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Förslag till beslut 
Individ- och familjenämnden har tagit del av rapporten och beslutar att lägga 
den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Konsult och Service har på uppdrag av sociala nämndernas förvaltning 
genomfört en enkätundersökning om brukarnas synpunkter på verksamheter 
som bedrivs inom  nämndens ansvarsområde. Resultaten av undersökningen 
redovisas i rapporten ”Brukarenkät inom individ- och 
familjeomsorgsverksamheten i Västerås. Öppenvård. Rapporten används som 
underlag för uppföljning av nämndens mål och för uppföljning av den 
verksamhet som bedrivs. 
 
Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse 2015-02-10 lagt fram förslag 
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Sammanfattning 
 
Sammanfattande bild över instämmandefrågorna i enkäten, sorterade efter grad av instämmande 
 

 
 

Hög andel nöjda 
brukare/klienter 

Överlag är brukarna/klienter vid Individ- och familjeomsorgens 
verksamheter i Västerås mycket nöjda. Andelarna som instämmer i de 
positiva påståendena är överlag mycket höga, kring 90 procent.  
 

Personalen gör ett 
mycket bra jobb Brukarna/klienter är överlag mest nöjda med personalen. Bemötandet 

från personalen liksom att personalen uppträder på ett trevligt sätt, att 
personalen passar tider för möten, personalen tar mig på allvar har det 
enskilt högsta instämmandet/positiva svarsalternativ. Brukarna/klienter 
upplever också att personalen lyssnar och är kunniga. 
 
Områden som fått lägst instämmande av brukarna är frågor kring 
kontakten med verksamheten har lett till förbättringar för mig/min 
familj och verksamhetens lokaler ligger bra till. 
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Öppettiderna är bra

Det är lätt att komma i kontakt med verksamheten

Verksamhetens lokaler ligger bra till

Personalen har tillräckligt med tid för mig

Personalen är intresserad och lyssnar på mig

Personalen passar tider för möten

Jag är totalt sett nöjd med bemötandet jag får från personalen

Personalen tar hänsyn till mina önskemål

Jag känner mig delaktig i den planering som gäller mig/min…

Jag upplever att personalen är kunnig

Hjälp eller stöd fås inom rimlig tid

Jag får den information jag tycker att jag behöver

Den information jag får från personalen är tydlig

Jag är som helhet nöjd med verksamheten

Jag skulle rekommendera en vän som befann sig i liknande…

Kontakten med verksamheten har lett till förbättringar för…

Personalen uppträder på ett trevligt sätt

Personalen visar respekt för mig och min situation

Personalen tar mig på allvar

Jag känner förtroende för personalen

Instämmer inte (1+2) Neutral (3) Instämmer (4+5)
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Tillgängligheten  

är god 
 
 
 
 
 

Rekommendera 
en vän 

 

Närmare 90 procent, tycker att öppettiderna är bra. Lokalernas 
placering däremot är man inte så nöjd med. Det är en högre andel som 
inte instämmer, vilket beror på att några verksamheter tydligt drar ner 
totalen.  
 
Positivt är att hela 93% skulle rekommendera verksamheten till en vän 
som befinner sig  i liknande situation. 

  
Jämn fördelning 

mellan könen Det är relativt jämnt fördelat mellan kvinnor och män bland 
verksamheternas brukare. Av totalt 1 115 svaranden är 55 procent män 
och 45 procent kvinnor. 
 

Tre av fyra klienter är 
födda i Sverige 

Tre av fyra brukare/klienter är födda i Sverige medan var femte är född 
utanför Europa. Sju procent är födda i Europa 
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Bakgrund och syfte 
Sociala nämndernas stab har uppdragit åt Konsult och Service, Utredning och Statistik att 
under oktober-november år 2014 genomföra en enkätundersökning riktad till brukare inom 
Individ- och familjenämndens öppenvårdsverksamhet. Enkäten är en återkommande 
utvärdering där brukarna/klienter får svara på frågor om tillgänglighet, bemötande, 
delaktighet, service och information, helhetsomdöme och resultat. Syftet med undersökningen 
är att fånga brukarnas uppfattning om Individ och familjenämndens verksamheter. Svar från 
brukarenkäten kommer att ligga till grund för verksamhetsutveckling.  
 

Metod 
Population och urval 
Undersökningen har omfattat verksamheter inom Individ- och familjenämndens öppenvård. 
Samtliga utförare, såväl kommunala som privata, ingår i undersökningen. 
Myndighetsutövande socialkontor ingår alltså inte i den här undersökningen. De har år 2014 
genomfört en liknande mätning, vid samma tillfälle men med en enkät som är något 
annorlunda utformad. 

Genomförande  
Enkäten har delats ut till samtliga brukare som besökt respektive verksamhet under perioden 
20 oktober till 14 november år 2014. Par har fått besvara varsin enkät och om berörd ungdom 
varit med på besöket har denna fått en egen enkät om han/hon varit 12 år eller äldre. Enkäten 
har även delats ut vid hembesök. Varje brukare har endast besvarat enkäten en gång per 
verksamhet. Detta oavsett om de besökte verksamheten vid flera tillfällen under insamlings-
perioden. Däremot har brukare som under insamlingsperioden haft kontakt med flera 
verksamheter fått fylla i en enkät för varje verksamhet som de varit i kontakt med. 
 

Frågeformulär 
Frågeformuläret har tidigare år utarbetats i två versioner, en för verksamheter med myndig-
hetsutövning och en för övriga verksamheter.  
 
Enkäten består av instämmandefrågor, men även ett antal faktafrågor och bakgrundsfrågor. 
Instämmandefrågorna innebar att den svarande fick ta ställning till påståenden på en skala 
från 1-5 där 1 innebär att personen ”Stämmer  inte alls” och 5 för ”Stämmer helt”. Brukaren 
hade även möjlighet att lämna svaret ”Vet ej/Ingen åsikt”.  
 
Utöver grundversionen av enkäten så har Familjerådgivningen fått frågeformulär som 
innehåller ett antal extra frågor anpassade till verksamheten. Integrationsenheten har också en 
egen enkättyp, mer anpassad efter verksamheten.  

Bearbetning av svaren 
Verksamheterna har överlämnat eller postat de besvarade enkäterna till Utredning och statistik 
för bearbetning. Enkätsvaren har scannats och sparats i databas. Databasen med samtliga svar 
aggregeras till ett gemensamt register. Redovisning görs endast för 2014. 
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Svarsfrekvens och bortfall 
Totalt 1 115 enkäter har besvarats, vilket motsvarar 94%. Svarsfrekvensen fördelning är 908 
svar från personer inom Västerås stads verksamheter1 och 207 svar från andra utförare. 
 
Tabell 1 Svarsfrekvensen fördelat efter verksamhet 
Enhet Verksamhet Svar 

ABF Arosdöttrarna 20 

  ABF-Vux 7 

AttendoCare Håven -Borttagna av sekretesskäl ( få svarande) 6 

  Eken 17 

Back to work Back to work 12 

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning 65 

Citykyrkan Tennkronan 12 

  Furan 17 

  InSluss 8 

Familj/barn och ungdom Iris 80 

  Atlas 15 

  Familjebehandlingen 88 

Familj/vuxna och ungdom Ungdomsboende 9 

  Familjeterapeuterna 83 

  Kvinnocentrum 56 

  Familjerådgivning 109 

Integration Integrationsenheten 51 

  Iggebyboendet 15 

  Sesam 42 

Öppenvård  Krissamtal - Borttagna av sekretesskäl ( få svarande) 6 

Stödsamtal män-våld i nära relation Stödsamtal män – våld i nära relationer 34 

Nätverkskompaniet Nätverksmöten 9 

Stödcentrum för unga brottsoffer Stödcentrum för unga brottsoffer 12 

Särskilda boenden och program Tallbacken 16 

  Markörgatan gruppbostad 10 

  Spindelns dagverksamhet 18 

  Skillsta gruppboende 7 

  Sundinska (vreten) 7 

Work for you Work for you 10 

Vuxen missbruk PAS/Fa-bistånd 20 

  KrAmi 17 

  Freja 11 

  Jonas 12 

  Vita Nova utslussboende- Borttagna av sekretesskäl ( få 
svarande) 

4 

  Vita Nova grundbehandling 12 

  Narkomanvårdsgruppen 36 

  Vallby Stödboende- Borttagna av sekretesskäl ( få svarande) 5 

  Missbruksmottagningen 129 

Västerås stadsmission Dagverksamhet för hemlösa 28 

TOTALT   1115 

                                                 
1Med Västerås stads verksamheter menas;  proAros, Konsult och service. 
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Statistisk säkerhet i undersökningen 
Antal som besvarat enkäten är överlag god (94%)  för att vara en så pass omfattande 
undersökning som görs i samband med besök på verksamheterna.  
 

Rapportstruktur 
Resultaten i rapporten redovisas efter den indelning som har gjorts tillsammans med Sociala 
nämndernas förvaltning. Verksamheterna grupperas dels efter utförare och dels efter vilket 
verksamhetsområde de verkar inom. Antalet berörda brukare inom de olika verksamhets-
områdena varierar, det största verksamhetsområdet är ”Öppenvård familj” med drygt 505 
brukare som besvarat enkäten och det minsta är” Sysselsättning övriga utförare” med knappt 
49 berörda brukare.   
 
De verksamhetsområden som utgör en stor del av det totala antalet svarande har en större 
inverkan på totalresultatet, vilket medför att de mindre verksamhetsområdenas resultat kan 
komma att variera mer från totalresultatet. I rapporten redovisas inte verksamheter som fått 
för få svar (mindre än 6), av sekretesskäl. Även posten övriga redovisas inte. 
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Resultat 
Resultaten av undersökningen presenteras per fråga i diagram. Redovisningen delas upp i 
olika avsnitt: bakgrundsdata, tillgänglighet, bemötande, delaktighet, service och information, 
helhetsomdöme, resultat och prioritering samt extra frågor. Resultaten presenteras i 
procentandelar efter verksamhetsområde. 
 
Instämmandefrågornas andelar är beräknade enbart utifrån de svarande som faktiskt tagit 
ställning till påståendet (svarsalternativ 1-5). Andelarna är alltså beräknade exklusive de som 
hoppat över frågan eller besvarat frågan med svarsalternativen ”Vet ej/ingen åsikt” och ”För 
tidigt att bedöma”. Syftet är att kunna jämföra resultaten på ett korrekt sätt, både mellan olika 
år och mellan olika verksamheter.  
 
Definition av skala med svarsalternativ 1-5 
I sammanställningen har svarsalternativen för instämmandefrågorna delats in i tre delar, 
”Instämmer” (svarsalternativ 4+5), ”neutrala” (svarsalternativ 3) och ”Instämmer inte” 
(svarsalternativ 1+2). För instämmandefrågorna anges även andelen ”godkända svar”. De 
svarsalternativ som beslutats vara godkända är de instämmande svarsalternativen (4+5) 
tillsammans med det mer neutrala svarsalternativet (3). Det vill säga denna andel inbegriper 
de svarande som instämmer till minst delvis i påståendet. Begreppet ”godkända svar” som 
används i rapporten motsvarar neutrala plus instämmande svar dvs. svarsalternativ 3+4+5. 
 
Bilaga med tabeller för totalten samt verksamhetsområde, men bara uppdelat på kön för 
totalen. (levereras med rapport). 
 

Bakgrundsdata  
 

Av alla som besökt någon av Individ och familjs verksamheter och besvarat enkäten är drygt 
44% i åldern 25-44 år. Knappt var femte brukare är yngre än 24 år (20 %) och ungefär var 
tredje brukare är 45 år eller äldre (36 %). Åldersfördelningen bland de svarande skiljer sig 
emellertid en del mellan de olika verksamhetsområdena som tabellen nedan visar. ”Boenden 
övriga utförare” har högst andel brukare äldre än 55 år, nämligen 60%. ”Flyktingmottagande” 
är hälften av brukarna yngre än 24 år.   
 
Figur 3 | Ålder efter verksamhetsområde, andel (%) 
 
Verksamhetsområde/ålder 12-17 år 18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55 år eller äldre 

Boende kommunal utförare 0% 11% 16% 21% 16% 36% 

Boende övriga utförare 0% 0% 2% 11% 26% 60% 

Flyktingmottagande 22% 28% 24% 15% 7% 4% 

Råd och stöd övriga utförare 11% 7% 17% 26% 20% 19% 

Sysselsättning kommunala 
utförare 

0% 10% 35% 36% 10% 9% 

Sysselsättning övriga utförare 0% 6% 22% 47% 18% 6% 

Öppenvård familj 13% 13% 14% 30% 22% 8% 

Öppenvård missbruk 0% 15% 23% 15% 22% 24% 

Totalt 8% 12% 18% 26% 20% 16% 
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Könsfördelningen är totalt sett relativt jämn. Av de svarande brukarna är 55 procent män och 
45 procent kvinnor. Verksamhetsområdena ”Boenden övriga utförare” och kommunala 
utförare” har övervägande manliga brukare, 75 procent eller mer. Verksamhetsområdena 
”Sysselsättning övriga utförare” och ”Öppenvård familj” har de högsta andelarna kvinnliga 
brukare, 74 respektive 59 procent.  
 
Figur 4 | Kön efter verksamhetsområde, andel (%) 
 
Verksamhetsområde/Kön Kvinna Man  

Boende kommunal utförare 25% 75% 

Boende övriga utförare 18% 82% 

Flyktingmottagande 30% 70% 

Råd och stöd övriga utförare 32% 68% 

Sysselsättning kommunala utförare 48% 52% 

Sysselsättning övriga utförare 74% 26% 

Öppenvård familj 59% 41% 

Öppenvård missbruk 30% 70% 

Totalt 45% 55% 
 
 
 
De flesta av de svarande är födda i Sverige. Totalt är 71 procent av de svarande födda i 
Sverige, 7 procent i övriga Europa och 22 procent i övriga världen. Verksamhetsområdena 
”Flyktingmottagande”, ”Sysselsättning kommunala utförare” och ”Sysselsättning övriga 
utförare” har högst andel brukare födda i övriga världen utom Europa.  
 
Figur 5 | Födelseland efter verksamhetsområde, andel (%) 
 
 Sverige Övriga Europa Övriga världen 

Boende kommunal utförare 89% 9% 2% 

Boende övriga utförare 81% 15% 4% 

Flyktingmottagande 0% 0% 100% 

Råd och stöd övriga utförare 83% 5% 12% 

Sysselsättning kommunala utförare 36% 8% 56% 

Sysselsättning övriga utförare 16% 2% 82% 

Öppenvård familj 80% 7% 13% 

Öppenvård missbruk 88% 6% 6% 

Totalt 71% 7% 22% 
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Tillgänglighet 
De allra flesta brukare har angett ett godkänt svar (svarsalternativ 3+4+5) på påståendet att 
öppettiderna/tiderna under dagen då de har möjlighet att träffa personalen är bra. För samtliga 
utförare är andelen 98 procent. Andelen som svarat något av de två mest positiva svars-
alternativen (4+5) och således instämmer i påståendet är 90 procent för samtliga utförare, 
vilket är något högre jämfört med förra årets andel 89 procent.  
 
Mest positiva till öppettiderna/de tider under dagen då de har möjlighet att träffa personalen är 
brukarna inom ”Sysselsättning övriga utförare” och ”öppenvård missbruk”, 100 procent 
respektive 95 procent av dessa verksamhetsområdens brukare instämmer i påståendet 
(svarsalternativen 4+5). Minst nöjda med öppettiderna är brukarna inom verksamhetsområdet 
”Flyktingmottagande” och ”Boende kommunal utförare”, där 78 procent instämmer. 
 
Figur 6 | Öppettiderna/de tider då jag har möjlighet att träffa personalen är bra.  
Andel (%) som har tagit ställning till påståendet fördelat efter verksamhetsområde.  
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Bland samtliga utförare har 97 procent av brukarna gett ett godkänt svar på påståendet ”Det är 
lätt att komma i kontakt med verksamheten”. 90 procent av brukarna tycker att påståendet 
stämmer och har svarat något av de två positiva svarsalternativen 4+5. 
 
När det gäller att komma i kontakt med verksamheten är det brukarna inom ”Sysselsättning 
kommunal utförare” som instämmer till störst del (svarsalternativ 4+5). Även ”Råd och stöd 
övriga utförare” och ”Öppenvård missbruk” har högt instämmande för påståendet, över 90 
procent. Lägst instämmande på detta påstående har verksamhetsområdena ”Flykting-
mottagande” och ”Boenden övriga utförare”, där motsvarande andel är 78 respektive 84 
procent. 
 
Figur 7 | Det är lätt att komma i kontakt med verksamheten.  
Andel (%) som har tagit ställning till påståendet fördelat efter verksamhetsområde. 

 

Att verksamhetens lokaler ligger bra till instämmer de flesta av brukarna i. För samtliga 
utförare är andelen godkända svar 96 procent. Det är 86 procent av brukarna som tycker att 
påståendet stämmer och således har svarat något av de två mest positiva svarsalternativen. 

För påståendet att verksamhetens lokaler ligger bra till är det ”Råd och stöd övriga utförare” 
samt ”Sysselsättning kommunal utförare” som har högst instämmande. Över 90 procent av 
brukarna inom dessa verksamhetsområden har besvarat frågan med något positiva svars-
alternativen (4+5). Lägst instämmande i detta påstående har verksamhetsområdet ”Boenden 
övriga utförare” där 73 procent svarat att påståendet stämmer samt ”Boende kommunal 
utförare” där 73 procent tycker att lokalerna ligger bra till. Boende övriga utförare har flest 
missnöjda brukare 18 procent. 
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Figur 8 | Verksamhetens lokaler ligger bra till.  
Andel (%) som har tagit ställning till påståendet fördelat efter verksamhetsområde.  

 
 
Av tabellen nedan framgår att mellan 96 och 98 procent av samtliga utförare, har angett ett 
godkänt svar på frågorna om tillgänglighet (svarsalternativen 3+4+5).  
 
Figur 9 | Tillgänglighet efter fråga och verksamhetsområde, andel (%) godkända svar (3+4+5 på den 
femgradiga skalan) 
 
TILLGÄNGLIGHET 

 
Öppettiderna 

är bra  

Lätt att komma 
i kontakt med 
verksamheten 

Lokalerna 
ligger bra till 

Boende kommunal utförare 98% 92% 92% 

Boende övriga utförare 92% 93% 81% 

Flyktingmottagande 95% 90% 94% 

Råd och stöd övriga utförare 96% 99% 99% 

Sysselsättning kommunala utförare 99% 99% 97% 

Sysselsättning övriga utförare 100% 98% 98% 

Öppenvård familj 98% 97% 97% 

Öppenvård missbruk 99% 98% 94% 

Totalt 98% 97% 96% 
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Figur 10 | Tillgänglighet efter fråga och verksamhetsområde, andel (%) godkända svar (3+4+5 på den 
femgradiga skalan) 

 

 
 
Den sammanfattande bilden avseende brukarnas bedömning av Tillgänglighet visar att de 
flesta av verksamheterna når upp till 95 procent av godkända svar utom ”Boende övriga 
utförare” och ”Boende kommunal utförare” (figur 10). 
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Bemötande 
Figur 11 | Personalen har tillräckligt med tid för mig. 
 Andel (%) som har tagit ställning till påståendet fördelat efter verksamhetsområde.  

 
 
Majoriteten av brukarna, 97 procent, har angett ett godkänt svar på påståendet ”Personalen har 
tillräckligt med tid för mig”. Den totala andelen som tycker att påståendet stämmer 
(svarsalternativen 4-5) är 91 procent för samtliga utförare.  
 
Verksamhetsområdet ”Sysselsättning kommunala utförare” har tillsammans med ”Öppenvård 
missbruk” högst andel brukare som instämmer i att personalen har tillräckligt med tid, 94 
procent. ”Boende övriga utförare” har den lägsta andelen, 74 procent av brukarna instämmer  
i påståendet.  
 
Figur 12 | Personalen är intresserad och lyssnar på mig.  
Andel (%) som har tagit ställning till påståendet fördelat efter verksamhetsområde.  
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Det är totalt 98 procent av brukarna som angett ett godkänt svar (3+4+5) på påståendet 
”Personalen är intresserad och lyssnar på mig”. Andelen som instämmer (4+5) i påståendet är 
93 procent för samtliga utförare.  
 
Bland verksamhetsområdena utmärker sig ”Öppenvård familj” och ”Öppenvård missbruk” 
som de verksamheter vars brukare är mest positiva, över 96 procent i samtliga fall. ”Boende 
övriga utförare” har lägst andel instämmande, 74 procent av brukarna. 
 
Figur 13 | Personalen passar tider för möten.  
Andel (%) som tagit ställning till påståendet fördelat efter verksamhetsområde.  

 
 
När det gäller personalens förmåga att passa tider för möten har nära nog samtliga brukare 
angett ett godkänt svar, 98 procent totalt sett. Även andelen som svarat något av de två 
positiva svarsalternativen och således instämmer, är hög, 94 procent för samtliga utförare.  
 
Mest positiva till personalens förmåga att passa tider för möten är brukarna inom verksam-
hetsområdena ”Öppenvård familj”, ”Sysselsättning kommunala utförare” och Sysselsättning 
övriga utförare” där 96 respektive 98 procent av brukarna har svarat att påståendet stämmer. 
”Boende övriga utförare” ligger något lägre än övriga verksamheter vad gäller instämmande, 
84 procent av brukarna. 
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Figur 14 | Jag är totalt sett nöjd med bemötandet jag får från personalen.  
Andel (%) som har tagit ställning till påståendet fördelat efter verksamhetsområde. 

 
 
Andelen godkända svar gällande påståendet ”Jag är totalt sett nöjd med bemötandet jag får 
från personalen” är högt, 98 procent. Andelarna som angett något av de två mest positiva 
svarsalternativen är också högt, 94 procent för samtliga utförare.  
 
Mest positiva till personalens bemötande är brukarna inom ”Öppenvård Missbruk”, 
”Öppenvård familj” och ”Sysselsättning kommunala utförare” där mer än 95 procent av 
brukarna har svarat instämmande. Lägst andel instämmande har ”Boenden övriga utförare”, 
där 81 procent av brukarna instämmer i påståendet. 
 
Av tabellen nedan framgår att mellan 97-98 procent av brukarna har angett ett godkänt svar på 
frågorna om bemötandet. Personalen passar i mycket hög utsträckning avtalade tider, lyssnar 
och har ett bra bemötande.  
 
Figur 15 | Bemötande efter fråga och verksamhetsområde, andel (%) godkända svar (3-5 på den 
femgradiga skalan) 
 

BEMÖTANDE 
Personalen 

har 
tillräcklig 

tid 

Personalen 
lyssnar på 

mig 

Personalen 
passar tider 
för möten 

Nöjd med 
personalens 
bemötande 

Boende kommunal utförare 96% 97% 96% 96% 
Boende övriga utförare 87% 85% 92% 92% 
Flyktingmottagande 93% 96% 91% 96% 
Råd och stöd övriga utförare 94% 96% 99% 99% 
Sysselsättning kommunala utförare 97% 98% 99% 99% 
Sysselsättning övriga utförare 98% 98% 98% 100% 
Öppenvård familj 99% 98% 99% 99% 
Öppenvård missbruk 99% 99% 99% 99% 
Totalt 97% 98% 98% 98% 
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Figur 16 | Bemötande efter fråga och verksamhetsområde, andel (%) godkända svar (3+4+5) på den 
femgradiga skalan) 
 

 
Den sammanfattande bilden avseende brukarnas bedömning av ”Bemötande” visar att de 
flesta av verksamheterna når upp till 95 procent av godkända svar utom ”Boende övriga 
utförare” och ”Flyktingmottagning”. 
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Delaktighet 
Figur 17 | Personalen tar hänsyn till mina önskemål.  
Andel (%) som har tagit ställning till påståendet fördelat efter verksamhetsområde.  

 
 
 
98 procent av brukarna har gett ett godkänt betyg på påståendet ”Personalen tar hänsyn till 
mina önskemål”. Andelen som svarat något av de två mest positiva svarsalternativen och 
därmed instämmer i påståendet är i sin tur 91 procent. 
 
Inom verksamhetsområdena ”Öppenvård missbrukare” och ”Öppenvård familj” har omkring 
95 procent av brukarna svarat något av de två positiva svarsalternativen. ”Boenden övriga 
utförare”, med 65 procent som svarat att påståendet stämmer, är det verksamhetsområde där 
brukarna till minst del tycker att personalen tar hänsyn till deras önskemål. Även ”Boenden 
kommunal utförare” ligger lägre i instämmande än de övriga verksamhetsområdena.   
 
Figur 18 | Jag känner mig delaktig i den planering som gäller mig/min familj.  
Andel (%) som har tagit ställning till påståendet fördelat efter verksamhetsområde.  

 
Not: Flyktingmottagande är inte med i någon av frågorna kring delaktighet då frågorna inte varit aktuell för dessa. 
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Påståendet ”Jag känner mig delaktig i den planering som gäller mig/min familj” har 98 
procent av brukarna angett ett godkänt svar för. Av alla brukare har 91 procent svarat något av 
de två positiva svarsalternativen.  
 
Bland verksamhetsområdena har ”Öppenvård familj”, ”Sysselsättning kommunala utförare” 
och ”Sysselsättning övriga utförare” högst instämmande, över 90 procent. ”Boenden 
kommunal utförare”, med 70 procent som svarat något av de två mest positiva svars-
alternativen, är det verksamhetsområde där brukarna till minst del instämmer i att de känner 
sig delaktiga i planeringen.  
 
Figur 19 | Delaktighet efter fråga och verksamhetsområde, andel (%) godkända svar (3-5 på den 
femgradiga skalan) 

DELAKTIGHET 
Personalen 
tar hänsyn 

till mina 
önskemål 

Delaktig i 
planering för 
mig/min familj 

Boende kommunal utförare 92% 91% 
Boende övriga utförare 86% 94% 
Råd och stöd övriga utförare 97% 93% 
Sysselsättning kommunala utförare 100% 99% 
Sysselsättning övriga utförare 98% 95% 
Öppenvård familj 98% 98% 
Öppenvård missbruk 99% 99% 
Totalt 98% 98% 
 
I tabellen ovan kan utläsas att omkring 98 procent av brukarna har angett ett godkänt svar på 
frågorna om delaktighet.  
 
Det är totalt 55 procent av brukarna som svarat att de tillsammans med personalen gjort en 
skriftlig plan/planering. Andelen som svarat att de gjort en skriftlig plan/planering varierar en 
hel del mellan verksamhetsområdena och är högst inom verksamhetsområdena ”Boende 
övriga utförare” och ”Sysselsättning kommunala utförare”. De verksamhetsområden där högst 
andel saknar skriftlig planering är ”Råd och stöd övriga utförare”, drygt 97 procent.  
 
 20 | Har du tillsammans med personalen gjort en skriftlig plan/planering?  
Andel (%) efter verksamhetsområde. 
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Service och Information 
Det är 97 procent av brukarna som angett ett godkänt svar på påståendet ”Jag upplever att 
personalen är kunnig”. 92 procent har svarat något av de två mest positiva svarsalternativen 
och anser således att påståendet stämmer. 
 
Vad gäller personalens kunnighet är det ”Öppenvård familj” vars brukare är mest positiva,  
97 procent har angett de två mest positiva svarsalternativen. ”Öppenvård familj”, Öppenvård 
missbruk”, ”Sysselsättning kommunala utförare” samt ”Råd och stöd övriga” ligger alla över 
90 procent i instämmande. Instämmandet för ”Boenden övriga utförare” är lägre än för övriga 
verksamhetsområden, 70 procent totalt, här finns också en relativt hög andel missnöjda, som 
inte instämmer i påståendet.   
 
Figur 21 | Jag upplever att personalen är kunnig. 
 Andel (%) som har tagit ställning till påståendet fördelat efter verksamhetsområde.  
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Figur 22 | Hjälp eller stöd fås inom rimlig tid.  
Andel (%) som har tagit ställning till påståendet fördelat efter verksamhetsområde. 
 

 
De flesta brukare tycker att hjälp eller stöd fås inom rimlig tid. För samtliga utförare är 
andelen som tycker att påståendet stämmer åtminstone delvis och således angett ett godkänt 
svar 96 procent. Andelen som angett något av de två mest positiva svarsalternativen är i sin 
tur 89 procent.  
 
Av verksamhetsområdena har ”Öppenvård missbruk” och ”Sysselsättning kommunala 
utförare” och ”Råd och stöd övriga” högst andel brukare som instämmer i att hjälp eller stöd 
fås inom rimlig tid, över 90 procent. Lägst instämmande har ”Flyktingmottagande” på  
77 procent. 
 
Figur 23 | Jag får den information jag tycker att jag behöver.  
Andel (%) som har tagit ställning till påståendet fördelat efter verksamhetsområde. 
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Det är 97 procent av brukarna som har angett ett godkänt svar på påståendet ”Jag får den 
information jag tycker att jag behöver”. Andelen som svarat något av de två mest positiva 
svarsalternativen och således instämmer i påståendet är i sin tur 88 procent för samtliga 
utförare. 
 
Flera verksamheter ligger omkring eller strax över 90 procent instämmande. ”Boenden övriga 
utförare” och ”Flyktingmottagande” har det lägsta instämmandet och en relativt hög andel 
som valt något av de minst instämmande svarsalternativen. 
 
Figur 24 | Den information jag får från personalen är tydlig.  
Andel (%) som har tagit ställning till påståendet fördelat efter verksamhetsområde. 
 

 
 
Påståendet ”Den information jag får från personalen är tydlig” har totalt 97 procent av 
brukarna angett ett godkänt svar på. Även andelen som svarat något av de två positiva 
svarsalternativen och därmed instämmer i påståendet är hög, 91 procent.  
 
Bland verksamhetsområdena är det ”Råd och stöd övriga”, ”Sysselsättning kommunala 
utförare” som har högst instämmande, tillsammans med ”Öppenvård familj” (över 94 procent 
av de svarande). Flera verksamhetsområden ligger omkring 90 procent i instämmande. 
”Boenden övriga utförare” har dock knappt 73 procent i instämmande.  
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Som man kan se i tabellen nedan har mellan 96 och 98 procent av brukarna angett ett godkänt 
svar på frågorna om service och information. Övriga utförare ligger överlag något lägre än de 
kommunala utförarna i instämmande inom detta område.   
 
Figur 25 | Service och information efter verksamhetsområde, andel (%) godkända svar 
 

SERVICE OCH INFORMATION Personalen är 
kunnig 

Hjälp eller stöd 
fås inom rimlig 

tid 

Jag får den 
information jag 

behöver  

Informationen 
från personalen 

är tydlig  

Boende kommunal utförare 100% 98% 94% 98% 

Boende övriga utförare 83% 86% 88% 89% 

Flyktingmottagande 90% 90% 91% 91% 

Råd och stöd övriga utförare 97% 96% 97% 98% 

Sysselsättning kommunala utförare 97% 97% 98% 98% 

Sysselsättning övriga utförare 92% 96% 98% 100% 

Öppenvård familj 99% 95% 98% 98% 

Öppenvård missbruk 99% 98% 97% 98% 

Totalt 97% 96% 97% 97% 
 
 
Figur 26 | Service och information efter fråga och verksamhetsområde, andel (%) godkända svar 
(3+4+5) på den femgradiga skalan) 
 

 
 
Den sammanfattande bilden är att de flesta av verksamheterna ligger på en hög nöjdhetsgrad 
(godkända svar) dvs. 95% eller mer utom ”Flyktinmottagning” och ”Boende övriga utförare” 
som ligger under 95% nöjdhet.  
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Helhetsomdöme 
Det är totalt 98 procent av samtliga utförares brukare som har angett ett godkänt svar på 
påståendet om att de som helhet är nöjda med verksamheten. Andelen som svarat något av de 
två positiva svarsalternativen och således instämmer i att de är nöjda med verksamheten är  
93 procent för samtliga utförare. 
 
Bland verksamhetsområdena är det ”Öppenvård familj” och ”Sysselsättning övriga utförare” 
som har högst andel nöjda brukare, cirka 95 procent har svarat instämmande i påståendet. 
Minst nöjda är brukarna inom ”Boenden övriga utförare”, där 80 procent svarat att påståendet 
stämmer.   
 
Figur 27 | Jag är som helhet nöjd med verksamheten.  
Andel (%) som har tagit ställning till påståendet fördelat efter verksamhetsområde. 
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Figur 28 | Jag skulle rekommendera en vän som befann sig i en liknande situation att kontakta 
verksamheten. Andel (%) som har tagit ställning till påståendet fördelat efter verksamhetsområde. 
 

 
 
De flesta brukare instämmer minst delvis (svarsalternativ 3 och högre) i att de skulle 
rekommendera en vän i en liknande situation att kontakta verksamheten. Totalt för samtliga 
utförare är andelen 98 procent av de svarande. Andelen som svarat något av de två mest 
positiva alternativen och således anser att påståendet stämmer är 93 procent.  
 
Jämförs verksamhetsområdena är det brukarna inom ”Sysselsättning kommunala utförare”, 
”Öppenvård familj” och ”Öppenvård missbruk” som i störst utsträckning instämmer i att de 
skulle rekommendera en vän att kontakta verksamheten, mer än 94 procent. 
 
Totalt sett är andelen godkända svar (3+4+5) nära nog lika stora för de båda 
helhetsomdömesfrågorna, drygt 98 procent i båda fallen. De kommunala utförarna ligger 
något högre i genomsnitt.  
 
Figur 29 | Helhetsomdöme efter fråga och verksamhetsområde, andel (%) godkända svar. 
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Figur 30 | Service och information efter fråga och verksamhetsområde, andel (%) godkända svar 
(3+4+5) på den femgradiga skalan) 

 

 
 
Kontaktet med verksamheten har lett till förbättringar 
 
I enkäten fick brukarna även ta ställning till om de anser att kontakten med verksamheten lett 
till förbättringar för dem själva/deras familj. 94 procent av brukarna har angett ett godkänt 
svar på frågan. De tycker alltså att påståendet stämmer som minst delvis (svarsalternativ 3 
eller högre). Andelen som angett något av de två mest positiva svarsalternativen och 
instämmer i att kontakten lett till förbättringar är 83 procent.  
 
Bland verksamhetsområdena är det ”Sysselsättning kommunala utförare” tillsammans med 
”Öppenvård missbruk” vars brukare till störst del anser att kontakten med verksamheten lett 
till förbättringar, 86 procent av brukarna har här angett något av de två mest positiva 
svarsalternativen. Vid ”Boenden övriga utförare” anser 72 procent av brukarna att kontakten 
har lett till förbättringar.  
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Figur 31 | Kontakten med verksamheten har lett till förbättringar för mig och/eller min familj. 
Andel (%) efter verksamhetsområde. 
 

 
 
 
Integrationsenheten (verksamhetsområde Flyktingmottagande) fick en annan fråga, anpassad till den egna verksamheten.  
 
 
I följande spindeldiagram (fig 32) redovisas inom vilka områden som förbättringar har skett i 
och med kontakten med verksamheten. Inte så överraskande skiljer sig svaren till stor del 
mellan de olika verksamhetsområdena beroende på deras inriktning.  
 
Inom verksamhetsområdet ”Boenden” är det främst inom missbruk, bostad, familj och 
ekonomi som förbättringar har skett. Förbättringar inom området missbruk och familj är 
framförallt bland kommunala utförare.  
 
Inom verksamhetsområdet ”Sysselsättning” är det främst inom arbete och studier som 
brukarna har upplevt förbättringar. Variationerna mellan kommunala respektive övriga 
utförare kan framförallt hänföras till att det är olika inriktningar för de olika verksamheterna. 
 
Inom verksamhetsområdena ”Öppenvård familj” och ”Råd och stöd övriga utförare” handlar 
det i princip uteslutande om förbättringar inom familj och barn. Inom ”Råd och stöd 
missbruk” upplever nästan samtliga förbättringar inom just missbruk men även inom 
områdena familj, fritid och ekonomi.  
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Figur 32 | Om kontakten har lett till förbättringar, inom vilket/vilka av nedanstående områden har 
förbättringar skett?  
Andel (%) efter verksamhetsområde. (Endast personer som svarat alternativ 3-5 på frågan om 
Kontakten har lett till förbättringar ingår.)  
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Extra frågor kring bemötande 
Även år 2014 ställdes ett antal kompletterande frågor om personalens bemötande efter en 
särskild beställning från Individ- och familjenämnden. På samma sätt som flertalet av de 
övriga frågorna användes här en instämmandeskala mellan 1 och 5, där 1 står för ”Instämmer 
inte alls” och 5 motsvarar ”Instämmer helt”. Vet ej och ej svar ingår inte i basen för 
procentberäkningen. 
 
Den första frågan gällde huruvida personalen uppträder på ett trevligt sätt. Sammantaget 
instämmer 95 procent av brukarna i detta. De flesta verksamheterna ligger högt, med över  
90 procent i instämmande. ”Flyktinmottagande” ligger något lägre, strax på 82 procent i 
instämmande. Ingen ligger under 80 %. 
 
Figur 33 | Personalen uppträder på ett trevligt sätt 
 

 
 
 
På frågan om personalen visar respekt för brukaren och dennes situation instämmer  
94 procent av brukarna. Även här ligger många av verksamheterna över 90 procent i 
instämmande.   ”Flyktinmottagande” och ”Boende övriga utförare” ligger under 80” procent  
i instämmande. 
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Figur 34 | Personalen visar respekt för mig och min situation 
 

 
 
Även på frågan om personalen tar brukaren på allvar ser vi ett mycket högt instämmande, 
totalt 94 procent av brukarna. Mönstret är det samma som för de övriga frågorna om 
bemötande, många verksamheter ligger omkring 90 procent. De olika boendena ligger något 
lägre och har fler som är aktivt missnöjda och inte instämmer i påståendet.  
 
Figur 35 | Personalen tar mig på allvar 
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Figur 36 | Jag känner förtroende för personalen 
 

 
 
Den absoluta merparten av brukarna känner stort förtroende för personalen. Totalt har  
92 procent angett att de instämmer i påståendet. Allra högst instämmande har 
verksamhetsområdet ”Öppenvård familj” med 96 procent i instämmande. 
 
 
Figur 37 | Extra frågor om bemötande efter verksamhetsområde, andel (%) godkända svar (3+4+5) 
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Figur 38 | Extra frågor om bemötande efter verksamhetsområde, andel (%) godkända svar (3+4+5) 
 

 
 

Extra frågor kring Internetanvändning 
 
Figur 39 | Extra frågor om man använder internet. Efter verksamhetsområde, andel (%) 
 

 
 
Det är hög användningsgrad av internet via dator och mobiltelefon. Mellan 55 och  80 procent  
använder internet via dator. Däremot är internetanvändningen lägre för de olika boendena. 
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Extra frågor för familjerådgivning 
Vilken kommun bor du i? Antal  Andel 
Västerås 97 89% 
Hallstahammar 10 9% 
Surahammar 0 0% 
Annan kommun 2 2% 
Totalt 109 100% 

 
Hur många samtal (inklusive detta ) har du  
haft med familjerådgivningen under denna 
samtalsserie 

Antal Andel 

1 samtal 27 25% 
2-5 samtal 42 40% 
6-8 samtal 19 18% 
9-12 samtal 9 8% 
13-15 samtal 2 2% 
16 eller fler samtal 7 7% 
Totalt 106 100% 

 
Kontakten med familjerådgivningen har lett till 
att min situation har förbättrats när det gäller 
parrelation 

Antal Andel 

Stämmer inte alls      1 0 0% 
                                  2 2 3% 
                                  3 22 30% 
                                  4 30 41% 
Stämmer helt             5 19 26% 
Totalt 73 100% 
Godkända svar 3+4+5  97% 
Instämmande svar 4+5  67% 

 
Kontakten med familjerådgivningen har lett till 
att min situation har förbättrats när det gäller 
familjerelation 

Antal Andel 

Stämmer inte alls      1 0 0% 
                                  2 3 5% 
                                  3 16 26% 
                                  4 25 41% 
Stämmer helt             5 17 28% 
Totalt 61 100% 
Godkända svar 3+4+5  95% 
Instämmande svar 4+5  69% 
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Kontakten med familjerådgivningen har lett till 
att min situation har förbättrats när det gäller 
föräldraskapet 

Antal Andel 

Stämmer inte alls      1 0 0% 
                                  2 3 6% 
                                  3 13 26% 
                                  4 21 42% 
Stämmer helt             5 13 26% 
Totalt 50 100% 
Godkända svar 3+4+5  94% 
Instämmande svar 4+5  68% 

 
Kontakten med familjerådgivningen har lett till 
att min situation har förbättrats när det gäller 
kommunikation 

Antal Andel 

Stämmer inte alls      1 1 1% 
                                  2 1 1% 
                                  3 20 29% 
                                  4 27 39% 
Stämmer helt             5 20 29% 
Totalt 69 100% 
Godkända svar 3+4+5  98% 
Instämmande svar 4+5  68% 

 
Kontakten med familjerådgivningen har lett till 
att min situation har förbättrats när det gäller 
konfliktlösning 

Antal Andel 

Stämmer inte alls      1 0 0% 
                                  2 3 5% 
                                  3 17 28% 
                                  4 28 47% 
Stämmer helt             5 12 20% 
Totalt 60 100% 
Godkända svar 3+4+5  95% 
Instämmande svar 4+5  67% 

 
För samtliga bemötande frågor är det i genomsnitt 68 procent av brukarna som instämmer 
(4+5). Andel med godkända svar är hög och ligger mellan 94 procent och 98 procent. De 
flesta brukare (75 procent) har haft minst 2 eller flera samtal med familjerådgivningen, 25 
procent av brukarna har bara haft ett samtal. Merparten dvs 89 procent är Västeråsare. 
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Extra frågor för Integration 
Jag känner mig delaktig i 

samhällsorienteringskursen 
Antal Andel 

Stämmer inte alls      1 1 2% 
                                  2 2 3% 
                                  3 10 16% 
                                  4 28 44% 
Stämmer helt             5 23 36% 
Totalt 64 100% 
Godkända svar 3+4+5  95% 
Instämmande svar 4+5  80% 

 
Vad är viktigast för att du ska känna dig nöjd med vår verksamhet? 

Att personalen tar hänsyn till mina åsikter  Antal Andel 
Ja 31 42% 
Nej 42 58% 
Totalt 73 100% 
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Bilaga 
Prioritering 
I enkäten fick brukarna även ange vilka av de frågor enkäten tagit upp som är viktigast för att 
de ska känna sig nöjda med verksamheten. I tabellen på nästa sida framgår att brukarna anser 
det vara viktigast att personalen är intresserad och lyssnar, följt av att personalen är kunnig. 
Därefter följer att tiderna då brukarna har möjlighet att träffa personalen är bra och det ska 
vara lätt att komma i kontakt med verksamheten.  Att relativt få svarat att en fråga hör till de 
viktigaste behöver emellertid inte betyda att brukarna tycker frågan är oviktig. Snarare är det 
så att andra frågor har större betydelse för om brukaren ska känna sig nöjd med verksamheten. 
 

Genom att redovisa påståendenas betydelse för brukarna i samma diagram som instämmandet 
för respektive påstående får man en prioriteringsmatris. Linjerna i diagrammet som 
tillsammans bildar fyra kvadranter utgörs av frågornas genomsnittliga instämmande och 
betydelse.  
 
Prioriteringsmatrisen läses på följande sätt:  
Bevara  Här återfinns frågor med relativt höga ”betyg” men med mindre betydelse för hur 

nöjda brukarna totalt sett är med verksamheten. Det är viktigt att sträva efter att 
behålla brukarnas nöjdhet på dessa faktorer men de behöver inte prioriteras i 
förbättringsarbetet. 

 

Förbättra om möjligt Här hamnar frågor som relativt sett har både höga ”betyg” och stor betydelse. Frågor 
som har höga betyg och stor betydelse är det viktigt att ha fokus på eller förbättra om 
möjligt. 

 

Lägre prioritet Frågor med relativt låga ”betyg” men med mindre betydelse för brukarna. Frågor i 
denna kvadrant är något mindre viktiga att förbättra än övriga. 

 

Prioritera Här hamnar frågor med relativt sett låga ”betyg” men med stor betydelse för att 
brukarna ska vara nöjda med verksamheten. Det är i första hand dessa frågor som bör 
prioriteras i förbättringsarbetet. 

 
I prioriteringsmatrisen kan man utläsa att den fråga som totalt sett bör prioriteras är hjälp eller 
stöd fås inom rimlig tid samt att tider då man har möjlighet att träffa personal kan förbättras. 
Detta eftersom det är färre som instämmer i dessa påståenden relativt övriga påståenden 
samtidigt som många anser att frågorna hör till dem som är viktigast för hur nöjda de totalt 
sett är med verksamheten.  
 
De aspekter som både har fått höga betyg och anses ha en stor betydelse för hur brukarna 
uppfattar verksamheten är att personalen är kunnig, har tillräckligt med tid och att de lyssnar 
på besökarna. Dessa aspekter kan förbättras om det är möjligt eller bevakas så att nöjdheten 
inte försämras, men är alltså redan väl uppfyllda.  
 
De aspekter som har fått ett högt instämmande men inte bedöms ha så stor betydelse för 
helhetsomdömet är att personalen passar tider för möten, att man känner sig delaktig i 
planeringen som görs samt att informationen från personalen är tydlig samt personalen tar 
hänsyn till brukarnas önskemål. Även om aspekterna har en lägre betydelse är det dock viktigt 
att försöka bevara de höga betygen.   
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De aspekter som bedöms ha lägre prioritet, i det att de både har en relativt sett lägre betydelse 
och ett lägre instämmande är att brukarna anser att de får den information som de behöver och 
den närliggande aspekten att lokalerna ligger bra till.  
 
 
Figur 30 | Prioriteringsmatris, totalt samtliga utförare 
 

 
 

 Bevara Betydelse ** Instämmer * 
F6 Personalen passar tider för möten 13% 94% 
F7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 32% 91% 

F8 Jag känner mig delaktig i den planering som gäller 
mig/min familj 28% 91% 

F12 Den information jag får från personalen är tydlig 25% 91% 
 Förbättra om möjligt//Bevaka   
F4 Personalen har tillräckligt med tid för mig 36% 91% 
F5 Personalen är intresserad och lyssnar på mig 62% 93% 
F9 Jag upplever att personalen är kunnig 58% 92% 
 Prioritera   
F1 Tider då jag har möjlighet att träffa personalen är bra 35% 90% 
F2 Det är lätt att komma i kontakt med verksamheten 33% 90% 
F10 Hjälp eller stöd fås inom rimlig tid 32% 89% 
 Lägre prioritet   
F3 Verksamhetens lokaler ligger bra till 21% 86% 
F11 Jag får den information jag tycker att jag behöver 23% 88% 

 
       *Instämmande = Andelen som svarat alternativ 4+5 på påståendet 
       ** Betydelse = Andelen som svarat att frågan hör till de som är viktigast för att de ska vara nöjda med verksamheten  
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Bilaga: Enkäter och följebrev 
Grundversion 
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