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Sammanfattning av brukarundersökning inklusive kommentarer - 
hösten 2016 
 

Chefer på Barn- och familjeenheten (tidigare IFO) har under senhösten 2016 intervjuat 20 brukare för 
att få större förståelse och insyn i hur de uppfattar och tycker om mötet med handläggarna på 
socialtjänsten. 

Den fördjupade brukarundersökningen gjordes med intervjuer utifrån ett intervjuformulär. Cheferna 
intervjuade brukare från en annan grupp än den de själva är ansvarig för. Urvalet var tre medborgare 
från varje arbetsgrupp som blev tillfrågade om sin medverkan av sina handläggare. Formuläret 
bestod dels av skalfrågor, och det gavs en möjlighet att utveckla sitt svar och ge kommentarer.  

Detta är en sammanfattning av de 20 brukare som kommer från grupperna: Mottagning barn, 
Utredning barn 0-12 år, Utredning ungdom, Öppna insatser, Dygnsvården, Familjerätten, Vuxen och 
Vräkningsförebyggande.  

 
1. Kön: Det är 11 kvinnor och 9 män  

 
2. Åldersgrupp: 1 person är mellan 18-25 år, 3 personer är mellan 26-35 år, 7 personer är 

mellan 36-45 år, 4 personer mellan 46-55 år, 4 personer mellan 56-65 år och 1 person som är 
65 år eller äldre. 
 

3. Brukarna bor: 6 personer bor i Boo, 2 personer i Sickla, 7 personer i Fisksätra/Saltsjöbaden, 2 
personer i Älta och 3 personer har svarat annat som bostadslös, Danvikstull och 
Skogalundsklippan.                  
 

4.  Födelseland: 9 personer uppger att de är födda i Sverige, 11 personer är födda utanför 
Sverige. 
 

5. Anledning till kontakt med socialtjänsten vid intervjutillfället: 10 personer hade kontakt 
med de grupper som arbetar med barn, 2 personer hade kontakt med Vuxengruppen, 1 
person hade kontakt med familjerätt, 3 personer hade kontakt med Vräkningsförebyggande. 
1 person hade kontakt med både en barngrupp och Vuxengrupp och 1 person hade kontakt 
med en barngrupp, Vuxengrupp och familjerätt. 2 personer hade kontakt med både 
barngrupper och med familjerätt. 
 

6. Situationen vid intervjun: 3 personer har deltagit en utredning som avslutats utan insats, 7 
personer har en pågående insats, 5 personer har haft en insats som avslutats, 2 personer har 
endast deltagit i en förhandsbedömning, 1 person har deltagit i ett projekt i familjerätten, 1 
person har haft en faderskapsutredning och 1 person har både deltagit i en utredning som 
avslutats utan insats och en familjerättsfråga. 
 

7. Uppfattas utredningen/insatsen som frivillig: 13 personer uppfattar att de deltagit frivilligt, 
4 personer uppger att de inte deltagit frivilligt och 1 person svarar både och. För två av 
personerna var frågan inte aktuell.  
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8. Hur är/var det att få kontakt med socialsekreteraren via telefon/sms/e-post? På en skala 1-
5, där 1 = Svårt och 5 = Lätt: 2 personer svarade en etta, 2 personer en tvåa, 5 personer en 
fyra och 11 personer en femma. Det ger ett snitt på 4,1. 

Urval av kommentarer: 

• En femma, så många år och det har bytts folk. Jag ringer och lämnar meddelande, 
sms, för det mesta är det lätt. Tillgänglighet är en 4, men ibland har jag ringt flera 
dagar, det är lång tid om det är tungt. Under 2011-12 var det 11 socialsekreterare 
runt mig. Visste inte vem som var för barnet, mig eller boendet, svårt att hålla isär, 
mådde ännu värre. 

• En femma, om socialsekreteraren inte svarade direkt så ringde hon upp snarast 
• En tvåa, två veckors väntetid och det är lång tid 
• En femma, samtal och mail, får oftast svar inom 30 minuter- 1 timme 
• En etta, lång väntetid. Har träffat hur många som helst, 30-40 stycken. Barnens 

handläggare som slutat, byte av grupp, nya handläggare, mammalediga. Fått berätta 
om och om igen. Sett olika ut hur mycket kunskap man haft innan. 

• En femma, svarar direkt eller ringer upp 
 
 

9.  Har du fått/fick du information om vad som ska hända: 15 personer svarade ja, 2 personer 
svarade delvis, 2 personer svarade nej och 1 person vet inte. 75 % anser att de fått 
information. 

Urval av kommentarer:  
• Ja, det var jättebra under utredningen, mindre bra under insatsen. 
• Vet inte, jag mår dåligt själv, har svårt att ta in information. Det är som att stå i 

mitten av en ring och svaja. 
• Ja, socialsekreteraren är konkret och tydlig 

 
10. Hur är/var det att förstå den information du får av socialsekreteraren. På en skala 1-5, där 

1= Svårt och 5 = Lätt: 2 personer svarade en etta, 2 personer en två, 1 person en trea, 3 
personer en fyra och 12 personer en femma. Det ger ett snitt på 4,1.     

Urval av kommentarer:       

• En femma, allt har varit begripligt. Socialsekreteraren var väldigt tydlig och enkel att 
förstå. 

• En trea, ibland har jag kommit på möten då jag inte vet vad som ska hända.  
• En femma, enkelt förklarat, rakt upp och ner. 
• En femma, hyfsat straight forward. Lite läskigt att vara i kontakt med soc. 

Socialsekreterare och chef - riktigt bra bemötande. 
• Minus ett, mycket svårt 
• En femma, handläggaren lovade att det skulle gå bra och det gick bra. 
• En etta, språket, tolken var dålig eller kom inte. Socialsekreteraren har försökt att 

förklara utan och inte stämt av att jag förstått informationen. Trots att man menat 
en sak så har det blivit något annat. 

• En femma, fick brev med info om orosanmälan med tid när vi skulle ses och vad som 
skulle hända.  

• Handläggarna har varit tydliga och gett möjlighet till tid och chanser för frågor.            
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11. Hur stor förståelse visar/visade socialsekreteraren för din situation. På en skala 1-5, där 1 = 
Inte alls och 5 = Stor: 2 personer svarade en etta, 3 personer svarade en fyra, 14 personer 
svarade en femma. En person svarade inte genom poäng. Det ger ett snitt på 4,4. 

Urval av kommentarer:  

• En femma, väldigt stor förståelse. Socialsekreteraren satte sig in i situationen. Aldrig 
känt misstroende – jättenöjd. 

• En femma, kände mig anklagad för något jag inte gjort. Men efter mötet kändes det 
lugnande och positivt. 

• En etta, inte alls, handläggaren pratade snabbt och jag kan inte förklara. 
• En femma, som pappa i ett vårdnadsscenario med barn, så var jag väldigt orolig. Man 

har ju följt debatter och annat och förstått att man har ett underläge som pappa. 
Men lyssnade på vad jag tyckte och tänkte. Var rädd för mycket dömande men det 
infriandes inte. 

• En femma, jag vill tacka handläggaren. Världens bästa tjej. Jag var jätteledsen när jag 
kom dit. Oh my good! Hon är så snäll. 

• En etta, jag har bråkat med alla. De krävde mycket av mig men när jag krävde tillbaka 
så gick det inte. 

• En femma, handläggaren förstod verkligen situationen. Skrev och förklarade på 
tavlan i besöksrummet. Tydligt. Jag tog en bild på tavlan med mobilen. 

• Jag var mycket hjälpsökande, desperat och förståelsen för den mycket svåra 
situationen var stor och god. 

 
 

12. Frågar/frågade socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din/er situation skulle 
kunna förändras. På en skala 1-5 där 1 = Inte alls och 5 = Ofta: 1 person svarade en tvåa, 2 
personer en trea, 7 personer en fyra, 8 personer en femma. 2 personer svarade inte. Det ger 
ett snitt på 4,2. 

Urval av kommentarer: 

• En femma, absolut, aldrig varit ”nu tänker vi göra såhär” utan ”vad tycker du?” 
• En fyra, rörigt att huvudhandläggaren hade med sig olika personer 
• En femma, gemensam dialog, lyssnat! 
• Jag ville inte ha kontakt överhuvudtaget. Kände mig nertryckt – ville att handläggarna 

skulle lita på mig som förälder. De krävde att få prata med barnets pappa och tillslut 
var jag tvungen att lämna ut telefonnumret mot min vilja. 

En tvåa, socialsekreteraren frågade väldigt sällan efter mina åsikter. Då frågan ställts till mig 
har jag inte kunnat svara. Jag vill ha hjälp och inte vetat svaren. 

• En trea, nöjd med samtalet. Socialsekreteraren frågade en gång och det räckte. 
• En femma, handläggaren har förklarat och formulerat. Allt var lugnt och bra. Jag 

hade samma handläggare vilket var skönt. 
 
 

13. Hur mycket har du kunnat påverka din kontakt med socialtjänsten angående tider/ 
mötesplats/form/innehåll/deltagare/antal socialsekreterare. På en skala där 1 = Inte alls och 
5 = Mycket: 1 person svarade en etta, 2 personer en trea, 3 personer en fyra och 12 personer 
en femma. 2 personer svarade inte. Det ger ett snitt på 4,4. 
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Urval av kommentarer:  

• En femma, jag har fått bestämma tider. Alltid blivit bra. 
• En femma, de gjorde en intensivutredning. Bra arbetssätt och att det blev avgjort på 

kort tid.  
• En femma, aldrig några bekymmer. Jobbar norr om stan och har behövt ha 

kvällstider, aldrig varit ett problem. Velat ha med min syster som stöd, aldrig några 
problem. 

• En trea, de flesta handläggarna vill att man ska komma till Stadshuset. Tid och plats 
har en del varit flexibla med. 

• En etta, jag hade många olika kontakter, fick inte välja 
• En femma, jag har fått påverka tiden som det passar mig. ”Vilken tid kan du?” 

Platsen har varit Stadshuset. 
 

 
14. Har du och din familj träffat er socialsekreterare tillräckligt ofta/mycket: 17 personer 

svarade ja på den frågan, 1 person svarade nej, 1 person svarade ”normalt” och 1 person 
svarade inte på frågan. 89 % ansåg att de träffade socialtjänsten tillräckligt. 

Urval av kommentarer:  

• Ja, många möten i början, har inte saknat möten. Alltid väldigt flexibelt kring tid och 
plats. 

• Nej, jag förstod inte frågeställningen. Jag tror att socialsekreteraren inte förstod 
frågan och jag hade velat ha mer stöd. 

• Ja, ibland för mycket 
• Ja, om jag haft frågor har socialsekreteraren ställt upp och pratat 
• Ja, det har varit jobbigt men lagom många träffar. Det har varit en lång period, vi har 

blivit luttrade. 
 

 
15. Har du haft kontakt med flera grupper inom socialtjänsten: 10 personer har haft kontakt 

med flera grupper och 9 personer svarar att de inte haft det. 1 person vet inte. Hälften har 
haft kontakt med fler grupper inom socialtjänsten. 

 
Urval av kommentarer: 

• Ja, boende, missbruk, familjeenheten, barnenheten, socialbidragsenheten, 
familjerätt. Jag önskar gemensamma, samarbetade möten. Rörigt med alla kontakter 
som barnsekreterare, familjesekreterare och missbrukshandläggare. 

• Ja, svårt att ha kontakt med flera socialsekreterare. Jag kunde inte hantera det, tog 
hjälp av en socialsekreterare som var en långvarig kontakt. När hon var med på alla 
möten gick det bra. Svårt att hantera alla i en svår situation. 

• Ja, många kontakter gör det rörigt 
• Ja, socialpsykiatrin, ekonomiskt bistånd, familjerätten, skolrådgivare. De har inte 

pratat med varandra till exempel vid ansökan om ekonomiskt bistånd och visste de 
inte att barnen vistades hemma. 

• Jag är mycket nöjd med insatserna men i sammanhanget kan nämnas att samverkan 
mellan de grupper (familjerätt och öppna insatser) som jag var i kontakt med hade 
varit av godo, det hade gynnat min situation. 
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• Det gick bra att ha två kontakter (familjerätt och barnavårdsutredare) och det var bra 
att träffa sonens pappa i ett annat sammanhang. 

 
 

16. Har du/din familj fått någon insats/stöd från socialtjänsten: 11 personer har haft stöd eller 
insats från socialtjänsten och 8 har inte haft det, en svarade inte på frågan. Drygt hälften av 
de intervjuade har fått en insats. 
 

17. Vad tycker du/ni om insatsen. På en skala 1-5, där 1 = Missnöjd och 5 = Mycket nöjd: Av de 
11 personer som haft en insats svarar 1 person en etta, 1 person en trea, 2 personer en fyra, 
6 personer en femma. 1 person svarar både en etta och en femma då han haft två olika 
insatser. Det gör ett snitt på 4. 
 

Urval av kommentarer: 

• En femma, familjebehandling är det som varit mest positivt, en behandlare på 
Välfärd samhällsservice. Jag har fått allt tänkbart stöd. Finns inget negativt, absolut 
inget. 

• En fyra, det som är positivt: missbruksdelen, familjehemssekreteraren, 
socialsekreteraren för barnen - de har det rätta drivet för detta jobb. Familjehemmet 
kunde inte vara bättre, kände ett stöd från dom. Negativt: Jourhemmet - var där 
några gånger. Tagit barnen för pengarna? Kändes kallt i jourhemmet.  

• En femma, det som är positivt: Lyssnat, försökt göra det bra för mig och varit tydlig 
med gränser, vilket är bra. 

• En etta för insatser jag fick som ung och en femma för den senaste insatsen.  
Positivt: Den senaste insatsen med kontaktfamilj har varit till stort stöd. Negativt: 
När jag var yngre 12-15 år utreddes min familjesituation. Jag kunde av olika skäl inte 
bo hemma men fick ändå bo kvar. Tog många år innan jag fick ett annat boende. 

• En femma, jag är jättenöjd. Många invandrare vet inte om juridik. Alla, som polisen 
med flera sa att jag skulle skaffa egen advokat men jag hade inga pengar. Fick all 
hjälp av handläggaren på socialtjänsten gratis. Hon var jättebra, jag fick hjälp med att 
skriva, ringa, ekonomi, lagstiftning med mera. Allt gick bra, en duktig tjej. 

• En etta, negativt: Jourfamiljen har misshandlat min dotter. Handläggaren trodde inte 
på min dotter. Nu bor hon i en annan familj. Det är bättre nu, jag har förtroende för 
familjen. 

• En fyra, positivt: jag fick hjälp med att inte bli vräkt från lägenheten. Negativt: 
handläggarna tappade bort mina papper men hittade dom igen. 

• En femma; Min son fick en s k ungdomscoach vilket vände situationen. Vi hade 
förmånen att få rätt insats för oss. Möjligen kunde insatsen ha satts in tidigare. 
 

 
18. Har din/din familjs situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i Nacka. På 

en skala 1-5, där 1 = Inte alls och 5 = Mycket: 3 personer svarar en etta, 1 person en tvåa, 2 
personer en trea, 3 personer en fyra, 9 personer en femma och 2 personer svarade inte. Det 
ger ett snitt på 3,8. 

Urval av kommentarer på frågan varför situationen förändrats, vad som varit bra och dåligt: 
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• En femma, det är en bra kombination med Välfärd samhällsservice och barnutredare. 
Det är bättre med mig och barnen. Kommer inte på något som varit dåligt, ”varit så 
bra att man inte tror det är sant”. Inte bättre för barnens mamma dock. 
Beroendeverksamheten hade kunnat göra mer för henne.  

• Det som varit bra: vi fick en besiktning, genomlysning av familjen. Fått bekräftat att vi 
har det bra. Det har påskyndat processen att äldsta dottern fått ett eget ansvar att 
sköta sig själv. Dåligt: jag har känt mig påhoppad, obehagligt när man inte känner 
igen sig i innehållet i anmälan. Trodde inte det skulle bli utredning. 

• En femma, jag är drogfri efter KBT-behandling. Bra: Handläggaren har inte gett upp- 
har hängt i. 

• En etta, min situation har inte förändrats alls.  Handläggaren och jag har inte träffats 
och jag vill inte ha någon kontakt. 

• En fyra, jag har fått ett större nätverk. Bra: jag fick hjälp med boendet när jag fick 
barn vid 16 års ålder. Dåligt: Ingen tog min hemsituation på allvar när jag var 12-15 
år. Fick bo kvar i en dysfunktionell familj och fick bara samtalskontakt. Tror att jag 
sluppit stress och depressioner om jag fått ett annat boende tidigare. 

• En femma, jag har fått interimistisk vårdnad, baserat på utredningen till största 
delen. All kunskap om barn har kommit från familjerätten vilket Tingsrätten inte har. 

• En femma, skälet till förändringen är min vilja att förändras. Jag gör det som krävs. 
Fick det stöd jag behövde. 

• En femma, allt var bra, viktigt att behålla sin bostad. Inget var dåligt 
• En etta, det har inte ändrats alls. Det har blivit en aning bättre i skolan för min dotter 

på grund av skolans agerande, inte på grund av socialtjänsten. 
 

 
19. En sista fråga, har du några synpunkter som vi inte frågat om, ett urval av svaren: 

• Jag är så himla nöjd – känns som en religiös upplevelse. Jag bytte handläggare och 
hon var ännu bättre. 

• Det var ett möte på skolan, vet ej om socialsekretaren var med. 7 personal + barnet + 
föräldrar. Barnet lämnade rummet. 7 personal som tittade på honom. Det har också 
förekommit på socialtjänsten, flera vuxna och ett barn, opsykologiskt, så får man inte 
göra. 

• Bra med handläggaren i vuxengruppen, jag har haft tur, trots bakslag har hon hängt i. 
Hoppas på lägenhet, lönebidrag, vill hem till barn och familj. 

• Jag har fått vänta länge innan utredning påbörjats. Utredningen tagit lång tid och det 
har stressat mig då jag ingenting vetat om utfallet.  

• Skolan behöver ha en bra plan för alla barn. Mobbingarbeta mot det. Lag mot det. 
Skolplikt. Skolan var sen med att ge information till föräldrar. Skola och socialtjänst 
ska samarbeta. 

• Jag vill framföra att handläggaren var snäll, hon gjorde mer än någon annan skulle 
gjort. Hon ville vara snäll för att jag skulle bli glad. 

• Jag har inte fått information om vad som hänt, processen kring LVU, känner mig 
lurad. Handläggarna sa en sak men gjorde en annan. Vad jag vill ha är en 
handlingsplan på vad jag ska göra för att få hem min dotter igen. 

• Vid kontakten med socialtjänsten ville mottaget invänta anmälan från skolan. Men 
jag hade gärna träffats innan på grund av oro för min dotter som är hemmasittare. 
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• Det skulle vara bra att ha någon att prata med om hela situationen. Droger, ekonomi 
– allt på en gång. Det är mycket man ska kämpa med och jag har känt mig ensam. Att 
få stöd under den tid man har kontakt med socialtjänsten. Den tiden är lång och 
utdragen, tiden behöver vara kortare. Paketlösningar. Sonen blev less på alla 
kontakter och utredningar och det är svårt för barnen att bli hjälpta när det drar ut 
på tiden. Ni tror att en medelklassfamilj ska klara av lättare insatser men det 
stämmer inte. 
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