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Inledning 

Bakgrund 
Nacka kommun har gett Nordiska Undersökningsgruppen i uppdrag att genomföra en 
brukarundersökning bland de kommuninvånare som har insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen). Det är 
social- och äldrenämnden som i sin plan för uppföljning och utvärdering fastslagit att 
brukarundersökningar skall genomföras regelbundet. 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att ge en övergripande bild av brukarnas upplevelse av kvaliteten 
i de olika insatserna, myndighetens tillgänglighet och bemötande samt identifiera områden där 
insatserna kan utvecklas ytterligare. 

Urval och metod 
I de flesta fall har samtliga brukare med insats per den 1/9 2014 ingått i undersökningen (i de fall 
undantag förekommer anges detta under rubriken ”Denna rapport”, på nästa sida). Datainsamlingen 
har pågått under veckorna 40-47 2014. Totalt har 3 026 enkäter skickats ut till olika 2 872 adressater. 
Av dessa var 208 sk naturliga bortfall (postretur, avliden, skulle ej ingått i urvalet) vilka har räknas bort 
från det totala antalet utskickade enkäter varvid den verkliga basen utgörs av 2 818 adressater. Totalt 
har 1 661 svar erhållits, vilket innebär en svarsfrekvens på 59%. 
 
Observera att svarsfrekvensen varierar mellan de olika målgrupperna. 
 

Målgrupp Utskickade 
Naturliga 
bortfall 

Bas 
Antal  
svar 

 Svarsfrekvens 

     
09 10 11 12 13 14 

Vuxengruppen 40 5 35 20 * * * * 40% 57% 

Unga vuxna 11 3 8 3 * * * * * 38% 

Hemtjänst över 65 år 1 429 54 1 375 943 72% 71% 73% 68% 71% 69% 

Dagverksamhet 98 1 97 46 * * * 77% 51% 47% 

Socialpsykiatri 110 12 98 38 44% 49% 46% 48% 46% 39% 

Äldreboende 624 116 508 298 76% 59% 64% 54% 61% 59% 

Hemtjänst under 65 år 112 4 108 62 61% 53% 57% 68% 58% 57% 

LSS-Korttidstillsyn 48 0 48 24 * * * * 52% 50% 

LSS-Boendestöd 156 6 150 53 * * * * 42% 35% 

LSS-Kontaktperson 106 5 101 51 57% 55% * * 53% 50% 

LSS-Ledsagning 111 1 110 49 59% 51% * * 58% 45% 

LSS-Korttidsvistelse 113 1 112 45 60% 50% * * 49% 40% 

LSS-Avlösarservice 68 0 68 29 49% 50% * * 52% 43% 
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Bortfallsanalys 
I tabellen nedan framgår könsfördelning och medelålder för hela målgruppen och för respondenterna 
(de som skickat in svar). Kön och ålder var så kallade registeruppgifter vilket innebär att uppgifterna 
var kända före insamling. 
 

Målgrupp Kvinnor Män Medelålder 

 
I utskicket Av de svarande I utskicket Av de svarande I utskicket Av de svarande 

Vuxengruppen 50% 35% 50% 65% 43,1 43,8 

Unga vuxna 50% 67% 50% 33% 21,0 19,3 

Hemtjänst över 65 år 67% 68% 33% 32% 83,4 83,4 

Dagverksamhet 56% 46% 44% 54% 84,9 84,7 

Socialpsykiatri 45% 45% 55% 55% 48,2 49,0 

Äldreboende 67% 66% 33% 34% 86,0 85,9 

Hemtjänst under 65 år 68% 71% 32% 29% 51,6 52,5 

LSS-Korttidstillsyn 37% 42% 63% 58% 16,8 16,8 

LSS-Boendestöd 46% 57% 54% 43% 43,5 45,3 

LSS-Kontaktperson 42% 45% 58% 55% 37,6 40,3 

LSS-Ledsagning 37% 45% 63% 55% 27,1 25,9 

LSS-Korttidsvistelse 39% 38% 61% 62% 17,0 17,9 

LSS-Avlösarservice 29% 28% 71% 72% 10,6 11,3 

Enkäten 
Enkäten var uppbyggd kring positivt formulerade påståenden, som baserades på socialnämndens och 
verksamheternas mål. Respondenterna ombads, på en 5-gradig skala, att ta ställning till påståendena, 
där 1 innebär att påståendet inte alls stämmer med brukarens uppfattning och 5 innebär att brukaren 
instämmer till fullo i påståendet. 

Anonymitet 
Enligt överenskommelser mellan Nordiska Undersökningsgruppen och Nacka kommun skall 
anonymiteten garanteras. I denna undersökning gjordes bedömningen utefter branschetiska normer 
samt erfarenhet att materialet ej bryts om underlaget understiger 8 svar. 

Denna rapport 
I denna rapport redovisas svaren för Vuxengruppen och Unga vuxna. Målgruppen bestod av de som 
avslutade insatsen under perioden april till augusti. Metoden har varit telefonintervjuer. Totalt ringdes 
51 personer upp. 8 var naturliga bortfall och 23 svar erhölls vilket ger en slutlig svarsfrekvens på 53%. 
2013 skedde insamling via brevenkät.  
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Vuxengruppen och Unga vuxna totalt 
VILKEN VAR DEN INSATS DU AVSLUTADE SENAST? 
 

 

Annat: 

-Hotelljour, 1 st 
-Terapeut, 1 st 
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HUR VÄL INSTÄMMER DU I FÖLJANDE PÅSTÅENDEN?   
 
 

 
 

 
 
 
GJORDE DU TILLSAMMANS MED UTFÖRAREN EN SKRIFTLIG 
ÖVERENSKOMMELSE/GENOMFÖRANDEPLAN? 
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HUR VÄL INSTÄMMER DU I FÖLJANDE PÅSTÅENDEN? 
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Kontakter med kommunens handläggare, Vuxengruppen 
 

Vad är du särskilt nöjd med när det gäller kommunens handläggare? 
-Att jag får den hjälp jag behöver, 4 st 
-Förståelse, 4 st 
-Bemötandet, 3 st 
-Att hon lyssnar, 2 st 
-Alltid tillgänglig, 1 st 
-Handläggaren på Vuxen är bra och hjälpsam medan socialsekreteraren bara ger avslag, 1 st 
-Hon lägger fram valmöjligheter, 1 st 
-Respekt, 1 st 
 
 
Vad är du mindre nöjd med när det gäller kommunens handläggare? 
-Allt, 1 st 
-Att hon bara sådär satte LVM-hot, 1 st 
-Bemötandet. Översitteri, 1 st 
-De har stjälpt mer än hjälpt, och missnöjd med resultaten, 1 st 
-Engagemang med uppföljning var inte så bra, 1 st 
-Hon borde ha stått på sig lite mer mot de som styr budget och hjälpt mer, 1 st 
-Hon litar inte på mig, 1 st 
-Hur jag blivit behandlad, 1 st 
-Rörigt för att det var många olika. Oordning, 1 st 
-Svår att nå, hör aldrig av sig igen, 1 st 
-Svårt att kommunicera, hon har varit lite gåpåig, 1 st 
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Vuxengruppen 
 

 
2013 2014 

UTFÖRANDET AV INSATSEN 25 svar 20 svar 

Vilken var den insats du avslutade senast? 
  

Öppenvård, boendestöd 4% 25% 

Öppenvård, kontaktperson 0% 5% 

Öppenvård, strukturerad öppenvårdsbehandling 12% 10% 

Behandlingshem 24% 15% 

Stödboende 12% 15% 

Skyddat boende 16% 0% 

Institution omvårdnad t ex Edshemmet, Ljungbacken och Kurön 12% 10% 

Stöd/behandling socialsekreterare 4% 10% 

Annat 8% 10% 

Ej svar 8% 0% 

   
Hur väl instämmer du i följande påståenden?   

  
Jag kände förtroende för utföraren 4,4 4,2 

Som helhet var jag nöjd med utföraren 4,3 4,4 

Insatsen har stärkt mig 4,5 3,6 

   
Gjorde du tillsammans med utföraren en skriftlig överenskommelse/genomförandeplan? 

  
Ja 56% 28% 

Nej 20% 39% 

Vet ej 24% 33% 

   
KONTAKTERNA MED HANDLÄGGAREN PÅ VUXENGRUPPEN 

  
Hur väl instämmer du i följande påståenden? 

  
Jag kände mig delaktig i utredningen 4,5 3,7 

Jag har fått tillräcklig information om hur utredningen går till * 3,7 

Jag kunde lätt komma i kontakt med min handläggare  4,4 4,2 

Jag blev bemött med respekt av min handläggare  4,8 3,8 

Jag kunde påverka beslutet om insats/insatser 4,5 3,2 

Jag fick tillräcklig information om vilka valmöjligheter som fanns 4,4 3,5 

Som helhet är jag nöjd med handläggaren 4,8 3,8 

Jag tycker att jag fått god service av socialtjänsten 4,3 3,7 
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Kontakter med utföraren, Vuxengruppen 
 

Vad är du speciellt nöjd med när det gäller utföraren?  
-Fick vara ifred, 2 st 
-Respekt, 2 st 
-Lyhörd, kunskap och erfarenhet, 1 st 
-Att hon försöker hjälpa så gott det går, 1 st 
-Blir informerad, och har bra samarbete, 1 st 
-Bor bra, bra personal, aktiviteter ibland, 1 st 
-Bra val av hem p.g.a. rymningssvårigheter, och det såg hon, 1 st 
-Förstående och hjälpsam, 1 st 
-Har brytt sig, 1 st 
-Hon följde med till doktorn m.m, ringt samtal, hjälpt till med så mycket. Personligt engagerad. Backar 

upp mig till 100%. Alltid glad, man blir lycklig av hennes närvaro, 1 st 
-Närhet hem, 1 st 
-Personalens sätt, 1 st 
-Val av underleverantör. Step One, 1 st 
 

Vad är du mindre nöjd med när det gäller utföraren?  
-Insatsen dröjde lite, 2 st 
-Blev placerad på samma ställe som killen jag började missbruka med, 1 st 
-Det var rörigt, behandlingen, 1 st 
-Faciliteten, 1 st 
-Hjälpen minskade när de märkte att det skulle dröja med pengar, 1 st 
-Hon lyssnar inte, 1 st 
-Känns att det är för stora krav, så många punkter att rätta sig efter, 1 st 
 
 


