis utifrån ”upplevelsen av att bli tillfrågad om sina synpunkter”) 

eller förändringar i handledningsprocessen. Exempelvis kan handläggaren i större 

utsträckning arbeta med handlingsplaner för att tydliggöra en ”stegförflyttning” för klienten 

och på så öka klientens tillförsikt inför framtiden.   

Resultatet största förtjänster ligger dock i möjligheten att skapa en uppföljande och mer 

specificerad enkätutformning där områden där resultatet varit ”sämre” ringas in och följs 

upp genom nya frågeställningar. Enkäten bör också upprepas för kunna se tendenser över 

tid och för att möjliggöra en jämförelse med hur arbetsplatsen och arbetssättet förändrats 

under motsvarande period. På så vis kan även en mer träffsäker analys göras.   

 

10. JÄMFÖRELSE MED ANDRA KOMMUNER 

Totalt  har 30 kommuner svarat på SKL:s enkät. Inom området ekonomiskt bistånd har 24 

kommuner svarat (23 utöver Nora kommun).  Av den resultatredovisning som SKL publicerat i 

mars 2015 framgår att samtliga kommuner som deltagit redovisats i jämförelsen. Detta trots 

att ett antal kommuner haft ett relativt litet underlag, ibland endast 5 individer.  Detta 

innebär att det finns extremvärden (såväl höga som låga resultat) som påverkar den 

statistiska jämförelse negativt. Tyvärr i den grad att den inte går att använda i nämnvärd 

omfattning i analysarbetet. Det har heller inte publicerats någon ”rådata” för varje enskild 

kommun som gör det möjligt att göra en egen analys/jämförelse.  
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Med detta i åtanke kan dock konstaterats att Nora kommun ligger över medel (i positiv 

mening) på 3 av 5 frågor. Jämns med medel på en fråga och under medel på en fråga. 

SKL:s jämförelse kan ses i sin helhet i bilaga 3. 

11. PUBLICERING 

Resultatet har inrapporterats till SKL via Kolada, kommunernas och Landstingets databas,  i 

december 2014. Resultatet kommer utöver i denna rapport även publiceras på kommunens 

hemsida www.nora.se samt på vuxenhetens anslagstavla i mars 2015.   

Martin Widlund 

2015-03-09 
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Bilaga 1 – Sammanställning av svar och svarsfrekvens 

Totalt: 71 svaranden 
Första besöket 

var idag 

Kortare än 1 

månad 

1 till 6 

månader 

7  till 12 

månader 

Längre än 

1 år Totalt 

  2 7 17 7 38 71 

Fråga 3 - Förstå information             

Mycket lätt 2 1 14 4 13 34 

Ganska lätt 0 5 3 1 22 31 

Ganska svårt 0 1 0 1 2 4 

Mycket svårt 0 0 0 0 0 0 

Vet inte/Ingen åsikt 0 0 0 1 1 2 

Totalt:  2 7 17 7 38 71 

Svarsfrekvens: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%   

Fråga 4 - Upplevelse att bli 

tillfrågad             

Ja 1 6 13 5 24 49 

Nej 0 0 2 0 8 10 

Vet inte/ingen åsikt 1 1 2 2 4 10 

Totalt:  2 7 17 7 36 69 

Svarsfrekvens: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,7%   

Fråga 5 - Förståelse för din 

situation?             

Mycket stor 1 4 14 6 16 41 

Ganska stor 0 1 2 1 12 16 

Ganska liten 0 2 1 0 5 8 

Ingen alls 0 0 0 0 4 4 

Vet inte/ingen åsikt 1 0 0 0 1 2 

Totalt:  2 7 17 7 38 71 

Svarsfrekvens: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%   

Fråga 6 - Hur mycket kan du 

påverka?           0 

Mycket 1 5 8 3 11 28 

Ganska mycket 0 0 4 0 9 13 

Ganska lite 0 2 3 1 7 13 

Ingenting 0 0 0 1 5 6 

Jag har inte fått någon hjälp 0 0 0 0 1 1 

Vet inte/Ingen åsikt 1 0 2 1 4 8 

Totalt:  2 7 17 6 37 69 

Svarsfrekvens: 100,0% 100,0% 100,0% 85,7% 97,4%   

Fråga 7 - Hur har din situation 

förändrats?             

Förbättrats mycket 0 3 9 3 11 26 

Förbättrats lite 0 3 6 2 14 25 

Ingen förändring 0 0 2 0 4 6 

Försämrats lite 0 0 0 0 3 3 

Försämrats mycket 0 0 0 0 2 2 

Kan inte bedöma/ingen åsikt 2 0 0 0 4 6 

Totalt:  2 6 17 5 38 68 

Svarsfrekvens: 100,0% 85,7% 100,0% 71,4% 100,0%   
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Bilaga 2 – Sammanställning av resultat i brukarenkät (missbruk) 

RESULTAT AV BRUKARENKÄT 2014 
 

För att kunna förbättra vår verksamhet behöver vi veta vad som fungerar bra och mindre 
bra idag. Därför får alla som besöker socialtjänsten under en månad 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 påfrågorna, desto bättre återspeglar svaren verkligheten och desto bättre 
nytta gör undersökningen.  

Resultaten från enkäten kommer att finnas tillgängliga på kommuns hemsida www.nora.se 
och på anslagstavlan i Rådhuset, Prästgatan 13. 

Några av frågorna har också personer i andra kommuner svarat på och resultatet kommer 
att vara möjligt att jämföra med andra kommuner. 

 

1. Är du kvinna eller man? (8 svarande) 

 

 

  

44
Man

Kvinna
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2. Ungefär hur länge har du haft kontakt med socialtjänsten i kommunen? 

� Första besöket var idag (1 st) 

� Kortare än 1 månad (1 st) 

� 1 till 6 månader (1 st) 

� 7 till 12månader  (0st) 

� Längre än 1 år (5 st) 

 

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

socialsekreteraren? 

� Mycket lätt (4 st) 

� Ganska lätt (4 st) 

� Ganska svårt (0 st) 

� Mycket svårt (0 st) 

  

� Vet inte/Ingen åsikt (0 st) 

 

4. Upplever du att socialsekretetaren frågar efter dina synpunkter om hur 

din situation skulle kunna förändras? 

� Ja (7 st) 

� Nej (1 st) 

  

� Vet inte/Ingen åsikt (0 st) 
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5. Hur stor förståelse upplever du att socialsekreteraren visar för din 

situation? 

� Mycket stor (2 st) 

� Ganska stor (6 st) 

� Ganska liten (0 st) 

� Ingen alls (0 st) 

  

� Vet inte/Ingen åsikt (0 st) 

 

6. Hur mycket har du kunnat påverka vilkentyp av hjälp du har fått av 

socialtjänsten i kommunen? 

� Mycket (1 st) 

� Ganska mycket (4 st) 

� Ganska lite (0 st) 

� Ingenting (0 st) 

� Jag har inte fått någon hjälp (1 st)  

  

� Vet inte/Ingen åsikt ( 2st) 
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7. Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten 

i kommunen? 

Om du endast har haft kontakt med socialtjänsten under en kort tid kan du svara ”Kan inte 

bedöma/Ingen åsikt”. 

� Förbättrats mycket (3 st) 

� Förbättrats lite ( 1st) 

� Ingen förändring (1 st) 

� Försämrats lite (0 st) 

� Försämrats mycket (0 st) 

  

� Kan inte bedöma/Ingen åsikt (3 st) 
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Bilaga 3 – Nora kommun i jämförelse (Från SKL-rapport publicerad 2015-03-06) 
 

 


