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Förord 
I FoU Socialtjänsts uppdrag ingår att stödja Uppsala läns kommuner med systematisk uppföljning. Syste-

matisk uppföljning är ett bland flera sätt att kvalitetssäkra socialtjänstens arbete. På nationell nivå, med stöd 

av Socialstyrelsen och SKR, genomförs ett flertal systematiska uppföljningar av socialtjänstens verksamhet, 

vissa från ett brukarperspektiv. Uppföljningarna saknar dock brukarnas perspektiv på själva biståndshand-

läggningen. För att komplettera information som samlas in på den nationella nivån publicerar därför FoU 

Socialtjänst – på initiativ av länets kommuner – sedan 2019 en brukarundersökning om biståndshandlägg-

ningen i Uppsala län.   

Ett kontinuerligt arbete med att höja svarsfrekvensen har pågått sedan undersökningen först introducerades. 

En glädjande nyhet för i år är att kommunerna för första gången fått in tillräckligt med svar på LSS-enkäten för 

att en sammanställning på länsnivå ska vara möjlig.  

Eva Köpman Hagström 

Verksamhetschef FoU Socialtjänst och angränsade sjukvård, Region Uppsala  

Uppsala, februari 2022
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Bakgrund 
Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

följer krav på att utöva egenkontroll för den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt Lag (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den 

omfattning som krävs för att verksamhetens kvalitet ska kunna säkras.1  

Till sin hjälp har landets socialtjänster bland annat nationella kvalitetsregister och enkätundersökningar i 

Socialstyrelsens datainsamling Öppna Jämförelser. De uppgifter som insamlas i Öppna Jämförelser rör sam-

tidigt i låg utsträckning den enskilde omsorgsanvändarens syn på myndighetsutövningen. Myndighetsutöv-

ningen inom äldre- och funktionshinderomsorg behöver således genomföra egna datainsamlingar för att 

kunna kvalitetssäkra sin verksamhet i frågor som gäller till exempel information, tillgänglighet, bemötande 

och den enskildes möjlighet till delaktighet och måluppfyllelse. Sedan hösten 2019 har därför flertalet av 

länets kommuner – med stöd av FoU Socialtjänst – genomfört en årlig gemensam brukarundersökning till 

omsorgsanvändare inom verksamheternas äldre- och funktionshinderomsorg.2 Denna rapport är en samman-

ställning av resultaten.  

Genomförande över tid  
Brukarundersökningen genomförs sedan starten år 2019 genom att en enkät med frågor på teman tillgänglig-

het, bemötande och delaktighet samt måluppfyllelse distribueras till de personer som sökt insatser eller vars 

insatser följts upp under mätperioden. Distributionen sker antingen vid ett personligt möte eller genom att 

enkäten postas till den enskildes bostad och i samband med utlämnandet av enkät informeras den enskilde 

om undersökningen, att deltagandet är frivilligt och anonymt samt sista svarsdatum. Den enkät som används 

är framtagen av länets nätverk för chefer till bistånds- och LSS-handläggare i samarbete med FoU Socialtjänst 

och bygger på för kommunerna gemensamma frågeställningar.3 

Undersökningen har utvecklats av kommunerna under de tre år som data samlats in. Vid det första under-

sökningsåret 2019 lämnades enkäten ut till de personer som uppfyllde kriterierna:  

• erhållit ett insatsbeslut enligt SoL eller LSS alternativt ansökt om insatser enligt samma lagar

• sökt eller erhållit insatser som ges inom ramen för funktionshinderområdet och/eller äldre omsorgs-

området, och

• i samband med mottagandet av enkät träffat handläggare vid fysiskt möte (hembesök, på sjukhus,

på kontoret etcetera) under aktuell mätperiod.

1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 4 kap. 2 §. 

2 Under år 2019 deltog kommunerna Enköping, Heby, Knivsta, Tierp, Östhammar och Älvkarleby. Under år 2020 deltog även Uppsala 
medan Tierp stod över. Under år 2021 har Enköping, Heby, Knivsta, Tierp och Älvkarleby deltagit. 

3 För 2021 års enkäter, se bilaga 1. 
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Handläggares arbetssätt har sedan dess förändrats och sedan år 2020 har kriteriet om fysisk kontakt under 

mätperioden ersatts med en mindre snäv beskrivning. Den enskilde ska numera:   

• i samband med mottagandet av enkät haft kontakt med handläggare (vid hembesök, på sjukhus, på

kontoret, via telefon etcetera) under aktuell mätperiod där kontakten inneburit ett utredande eller

uppföljande samtal kring sökta och/eller beviljade insatser (kontakt enbart för tidsbokning eller

liknande omfattades inte).

Även enkäten har utvecklats sedan undersökningens start. Vid 2019 och 2020 års undersökning fanns enkäten 

i två versioner; en för personer som ansökt om eller beviljats bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, och 

en för personer som ansökt om eller beviljats insatser med stöd av lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. Nytt för 2021 års undersökning, i ett försök att öka svarsbenägenheten, är att 

respektive enkät kan besvaras elektroniskt samt att enkäterna även finns i en förenklad form anpassad för 

personer med nedsatta kognitiva funktioner och därmed i behov av förenklad enkät för att kunna delta i 

undersökningen.4 

Några frågor i ordinarie enkät har även förändrats inför 2021 års undersökning i syfte att förtydliga enkät och 

därmed om möjligt öka svarsbenägenheten. Frågan ”Hur nöjd eller missnöjd är du med omfattningen av 

information du fått av handläggaren?” har för 2021 ersatts med frågan ”Hur relevant är den information du fått 

av handläggaren?” och frågan ”Hur stor förståelse visar handläggaren för din situation?” lyder i 2021 års upp-

laga ”Visar handläggaren att denne förstår din situation?”. Svarsalternativen har även ändrats för att spegla 

frågornas formulering. Svarsalternativ har också omformulerats på frågan ”Hur nöjd eller missnöjd är du med 

handläggarens bemötande?” och för frågan ”Fick du det stöd du ansökt om?” har svarsalternativet ”Har inte 

fått beslut än” lagts till. Ordningsföljden har även ändrats för några frågor.  

Nytt för 2021 års undersökning är även det informationsbrev som handläggarnas chefer kunde lämna ut till 

omsorgsverksamhet inför undersökningsperiodens start.5 I brevet informerades omsorgspersonal om brukar-

undersökningen och att de gärna fick prata om undersökningen med den enskilde samt erbjuda sin hjälp 

genom att exempelvis läsa frågorna och kryssa för de svarsalternativ som den enskilde valt. Även denna 

förändring genomfördes i syfte att höja svarsfrekvensen.  

Även undersökningsperioden har ändrats sedan start. Vid 2019 års undersökning genomfördes datainsam-

lingen under en tvåveckorsperiod i oktober. Vid 2020 års datainsamling förlängdes undersökningsperioden till 

en månad för att om möjligt få in en större datamängd. Samtidigt förlades undersökningen till november 

månad av verksamhetspraktiska skäl. Mängden inkomna LSS-enkäter har dock varit låg och inför 2021 års 

undersökning förlängdes undersökningsperioden ytterligare, från 1 september till 30 november. Undersök-

ningen för SoL-enkät genomfördes däremot under en månads tid, denna gång under oktober.  

4 Den förenklade enkäten har utarbetats av FoU Socialtjänst i samråd med Habiliteringen, Region Uppsala. FoU Socialtjänsts LSS-
inflytandegrupp med brukarrepresentanter har fungerat som referensgrupp. För förenklad enkät, se bilaga 1. 
5 Informationsbrevet är utarbetat av FoU Socialtjänst i samarbete med länsnätverk för chefer till bistånds- och LSS-handläggare. För 
informationsbrev, se bilaga 2. 
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2021 års datainsamling 
I 2021 års brukarundersökning deltog Enköpings, Heby, Knivsta, Tierps och Älvkarleby kommun. Totalt ge-

nererade undersökningen 261 inkomna svar på de fyra olika enkäterna; Enköpings kommun distribuerade 281 

enkäter och mottog 65 svar, Heby kommun distribuerade 199 enkäter och mottog 112 svar, Knivsta kommun 

distribuerade 40 enkäter och mottog 25 svar, Tierps kommun distribuerade 283 enkäter och mottog 37 svar 

och Älvkarleby kommun distribuerade 67 enkäter och mottog 22 svar. Heby kommun, den till invånarantalet 

näst minsta kommunen i länet,6 fick således in flest svar medan Knivsta kommun har högst svarsfrekvens. Se 

tabell 1. Av tabell 1 följer även att de flesta svarande i 2021 års undersökning är i åldern 65 år och äldre och att 

kvinnor står för drygt 56 % av svaren och männen för drygt 43 %. De flesta svaren kommer därmed från äldre-

omsorgens kundgrupp där kvinnor även i nationella data är överrepresenterade.7

Tabell 1. Antal svarade sett till åldersgrupp, kön och kommuntillhörighet – samtliga svarande 

Kommun Ålder 18–21 Ålder 22–40 år Ålder 41–64 år Ålder 65–80 år Ålder 81 år och 
äldre 

Totalt Svars- 
frekvens 

Andel (%) 
Varav 
kvinnor 

Varav  
män 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Varav 
kvinnor 

Varav  
män 

Varav 
kvinnor 

Varav  
män 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Varav 
annat/  
Vill ej 
svara/ 
Uppgift 
saknas  

Enköping 2 1 6 4 7 4 7 10 12 10 34 29 2 65/281 (23) 

Heby 1 2 3 3 11 6 14 14 36 19 65 44 3 112/199 (56) 

Knivsta 0 0 0 3 5 2 4 4 4 3 12 13 0 25/40 (63) 

Tierp 0 0 1 1 4 4 6 4 9 8 20 17 0 37/283 (13) 

Älvkarleby 1 0 0 1 0 2 7 3 6 2 14 8 0 22/67 (33) 

Totalt 4 3 10 12 27 18 38 35 67 42 145 111 5 261/870 
(30) 

I enkäterna kan uppgiftslämnaren notera om enkäten besvarats av den enskilde själv, av den enskilde med 

stöd av anhöriga eller annan person som är behjälplig, undantaget de förenklade enkäterna som i språk 

vänder sig direkt till den enskilde med förhoppningen att enkäten ska besvaras av den enskilde själv. Vid 2021 

års datainsamling bedöms drygt två av tre enkäter ha bevarats av den enskilde på egen hand. Se diagram 1. 

Nytt för 2021 års undersökning var möjligheten att svara på ordinarie SoL- och LSS-enkät digitalt genom att 

skriva av en länk från erhållen pappersenkät. Av de totalt 261 inkomna svaren lämnades enbart nio svar på 

detta sätt. Möjligheten har med andra ord inte inneburit en omedelbar succé.  

6 Kommunstorlek per 30 juni 2021 i hundratal: Enköping 46 800, Heby 14 200, Håbo 22 200, Knivsta kommun 19 300, Tierp 21 400, Uppsala 
234 300, Älvkarleby 9 600, Östhammar 22 400. Se https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-
sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/forsta-halvaret-
2021/  Uppgift hämtad 2022-02-08. 

7 https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/socialtjanstinsatser-till-aldre/ Uppgift hämtad 2021-01-29.  

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/forsta-halvaret-2021/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/forsta-halvaret-2021/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/forsta-halvaret-2021/
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Trots de ansträngningar som genomförts för att få in en större datamängd innebär 2021 års datainsamling i 

jämförelse med 2020 års undersökning ett minskat underlag, då färre kommuner deltagit, samt att den 

sammantagna svarsfrekvensen var lägre i jämförelse med tidigare år. Vid 2019 och 2020 års undersökningar 

inkom för få svar på LSS-enkäten för att data skulle kunna inkluderas i den länsgemensamma samman-

ställningen men svarsfrekvensen för SoL-enkäten var för dessa år 34 % respektive 38,2 %.8 Svarsfrekvensen 

per 2021 års distribuerade SoL-enkäter (både förenklad och ordinarie enkät) är låga 32,1 %. 

8 Så tycker man om biståndshandläggningen i Uppsala län 2019, Region Uppsala, februari 2020 samt Så tycker man om biståndshand-
läggningen i Uppsala län 2020, Region Uppsala, februari 2021. 

Enköping Heby Knivsta Tierp Älvkarleby
Annan 0 0 0 0 0

Svar saknas 2 0 1 0 0

Jag själv 43 77 15 24 11

Anhörig 7 5 3 9 4

Jag själv med hjälp av någon 11 24 6 3 4

God man/Förvaltare 2 6 0 1 3
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Diagram 1. Antal svarande per kommun
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Resultat 

I denna rapport presenteras resultat från 2021 års enkätundersökning i fyra avsnitt. 

• Så tycker man om biståndshandläggningen 2021: Ordinarie SoL-enkät. Här presenteras data från 2021

års inkomna svar på ordinarie SoL-enkät. Resultaten redovisas på kommun- och länsnivå.

• Så tycker man om biståndshandläggningen 2021: Förenklad SoL-enkät. Här presenteras data från 2021 

års inkomna svar på förenklad SoL-enkät som förmedlats till personer som bedömts ha en kognitiv

funktionsnedsättning. Data redovisas i jämförelse med inkomna svar på ordinarie SoL-enkät för att

belysa de skillnader i svar som finns mellan de olika enkäterna. Resultaten redovisas på länsnivå.

• Så tycker man om LSS-handläggningen 2021. Här presenteras en sammanställning av data från 2021

års inkomna svar från dels ordinarie, dels förenklad LSS-enkät, på grund av begränsad datamängd.

Resultaten redovisas på länsnivå.

• Så tycker man om biståndshandläggningen 2019 - 2021. Här presenteras resultat från de tre under-

sökningsåren 2019, 2020 och 2021. Resultaten redovisas på länsnivå.

I samtliga avsnitt redovisas resultaten utifrån den tematik som lyfts i enkäterna; Tillgänglighet, Bemötande 

och delaktighet samt Måluppfyllelse. Även parametrar som kön, ålder och svarande klarläggs.  
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Så tycker man om biståndshandläggningen 2021: 
Ordinarie SoL-enkät 
2021 års brukarundersökning genererade totalt 172 inkomna svar på ordinarie SoL-enkät och underlaget 

skiljer sig markant åt mellan kommunerna. Enköpings kommun distribuerade 134 enkäter och mottog 36  

svar, Heby kommun distribuerade 127 enkäter och mottog 70 svar, Knivsta och Tierps kommun mottog 18 

respektive 29 svar (oklart antal distribuerade enkäter) och Älvkarleby kommun distribuerade 54 enkäter och 

mottog 19 svar. Se tabell 2. Av tabellen följer även att de allra flesta svarande var i åldern 65 och äldre och att 

kvinnor stod för drygt 55% av svaren och männen för drygt 43%.  

Eftersom dataunderlaget från de olika kommunerna skiljer sig åt presenteras undersökningens resultat i 

andelar (%) för att möjliggöra jämförelser mellan kommunerna. Undersökningens resultat presenteras även 

på länsnivå där länets resultat är ett genomsnittsvar för de fem kommuner som deltagit i undersökningen 

detta år.  

Tabell 2. Antal svarade sett till åldersgrupp, kön och kommuntillhörighet – ordinarie SoL-enkät 

Kommun Ålder 22–40 år Ålder 41–64 år Ålder 65–80 år Ålder 81 år och 
äldre 

Totalt Svars-
frekvens 
Andel 
(procent) 

Varav 
kvinnor 

Varav män Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Varav 
kvinnor 

Varav  
män 

Varav 
kvinnor 

Varav  
män 

Varav 
kvinnor 

Varav  
män 

Varav annat/  
Vill ej svara/ 
Uppgift saknas 

Enköping 1 0 1 3 6 10 9 6 17 19 0 36/134 
(27) 

Heby 0 0 3 3 9 11 29 12 41 26 3 70/127 
(55) 

Knivsta 0 1 3 2 4 3 3 2 10 8 0 189 

Tierp 0 0 0 3 6 4 8 8 14 15 0 299 

Älvkarleby 0 0 0 1 7 3 6 2 13 6 0 19/54 (35) 

Totalt 1 1 7 12 32 31 55 30 95 74 3 1729 

Tillgänglighet 
2021 års enkät innehöll tre frågor som berörde temat tillgänglighet. I diagram 2 redovisas svar på frågan ”Hur 

lätt eller svårt är det att få kontakt med handläggaren (till exempel via telefon, sms eller e-post)?”  I genomsnitt 

uppgav näst intill nio av tio svarande att det var ”mycket lätt” eller ”ganska lätt” att komma i kontakt med 

handläggaren och flest nöjda svarande återfinns i Enköpings och Knivsta kommun. Skillnaderna mellan 

kommunerna är dock små.  

Av diagrammet följer även att i genomsnitt var elfte svarande uppgav att det var ”ganska” eller ”mycket svårt” 

att komma i kontakt med handläggaren och störst missnöje fanns bland svarande från Heby kommun.  

9 Uppgift om antal distribuerade enkäter saknas. 
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I diagram 3 redovisas svar på frågan ”Hur lätt eller svårt är det att förstå den information du fått av hand-

läggaren?” Här uppgav mer än i genomsnitt nio av tio svarande att det var ”mycket lätt” eller ”ganska lätt” att 

förstå informationen från handläggaren och flest nöjda svarande återfinns i Enköpings kommun.  

På samma sätt som information behöver vara begriplig behöver information vara relevant. Enkäten omfattade 

därför frågan ”Hur relevant är den information du fått av handläggaren?” och svaren redovisas i diagram 4. Här 

uppgav nära nio av tio svarande att informationen från handläggaren var ”ganska” eller ”mycket relevant” och 

flest nöjda återfinns i Älvkarleby och Heby kommun. Endast ett fåtal svarande uppgav att informationen är 

”ganska” eller ”mycket irrelevant.”  

Enköping Heby Knivsta Tierp Älvkarleby Uppsala län
Mycket lätt 39 20 39 38 32 34
Ganska lätt 50 60 50 48 53 52
Ganska svårt 3 13 5 7 10 8
Mycket svårt 5 1 0 0 0 1
Vet inte/ingen åsikt 3 6 5 7 5 5
Svar saknas 0 0 0 0 0 0
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Diagram 2. Att få kontakt med handläggaren

Enköping Heby Knivsta Tierp Älvkarleby Uppsala län
Mycket lätt 53 23 39 52 26 39
Ganska lätt 44 70 50 38 63 53
Ganska svårt 0 4 5 7 11 5
Mycket svårt 3 1 0 0 0 1
Vet inte/ingen åsikt 0 3 5 3 0 2
Svar saknas 0 0 0 0 0 0
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Diagram 3. Att förstå information från handläggaren
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Upplevelsen av informationens begriplighet kan också hänga samman med upplevd relevans. En jämförelse 

av svaren för frågorna ”Hur lätt eller svårt är det att förstå den information du fått av handläggaren?” och ”Hur 

relevant är den information du fått av handläggaren?” redovisas i diagram 5. Data bygger på en samman-

ställning av 2021 års samtliga svar från Heby, Enköpings, Knivsta, Tierps och Älvkarleby kommun. Diagrammet 

visar att de personer som svarat att det är ”ganska lätt” eller ”mycket lätt” att förstå informationen från 

handläggaren samtidigt upplevde informationen som ”ganska” eller ”mycket” relevant och att de personer 

som upplevde det som svårare att förstå handläggarens information också upplevde informationen som 

mindre relevant (därav linjens lutning).  

Enköping Heby Knivsta Tierp Älvkarleby Uppsala län
Mycket relevant 64 29 39 34 37 41
Ganska relevant 19 64 44 48 58 47
Ganska irrelevant 0 4 6 3 0 3
Mycket irrelevant 5 0 0 0 0 1
Vet inte/ingen åsikt 8 3 11 14 5 8
Svar saknas 3 0 0 0 0 1
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Diagram 4. Informationens relevans
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Att förstå information från handläggare

Diagram 5. Begriplighet och informations relevans, Uppsala län
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Sammanfattningsvis visar 2021 års undersökning att flertalet av de svarande både är nöjda med möjligheterna 

att komma i kontakt med handläggare och nöjda med den information som lämnas, med vissa skillnader 

mellan kommunerna. 

Tillgänglighet sett till kön, ålder och svarande 
2021 års undersökning med över 170 svarande från Heby, Enköpings-, Knivsta, Tierps -och Älvkarleby kommun 

möjliggör jämförelser i svar från kvinnor och män, yngre och äldre omsorgsanvändare och svar från den 

enskilde själv i jämförelse med svar upprättade av anhöriga.  

En sammanställning av enkätsvar upprättade av den enskilde själv eller den enskilde med hjälp av annan, visar 

att 87 % av kvinnorna jämfört med 81% av männen uppgav att det är ”ganska lätt” eller ”mycket lätt” att 

komma i kontakt med handläggaren. Denna skillnad finns inte när det gäller förståelsen av den information 

som handläggaren lämnar eller upplevd relevans. I övrigt visar materialet inte på några större skillnader sett 

till vem som lämnat uppgifterna (anhöriga eller den enskilde själv/med hjälp av annan) eller sett till den 

enskildes åldersgrupp bland 65 år och äldre.  

Bemötande och delaktighet 
Enkäten innehöll fyra frågor som berör temat Bemötande och delaktighet. I diagram 6 redovisas svar på frågan

”Visar handläggaren att denne förstår din situation?” Av diagrammet följer att i genomsnitt varannan svarande 

uppgav att handläggaren ”i hög utsträckning” visar förståelse för den enskildes situation. Lägger man därtill 

svarsalternativet ”i ganska hög utsträckning” motsvarar andelen svarande nära nio av tio. Ett mindre antal 

svarande uppgav samtidigt att förståelsen från handläggarens sida är låg och vissa variationer förekommer 

mellan kommunerna. Knivsta kommun har högst andel svarande som uppgav att handläggaren i ”ganska låg” 

eller ”låg utsträckning” visar förståelse för den enskildes situationen, de svarande utgörs dock i detta fall av 

två personer. 

Enköping Heby Knivsta Tierp Älvkarleby Uppsala län
I hög utsträckning 69 26 50 59 58 52
I ganska hög utsträckning 22 63 33 34 26 36
I ganska låg utsträckning 0 6 11 0 0 3
I låg utsträckning/Inte alls 3 1 0 0 5 2
Vet inte/ Ingen åsikt 3 4 5 7 10 6
Svar saknas 3 0 0 0 0 1
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Diagram 6. Handläggarens förståelse för situationen
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Diagram 7 visar svar på frågan ”Frågar handläggaren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna 

förändras?” Här har i snitt sju av tio av de svarande gett uttryck för att handläggaren i ”ganska hög” eller ”hög 

utsträckning” frågar men stora variationer förekommer mellan kommunerna. Högst andel svarande som gett 

uttryckt för denna form av delaktighet återfinns i Enköpings kommun.  Denna fråga är också den i 2021 års 

undersökning där högst andel svarande angett svarsalternativet ”Vet ej/Ingen åsikt”. Detta svar har igenom-

snitt lämnats av mer än var sjunde svarande.   

Att handläggaren frågar efter den enskildes synpunkter innebär samtidigt inte att den enskilde är delaktig i 

beslutsfattandet. Enkäten innehöll därför även frågan ”Hur mycket har du kunnat påverka vilket stöd du 

beviljats från kommunen?”  och svaren redovisas i diagram 8. 

Enköping Heby Knivsta Tierp Älvkarleby Uppsala län
I hög utsträckning 50 14 33 41 37 35
I ganska hög utsträckning 31 54 28 34 26 35
I ganska låg utsträckning 6 29 6 3 5 10
I låg utsträckning/ Inte alls 8 0 6 0 11 5
Vet inte/Ingen åsikt 6 3 22 21 21 15
Svar saknas 0 0 6 0 0 1
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Diagram 7. Handläggarens insamling av uppgifter från den enskilde

Enköping Heby Knivsta Tierp Älvkarleby Uppsala län
Mycket 36 10 33 45 32 31
Ganska mycket 36 49 44 45 53 45
Ganska lite 11 36 11 0 5 13
Inte alls 3 3 0 0 0 1
Vet inte/ Ingen åsikt 11 3 11 10 10 9
Svar saknas 3 0 0 0 0 1
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Diagram 8. Möjlighet att påverka valet av insatser
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Av diagrammet följer att i genomsnitt tre av fyra av de svarande uppgav att den enskilde omsorgsanvändaren 

”mycket ”eller ”ganska mycket” kunnat påverka valet av de insatser som handläggaren sedan beviljar. Flest 

nöjda återfinns i Tierps kommun. I genomsnitt var sjunde svarande uppgav samtidigt att den enskilde ”ganska 

lite” eller ”inte alls” kan påverka valet av det stöd kommunen beviljat. Underlaget är intressant då verksamhet 

enligt socialtjänstlagen ska bygga på respekt för människors självbestämmande (1 kap. 1 § SoL) och lag-

stiftaren även betonat att äldre personer så långt det är möjligt ska kunna välja när och hur stöd och hjälp ska 

ges (5 kap. 5 § SoL).  

Den enskildes upplevda möjligheter av att kunna påverka valet av insatser kan vara avhängigt flera faktorer. 

Diagram 9 visar exempelvis en jämförelse av svaren på frågorna ”Visar handläggaren att denne förstår din 

situation?” och ”Hur mycket har du kunnat påverka vilket stöd du beviljats från kommunen?” Data bygger på en 

sammanställning av 2021 års samtliga svar från Heby, Enköpings, Knivsta, Tierps och Älvkarleby kommun. 

Diagrammet visar att de personer som svarat att handläggaren ”i ganska hög utsträckning” eller ”i hög 

utsträckning” visat förståelse för den enskildes situation samtidigt uppgett att de ”ganska mycket” eller 

”mycket ” kunnat påverka valet av insatser och att de personer som i mindre utsträckning upplevt att 

handläggaren visat förståelse för situationen också uppgett att de ”ganska lite” eller ”inte alls” kunnat påverka 

valet av insatser (därav linjens lutning).  

Diagram 10 visar en jämförelse av svaren på frågorna ”Frågar handläggaren efter dina synpunkter på hur din

situation skulle kunna förändras?” och”Hur mycket har du kunnat påverka vilket stöd du beviljats från kom-

munen?”. Även här bygger data på en sammanställning av svar från samtliga svarande i 2021 års undersök-

ning.  Av diagrammet följer att de personer som svarat att handläggaren ”i ganska hög utsträckning” eller ”i 

hög utsträckning” frågat efter den enskildes synpunkter också svarat att de ”ganska mycket” eller ”mycket” 

kunnat påverka valet av insatser och att de personer som i mindre utsträckning upplevt att handläggaren visat 

förståelse för situationen också uppgett att de ”ganska lite” kunnat påverka valet av insatser (därav linjens 

lutning).  

Sammanfattningsvis kan flera faktorer således ha en inverkan på de upplevda möjligheterna till påverkan.  
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Handläggarens förståelse för situationen

Diagram 9. Handläggarens förståelse för situationen och möjligheten att påverka 
valet av insatser
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Enkäten innehöll också en direkt fråga om bemötande: ”Hur nöjd eller missnöjd är du med handläggarens 

bemötande?” och resultatet presenteras i diagram 11. Av diagrammet följer att i genomsnitt fler än nio av tio 

svarande är ”nöjda” eller ”mycket nöjda” med handläggarens bemötande och att flest nöjda återfinns i 

Enköpings – och Tierps kommun. Endast i snitt 3 % är mycket missnöjda med handläggarens bemötande.  

Diagram 12 visar svar på frågan ”Fick du det stöd du ansökt om?” I genomsnitt tre av fyra svarande har enligt 

egen utsago beviljats insatser enligt ansökan. 
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Handläggarens insamling av synpunkter från en enskilde

Diagram 10. Handläggarens insamling av uppgifter från den enkilde och möjligheten 
att påverka valet av insatser

Enköping Heby Knivsta Tierp Älvkarleby Uppsala län
Mycket nöjd 72 31 67 69 58 59
Nöjd 25 67 22 28 32 35
Missnöjd 3 0 6 0 5 3
Mycket missnöjd 0 0 0 0 0 0
Vet inte/Ingen åsikt 0 1 6 3 5 3
Svar saknas 0 0 0 0 0 0
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Diagram 11. Handläggarens bemötande
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Vid jämförelse mellan beslutets form (bifall, delvis bifall och avslag) och upplevelsen av att ha kunnat påverka 

valet av insatser, visar 2021 års undersökning, sett till samtliga svarande i Enköpings-, Heby-, Knivsta, Tierps- 

och Älvkarleby kommun som hade kunskap om beslutets form, att 81 % av de som svarat att de beviljats 

insatser enligt ansökan samtidigt upplevt att de ”mycket” eller ”ganska mycket” kunnat påverka valet av 

insatser. Motsvarande andel bland de som delvis beviljats sökt insats är 50 % och bland de som fått avslag  

33 %. Se tabell 3. En jämförelse mellan beslutets form och upplevt bemötande från handläggarens sida visar 

att de svarande som beviljats sökt insats också i större utsträckning är ”mycket nöjda” med handläggarens 

bemötande, jämfört med de svarande som fått avslag eller delavslag. Få av de som fått avslag eller delavslag 

är samtidigt missnöjda med handläggarens bemötande.  Se tabell 4. 

Tabell 3. Beslutets form och upplevd möjlighet 
att kunna påverka valet av insatser, andel i 
procent. 

Möjlighet att 
påverka valet av 
insatser 

Beslutets form 
Bifall Delvis 

bifall 
Avslag 

Mycket 33 5 0 

Ganska mycket 48 45 33 

Ganska lite 15 35 33 

Inte alls 0 5 17 

Vet inte/ingen åsikt 4 10 17 

Tabell 4. Beslutets form och upplevelser av 
handläggarens bemötande, andel i procent.   

Handläggarens 
bemötande 

Beslutets form 
Bifall Delvis 

bifall 
Avslag 

Mycket nöjd 61 20 33 

Nöjd 38 70 66 

Missnöjd 0 10 0 

Mycket missnöjd 0 0 0 

Vet inte/ingen åsikt 2 0 0 

Bemötande och delaktighet sett till kön, ålder och svarande 
En sammanställning av 2021 års samtliga enkätsvar upprättade av den enskilde själv eller den enskilde med 

hjälp av annan, visar att 76 % av kvinnorna jämfört med 67 % av männen uppgav att handläggaren i ”ganska 

hög” eller ”hög utsträckning” frågar efter dennes synpunkter på hur situationen skulle kunna förändras. 

Motsvarande skillnader mellan kvinnor och män finns inte sett till upplevelser av bemötande, handläggarens 

förståelse för situationen och möjligheten att påverka valet av insats.  

Enköping Heby Knivsta Tierp Älvkarleby Uppsala län
Ja 69 80 83 83 63 76
Nej 0 4 0 0 16 4
Delvis 11 16 6 3 16 10
Har inte fått beslut än 11 0 0 7 0 4
Vet inte/ Ingen åsikt 8 0 11 7 5 6
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Diagram 12. Bifall
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I jämförelse med den enskilde själv uppgav nära samtliga svarande anhöriga att handläggaren i ”ganska hög” 

eller i ”hög utsträckning” visar förståelse för den enskildes situation (85 % respektive 96 % av de anhöriga). 

Anhöriga uppgav även i något högre utsträckning än den enskilde själv, att den enskilde ”ganska mycket” eller 

”mycket” kunnat påverka valet av insats (anhöriga 74 %, den enskilde själv med eller utan hjälp av annan 

69 %). Anhöriga var även mer nöjda med handläggarens bemötande jämfört med den enskilde själv (100 % 

jämfört med 95 %).  

Skillnader kan även skönjas mellan åldersgruppen 65–80 år och åldersgruppen 81 och äldre där de allra äldsta 

i en lägre grad uppgav att handläggaren frågar efter den enskildes synpunkter på hur situationen skulle kunna 

förändras (84 % jämfört med 64 %). En lägre andel av de allra äldsta uppgav också att de ”ganska” eller 

”mycket” kunnat påverka vilket stöd som beviljats från kommunen (73 % jämfört med 69%).    

Måluppfyllelse 
Enkäten innehöll två avslutande frågor på temat Måluppfyllelse. Av enkäten framgick information att dessa 

frågor enbart skulle besvaras av personer som haft insatser i minst tre månader. I 2021 års undersökning inkom 

totalt 146 svar varav 22 svar var från Enköpings kommun, 69 svar från Heby kommun, 14 svar från Knivsta 

kommun, 23 svar från Tierps kommun och 18 svar från Älvkarleby kommun. Datamängden är följaktligen 

något lägre för detta avslutande tema.  

I Diagram 13 redovisas svar på frågan ”Vilken betydelse har det stöd du beviljats haft för dig?” I genomsnitt fyra 

av fem svarande skattar insatsens betydelse som ”stor” eller ”helt avgörande.” En av tio har samtidigt svarat 

att insatsen ”varken har stor eller liten betydelse.”  Endast en person uppgav att erhållen insats hade ”liten 

eller ingen betydelse.”  
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Det kan finnas flera förklaringar till varför den enskilde skattar insatsens betydelse som avgörande eller inte. 

En av dessa kan vara den enskildes upplevda möjlighet att påverka valet av insats. En jämförelse av svaren för 

frågorna ”Hur mycket har du kunnat påverka vilket stöd du beviljats?” och ”Vilken betydelse har det stöd du 

beviljats haft för dig?” redovisas i diagram 14. Data bygger på en sammanställning av svar från samtliga 

svarande i 2021 års undersökning. Diagrammet visar att de personer som uppgett sig haft få eller inga möjlig-

heter till att påverka valet av insats samtidigt tillskrivit insatsen stor betydelse och att de personer som upplevt 

sig haft stora möjligheter att påverka valet av insats samtidigt tillskrivit insatsens betydelse som helt 

avgörande.  Insatsens betydelse tycks alltså öka i takt med ökade möjligheter att påverka valet av insats.  

Enköping Heby Knivsta Tierp Älvkarleby Uppsala län
Helt avgörande betydelse 23 20 29 39 33 29
Stor betydelse 59 65 50 57 39 54
Varken stor eller liten betydelse 18 9 21 0 0 10
Liten/Ingen betydelse 0 1 0 0 0 0
Vet inte/Ingen åsikt 0 4 0 0 28 6
Svar saknas 0 0 0 4 0 1
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Diagram 13. Insatsens betydelse
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Möjlighet att påverka valet av insatser

Diagram 14. Möjligheten att påverka valet av insatser och insatsens betydelse
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I Diagram 15 redovisas svar på frågan ”Motsvarar beviljat stöd ditt behov av hjälp?” Data visar att flertalet, i 

genomsnitt nära nio av tio svarande, uppgav att beviljat stöd motsvarar behovet av hjälp i ”ganska hög” eller 

”hög utsträckning” och att högst upplevd träffsäkerhet återfinns bland svarande från Knivsta och Tierps 

kommun. Av data följer också att i genomsnitt 7 % av de svarande, var fjortonde person, uppgav att beviljat 

stöd i ”ganska låg utsträckning” eller ”inte alls” svarar mot behovet av hjälp. Dessa svarande hade i drygt 

hälften av fallen fått delvis avslag eller avslag på sin ansökan.  

Diagram 16 och 17 visar avslutningsvis på ett eventuellt samband mellan upplevelsen av handläggarens 

förståelse för den enskildes situation, möjligheten att kunna påverka valet av insatser och insatsens träff-

säkerhet. Data bygger liksom för diagram 14 på en sammanställning av svar från samtliga svarande i 2021 års 

undersökning.  

I diagram 16 jämförs svaren på frågorna ”Hur stor förståelse visar handläggaren för din situation?” och 

”Motsvarar beviljat stöd ditt behov av hjälp?” Diagrammet visar att de personer som uppgett att handläggaren 

”i ganska låg” eller ”låg” utsträckning visat förståelse för den enskildes situation samtidigt tillskrivit beviljad 

insats en viss träffsäkerhet och att de personer som upplevt att handläggaren ”i hög utsträckning” visat 

förståelse samtidigt tillskrivit insatsen hög träffsäkerhet. Insatsens tillskrivna träffsäkerhet ökar tillsynes i takt 

med ökad upplevd förståelse från handläggarens sida.  

I diagram 17 jämförs svaren på frågorna ”Hur mycket har du kunnat påverka vilket stöd du beviljats från 

kommunen?” och ”Motsvarar beviljat stöd ditt behov av hjälp?” Diagrammet visar på motsvarande sätt att de 

personer som uppgett att de ”ganska lite” eller ”inte alls” kunnat påverka valet av insatser samtidigt uppgett 

att beviljad insats haft viss träffsäkerhet och att de personer som uppgett att de ”mycket” kunna påverka valet 

av insats samtidigt uppgett insatsens träffsäkerhet som hög. Insatsens tillskrivna träffsäkerhet tycks alltså 

även öka i takt med ökad upplevd möjlighet till påverkan. Med andra ord: ju större förståelse den enskilde eller 

dennes anhöriga upplever att handläggaren har för den enskildes situation, och ju större upplevda möjligheter 

det finns att påverka valet av insatser, ju större betydelse och träffsäkerhet tillskrivs beviljad insats. 

Enköping Heby Knivsta Tierp Älvkarleby Uppsala län
I hög utsträckning 27 19 50 57 28 36
I ganska hög utsträckning 59 64 50 39 44 51
I ganska låg utsträckning 9 12 0 4 0 5
I låg utsträckning/ Inte alls 5 0 0 0 6 2
Vet inte/Ingen åsikt 0 6 0 0 22 6
Svar saknas 0 0 0 0 0 0
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Diagram 15. Insatsens träffsäkerhet
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Måluppfyllelse sett till kön, ålder och svarande 
Av 2021 års undersökning följer att andelen kvinnor och män som skattar insatsens betydelse som ”stor” eller 

av ”helt avgörande betydelse” inte skiljer sig nämnvärt åt, samtidigt som fler anhöriga gör samma skattning 

(anhöriga 91 %, den enskilde själv 83 %). En skillnad märks även bland yngre och äldre pensionärer. 59 % av 

svarande i åldersgruppen 81 år och äldre skattar insatsen som av ”stor” eller av ”helt avgörande” betydelse 

samtidigt som motsvarande andel bland svarande i åldersgruppen 65–80 år är 78 %. 

Skillnader finns även i skattningen av insatsens träffsäkerhet. Här uppgav 88 % av kvinnorna att beviljat stöd 

i ”ganska hög” eller ”hög utsträckning” motsvarar behovet av stöd. Motsvarande andel bland männen är 

82 %. Även här är anhöriga mer nöjda (91 % jämfört med den enskilde själv 84 %). En skillnad märks även bland 

åldersgrupper. 82 % av svarande i åldern 65–80 år uppgav att insatsen i ”ganska hög” eller ”hög utsträckning” 

motsvarar behovet av stöd och motsvarande andel bland svarande i åldersgruppen 81 år och äldre är 88 %. 
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Diagram 16. Handläggarens förståelse för situationen och insatsens träffsäkerhet
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Diagram 17. Möjligheten att påverka valet av insatser och insatsens träffsäkerhet
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Så tycker man om biståndshandläggningen 2021: 
Förenklad SoL-enkät 
2021 års brukarundersökning genererade 38 inkomna svar på den förenklade SoL-enkäten distribuerad till 

personer som bedömts ha en kognitiv funktionsnedsättning och därmed i behov av förenklad enkät för att 

kunna delta i undersökningen. Antal svarande sett till åldersgrupp, kön och kommuntillhörighet redovisas i 

tabell 5. Av tabellen följer att flest svar inkommit från Heby kommun, att svaren är nära hälften från kvinnor, 

hälften från män och att de allra flesta svarande är i åldern 81 år och äldre.  

Tabell 5. Antal svarade sett till åldersgrupp, kön och kommuntillhörighet – förenklad SoL-enkät 

Kommun Ålder 22–40 år Ålder 41–64 år Ålder 65–80 år Ålder 81 år och 
äldre 

Totalt Svarsfrekvens 

Andel  
(procent) 

Varav 
kvinnor 

Varav  
män 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Varav 
kvinnor 

Varav  
män 

Varav 
kvinnor 

Varav  
män 

Varav 
uppgift 
saknas 

Enköping 0 0 0 0 1 0 3 4 4 4 0 8/40 (20) 

Heby 0 0 2 0 5 3 7 7 14 10 0 24/41 (59) 

Knivsta 0 1 1 0 0 1 1 1 1 4 0 510 

Tierp 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 110 

Älvkarleby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 (0) 

Totalt 0 1 3 0 6 4 12 12 20 18 0 3810 

Svaren från de personer som deltog i brukarundersökningen med förenklad SoL-enkät skiljer sig i flera 

avseenden inte från de svar som lämnats av personer på ordinarie SoL-enkät. När det kommer till att få 

kontakt med handläggaren, att förstå den information som handläggaren lämnar, handläggarens bemötande 

och insatsens betydelse finns inga större skillnader i nöjdhet (mindre än 5 % skillnad). 

Vissa skillnader finns samtidigt. I diagram 18 redovisas svarandes syn på om handläggaren visar förståelse för 

den enskildes situation.11 Av diagrammet följer att de personer som svarat på ordinarie SoL-enkät i större 

utsträckning upplevde att handläggarens visade förståelse för den enskildes situation, jämfört med de 

personer som svarat på förenklad SoL-enkät (88% jämfört med 81 %).  

10 Uppgift om antal distribuerade enkäter saknas. 

11 Frågan i ordinarie SoL-enkät: ”Visar handläggaren att denne förstår din situation?” och i förenklad SoL-enkät ”Tycker du att handlägg-
aren förstår din situation?”  Svarsalternativen är i diagrammet klustrade (I hög utsträckning/I ganska hög utsträckning/Ja = Stor, I ganska 
låg utsträckning/Lite grann = Ganska liten, I ganska låg utsträckning, I låg utsträckning/Inte alls/Nej = I låg utsträckning/Inte alls, Vet 
inte/Ingen åsikt/Vill inte svara = Vet inte/Vill inte svara). 
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I diagram 19 redovisas svarandes syn på huruvida handläggaren frågar efter den enskildes syn på hur dennes 

situation skulle kunna förändras.12 Av diagrammet följer att de personer som svarat på ordinarie SoL-enkät i 

mycket större utsträckning upplevde att handläggaren efterfrågade den enskildes synpunkter jämfört med de 

personer som svarat på förenklad SoL-enkät (71% jämfört med 52 %). 

Av diagram 20 följer svarandes syn på insatsens träffsäkerhet13 och även här upplevde de personer som svarat 

på ordinarie SoL-enkät en högre nöjdhet på så sätt att de i större utsträckning upplevde träffsäkerheten som 

stor jämfört med de personer som svarat på förenklad SoL-enkät (85 % jämfört med 73 %).  

12 Frågan i ordinarie SoL-enkät var formulerad ”Frågar handläggaren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna 
förändras?” och i förenklad SoL-enkät ”Frågar handläggaren hur du vill att din situation ska förändras?”. Svarsalternativen är i diagrammet 
klustrade (I hög utsträckning/I ganska hög utsträckning/Ja = I ganska – hög utsträckning, I ganska låg utsträckning/Lite grann = I ganska 
låg utsträckning, I låg utsträckning/ Inte alls/Nej = I låg utsträckning/Inte alls, Vet inte/Ingen åsikt/Vill inte svara = Vet inte/Vill inte svara). 

13 Frågan i ordinarie SoL-enkät var formulerad ”Motsvarar beviljat stöd ditt behov av hjälp?” och i förenklad SoL-enkät ”Får du det stöd du 
behöver genom insatsen?”. Svarsalternativen är i diagrammet klustrade (I hög utsträckning/I ganska hög utsträckning/Ja = Stor, I ganska 
låg utsträckning/Delvis = Ganska liten, I låg utsträckning/Inte alls/Nej = Liten, Vet inte/Ingen åsikt/Vill inte svara = Vet inte/Vill inte svara). 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att de personer som besvarat förenklad SoL-enkät, det vill säga 

personer som av handläggaren bedömts ha en kognitiv nedsättning, i lägre grad än personer som besvarat 

ordinarie enkät (och av handläggaren troligtvis inte bedömts ha en kognitiv nedsättning) upplevt sig bli 

lyssnade till när det kommer till aspekter som hur inkännande handläggaren är och att denne frågar den 

enskilde hur denne vill att sin situation ska förändras. Dessa upplevelser kan eventuellt också delvis förklara 

varför de som besvarat förenklad enkät också i lägre grad upplevt att beviljad insats svarar mot deras behov. 

Så även om de personer som besvarat de båda enkäterna i många avseenden delar syn på tillgänglighet och 

bemötande finns det skillnader, och där skillnader finns har svarande i undersökningen med förenklad enkät 

i lägre utsträckning en helt igenom positiv upplevelse. Materialet är samtidigt begränsat och skillnaderna 

måste därför tolkas med försiktighet. 
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Så tycker man om LSS-handläggningen 2021 
2021 års brukarundersökning genererade totalt 51 inkomna svar på de två LSS-enkäterna, 27 på ordinarie 

enkät och 24 på den för året nya förenklade enkäten. Det innebär att inkomna svar för första gånger passerar 

50 och att svaren därför sammanställs på länsnivå.14

Av tabell 6 och 7 följer antal svarande sett till ålder, kön och kommuntillhörighet. Kvinnor stod för 59 % av 

svaren och män för 37 % och att de flesta svarande var i åldern 22 – 64 år. Flest svar inkom från Enköpings 

kommun. 

Tabell 6. Antal svarade sett till åldersgrupp, kön och kommuntillhörighet – ordinarie LSS-enkät 

Kommun Ålder 18–21 Ålder 22–40 år Ålder 41–64 år Ålder 65–80 år Ålder 81 år och 
äldre 

Totalt Svars-
frekvens 

Andel 
(procent) 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Varav 
annat/  
Vill ej 
svara/ 
Uppgift 
saknas  

Enköping 0 1 4 2 6 0 0 0 0 0 10 3 2 15/73 (21) 

Heby 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 4 2 0 6/9 (67) 

Knivsta 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 215 

Tierp 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 415 

Älvkarleby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 (0) 

Totalt 1 1 6 4 11 2 0 0 0 0 18 7 2 2715 

Tabell 7. Antal svarade sett till åldersgrupp, kön och kommuntillhörighet – förenklad LSS-enkät 

Kommun Ålder 0–21 Ålder 22–40 år Ålder 41–64 år Ålder 65–80 år Ålder 81 år och 
äldre 

Totalt Svars-
frekvens 

Andel 
(procent) 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Varav 
uppgift 
saknas 

Enköping 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 3 3 0 6/34 (18) 

Heby 0 2 2 2 4 2 0 0 0 0 6 6 0 12/22 (55) 

Knivsta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 

Tierp 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 315 

Älvkarleby 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3/13 (23) 

Totalt 3 2 4 6 5 4 0 0 0 0 12 12 0 2415 

Då data per kommun i flera fall är begränsat redovisas resultatet av de båda enkäterna sammanslaget på 

länsnivå.  

14 År 2019 inkom 18 svar från totalt tre kommuner och år 2020 inkom totalt 47 svar från 4 kommuner. 35 av 47 svar var dock från samma 
kommun.  

15 Uppgift om antal distribuerade enkäter saknas. 
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Tillgänglighet 
En sammanställning av inkomna svar på ordinarie och förenklad enkäts frågor om tillgänglighet visar att den 

upplevda tillgängligheten förefaller god sett till att komma i kontakt med handläggaren, att förstå den 

information som handläggaren lämnar och att informationen är relevant. 

I diagram 21 redovisas svarandes syn på hur lätt det är att komma i kontakt med handläggaren.16 Av diagram-

met följer att nära nio av tio svarande tycker att det är lätt eller ganska lätt att komma i kontakt.  

I diagram 22 redovisas svarandes syn på hur lätt det är att förstå informationen från handläggaren.17 Av 

diagrammet följer att nära hälften tycker att det är lätt. Ingen uppgav att det är svårt att förstå informationen. 

16 Frågan i ordinarie LSS-enkät var formulerad ”Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med handläggaren (till exempel via telefon, sms eller 
e-post)?” och i förenklad LSS-enkät ”Är det lätt att få kontakt med handläggaren (till exempel via telefon, sms eller e-post)?”. 
Svarsalternativen är i diagrammet klustrade (Mycket lätt/Ja = Lätt, Ganska lätt/Ganska svårt/Ganska = Ganska, Mycket svårt/Nej = Svårt, 
Vet inte/Ingen åsikt/Vill inte svara = Vet inte/Vill inte svara). 

17 Frågan i ordinarie LSS-enkät var formulerad ”Hur lätt eller svårt är det att förstå den information du fått av handläggaren?” och i förenklad 
LSS-enkät ”Är det lätt att få förstå det som handläggaren säger?”. Svarsalternativen är i diagrammet klustrade (Mycket lätt/Ja = Lätt, 
Ganska lätt/Ganska svårt/Ganska = Ganska, Mycket svårt/Nej = Svårt, Vet inte/Ingen åsikt/Vill inte svara = Vet inte/Vill inte svara). 
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I diagram 23 redovisas svarandes syn på relevansen i den information handläggaren lämnat. Denna fråga 

ställdes enbart i ordinarie enkät. Av diagrammet följer att nära nio av tio svarande uppgav att informationen 

är ”ganska” eller ”mycket relevant.” Ingen av de svarande uppgav heller att informationen är ”irrelevant.”    

De flesta svarande är således nöjda med tillgängligheten, i alla fall när det kommer till att komma i kontakt 

med handläggaren, att förstå den information som handläggaren lämnar och informationens relevans. 

Bemötande och delaktighet 
Ordinarie LSS-enkät innehöll fyra frågor som berörde temat bemötande och delaktighet och förenklad enkät 

tre. Vissa utvecklingsområden kan skönjas.  

I diagram 24 redovisas svarandes syn på om handläggaren visar förståelse för den enskildes situation.18 Av 

diagrammet följer att fler än nio av tio svarande uppgett att handläggaren visar förståelse.   

18 Frågan i ordinarie LSS-enkät var formulerad ”Visar handläggaren att denne förstår din situation?” och i förenklad LSS-enkät ”Tycker du 
att handläggaren förstår din situation?”.  Svarsalternativen är i diagrammet klustrade (I hög utsträckning/I ganska hög utsträckning/Ja = 
Stor, I ganska låg utsträckning/Lite grann = Ganska liten, I låg utsträckning/Inte alls/Nej = Inte alls, Vet inte/Ingen åsikt/Vill inte svara = Vet 
inte/Vill inte svara). 
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Av diagram 25 följer svarandes syn på huruvida handläggaren frågar efter den enskildes synpunkter på hur 

dennes situation skulle kunna förändras.19 Diagrammet visar att nära fyra av fem svarande uppgett att hand-

läggaren stödjer den enskilde till delaktighet på detta sätt.  

I diagram 26 redovisas svarandes syn på möjligheten att påverka vilket stöd som beviljats från kommunen. 

Denna fråga ställdes enbart i ordinarie enkät. Av diagrammet följer att sju av tio svarande uppgav att de 

”ganska ”eller ”mycket” kunnat påverka vilket stöd som beviljats. Av dessa var det enbart drygt två av tio 

svarande som uppgett att de kunnat påverka ”mycket.”  

19 Frågan i ordinarie LSS-enkät var formulerad ”Frågar handläggaren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna för-
ändras?” och i förenklad LSS-enkät ”Frågar handläggaren hur du vill att din situation ska förändras?”. Svarsalternativen är i diagrammet 
klustrade (I hög utsträckning/I ganska hög utsträckning/Ja = I ganska – hög utsträckning, I ganska låg utsträckning/Lite grann = I ganska 
låg utsträckning, I låg utsträckning/Inte alls/Nej = I låg utsträckning/Inte alls, Vet inte/Ingen åsikt/Vill inte svara = Vet inte/Vill inte svara). 
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I diagram 27 redovisas svarandes syn på handläggarens bemötande.20 Av diagrammet följer att samtliga 

svarande är nöjda och att fler än sju av tio är mycket nöjda med handläggarens bemötande.  

De båda enkäterna innehöll även en fråga om beslutets form. Diagram 28 visar svar på frågan om den enskilde 

beviljats sökt insats eller inte.21 Av diagrammet följer att fyra av fem svarande enligt egen utsago beviljats 

insatser enligt ansökan. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att flertalet svarande uppgett att handläggaren visar förståelse för 

den enskilde situation och att handläggaren har ett gott bemötande men att den enskildes upplevda delaktig-

het kan förbättras både när det gäller att komma till tals om hur den enskilde vill att sin situation ska kunna 

förändras och möjligheten att påverka valet av beviljade insatser.   

20 Frågan i ordinarie LSS-enkät var formulerad ”Hur nöjd eller missnöjd är du med handläggarens bemötande?” och i förenklad  
LSS-enkät ”Behandlade handläggaren dig bra?”. Svarsalternativen är i diagrammet klustrade (Mycket nöjd/Ja = Mycket nöjd, Nöjd/Ganska 
= Nöjd, Missnöjd/Mycket missnöjd/Nej = Missnöjd, Vet inte/ Ingen åsikt/Vill inte svara = Vet inte/Vill inte svara). 

21 Frågan i ordinarie LSS-enkät var formulerad ”Fick du det stöd du ansökt om?” och i förenklad LSS-enkät ”Fick du den insats du ville ha?” 
Svarsalternativen är i diagrammet delvis klustrade (Har inte fått beslut än/Vet inte/Ingen åsikt/ = Vet inte/Har inte fått beslut än). 
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Måluppfyllelse 
De båda LSS-enkäterna innehöll två avslutande frågor på temat Måluppfyllelse. Av enkäterna framgick 

information att dessa frågor enbart skulle besvaras av personer som haft insatser i minst tre månader. I 2021 

års undersökning inkom totalt 47 svar. Datamängden är följaktligen något lägre för detta avslutande tema.  

I diagram 29 redovisas svarandes syn på insatsens betydelse22 och av diagrammet följer att nära alla svarande 

tillskriver beviljad insats stor betydelse.  

I diagram 30 redovisas svarandes syn på insatsens träffsäkerhet.23 Av diagrammet följer att fler än hälften av 

de svarande tillskriver insatsen stor träffsäkerhet och att ytterligare var fjärde svarande tillskriver insatsens 

träffsäkerhet som ganska stor. Att de svarande samtidigt tillskrivit insatsen stor betydelse kan indikera att 

utförandet av beviljad insats inte är optimal. En fördjupad analys kan därför vara aktuellt.  

22 Frågan i ordinarie LSS-enkät var formulerad ”Vilken betydelse har det stöd du beviljats haft för dig?” och i förenklad LSS-enkät ”Är den 
insats du beviljats viktig för dig?”. Svarsalternativen är i diagrammet klustrade (Helt avgörande betydelse/Stor betydelse/Ja = Stor, Varken 
stor eller liten betydelse/Ganska = Ganska stor, Liten/Ingen betydelse/Nej = Liten/Ingen alls, Vet inte/Ingen åsikt/Vill inte svara  
= Vet inte/Vill inte svara). 

23 Frågan i ordinarie LSS-enkät var formulerad ”Motsvarar beviljat stöd ditt behov av hjälp?” och i förenklad LSS-enkät ”Får du det stöd du 
behöver genom insatsen?”. Svarsalternativen är i diagrammet klustrade (I hög utsträckning/Ja = Stor, I ganska hög utsträckning/Delvis = 
Ganska stor, I ganska låg utsträckning/I låg utsträckning/Inte alls/Nej = Liten/Ingen alls, Vet inte/Ingen åsikt/Vill inte svara = Vet inte/Vill 
inte svara). 
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Diagram 29. Insatsens betydelse
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Diagram 30. Insatsens träffsäkerhet
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Så tycker man om biståndshandläggningen 2019–2021 
Brukarundersökningen har nu genomförts tre år i rad vilket möjliggör en jämförelse över tid, i vart fall när det 

gäller inkomna svar på ordinarie SoL-enkät. Inkomna svar på motsvarande LSS-enkät har inte kunnat 

sammanställas på länsnivå för åren 2019 - 2020 på grund av för litet underlag och en jämförelse av dessa data 

är därför inte möjlig. 

Dataunderlaget från de olika undersökningsåren med SoL-enkät skiljer sig också åt. År 2019 inkom totalt 64 

svar, år 2020 inkom 391 svar, varav Uppsala kommun stod för 282 och för år 2021 inkom 172 svar. För antal 

svar från respektive deltagande kommun, se tabell 8.  

Ett tiotal svar i en mindre datamängd kan ge kraftigt utslag då data presenteras i andelar (%) och samma antal 

svar kan på motsvarande sätt framstå som mindre uppseendeväckande i en större datamängd. Att presentera 

resultatet i andelar (%) är samtidigt en förutsättning för att kunna jämföra olika datamängder. Eftersom data-

underlaget från de olika undersökningsåren skiljer sig åt måste skillnaderna därför tolkas med försiktighet.  

Tabell 8. Antal svarande sett till kommuntillhörighet 

Kommun År 
2019 2020 2021 

Enköping 27 48 36 

Heby 3 14 70 

Håbo Deltog inte Deltog inte Deltog inte 

Knivsta 10 13 18 

Tierp 16 Deltog inte 29 

Uppsala Deltog inte 282 Deltog inte 

Älvkarleby Deltog inte 20 19 

Östhammar 8 14 Deltog inte 

Totalt 64 391 172 

Tillgänglighet 
Enkäten har sedan start innehållit tre frågor som berör temat tillgänglighet. Under 2021 ersattes dock frågan 

”Hur nöjd eller missnöjd är du med omfattningen av information du fått av handläggaren?” med ”Hur relevant 

är den information du fått av handläggaren?” Upplevelsen av tillgänglighet över tid redovisas därför enbart 

utifrån perspektiven ”att komma i kontakt med handläggaren” och ”att förstå den information som hand-

läggaren lämnar.” 

I diagram 31 redovisas 2019–2021 års svar på frågan ”Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med handläggaren 

(till exempel via telefon, sms eller e-post)?” Som framkommer har andelen svarande som uppgav att det är 

”ganska” eller ”mycket lätt” att komma i kontakt med handläggaren ökat från 70% år 2019 och 2020 till 84 % 

år 2021. 
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I diagram 32 redovisas 2019–2021 års svar på frågan ”Hur lätt eller svårt är det att förstå den information du fått 

av handläggaren?” Som framkommer av diagrammet har andelen svarande som uppgett att det är ”ganska” 

eller ”mycket lätt” att komma i kontakt med handläggaren stadigt ökat från 80 % vid mätningen år 2019 till 

92 % vid mätningen år 2021.  

Tillgänglighet sett till kön, ålder och svarande 
En sammanställning av enkätsvar upprättade av den enskilde själv eller den enskilde med hjälp av annan, visar 

att både fler kvinnor och män upplever det som ”lätt” eller ”ganska lätt” att komma i kontakt med hand-

läggaren år 2021 jämfört med år 2019. Vid 2019 års mätning uppgav 68 % av kvinnorna och 61 % av männen 

det som ”ganska lätt” eller ”lätt” att komma i kontakt med handläggaren. Motsvarande andel för år 2021 är 

87 % kvinnor och 81 % män. Anhöriga var samtidigt mer nöjda än den enskilde själv vid 2019 års mätning 

(86 % jämfört med 65 %). Denna skillnad kvarstår inte i 2020 och 2021 års undersökning.   

Männen uppgav även år 2019 i lägre omfattning än kvinnorna det som ”ganska lätt” eller ”mycket lätt” att 

förstå den information som handläggaren lämnar (74 % jämfört med 88 %). Anhöriga var samtidigt mindre 

nöjda än den enskilde själv (64 % jämfört med 81 %). Dessa skillnader kvarstår inte heller inte i 2020 och 2021 

års mätning. I övrigt visar materialet inga större skillnader sett till den enskildes åldersgrupp 65 år och äldre.  

År 2019 År 2020 År 2021
Mycket lätt 23 24 30
Ganska lätt 47 46 54
Ganska svårt 9 12 9
Mycket svårt 3 4 2
Vet inte/ingen åsikt 14 12 5
Svar saknas 3 2 0
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Diagram 31. Att få kontakt med handläggaren

År 2019 År 2020 År 2021
Mycket lätt 36 43 36
Ganska lätt 44 43 56
Ganska svårt 11 5 5
Mycket svårt 6 3 0
Vet inte/ingen åsikt 3 5 2
Svar saknas 0 2 1
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Diagram 32. Att förstå information från handläggaren



Så tycker man om bistånds- och LSS-handläggningen i Uppsala län 2021   |   FOUSR-2022:1   |   Sida 33 av 47 

Bemötande och delaktighet 
Enkäten innehåller fyra frågor på temat Bemötande och delaktighet. I diagram 33 redovisas 2019–2021 års svar 

på frågan ”Hur stor förståelse visar handläggaren för din situation?” / ”Visar handläggaren att denne förstår din 

situation?”24 Resultatet visar att år 2021 inneburit en uppgång från tidigare års mätningar sett till andelen 

svarande som uppgett att handläggarens förståelse är ”ganska stor” eller ”mycket stor” (89 % år 2021 jämfört 

med 88 % år 2019 och 79 % år 2020).  

Diagram 34 visar 2019–2021 års svar på frågan ”Frågar handläggaren efter dina synpunkter på hur din situation 

skulle kunna förändras?” Resultatet för år 2021 där 71 % uppgett i ”ganska” eller ”hög utsträckning” innebär 

en uppgång från 2020 års bottennotering där motsvarande andel var 60 %  

24 Frågan omformulerades till 2021 års mätning. 

År 2019 År 2020 År 2021
Mycket stor/I hög utsträckning 52 41 47
Ganska stor/I ganska hög utsträckning 36 38 42
Ganska lite/I ganska låg utsträckning 6 8 4
Inte alls/I låg utsträckning 0 2 2
Vet inte/ Ingen åsikt 5 10 5
Svar saknas 2 1 1
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Diagram 33. Handläggarens förståelse för situationen

År 2019 År 2020 År 2021
I hög utsträckning 42 28 31
I ganska hög utsträckning 34 32 40
I ganska låg utsträckning 6 13 15
I låg utsträckning/ Inte alls 5 9 3
Vet inte/Ingen åsikt 8 15 10
Svar saknas 5 3 1
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Diagram 34. Handläggarens insamling av uppgifter från den enskilde
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Diagram 35 visar 2019–2021 års svar på frågan ”Hur mycket har du kunnat påverka vilket stöd du beviljats från 

kommunen?” Resultatet visar att år 2021 inneburit en uppgång från år 2020 men att störst andel svarande som 

uppgett att de ”ganska mycket” eller ”mycket” kunna påverka valet av insatser återfinns år 2019. År 2021 har 

också den största andelen svarande som uppgett att de ”ganska lite” kunnat påverka valet av insatser. 

2019–2021 års resultat för frågan ”Hur nöjd eller missnöjd är du med handläggarens bemötande?” presenteras 

i diagram 36. Av diagrammet följer att år 2021 hittills varit det år då flesta svarande varit ”nöjda” eller ”mycket 

nöjda” med handläggarens bemötande.  

Bemötande och delaktighet sett till kön, ålder och svarande 
Data i förhållande till kön, ålder och svarande skiljer sig åt för de olika mättillfällena år 2019, 2020 och år 2021. 

Vissa trender går samtidigt att skönja. När det gäller handläggarens förståelse för den enskildes situation visar 

sammanställningen till exempel att det inte finns några större skillnader mellan kvinnors och mäns svar under 

de tre år som mätningen pågått men att det sett till ålder finns en viss differens mellan åldersgrupperna 65–

80 år och 81 år och äldre. De allra äldsta har vid de två senaste mätningarna i lägre grad uppgett att handlägg-

aren i ”ganska hög” eller ”hög” utsträckning visat förståelse för situationen jämfört med de i åldersgruppen 

65–80 år (77 % jämfört med 82 % vid mätningen 2020 och 87 % jämfört med 90 % vid mätningen 2021).  

År 2019 År 2020 År 2021
Mycket 31 28 26
Ganska mycket 45 37 45
Ganska lite 9 15 19
Inte alls 6 7 2
Vet inte/ Ingen åsikt 8 10 8
Svar saknas 0 3 1
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Diagram 35. Möjlighet att påverka valet av insatser

År 2019 År 2020 År 2021
Mycket nöjd 56 47 53
Nöjd 30 30 43
Ganska nöjd/Missnöjd 8 13 2
Mycket missnöjd/Inte alls nöjd 3 4 0
Vet inte/Ingen åsikt 2 4 2
Svar saknas 2 2 0
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Diagram 36. Handläggarens bemötande
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Äldre i åldersgruppen 81 år och äldre har även vid de två senaste årens mätningar i lägre utsträckning uppgett 

att handläggaren i ”ganska hög” eller ”hög” utsträckning efterfrågar deras synpunkter på hur deras situation 

skulle kunna ändras, jämfört med äldre i gruppen 65–80 år (53 % jämfört med 70 % år 2020 och 64 % jämfört 

med 84 % år 2021. För 2019 var situationen den omvända, 80 % jämfört med 67 %). Anhöriga har på samma 

sätt vid mätningarna 2019 och 2021 i lägre utsträckning än den enskilde själv uppgett att handläggaren i 

”ganska hög ” eller ”hög” utsträckning efterfrågar synpunkter från den enskilde (71 % jämfört med 77 % år 

2019 och 67 % jämfört med 72 % år 2021. För 2020 finns inga större skillnader).  

När det kommer till möjligheten att påverka valet av insatser som sedan beviljas från kommunen visar de tre 

årens mätningar inte på några trender bland de svarande, undantaget att det genomgående inte finns några 

större skillnader mellan kvinnors och mäns svar. Inga tydliga trender bland svarande märks heller sett till 

synen på handläggarens bemötande.  

Måluppfyllelse 
Enkäten innehåller två avslutande frågor på temat Måluppfyllelse och av information på enkäten framgår det 

att dessa frågor enbart ska besvaras av personer som haft insatser minst tre månader. I Diagram 37 redovisas 

2019–2021 års svar på frågan ”Vilken betydelse har det stöd du beviljats haft för dig?” Av diagrammet följer att 

år 2021 innebär en liten uppgång jämfört med 2020 års resultat men att resultatet inte motsvarar 2019 års 

toppnotering av svarande som uppgett att insatsen har ”stor” eller ”helt avgörande” betydelse (92 % år 2019, 

83 % år 2020 och 84 % år 2021).  

I Diagram 38 redovisas 2019–2021 års svar på frågan ”Motsvarar beviljat stöd ditt behov av hjälp?” Av diagram-

met följer att år 2021 även här innebär en liten uppgång jämfört med 2020 års resultat men att resultatet inte 

motsvarar 2019 års toppnotering av svarande som uppgett att insatsen i ”ganska hög” eller ”hög” utsträckning 

svarar mot behovet av hjälp (90 % år 2019, 84 % år 2020 och 85 % år 2021).  

År 2019 År 2020 År 2021
Helt avgörande betydelse 37 31 26
Stor betydelse 55 52 58
Varken stor eller liten betydelse 6 7 9
Liten/Ingen betydelse 0 2 1
Vet inte/Ingen åsikt 0 6 5
Svar saknas 2 1 2
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Diagram 37. Insatsens betydelse
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Måluppfyllelse sett till kön, ålder och svarande 
Materialet visar inte på några trender över tid när det kommer till insatsens träffsäkerhet men däremot till 

insatsens betydelse. Här visar sammanställningar av 2019, 2020 och 2021 års data att en lägre andel äldre i 

åldersgruppen 81 år och äldre skattar insatsen som av ”stor” eller av ”helt avgörande” betydelse jämfört med 

åldersgruppen 65–80 år (79 % jämfört med 88 % år 2020 samt 59 % jämfört med 78 % år 2021. Denna skillnad 

är knappt märkbar 2019). Noterbart är även att andelen kvinnor och män som skattar insatsens betydelse som 

”stor” eller av ”helt avgörande betydelse” inte skiljer sig åt i 2020 och 2021 år mätning.  

År 2019 År 2020 År 2021
I hög utsträckning 37 38 30
I ganska hög utsträckning 53 46 55
I ganska låg utsträckning 6 8 7
I låg utsträckning/ Inte alls 2 2 1
Vet inte/Ingen åsikt 2 6 5
Svar saknas 0 0 1
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Diagram 38. Insatsens träffsäkerhet
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Avslutande kommentarer 
Denna rapport tar sin utgångspunkt i de data som insamlats av Enköpings, Heby, Knivsta, Tierps och Älv-

karleby kommun i 2021 års brukarundersökning i syfte att kvalitetssäkra den myndighetsutövande verksam-

heten i frågor som gäller information, tillgänglighet, bemötande och den enskildes möjlighet till delaktighet 

och måluppfyllelse.  

Nytt för 2021 års undersökning är att SoL- respektive LSS-enkäten kompletterats med en förenklad enkät, att 

vissa frågor omformulerats och att undersökningsperioden för LSS-enkäterna förlängts från en till tre 

månader. Nytt är även att ordinarie SoL- och LSS-enkät kunnat besvaras elektroniskt. Förändringarna har 

genomförts i syfte att öka datamängden. Och ansträngningarna har gett visst resultat – Heby kommun har till 

exempel ökat sin datamängd för SoL-enkäten från 14 svar år 2020 till 70 svar år 2021. Tillräckligt många LSS-

enkäter har även inkommit för att möjliggöra en resultatpresentation på länsnivå. Skillnaderna mellan 

kommunernas datamängd och svarsfrekvens är dock fortsatt stora.  

Vad visar då materialet och vilka utvecklingsområden kan ringas in? När det kommer till tillgänglighet visar 

data att flertalet av de svarande både är nöjda med möjligheterna att komma i kontakt med handläggare och 

nöjda med den information som lämnas, med vissa skillnader mellan kommunerna. Nöjdheten gäller både för 

svarande på respektive SoL-enkät som svarande på LSS-enkäterna. Data visar också att andelen svarande som 

uppgett att det är lätt att komma i kontakt med handläggare och att förstå information är högre år 2021 

jämfört med tidigare år, i vart fall för svarande på ordinarie SoL-enkät där data kunnat jämföras över tid.  

Förbättringspotential finns samtidigt. En större andel kvinnor tycker till exempel att det är lätt att komma i 

kontakt med handläggaren, jämfört med män, och i genomsnitt uppgav var elfte svarande i ordinarie SoL-

enkät att det var ”ganska” eller ”mycket svårt” att komma i kontakt med handläggaren. Denna studie ger dock 

inga svar på bakomliggande orsaker och en analys rekommenderas därför innan eventuella förändringar 

genomförs i syfte att förbättra tillgängligheten.  

Biståndshandläggare är idag både myndighetsutövare och socialarbetare, grindvakter och ansvariga för 

förebyggande och motiverande insatser. Det är därför av stor vikt att handläggaren både kan kommunicera 

sitt deltagande och inhämta synpunkter från den enskilde och dennes anhöriga. När det kommer till 

bemötande och delaktighet visar data att årets resultat genomgående inneburit en förbättring jämfört med 

2020 års mätning. I stort sett alla svarande är nöjda med handläggarens bemötande, nära nio av tio svarande 

på både ordinarie SoL-enkät och LSS-enkäterna upplever att handläggaren i ganska hög eller hög utsträckning 

visar förståelse för den enskildes situation och i genomsnitt sju av tio av de svarande på SoL-enkäten och fyra 

av fem av de svarande på LSS-enkäterna har uppgett att handläggaren i ganska eller hög utsträckning frågar 

efter den enskildes synpunkter på hur dennes situation skulle kunna förändras. 

Alla är samtidigt inte lika nöjda. Svarande i åldersgruppen 81 år och äldre och de personer som besvarat 

förenklad SoL-enkät, det vill säga personer som av handläggaren bedömts ha en kognitiv nedsättning, har i 

något lägre utsträckning gett samma positiva bild när det gäller aspekterna hur inkännande handläggaren är 

och att denne frågar den enskilde hur denne vill att sin situation ska förändras. Vissa variationer förekommer 

också mellan kommunerna. En fördjupad analys för att identifiera bakomliggande orsaker rekommenderas 

därför varje kommun.   
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Av materialet följer även att i genomsnitt fler än sju av tio svarande i både SoL- och LSS-enkäter uppgett att 

den enskilde omsorgsanvändaren ganska eller mycket kunnat påverka valet av de insatser som handläggaren 

sedan beviljar. Data visar också att det kan finnas ett samband mellan handläggarens förståelse och upplevd 

delaktighet: de svarande som uppgett att handläggaren visat hög förståelse för den enskildes situation har 

samtidigt uppgett att handläggaren efterfrågat synpunkter från den enskilde själv och att möjligheten att 

påverka valet av insatser varit stor. Att sju av tio svarande är nöjda med möjligheten att påverka valet av 

insatser innebär också att det finns en grupp som inte är lika nöjda. I genomsnitt var sjunde svarande på 

ordinarie SoL-enkät och var femte svarande på LSS-enkäterna uppgav att den enskilde ganska lite eller inte 

alls kan påverka valet av det stöd kommunen beviljat.  

Ovanstående uppgifter är intressanta då insatser enligt både SoL och LSS är frivilliga och verksamhet enligt 

respektive lagstiftning ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet (1 kap. 1 § SoL, 

6 § LSS). Lagstiftaren har även betonat att äldre personer så långt det är möjligt ska kunna välja när och hur 

stöd och hjälp ska ges (5 kap. 5 § SoL) och att personer med insatser enligt LSS i största möjliga utsträckning 

ska ges inflytande och medbestämmande över beviljade insatser (6 § LSS). Detta signalerar att kommunerna 

inte ska nöja sig med årets resultat och att varje kommun behöver ställa sig frågan hur kommunikationen 

mellan handläggare, den enskilde omsorgsanvändaren och anhöriga kan förändras.  

För det avslutande temat, måluppfyllelse, visar data att flertalet svarande skattar beviljad insats betydelse 

högt och störst andel som tillskriver insatsen stor betydelse, nära på alla svarande, är de med LSS-insats. Av 

personer beviljad SoL-insats skattar i genomsnitt fyra av fem svarande insatsens betydelse som stor eller helt 

avgörande (nöjdheten är lägre bland de som besvarat förenklad SoL-enkät). Nio av tio svarande på SoL-

enkäten har samtidigt uppgett att beviljat stöd motsvarar behovet av hjälp i ganska hög eller hög 

utsträckning och motsvarande andel bland de som svarat på LSS-enkäterna är enbart sex av tio. Detta 

kan indikera att utförandet av beviljad LSS-insats inte är optimal.  

För att följa utvecklingen av den myndighetsutövande verksamheten i frågor som gäller information, 

tillgänglighet, bemötande och den enskildes möjlighet till delaktighet och måluppfyllelse krävs fortsatta 

undersökningar över tid. Ett större material kan även ge resultaten en högre validitet, särskilt vid analys 

på kommunnivå. Som redogjorts i rapporten är svarsfrekvensen fortsatt låg och ytterligare förändringar 

inför 2022 års undersökning kan därför vara aktuella. 



[Plats för kommunlogga] 

Hej! 

Du har haft kontakt med en biståndshandläggare – hur var det? 

För att kunna förbättra vår verksamhet behöver vi veta vad som fungerar bra och mindre bra idag. 
Därför får alla som haft kontakt med en biståndshandläggare från (ANGE NAMN PÅ ENHETEN/ 
VERKSAMHETEN) under 1–31 oktober möjlighet att svara på frågorna nedan. Det är frivilligt att delta 
och alla deltar anonymt. Svaren sammanställs så att det inte går att se vad någon enskild person har 
svarat.    

Du väljer själv om du vill svara på frågorna, men för oss är dina synpunkter mycket viktiga. Ju fler som 
svarar på frågorna, desto bättre nytta gör undersökningen. Om du väljer att svara på enkäten önskar 
vi ditt svar senast 15 december.  

Vill du hellre svara på en elektronisk enkät?  
Skriv då av följande adress i din webbläsare: 

https://link.webropol.com/s/bistand2021 

Formuläret tar ungefär fem minuter att besvara. Kryssa för det svar som du tycker stämmer bäst för 
varje fråga!   

Bakgrundsfrågor 

Följande frågor handlar om tillgänglighet 

Fortsätt på nästa sida! 

4. Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med handläggaren (till exempel via telefon, sms eller
e-post)?

� Mycket lätt � Ganska 
lätt 

� Ganska 
svårt 

� Mycket 
svårt 

� Vet inte/ 
Ingen åsikt 

5. Hur lätt eller svårt är det att förstå den information du fått av handläggaren?
� Mycket lätt � Ganska 

lätt 
� Ganska 

svårt 
� Mycket 

svårt 
� Vet inte/ 

Ingen åsikt 

6. Hur relevant är den information du fått av handläggaren?
� Mycket 

relevant 
� Ganska 

relevant 
� Ganska 

irrelevant 
� Mycket 

irrelevant 
� Vet inte/ 

Ingen åsikt 
 

1. Är du…?
� Kvinna � Man � Annat/ 

Vill inte 
svara 

2. Är du…?
� 18-21 år � 22–40 år � 41–64 år � 65–80 år � 81 -   år 

3. Vem svarar på enkäten?
� Jag själv � Jag själv med 

hjälp av någon 
� Anhörig � God man/ 

Förvaltare 
� Annan 

elektronisk 
enkät? 

Bilaga 1 – Enkäter



[Plats för kommunlogga] 

Följande frågor handlar om bemötande och delaktighet 

Om du har haft hjälp från kommunen i mer än 3 månader – svara på följande frågor om 
måluppfyllelse. Annars fortsätt vid fråga 14. 

Följande frågor handlar om måluppfyllelse 

14. Finns det något som du skulle vilja tillägga?

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

12. Vilken betydelse har det stöd du beviljats haft för dig?
� Helt 

avgörande 
betydelse 

� Stor 
betydelse 

� Varken stor 
eller liten 
betydelse 

� Liten/ Ingen 
betydelse 

� Vet inte/ 
Ingen åsikt 

13. Motsvarar beviljat stöd ditt behov av hjälp?
� I hög 

utsträckning 
� I ganska 

hög 
utsträckning 

� I ganska låg 
utsträckning 

� I låg 
utsträckning/ 
Inte alls 

� Vet inte/ 
Ingen åsikt 

7. Visar handläggaren att denne förstår din situation?
� I hög 

utsträckning 
� I ganska hög 

utsträckning 
� I ganska låg 

utsträckning 
� I låg 

utsträckning
/Inte alls 

� Vet inte/ 
Ingen åsikt 

8. Hur nöjd eller missnöjd är du med handläggarens bemötande?
� Mycket nöjd � Nöjd � Missnöjd � Mycket 

missnöjd 
� Vet inte/ 

Ingen åsikt 

9. Frågar handläggaren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras?
� I hög 

utsträckning 
� I ganska hög 

utsträckning 
� I ganska låg 

utsträckning 
� I låg 

utsträckning
/Inte alls 

� Vet inte/ 
Ingen åsikt 

10. Hur mycket har du kunnat påverka vilket stöd du beviljats från kommunen?
� Mycket � Ganska 

mycket 
� Ganska lite � Inte alls � Vet inte/ 

Ingen åsikt 

11. Fick du det stöd du ansökt om?
� Ja � Nej � Delvis � Har inte fått 

beslut än 
� Vet inte/ 

Ingen åsikt 



[Plats för kommunlogga] 

Hej! 

Du har haft kontakt med en LSS-handläggare – hur var det? 

För att kunna förbättra vår verksamhet behöver vi veta vad som fungerar bra och mindre bra idag. 
Därför får alla som haft kontakt med en LSS-handläggare från (ANGE NAMN PÅ ENHETEN/ 
VERKSAMHETEN) under (ANGE PERIOD 1 september – 30 november alt. 1 – 31 oktober) möjlighet 
att svara på frågorna nedan. Det är frivilligt att delta och alla deltar anonymt. Svaren sammanställs så 
att det inte går att se vad någon enskild person har svarat.    

Du väljer själv om du vill svara på frågorna, men för oss är dina synpunkter mycket viktiga. Ju fler som 
svarar på frågorna, desto bättre nytta gör undersökningen. Om du väljer att svara på enkäten önskar 
vi ditt svar senast 15 december.  

Vill du hellre svara på en elektronisk enkät?  
Skriv då av följande adress i din webbläsare: 

https://link.webropol.com/s/LSS2021 

Formuläret tar ungefär fem minuter att besvara. Kryssa för det svar som du tycker stämmer bäst för 
varje fråga!   

Bakgrundsfrågor 

Följande frågor handlar om tillgänglighet 

Fortsätt på nästa sida! 

4. Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med handläggaren (till exempel via telefon, sms eller
e-post)?

� Mycket lätt � Ganska 
lätt 

� Ganska 
svårt 

� Mycket 
svårt 

� Vet inte/ 
Ingen åsikt 

5. Hur lätt eller svårt är det att förstå den information du fått av handläggaren?
� Mycket lätt � Ganska 

lätt 
� Ganska 

svårt 
� Mycket 

svårt 
� Vet inte/ 

Ingen åsikt 

6. Hur relevant är den information du fått av handläggaren?
� Mycket 

relevant 
� Ganska 

relevant 
� Ganska 

irrelevant 
� Mycket 

irrelevant 
� Vet inte/ 

Ingen åsikt 
 

1. Är du…?
� Kvinna � Man � Annat/ 

Vill inte 
svara 

2. Är du…?
� 18-21 år � 22–40 år � 41–64 år � 65–80 år � 81 -   år 

3. Vem svarar på enkäten?
� Jag själv � Jag själv med 

hjälp av någon 
� Anhörig � God man/ 

Förvaltare 
� Annan 

elektronisk 
enkät? 



[Plats för kommunlogga] 

Följande frågor handlar om bemötande och delaktighet 

Om du har haft hjälp från kommunen i mer än 3 månader – svara på följande frågor om 
måluppfyllelse. Annars fortsätt vid fråga 14. 

Följande frågor handlar om måluppfyllelse 

14. Finns det något som du skulle vilja tillägga?

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

12. Vilken betydelse har det stöd du beviljats haft för dig?
� Helt 

avgörande 
betydelse 

� Stor 
betydelse 

� Varken stor 
eller liten 
betydelse 

� Liten/ Ingen 
betydelse 

� Vet inte/ 
Ingen åsikt 

13. Motsvarar beviljat stöd ditt behov av hjälp?
� I hög 

utsträckning 
� I ganska 

hög 
utsträckning 

� I ganska låg 
utsträckning 

� I låg 
utsträckning/ 
Inte alls 

� Vet inte/ 
Ingen åsikt 

7. Visar handläggaren att denne förstår din situation?
� I hög 

utsträckning 
� I ganska hög 

utsträckning 
� I ganska låg 

utsträckning 
� I låg 

utsträckning
/Inte alls 

� Vet inte/ 
Ingen åsikt 

8. Hur nöjd eller missnöjd är du med handläggarens bemötande?
� Mycket nöjd � Nöjd � Missnöjd � Mycket 

missnöjd 
� Vet inte/ 

Ingen åsikt 

9. Frågar handläggaren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras?
� I hög 

utsträckning 
� I ganska hög 

utsträckning 
� I ganska låg 

utsträckning 
� I låg 

utsträckning
/Inte alls 

� Vet inte/ 
Ingen åsikt 

10. Hur mycket har du kunnat påverka vilket stöd du beviljats från kommunen?
� Mycket � Ganska 

mycket 
� Ganska lite � Inte alls � Vet inte/ 

Ingen åsikt 

11. Fick du det stöd du ansökt om?
� Ja � Nej � Delvis � Har inte fått 

beslut än 
� Vet inte/ 

Ingen åsikt 



[Plats för kommunlogga] 

Vi vill veta vad du tycker - En enkät om biståndshandläggning

• Vi arbetar får att du ska får det stöd du behöver. Vi vill bli bättre och behöver

din hjälp.

• Därför får alla som haft kontakt med en biståndshandläggare under 1–31

oktober frågan om de vill svara på den här enkäten.

• Du väljer själv om du vill svara på enkäten.

• Vi som tar emot ifyllda enkäter får inte veta om du svarat. Du deltar anonymt.

• Om du väljer att svara på enkäten önskar vi ditt svar senast 15 december.

Skicka in enkäten i bifogat svarskuvert.

Ringa in den symbol som du tycker stämmer bäst för varje fråga!  

Bakgrundsfrågor 

Frågor om tillgänglighet 

Fortsätt på nästa sida! 

3. Är det lätt att få kontakt med handläggaren (till exempel via telefon, sms eller e-post)?

Ja Ganska Nej 
Vet inte/ 
Vill inte svara 

4. Är det lätt att förstå det som handläggaren säger?

Ja Ganska Nej 
Vet inte/ 
Vill inte svara 

1. Är du…?

Kvinna    Man Annat/Vill inte svara 

2. Hur gammal är du? ______



[Plats för kommunlogga] 

Frågor om bemötande och delaktighet 

Om du har haft stöd från kommunen i mer än 3 månader – svara på frågor om måluppfyllelse. Annars 
fortsätt vid fråga 11. 

Frågor om måluppfyllelse 

11. Finns det något som du skulle vilja tillägga?

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

9. Är den insats du beviljats viktig för dig?

 Ja Ganska Nej 
Vet inte/ 
Vill inte svara 

10. Får du det stöd du behöver genom insatsen?

 Ja Delvis Nej 
Vet inte/ 
Vill inte svara 

5. Tycker du handläggaren förstår din situation?

 Ja Lite grann  Nej 
Vet inte/ 
Vill inte svara 

6. Behandlade handläggaren dig bra?

 Ja Ganska  Nej 
Vet inte/ 
Vill inte svara 

7. Frågar handläggaren hur du vill att din situation ska förändras?

 Ja Lite grann  Nej 
Vet inte/ 
Vill inte svara 

8. Fick du den insats du ville ha?

 Ja Delvis          Nej 
Vet inte/ 
har inte fått 
beslut än 



[Plats för kommunlogga] 

Vi vill veta vad du tycker - En enkät om LSS-handläggning

• Vi arbetar får att du ska får det stöd du behöver. Vi vill bli bättre och behöver

din hjälp.

• Därför får alla som haft kontakt med en LSS-handläggare under (ange period)

frågan om de vill svara på den här enkäten.

• Du väljer själv om du vill svara på enkäten.

• Vi som tar emot ifyllda enkäter får inte veta om du svarat. Du deltar anonymt.

• Om du väljer att svara på enkäten önskar vi ditt svar senast 15 december.

Skicka in enkäten i bifogat svarskuvert.

Ringa in den symbol som du tycker stämmer bäst för varje fråga!  

Bakgrundsfrågor 

Frågor om tillgänglighet 

Fortsätt på nästa sida! 

3. Är det lätt att få kontakt med handläggaren (till exempel via telefon, sms eller e-post)?

Ja Ganska Nej 
Vet inte/ 
Vill inte svara 

4. Är det lätt att förstå det som handläggaren säger?

Ja Ganska Nej 
Vet inte/ 
Vill inte svara 

1. Är du…?

Kvinna    Man Annat/Vill inte svara 

2. Hur gammal är du? ______



[Plats för kommunlogga] 

Frågor om bemötande och delaktighet 

Om du har haft stöd från kommunen i mer än 3 månader – svara på frågor om måluppfyllelse. Annars 
fortsätt vid fråga 11. 

Frågor om måluppfyllelse 

11. Finns det något som du skulle vilja tillägga?

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

9. Är den insats du beviljats viktig för dig?

 Ja Ganska Nej 
Vet inte/ 
Vill inte svara 

10. Får du det stöd du behöver genom insatsen?

 Ja Delvis Nej 
Vet inte/ 
Vill inte svara 

5. Tycker du handläggaren förstår din situation?

 Ja Lite grann  Nej 
Vet inte/ 
Vill inte svara 

6. Behandlade handläggaren dig bra?

 Ja Ganska  Nej 
Vet inte/ 
Vill inte svara 

7. Frågar handläggaren hur du vill att din situation ska förändras?

 Ja Lite grann  Nej 
Vet inte/ 
Vill inte svara 

8. Fick du den insats du ville ha?

 Ja Delvis          Nej 
Vet inte/ 
har inte fått 
beslut än 



2021-xx-xx 

FoU Socialtjänst 

Hej! 

Vad tycker egentligen äldre och personer med funktionsvariationer om kontakten med 
handläggare? Hur upplevs informationen, tillgängligheten, bemötandet och den 
enskildes möjlighet till delaktighet och måluppfyllelse?  

Under september till november månad kommer bistånds- och LSS-handläggare i din 
kommun att distribuera enkäter till personer som erhållit ett insatsbeslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS, alternativt ansökt om insatser enligt samma lagar.  

Detta är tredje året enkäter skickas ut och vi har tidigare år inte fått in så många svar 
som vi önskat.  

Vi behöver därför din hjälp. Ser du en enkät från handläggaren hemma hos en kund – 
berätta gärna att du hört talas om undersökningen och att det är bra om enkäten 
besvaras eftersom inkomna svar utgör underlag för utveckling av verksamheten.  

Enkäterna kan besvaras av den enskilde själv (kunden) eller med stöd av anhöriga 
eller annan person som är behjälplig. Du kan därför erbjuda din hjälp genom att till 
exempel läsa frågorna och svarsalternativen och kryssa för de svarsalternativ som den 
enskilde väljer.  

Enkäten ska vara kommunen tillhanda senast 15 december. 

Hälsningar 

nn 

Bilaga 2 – Följebrev


	rapport-1-framsida.pdf
	2022-1 Tjernström S Så tycker man om bistånds- och LSS-handläggningen 2021-inlaga.pdf
	Förord
	Bakgrund
	Genomförande över tid
	2021 års datainsamling

	Resultat
	Så tycker man om biståndshandläggningen 2021: Ordinarie SoL-enkät
	Tillgänglighet
	Tillgänglighet sett till kön, ålder och svarande

	Bemötande och delaktighet
	Bemötande och delaktighet sett till kön, ålder och svarande

	Måluppfyllelse
	Måluppfyllelse sett till kön, ålder och svarande


	Så tycker man om biståndshandläggningen 2021: Förenklad SoL-enkät
	Så tycker man om LSS-handläggningen 2021
	Tillgänglighet
	Bemötande och delaktighet
	Måluppfyllelse

	Så tycker man om biståndshandläggningen 2019–2021
	Tillgänglighet
	Tillgänglighet sett till kön, ålder och svarande

	Bemötande och delaktighet
	Bemötande och delaktighet sett till kön, ålder och svarande

	Måluppfyllelse
	Måluppfyllelse sett till kön, ålder och svarande



	Avslutande kommentarer

	Bilagor.pdf
	Enkät Hej - Du har haft kontakt med en biståndshandläggare - hur var det 2021
	Hej!
	Du har haft kontakt med en biståndshandläggare – hur var det?
	1.  Är du…?
	2.  Är du…?
	3.  Vem svarar på enkäten?
	4. Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med handläggaren (till exempel via telefon, sms eller e-post)?
	5.  Hur lätt eller svårt är det att förstå den information du fått av handläggaren?
	6.  Hur relevant är den information du fått av handläggaren?
	14.  Finns det något som du skulle vilja tillägga?
	7. Visar handläggaren att denne förstår din situation?
	8. Hur nöjd eller missnöjd är du med handläggarens bemötande?
	9. Frågar handläggaren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras?
	10.  Hur mycket har du kunnat påverka vilket stöd du beviljats från kommunen?
	12.  Vilken betydelse har det stöd du beviljats haft för dig?
	13.  Motsvarar beviljat stöd ditt behov av hjälp?

	Enkät Hej - Du har haft kontakt med en LSS-handläggare - hur var det
	Hej!
	Du har haft kontakt med en LSS-handläggare – hur var det?
	1.  Är du…?
	2.  Är du…?
	3.  Vem svarar på enkäten?
	4. Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med handläggaren (till exempel via telefon, sms eller e-post)?
	5.  Hur lätt eller svårt är det att förstå den information du fått av handläggaren?
	6.  Hur relevant är den information du fått av handläggaren?
	14.  Finns det något som du skulle vilja tillägga?
	7. Visar handläggaren att denne förstår din situation?
	8. Hur nöjd eller missnöjd är du med handläggarens bemötande?
	9. Frågar handläggaren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras?
	10.  Hur mycket har du kunnat påverka vilket stöd du beviljats från kommunen?
	12.  Vilken betydelse har det stöd du beviljats haft för dig?
	13.  Motsvarar beviljat stöd ditt behov av hjälp?

	Enkät Vi vill veta vad du tycker - En enkät om biståndshandläggning 2021
	Vi vill veta vad du tycker - En enkät om biståndshandläggning
	1.  Är du…?
	2.  Hur gammal är du? ______
	3. Är det lätt att få kontakt med handläggaren (till exempel via telefon, sms eller e-post)?
	4.  Är det lätt att förstå det som handläggaren säger?
	11. Finns det något som du skulle vilja tillägga?
	5. Tycker du handläggaren förstår din situation?
	6. Behandlade handläggaren dig bra?
	7. Frågar handläggaren hur du vill att din situation ska förändras?
	8.  Fick du den insats du ville ha?
	9.  Är den insats du beviljats viktig för dig?
	10.  Får du det stöd du behöver genom insatsen?

	Enkät Vi vill veta vad du tycker - En enkät om LSS-handläggning 2021
	Vi vill veta vad du tycker - En enkät om LSS-handläggning
	1.  Är du…?
	2.  Hur gammal är du? ______
	3. Är det lätt att få kontakt med handläggaren (till exempel via telefon, sms eller e-post)?
	4.  Är det lätt att förstå det som handläggaren säger?
	11. Finns det något som du skulle vilja tillägga?
	5. Tycker du handläggaren förstår din situation?
	6. Behandlade handläggaren dig bra?
	7. Frågar handläggaren hur du vill att din situation ska förändras?
	8.  Fick du den insats du ville ha?
	9.  Är den insats du beviljats viktig för dig?
	10.  Får du det stöd du behöver genom insatsen?

	Information till omsorgspersonal inför Brukarundersökning 2021




