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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna studie var att göra en utvärdering av ett vård- och behandlingshems 
verksamhet som sätter brukarens upplevelse av vård- och behandling i centrum. Studien 
belyser två perspektiv: klienternas syn och bedömning av den vård och behandling de själva 
fått på X-hemmet samt involverade socialsekreterares syn på samarbete och bedömning av 
den vård och behandling deras klienter fått. Ett delsyfte var att få fram det som klienter och 
socialsekreterare var mindre nöjda med för att kunna arbeta vidare med detta i ett utvecklings- 
och kvalitetsarbete. Undersökningen är kvantitativ och genomfördes med hjälp av enkäter 
vilka delades ut till klienterna i slutet av deras vistelse på X-hemmet eller skickades som 
postenkät till respektive socialsekreterare. Resultatet visar att både klienter och deras 
respektive socialsekreterare i sort sett är nöjda med den vård och behandling X-hemmet 
bedriver. Det som framträder som mest bristfälligt från båda grupperna är delar av innehållet 
såsom sysselsättning, fritidsaktiviteter och fysiska aktiviteter. Båda grupperna värderar 
personalens empati och respektfulla bemötanden högt.  



 
FÖRORD 
 
Det har varit ett nyttigt och lärorikt projekt att göra denna undersökning. Jag fick en 
annorlunda inblick i X-hemmets verksamhet än den jag vardagliges fått. Min förmåga att se 
och kritiskt granska har förhoppningsvis förbättrats. Samtidigt har jag blivit mera medveten 
om vikten av kvalitet på denna service vi utför och om de små betydelsefulla detaljerna som 
ger helheten. Detta är bara en början på ett ständigt pågående arbete med kvalitetssäkring och 
utveckling av X-hemmets verksamhet. X-hemmets framtida insatser inom detta område blir 
troligtvis omfattande. Detta på grund av att den berörda landstinget, huvudman för X-
hemmet, har som mål ”en 100 % nöjd kund”. 
Denna undersökning skulle aldrig ha lyckats genomföras utan klienternas och 
socialsekreterarnas vilja att medverka och mina arbetskollegors hjälp. Därför vill jag tacka 
alla respondenter för att ni tog er tid att svara på alla frågor. Ett stort tack till mina kollegor 
som hjälpte till med åsikter, utdelningen och insamlandet av enkäter.  
Ett särskilt tack till min före detta chef för hans åsikter och råd vid utformning av enkäten.  
Dessutom vill jag tacka speciellt mina handledare som orkade ge mig vägledning, hjälp och 
stöd under hela tiden.   
Till slut tack till min familj för all tålamod och stöd.  
 
Urshult, mars 2006.   
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1. INLEDNING OCH SYFTE 
 
1.1. Inledning 
 
Missbrukarvården förändras hela tiden. Förändringarna sker inte bara genom införandet av 
nya behandlingsmetoder och forskningsrön utan genom en rad politiska och ekonomiska 
åtgärder. Faktum är att synen på vården av alkoholmissbrukare under 1900-talet har 
utvecklats från ett huvudsakligt moraliskt (individen får stå sitt eget kast) till ett 
huvudsakligen medicinskt synsätt (alkoholist har rätt till hjälp av experter) med ökade inslag 
av upplysningssynsättet (individen bär skuld men behöver hjälp)(Blomqvist, 2003).  
 
Den 11 paragrafen i Socialtjänstlagen anger socialnämndens skyldigheter utan att precisera 
insatserna vilket öppnade för att öppenvård ansågs som ledstjärna av socialtjänsten. Detta på 
grund av att i enlighet med närhets- och normaliseringsprincipen bör vård ske i öppna former 
(Bergmark & Oscarsson, 1990). De förändringarna i inställningen till missbrukarvården 
tillsammans med lagändringar ligger som grund och bidragande orsaker till de aktuella 
tendenserna inom missbrukarvården.  
 
Enligt Hansson & Wijkström (1998) har kommunerna skärpt kontrollrutinerna och infört mer 
marknadsmässiga modeller för att handla upp vård och rehabilitering. Kommunerna har 
utvecklat olika strategier för att balansera det övertag man tidigare upplevt att vårdgivare har 
haft och börjat samverka för att kunna ställa krav på kvalitet och rimliga kostnader. Att till 
exempel erbjuda en missbrukare lokalt på hemmaplan någon typ av dagverksamhet kostar i 
genomsnitt mindre än hälften av vad en traditionell behandlingshemsplats kostar. Ytterliggare 
ett exempel är att de nya deltagardrivnaverksamheter t. ex. Basta arbetskollektiv har en 
prissättning för den rehabilitering man erbjuder som framstår som mycket konkurrenskraftig 
(Hansson & Wijkström, 1998).  
 
En tidigare studie av Ekendahl baserad på fingerade alokoholistärenden påvisade att valet av 
öppenvård vägde över institutionsvård. Den senare var aktuell bara när missbrukarens 
missbruks- och sociala situation hade rasat. Institutionsvård ses som en genomgripande insats 
och en insats i form av slutenvård tillämpas då alkoholproblematik och den sociala utsattheten 
är mycket allvarlig (Ekendahl, 2004). Denna bild bekräftas av Socialstyrelsens rapport om 
insatserna för vuxna missbrukare under 2004. Där framkommer det bland annat att drygt 3200 
personer hade insatser inom heldygnsvård, vilket var en minskning med knappt 10 procent 
jämfört med år 2003. Knappt 94 % av dessa personer vårdades frivilligt, resterande 6 % 
tvångsvårdades. Jämfört med år 2003 minskade antalet personer med frivillig institutionsvård 
med knappt 11 procent och familjehemsvården minskade med ungefär 3 procent. 
Tvångsvårdade personer på institution minskade med 9 procent jämfört med 2003 
(Socialstyrelsen, 2005).   
 
X-hemmet, vård- och behandlingshem för alkohol- och blandmissbruk, som är min 
arbetsplats, är inte undantaget från förändringarna inom missbrukarvårdens marknad. 
Ekonomi är extra viktigt för X-hemmet eftersom enheten har kravet från huvudmannen, ett 
landsting, att vara självförsörjande. En utvärderingsstudie av X-hemmets verksamhet med 
fokus på våra kunder kommer att gagna själva verksamheten speciellt med tanke på att 
utvecklingen i kommunerna gått åt mer och mer öppenvårdsbehandling. 
Den utvecklingen har gjort att många behandlingshem hamnat i ekonomisk kris och kommit i 
farozonen för nedläggning. Just därför är det angeläget att få vetskap om våra kunders 
förväntningar, önskemål, krav och behov.  
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Kommunerna med sitt ansvar för missbrukarvård är våra främsta samarbetspartner och kunder 
i den bemärkelsen att placeringen sker via socialtjänstens handläggare. 
 
Denna utvärdering tar upp två perspektiv: dels klienternas och dels socialsekreterarnas. Detta 
faktum gör det extra viktigt att vara medveten om att de två grupperna kan ha en helt olik syn 
på en och samma verksamhet. Skillnaderna ligger i deras olika roller och positioner i 
förhållande till verksamheten. Socialsekreterare har en maktposition genom att de förfogar 
över de ekonomiska resurserna. Klienter har en brukarroll i dubbel bemärkelse: de är klienter 
till socialsekreterare samtidigt som de är detsamma för behandlingshemmet. 
 
Utvecklingen inom den offentliga sektorn har under senaste tiden gått i riktningen mot att 
sätta kvalitet och ständiga förbättringar i fokus. Landstinget Kronoberg och X-hemmet har 
också satsat en del materiella och personalmässiga resurser för att följa med utvecklingen. 
Denna studie kan ses som ett försök att få respons från kunderna för vidare dokumentation 
och analys. Intentionen är att göra något som är dels kopplat till mitt dagliga yrkesutövande, 
dels nyttigt för X-hemmet. Jag arbetar som behandlingsassistent och har omväxlande och 
unika arbetsuppgifter. Det är en förhoppning att denna studie kan bidra som ett administrativt 
instrument i den meningen att den möjliggör för personalen att bli effektivare i sitt 
yrkesutövande. En annan förhoppning är att ge de klienter som kommer till X-hemmet en 
chans att säga sin mening, få sin röst hörd. Socialsekreterare som X-hemmet har tätt 
samarbete med är en viktig aktör i behandlingssammanhanget och är de som kanske har mest 
inflytande över valet av behandling. Det är viktigt att de också får en möjlighet att påverka 
och föra fram sina åsikter. 
 
 
1.2. Syfte 
 
Det övergripande syftet med detta arbete är att försöka göra en utvärdering av X-hemmets 
verksamhet genom att helt enkelt fråga klienter och den placerande myndighetens 
representanter om deras åsikter om och upplevelsen av den verksamhet hemmet bedriver.  
 
Meningen är att få vetskap om dels  
a) hur klienterna upplever sin vistelse på behandlingshemmet med speciell fokus på den 

individuella behandlingen, samt 
b) hur uppdragsgivaren upplever den utförda behandlingen och samarbetet med 

behandlingshemmet 
Samtidigt hoppas jag att denna undersökning hjälper till att föra fram det som behöver 
förbättras. 
 
 
2. BAKGRUND 
 
2.1. Förändringar inom missbrukarvården 
 
Det svenska behandlingssystemet för alkoholmissbrukare har sin tyngdpunkt inom 
socialtjänsten till skillnad mot andra västländer som har densamma inom sjukvårdssektorn 
och den medicinska professionen. Detta har lett till att den socialtjänstbaserade 
missbrukarvården benämnts som ett ”professionellt fält utan professionella” av Bergmark och 
Oscarsson (1990). 



 3

De menar att missbrukarvård genom lagstiftning, offentliga utredningar, statsbidrag och 
massmedial debatt har etablerats som ett professionellt fält men att det saknas en klart 
definierad profession med legitimitet för det.  
Under 80-talet hade det genom statsbidrag till kommuner utformade efter antal platser, växt 
upp en mängd missbrukarvårdsinstitutioner. På den tiden fortsatte frivilliga organisationer att 
inrätta allt fler nya behandlingshem ibland i form av stiftelser med stat eller kommun som en 
part. Detta ledde till att det fanns ett mycket stort antal institutioner både för den frivilliga och 
tvångsvården.  
 
Denna marknad karakteriserades som dold och förvrängd i den bemärkelse att den inte 
baserades på dialektiken mellan efterfrågan och tillgång. Med tanke på dåvarande politik och 
statsbidrag så kan denna marknad kallas för producenternas dvs. vårdinstitutionernas  
( Bergmark & Oscarsson i Pettersson red.1994). 
 
I början av 90-talet ökade antalet privatägda hem kraftigt medan de offentliga och 
stiftelse/föreningsägda hemmen minskade i antal. Denna trend har fortsatt under hela 90-talet. 
90-talet hade med sig många förändringar såsom ändrat statsbidragssystem, ny organisations- 
och budgetmodeller inom vården och kanske den mest uppenbara: kommunernas försämrade 
ekonomi. Med tiden har missbrukarvårdens marknad fått mer av det så kallade ”köp/sälj 
systemet”, dels genom expansion av icke-offentliga vårdproducenter, dels genom införandet 
av de ekonomiska konsekvenserna av enhetens resultat. Samtidigt är det så att vården 
bekostas, köps upp, av det offentliga, dvs. kommunen, för den enskilde missbrukarens skull. 
Däri ligger en fara att köparen i sitt val av vård utgår mer ifrån det låga priset än den kvalitet 
som erbjuds. (ibid.) Liknande slutsats drog representanter för de frivilliga organisationerna 
gällande frågor om hur socialtjänsten hanterade missbrukarvård. Exempelvis kritiseras den 
generella prioriteringen av öppenvård hårt för att vila på ekonomisk grund och inte vetenskap 
och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Idag är kommunerna tvungna att skära ned och hushålla med skatteintäkter. Detta tillsammans 
med en önskan att erbjuda fler missbrukare vård i egna öppna former har resulterat i att de 
flesta kommuner väljer öppenvård framför vistelser på behandlingshem. Senaste rapporten 
från Socialstyrelsen visade att 83 % av de som just då fick vård hade fått den i 
öppenvårdsbehandling. Trots så stor utbredning så vet man inte om öppenvård är effektivare 
än institutionell (Socialstyrelsen, 2005). Socialstyrelsen ansvarar för olika projekt vilkas syfte 
är belysa den aktuella situationen inom missbrukarvård. Ett sådant är ”Byråkrati och 
narkomani går inte ihop…” som handlar om livsvillkor och vårderfarenheter hos kvinnor 
och män som använder narkotika. Bland annat framförs kritik mot vårdgivare vilka ger 
institutionsvård att ”vård inte ger något” och att vårdgivarna ” inte kan tillräckligt”.  
”Det måste märkas att man är i behandlingen,” säger många. Men en stor del är positiva till 
personalen och verksamheten, eftersom de har kunnat leva drogfria åtminstone tillfälligt. 
Personalen får beröm för ett respektfullt och vänligt bemötande (Svensson & Kristiansen, 
2004. s.38).  
 
Men personalen får inte samma beröm i alla rapporter. Till exempel kan man nämna 
frivilligorganisationers åsikter om socialpolitiska frågor rörande missbrukarvård, vilka 
tillfrågades i samband med utveckling av riktlinjer för kunskapsutveckling inom 
socialtjänsten. De kritiserar personalen vad gäller förståelse för klienternas situation, respekt, 
möjlighet till inflytande på beslut, ansvarstagande och ianspråktagande av deras resurser 
(Socialstyrelsen, 2005). Studier om socialt nätverk hos de tvångsvårdade missbrukarna visade 
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att det är betydelsefullt att de professionella har såväl den medmänskliga som den 
yrkesmässiga förmågan att se människan, inte bara missbrukaren.  
Att se missbrukaren i andra roller och identiteter än missbrukarens är centralt i den långa 
förändringsprocess som är nödvändig för rehabilitering och återanpassning till samhället 
(Skårner & Regnér, 2003). 
 
Numera har ekonomiska resurser fått en avgörande roll i handläggning av 
missbruksproblematik hos klienter. Kristiansen & Svensson (2004) skriver i sin rapport om 
missbrukssituation att resurserna till insatser mot missbruket har minskat parallellt med att 
missbrukssituationen har förvärrats. Det råder en oenighet mellan klienter och 
socialsekreterare om hur resurserna skall fördelas, där socialsekreterare har tagit sig 
tolkningsföreträde. Rapporten visar att socialsekreterare tror sig veta vad som är bäst för en 
klient fastän klienten kan ha en annan åsikt.  
 
En studie av förhållanden som kan ha betydelse vid val av insatser inom narkomanvården 
undersökte bland annat om personalens syn på narkotikamissbrukare inverkade på deras 
arbete. Det konstaterades att ett paradigmskifte hade skett inom missbruksvården under de 
senaste tio åren. Socialarbetarna hade tidigare aktivt sökt upp och motiverat missbrukare till 
att söka vård, nu är det tvärtom så att missbrukarna själva måste övertyga socialtjänsten om 
sitt behov av vård. Dessutom ansåg personal inom socialtjänsten att missbruket är en sjukdom 
som uppstår genom att människan tappar kontrollen över sitt bruk av alkohol eller narkotika 
snarare än att de fötts med den eller fått den i barndomen. Enligt många socialarbetare 
prioriterade grupper är ungdomar, missbrukare med barn, motiverade missbrukare och 
personer som nyligen börjat missbruka, samt psykiskt sjuka missbrukare. Tunga missbrukare, 
personer som missbrukat länge och invandrare med missbruksproblem, var de som enligt 
personal inte får den vård de behöver. Män fick vård i större utsträckning än kvinnor 
(Socialstyrelsen, 2004).  
 
 
2.2. Utvärderingen 
 
2.2.1. Allmänt om utvärdering 
 
Utvärdering är ett komplext begrepp som kan betyda olika saker beroende på var, när, hur 
varför och av vem den genomförs. Det är ett sätt att bedöma något för att förändra och gå 
framåt. Utvärdering har blivit en del av en verksamhet och ses som hjälp när det gäller 
kvantitets- och kvalitetsaspekter (Berg & Bjärås, 1996). Detsamma påpekar Karlsson (1995) 
genom att poängtera utvärderingens funktion att ge ”den enskilde vägledning när det gäller att 
välja och att ge politiker och andra beslutsfattare underlag för prioriteringsbeslut” (s.52). Det 
finns flera definitioner av vad utvärdering är. Exempelvis definierar Berg & Bjärås (1996) 
utvärdering som ”en process för att mäta, analysera, värdera en verksamhet för en 
slutredovisning eller under arbetets gång, i avsikt att kunna förbättra verksamheten” (s.14).  
 
Springett (2001) refererar till flera olika författare när hon betraktar utvärderingen som en 
process som består i att lära sig av erfarenheten för att kunna handla informerat i framtiden. 
På så sätt kan utvärderingen ses som ett medium för icke formaliserat, livslångt lärande. 
Dessutom menar hon att utvärderingen måste ses som avgörande för utveckling av 
kunskapsbasen inom ett område, så att det blir känt vad som fungerar och varför. Vidare 
påpekar hon att utvärderingen skall skiljas från forskningen trots att utvärderingen utnyttjar 
forskningens metoder och verktyg främst genom att det centrala begreppet är värdering som 
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utesluter objektivitet. Värdering som begrepp menar Springett har alltid en politisk dimension 
och knyts till samhällsprioriteringar, resurstilldelning och makt.  
Så det viktigaste är att få svar på frågor som, vems värderingar som styr utvärderingen och 
efter vems normer aktiviteter genomförs, jämförs eller bedöms. Springett förespråkar ett 
tillvägagångssätt att utvärdera som kallas för participatorisk utvärdering. Innebörden i detta 
sätt att utvärdera är att man fokuserar på kunskapsutveckling i verksamhetens sammanhang 
för att uppmuntra lokal teoriutveckling, kompetensbyggande och lärande. Syftet med detta är 
att processen fortsätter efter att forskaren har lämnat sitt resultat och att den blir en 
framväxande process. Dessutom uppmuntras innovation och förändring, plus att de praktiskt 
verksamma på så vis kan bli reflekterande och förbättra sin praktik.  
Detta synliggörs bäst i en schematisk bild av en utvärderings rekursiva cykel som en 
kontinuerlig feedback cykel bestående av reflexion, erfarenhet, handling och förändring.  
(ibid.) 
 

  
Figur 1. Utvärderings rekursiva cykel (Svedenberg, red., 2001 s.271) 
 
Enligt Karlsson (1995) har även i Sverige den participatoriska inriktningen lyfts fram i form 
av ”kollegieutvärdering” och ”självutvärdering”. Denna styrs och utförs av aktörerna på den 
lokala nivån.  
 
Utvärdering kan betraktas som ett sätt att minska den centrala maktens dominans samt att se 
utvärderingsarbete som ett utvecklingsinstrument. Men det finns andra uppfattningar om 
utvärdering också. Exempelvis kan utvärdering användas av huvudmannen för att korrigera 
och kontrollera en verksamhet, eller ett tredje sätt att se på utvärdering: att den sällan leder till 
det bättre utan görs bara för att det ska så vara (Söderholm & Wijkström, 2002). 
 
 
2.2.2. Brukarorienterad utvärdering 
 
Inom ramarna för den representativa demokrati vi lever i har brukarutvärdering kommit 
alltmer till användning, speciellt inom den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn skall 
tillgodose medborgarnas behov. Själva begreppet brukarorienterad omfattar två former av 
medverkan och inflytande vilka är sammanflätade och påverkar varandra. Här menas att man 
kan uppnå inflytande genom att medverka. Och vice versa att inflytande leder till medverkan.  
 
I brukarutvärderingar kan brukare agera både som individer och som kollektiv då de ska ha en 
brukarorganisation med ledamöter i den. Vedung & Dahlberg (2001) argumenterar för 
brukarorienterad utvärdering av den offentliga sektorn bland annat på grund av 
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serviceanpassningsskäl. En sådan utvärdering ses som ett medel att förbättra den aktuella 
servicen för brukarna utifrån deras preferenser, önskemål och behov.  
Dessutom kan brukarutvärdering ge brukarna större inflytande inom ramen för den 
representativa demokratin. Därmed tas brukarperspektiv i akt när beslut och verksamheter 
utvärderas. I en brukarutvärdering är det tillåtet att fråga om de flesta aspekter av exempelvis 
en verksamhet eller en insats som erbjuds. Att rekommendera är att ha brukarutvärdering som 
ett komplement till andra utvärderingar på grund av att brukarna inte tar hänsyn till andra 
aspekter som exempelvis ekonomi.  
 
I litteraturen hittar man flera olika argument för att välja en brukarorienterad utvärdering 
såsom: medborgarfostrande, expressivitet dvs. brukarna ska förverkliga sig själv, legitimitet, 
effektivitet för att nå bättre värde, maktutjämning mellan brukarna och serviceproducenterna 
och serviceanpassning för att förbättra den aktuella servicen för brukarna (ibid.). 
 
När det gäller brukarutvärdering i socialt arbete gör Vedung & Dahlberg (2001) en indelning 
av denna i tre komponenter: serviceinnehåll, serviceprocess och genomsiktlighet. Med 
serviceinnehåll menar de det sakliga innehållet, dess substans. Serviceprocessen omfattar hur 
servicen ges, vilka procedurer och ramar som finns för den. Det som avser genomsiktlighet 
omfattar begriplighet och tillgänglighet hos regler och procedurer gällande innehållet och 
processen. En brukarutvärdering kan handla om alla tre dimensionerna eller bara en av dem.  
 
 
2.2.3. Två perspektiv på en utvärdering 
 
Det faktum att missbrukarvården bekostas av offentliga medel ger den ett särdrag när det 
gäller klarheten i vilka som är konsumenter och vilka som är kunder. Bergmark & Oscarsson 
(1990) påpekar att kommunen kan ha olika roller som producent av vård men också som 
köpare. Dessutom har socialtjänsten både rättighet och skyldighet att tillgodose klientens 
behov av vård. Alltså är socialsekreterare som kommunens representanter konsument eller 
kund av servicen, men inte den som skall förbruka eller ta i anspråk detsamma ( Petersson 
red. 1994).  
Om man ser de två grupperna, klienterna och socialsekreterarna, som behandlingshemmets 
kunder eller brukare av dess tjänster så måste man klargöra några begrepp. 
 
 
Klientperspektiv eller brukarperspektiv 
 
Termen ”brukare” blev på 1980-talet ett modeord inom offentlig förvaltning och forskning. 
Termen omfattar en bred innebörd av servicemottagare i den offentliga sektorn. Men om man 
ska använda begreppet i en utvärdering så måste det avgränsas och definieras.   
Begreppet brukare definieras av Vedung & Dahlberg (2001) som slutmottagare av offentlig 
nyttighet (service eller vara) som inte är kund utan är hänvisad till strategin röst (voice).  
Detta innebär att de kan påverka främst genom att höja sin röst mot serviceleverantören och 
andra beslutsfattare för att förbättra kvalitén i olika avseenden. Detta speglar sig i den 
terminologin som används i behandlingsvärlden. Ordet klient har en negativ laddning och 
associerar till underordnade beroende ställning gentemot den offentliga paternalistiska 
överhögheten (ibid.). Människor som befinner sig i en svag ställning har svårt att utrycka sina 
preferenser eftersom de är i beroendeställning till vårdgivare och ofta saknar kunskaper om 
vad de kan förvänta sig av vården och behandlingen de får (Socialstyrelsen, 2005). 
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Socialsekreterares perspektiv eller ”kundenperspektiv” 
 
Kunden är också en slutmottagare av en offentlig nyttighet som har tillgång till strategin sorti 
(exit). Vilket innebär att kunden påverkar genom att vid missnöje byta leverantör, eftersom 
hon har möjlighet att välja mellan flera leverantörer. För klargörandets skull så borde man 
säga att den brukare som är kund har möjlighet att välja bort och byta leverantör eller mer 
konkret välja ett annat behandlingshem. Både socialsekreterare och främst klienterna har den 
möjligheten. Men beaktas måste det faktum att klienter oftast är i en beroendeställning till 
socialsekreteraren som representerar placerande myndighet och därmed står för betalningen. 
Men som handläggare på socialförvaltningen har socialsekreteraren en roll till, nämligen 
rollen som kommunens personal vilket kan komma i konflikt med rollen som kund. Det kan 
förekomma att egen bekvämlighet eller eget intresse av att visa goda resultat uppåt gör att 
man väljer att inte värna om brukarnas väl och ve. Detta gör att professionalism hos en 
socialsekreterare är en mycket viktig och efterfrågad aspekt när det gäller handläggning av 
klienternas ärenden (ibid.). 
 
 
2.2.4. Att utvärdera den egna verksamheten 
 
Mycket viktigt vid utformning av en utvärdering är att vara klar över vem som har beställt den 
och vilket syfte den har. Samtidigt är det lika betydelsefullt och avgörande för resultatet och 
kvaliteten vem det är som genomför utvärderingen. Med tanke på detta så särskiljer man två 
olika utvärderingar: summativ, med en extern utvärderare, och formativ, med en intern 
utvärderare. Summativ utvärdering är summerande och resultatinriktad, medan formativ 
utvärdering är inriktad på själva processen och förändringen. Båda har sina fördelar och 
nackdelar när det gäller påverkan på resultat och kvalitet.  
 
En extern utvärderare är neutral, tillför kunskaper och erfarenheter utifrån och är specialist på 
utvärdering, men är också ekonomiskt beroende av uppdragsgivaren och har svårt att följa 
projektet på långsikt (Berg & Bjärås, 1996). Karlsson (1995) säger att som utvärderare 
befinner man sig i en makt- och ansvarsrelation till övriga intressenter. Exempelvis kan de 
berörda grupperna uppfatta utvärderaren som ett ombud som skulle hjälpa dem att ställa krav.   
Däremot, en intern utvärderare, som känner verksamheten, har lätt att förstå information och 
kan stå för kontinuitet. Nackdelar med en intern utvärderare är att denna är involverad i 
processen som utvärderas, partiskhet och hemmablindhet är påtagliga samt att det kan finnas 
intresse att påverka i en viss riktning (Berg & Bjärås, 1996). Ytterliggare en nackdel är att 
resultatet av den egna utvärderingen kan ha svårare att nå ut och spridas utanför den egna 
verksamheten. Däremot är det tids- och kostnadssparande vilket är viktigt i dagens läge då 
ekonomin är avgörande. Resultat kan återföras och personalen höjer sin kompetens genom 
och under utvärderingsarbete (Socialstyrelsen, 1995). 
 
 
2.2.5. Kvalitet 
 
Kvalitet är ett svår definierat begrepp eftersom det inbegriper flera aspekter. Enligt 
Gummesson skapas kvalitet, när det gäller tjänstebaserad service, genom en balans mellan 
kundens förväntningar och erfarenheter. Kvalitetsuppfattningen påverkas också av den image 
eller det rykte som en verksamhet, dess personal och dess tjänster har (Gummesson, 1993). 
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Bedömningen som brukaren förmedlar uppkommer genom att han eller hon jämför sina 
förväntningar på en verksamhet med erfarenheter av den. Om förväntningarna har uppfyllts då 
är brukaren nöjd (ibid).  
 
International Organisation for Standardization, ISO står för en internationell definition av 
kvalitet: ”Alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess 
förmåga att tillfredställa uttalade och underförstådda behov” (ISO 9000). Men här finns det 
oklarhet om t. ex. vems behov och hur stora behov det handlar om. Detta är relativt för små 
behov kan indikera hög kvalitet med små resurser, däremot stora behov kan trots stora 
resurser inte ge önskad kvalitet.  
 
Inom socialtjänsten definieras exempelvis ”god kvalitet” som insatsernas värde för klienterna, 
när det gäller bemötande, den enskildes medinflytande och att vård och service ska vara 
lättillgänglig. 
Idag är det vanligt att inom sjukvården och socialtjänstens verksamheter kontinuerligt mäta 
patienters och klienters subjektiva upplevelse av vården som ett mått på kvalitet. 
Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet tar upp områden som omfattar: 
bemötande av patienten, metoder för diagnostik, vård och behandling, kompetens, samverkan 
osv. Av dessa områden kan man särskilja bemötanden, delaktighet, information och innehåll i 
behandlingen som viktiga aspekter på kvalitet av servicen (Socialstyrelsen 2005). 
Kunskapen om kvalitetsindikatorer och metoder för mätning av brukarupplevd kvalitet inom 
socialtjänsten är splittrad och knapphändig. Den optimala metoden för att mäta upplevd 
kvalitet tycks inte finnas. Majoriteten av de modeller som används i Sverige har inte granskats 
vetenskapligt. Vanligtvis presenteras resultat bara till de närmast berörda (Socialstyrelsen, 
2004). 
 
 
2.3. X-hemmet 
 
2.3.1. Organisation 
 
Den representativa demokratin i industriländer med välfärdssystem har byggt en väldig 
offentlig sektor som omfattar medborgarens många livsområden. En av de folkvalda 
församlingarna är landstinget med ansvar bland annat för hälso- och sjukvård. X-hemmet är 
beläget i en mindre kommun i södra Sverige. Landstinget i fråga har en organisation som är 
uppbyggd på följande sätt: ledningsenheten bestående av ledningsdirektör, staben och 
driftenheterna, såsom Länssjukvård, Närsjukvård, Folktandvård, Psykiatri, Länsutvecklingen, 
Landstingsservice och Rehab-centrum. Inom Rehab-centrum finns det bland annat  en 
alkohol- och narkotikamottagning och X vård- och behandlingshem som de delar av 
missbrukarvården som kan bedrivas enligt Hälso- och sjukvårdslagen (landstingets hemsida, 
2004). 
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2.3.2. Om X-hemmet 
 
X-hemmet är ett hem för alkohol- och blandmissbrukare från 30 år och uppåt såväl för män 
som för kvinnor. Placering sker enligt Socialtjänstlagen 1 och § 27 enligt Lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall 2. Upptagningsområdet är främst Kronobergs län, men i mån av plats 
andra angränsande län och övriga landet. X-hemmet har ramavtal 3 med Kronobergslän, 
Blekinge, Helsingborg, Göteborg och Malmö. 
 
Verksamheten på X-hemmet bygger på en strävan att erbjuda en individinriktad psykosocial 
behandling. Trots att detta arbetssätt inte har påvisat starka effekter på behandlingsresultat så 
konstateras det i en rapport av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) att 
behandlingsplanering ska anpassas i sin helhet till patientens behov. 
Exempel på det är psykiatrisk behandling, familjeterapeutiska insatser, arbetssökarstöd och 
dylikt. Denna strävan sammanfaller med slutsatser i SBU rapporten att man bör anpassa 
behandlingens omfattning och även vårdformen i förhållande till missbrukets svårighetsgrad. 
 
Utgångspunkten för X-hemmet är klienternas egna mål och syften med vistelsen på hemmet. 
För varje person görs en individuell behandlingsplan grundad på klientens och den placerande 
myndighetens önskemål och behov. För personer med alkoholberoende har mer omfattade 
behandling bättre effekt än ett enstaka samtal, är en av slutsatserna från SBU rapporten. Av 
detta skäl skulle behandlingen på ett behandlingshem föredras framför öppen vård (SBU, 
2001) Vårdtiderna på X-hemmet kan variera mellan en månad till flera år där vård, 
behandling, utsluss och växelvård kan ingå. Varje klient får en kontaktman med syfte att ge 
stöd och individuella samtal i klientens strävan att uppnå sina mål med behandlingen och 
ansatsen att förändra sitt liv eller höja sin livskvalitet.  
 
Behandlingen ges utifrån ett lösningsfokuserat synsätt vilket är grunden som kombineras med 
stöd och hjälp för klienten. Lösningsfokuserad korttidsterapi utgår ifrån klientens resurser och 
det som fungerar, det friska eller ”salutogena”. Arbetssättet är ”här” och ”nu” och 
framtidsorienterat. Det tycks fungera för många klienter, men inte för alla. Det finns en risk 
att man ensidigt betonar ”lösningar eller mirakel” samt att klienter som redan har förlorat tron 
på eller hoppet om förändringen blir än mer nedslagna (Bernler & Johnsson, 2001). 
 
Genom att systematisk utforma tid, rum, mänskliga relationer och atmosfär på 
behandlingshemmet erbjuds klienten också möjlighet att finna självkänsla och kraft att lösa 
sina problem (ibid.).  
 
 
__________________________________________________________________________ 
1 Socialtjänstlagen säger att socialtjänsten är skyldig att erbjuda den hjälp och det stöd som behövs för att 
personen i fråga ska komma bort från missbruket. Vården ska bygga på respekt för den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet och skall så lång som det är möjligt utformas och genomföras i samverkan 
med den enskilde. (Lag 2001:464) 
 2 LVM lagen handlar om tvångsvård när den missbrukande omhändertas enligt §4 då : 

- den utsätter sin fysiska och psykiska hälsa för allvarlig fara 
- löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv , eller 
- kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Paragraf § 27 i denna lag säger 

att: den som förestår vården vid ett LVM hem skall, så snart det kan ske med hänsyn till den planerade 
vården, besluta att den intagne skall beredas tillfälle att vistas utanför LVM-hemmet för vård i annan 
form. Lag (1998:870) 

  3 Ramavtal är avtal som ingås mellan en upphandlande enhet och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa 
samtliga villkor för avrop som görs under en viss period. (LOU 1997:1068 kapitel 5) 
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Många av klienterna är återkommande, med långvarigt alkoholmissbruk. Placeringstiden som 
här också benämns som vårdtiden varierar mellan en månad till flera månader, ibland åratal. 
Vårdtiden är den tid klienten vistas på hemmet. Andréasson (2000) påpekar att 
behandlingsmålet för personer med kroniskt beroendetillstånd inte är att bota utan att mildra 
konsekvenserna, att begränsa återfallslängd, förlänga de nyktra perioderna och skapa en 
skyddande social struktur på kort och långt sikt (Berglund m. fl.2000).   
 
X-hemmets policy går ut på att erbjuda struktur och trygghet i behandlingen, en rogivande 
miljö som en grund för utveckling och förändring, samt en god vård för de behövande 
klienterna.  
Daglig sysselsättning finns genom köks-, trädgårds- och städarbete. Dessutom erbjuds 
terapiarbeten som snickeri och vävning. Aktiviteter som bowling, simning, utflykter till lokala 
utflyktsmål och sportanläggningar är regelbundet förekommande. En humanistisk helhetssyn 
på människan speglar sig i en strävan att erbjuda alla klienter sysselsättning under deras 
vistelse på hemmet. Efter den egna förmågan och klientens kondition blir den enskilde 
tilldelad sedvanliga uppgifter och sysslor som förekommer på ett sådant hem som X-hemmet. 
Det kan handla om allt från stora uppgifter som vaktmästeri, ta hand om tvätt, kökssysslor till 
uppgifter såsom vika servetter och vattna blommor. Dessutom finns det goda möjligheter att 
styrketräna på det gym som finns på hemmet eller att snickra i den lilla snickarboa som finns i 
källaren (landstingets hemsida, 2004). 
 
X-hemmets verksamhet omfattar också inslag som ställer krav på att personalen ska ha 
medicinsk kompetens. Eftersom klienter ofta har en komplex problematik, ofta somatisk 
och/eller psykisk samsjuklighet, så förekommer det en hel del medicinhantering. Skadorna av 
mångårig alkoholanvändning är hos de flesta omfattande. Rörelsehinder förekommer hos en 
del som följd av olycksfall, hjärnblödningar eller dylikt. För att garantera en bra nivå på vård 
och omvårdnad har X-hemmet en konsultläkare och två anställda sjuksköterskor. 
Medicinutdelningen sköts av sjuksköterskor och personal med medicinsk kompetens vilka fått 
delegering av ansvarig läkare och sjuksköterska (ibid.). 
 
När det gäller specifika behandlingsmetoder förekommer läkemedelsbehandling mot 
alkoholberoende och alkoholabstinens. Bland de läkemedel som har dokumenterad effekt 
finns Campral och Revia, vilka kan skrivas ut av konsultläkaren. Dessa preparat är mediciner 
som ska minska suget eller få personen att lättare sluta dricka efter ett par drinkar. Antabus är 
ett aversivt preparat som klienten kan erhålla på egen begäran eller så kan det bli initierat av 
den placerande myndigheten. Det tas under övervakade former vilket har påvisat minskat 
alkoholintag. Läkemedel som bevisligen har effekt på alkoholabstinens och förebyggande av 
delirium tremens är benzodiazepiner vilka skrivs ut av konsultläkaren på hemmet (SBU, 
2001). 
 
Sedan 1998 erbjuder X-hemmet NADA öronakupunktur som ett alternativt medel att 
förebygga ångesttillstånd och lindra subakuta abstinenssymptom. NADA står för National 
Acupuncture Detoxification Association en organisation som garanterar att alla utövare håller 
en jämn kvalitetsstandard och att alla följer samma riktlinjer. NADA- akupunktur är en 
speciell form av akupunktur som anses vara särskilt verksam vid behandling av beroende. 
Metoden introducerades på Lincolnkliniken i New York på en öppen mottagning för 
narkotikamissbrukare. Med Nada får missbrukare en snabb känsla av lättnad och suget 
minskas. Nada används vid avgiftning, återfallsprevention och som ett tillägg till annan 
behandling (www.nada-sverige.se).  
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Trots att akupunktur inte tillhör de metoder som är uppbyggda på evidensbaserad kunskap så 
erbjuder X-hemmet det till sina klienter som ett alternativ.  
Dessutom erbjuds de som vill möjlighet att närvara på AA4 möten i de närmaste städerna. 
Tanken är att de som behöver stöd av självhjälpsgrupper tar en första kontakt redan under 
vistelsen på hemmet. En av studierna som SBU översikten (2001) hänvisar till kom fram till 
att patienter som fick AA-stöd efter initial behandling i slutenvård visade bättre resultat än de 
som inte fick den kontakten. 
 
Inom psykosocial behandling i allmänhet är behandlarens egenskaper och dennes förmåga att 
etablera en god relation av betydelse för behandlingens resultat. Vissa studier har visat att 
behandlarens betydelse är större än betydelsen av metoden som används. Men det är viktigt 
att behandlaren är utbildad i den aktuella metodiken och har kontinuerligt handledning (SBU, 
2001). Härav följer att personalens sammansättning är mycket viktig för ett behandlingshem 
och dess verksamhet. 
 
Personalen på X-hemmet består av olika kategorier med ett brett spektrum av erfarenheter och 
utbildningar. Fördelningen mellan könen är lite snäv som på alla vårdenheter på grund av att 
männen flyr vård och behandling av olika skäl. Yrkeskategorier som förekommer är 
behandlingsassistent, socialpedagog, skötare, personal med högskolekompetens med 
inriktning mot missbrukarvård, personalvetare med inriktning mot arbetspsykologi och 
sjuksköterskor. Det finns också kökspersonal och särskild nattpersonal. För att erbjuda god 
kvalitet på behandlingen har hemmets personal regelbundet handledning av en utomstående 
handledare (landstingets hemsida, 2004). 
 
 
3. FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Mot bakgrund av ovanstående ville jag belysa klienternas syn på det servicepaket som X-
hemmet erbjuder. Med tanke på indelning av servicepaketet ställdes följande frågor :  
 

1. Hur ser klienterna på serviceinnehållet? 
2. Hur ser klienterna på serviceprocessen? 
3. Hur ser klienterna på genomsiktligheten i servicepaketet? 
4. Hur ser klienterna i övrigt på vad som är bra eller dåligt på X-hemmet? 

 
Motsvarande frågor ställs för att belysa socialsekreterarnas syn på X-hemmets verksamhet 
sedd som ett servicepaket. Indelningen är densamma med en skillnad att till socialsekreterare 
ställde jag ännu en öppen fråga om en eventuell nyplacering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
4 AA –Anonyma Alkoholister är en självhjälpsgrupp. 



 12

4. METOD 
 

4.1. Forskningsansats 
 
Man kan urskilja två kontrasterande forskarparadigm inom vetenskapligt arbete. Den ena 
paradigmet, ”positivism”, står för synen att observationen har en högre kunskapsteoretisk 
status än teorin, att naturvetenskapliga metoder skall användas vid studier av den sociala 
verkligheten och att vetenskapen skall vara objektiv och värderingsfri. 
Det andra kan vi kalla för ett tolkande, konstruktivistiskt forskarparadigm i enlighet med 
Bryman (2002) eller hermeneutik enligt Hartman (1998). Det står för synen att varje 
människa uppfattar sig själv och sin värld på ett speciellt sätt. Kunskapen om det får man inte 
genom mätningen utan genom tolkningar och inlevelse. Således är kunskapen inte objektiv 
utan subjektiv och ett resultat av forskarens tolkning (Bryman, 2002). 
 
Hartman (1998) påpekar att trots olikheter så finns det mycket gemensamt för positivism och 
hermeneutik. Bland annat att båda inriktningar kännetecknas av strävan att göra 
undersökningar som ska ligga till grund för teorierna, att kunskap är något som kräver 
rättfärdigande och en önskan att utveckla teorierna. De olika forskarparadigmen har i vissa 
avseende olika metodologier som ofta förenklat beskrivs i termer av kvantitativa och 
kvalitativa undersökningar De kvantitativa undersökningarna undersöker ”hur mycket” eller 
”hur många” det finns av något och är vanliga inom positivistisk forskning. De kvalitativa 
undersökningarna har sin grund i hermeneutik och studerar hur något är beskaffat eller 
försöker nå förståelse om människans livsvärld genom att undersöka hela människan som en 
unik individ (ibid.). 
 
Bryman (2002) menar att skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning speglas i 
bland annat följande kontraster: siffror kontra ord, distans kontra närhet, hårda reliabla data 
kontra rika och fylliga data. Samtidigt menar han att det inte finns en sådan absolut koppling 
mellan kvantitativa respektive kvalitativa ansatser till de olika forskarparadigmen. I min 
undersökning har jag valt enkät som datainsamlingsinstrument, eftersom jag anser att en enkät 
är att föredra framför intervjun i en sådan här utvärdering. Jag menar att de tillfrågade svarar 
mera ärligt på enkätfrågorna än motsvarande frågor i en intervju. Jag tror t. ex. att det är 
lättare för klienterna att föra fram negativa uppfattningar i en enkät än i en intervju. Denna 
undersökning har sin utgångspunkt i den positivistiska forskningsansatsen på grund av valet 
av enkäten som datainsamlingsinstrumentet.  
 
Mitt val av metod för undersökningen har påverkats av flera faktorer. De faktorer som mest 
påverkat mitt metodval är frågeställningarna och intresseområdet för den tänkta 
undersökningen..  
 
De perspektiv jag skulle vilja belysa är klienternas och socialsekreterarnas. Detta ledde till två 
kategorier av respondenter till vilka jag har olika förhållande. Eftersom jag arbetar natt så 
träffade jag aldrig någon av socialsekreterarna, medan jag hade en nära relation till klienterna.  
 
För att undvika en situation där klienterna, med tanke på den beroendeställning de står i, skall 
välja att framföra bara det positiva om verksamheten så valde jag enkäter framför intervjuer. 
Jag är väl medveten att informationen blir torftigare och bilden som man får enklare, men 
önskan att få fram även det negativa och bristande övervägde. Som Bryman (2002) säger, på 
så sätt elimineras intervjueffekten eftersom enkäter ifylls i avskildhet. Lika viktigt är att ta 
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bort skevheter av den typ där man inte vill väcka ängslan eller vill ge en mer positiv bild av 
sig själv s.k. social önskvärdhet.  
 
I mitt val av metod så styrdes jag också av önskan att få ett instrument för utvärdering som 
skall på ett enkelt och bra sätt hjälpa X-hemmets kollektiv att kvalitetsutveckla sin 
verksamhet. 
 
 
4.2. Genomförandet 
 
Undersökningen hade ingen hypotes i den klassiska meningen som andra kvantitativa 
undersökningar av den enkla anledningen att jag ville samla information från de som vi 
erbjuder våra tjänster. Den samlade information ska förhoppningsvis vara en grund för vidare 
utveckling och kvalitetssäkring av vår verksamhet. Detta gjorde att valet föll på enkäter som 
jag utformade med såväl frågor med fasta svarsalternativ som några öppna frågor i slutet av 
formuläret.  
 
Klientenkäten delades ut personligen. Jag eller en av mina medarbetare hade vid avslutningen 
av klientens vistelse hos oss bett om medverkan. Vid överlämnandet hade man kortfattat 
förklarat syfte med enkätundersökningen, likaså för vad den skulle användas till. Dessutom 
medföljde ett informationsbrev med enkätformulären. Ifyllda enkäter lades i brevlådan vid 
kontoret som tömdes en gång i månaden eller lades i mitt fack. 
 
När det gällde socialsekreterarna så blev det en postenkät. Datainsamlingen pågick i flera 
månader då vårdtiden är individuell och huvudkriteriet för urvalet var att vårdtiden ska 
fullföljas enligt planerna. Detta i kombination med att beläggningen var mindre detta år än 
året innan har påverkat antalet respondenter som svarade på enkäten. 
 
 
4.3. Enkäten 
 
Enligt Bryman (2002) är enkäterna billigare och snabbare att administrera, lättare att anpassa 
efter respondenternas behov och medför ingen intervjuareffekt. Men de har många nackdelar 
såsom att man inte kan hjälpa respondenter, inga uppföljningsfrågor är möjliga, passar inte för 
de respondenter som har skriv och lässvårigheter, risken är stor att inte få all information och 
bortfallet blir större. 
 
Enkäten till klienterna utformades med fasta svarsalternativ efter en s.k. Likertskala. (Bryman, 
2002) Dessutom innehöll enkäten tre öppna frågor med möjlighet att mer detaljerat ge sin 
åsikt. Enkäterna till socialsekreterare utformades på samma sätt med dels fasta svarsalternativ, 
dels öppna frågor. Vid utformningen av enkäten tänkte jag på att använda vardagsspråk, för 
att underlätta för respondenterna att förstå påståendena, samt för att undvika eventuella 
missuppfattningar. Trots det så visade det sig att i enkäten riktad till socialsekreterare en av 
frågorna inte var tillräckligt tydlig och resulterade i ett stort bortfall. 
 
Innan man sätter i gång med enkät- eller intervjuundersökningen bör man genomföra en 
pilotstudie. Detta kan säkerställa att frågorna fungerar som man tänkt sig och att hela 
undersökningen blir bättre (ibid.). Jag har i mitt fall gjort på följande sätt: enkäten till klienter 
har jag testat på en klient som är vald på grund av sin bakgrund och egenskaper som en 
”typisk klient” på X-hemmet utifrån min och medarbetarnas uppfattning. Efter hans egen 
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utsaga var enkäten lätt att besvara, tog inte lång tid och hade inga komplicerade frågor. 
Dessutom vet jag att X-hemmet har tidigare gjort en liknande välfungerande undersökning i 
mindre omfattning. När det gällde socialsekreterarns enkät testade jag den på min gamla chef 
som känner väl till X-hemmet och är socionom. Av honom fick jag värdefulla tips om 
exempelvis längden på enkäten, tidsangivelsen och det väsentliga när det gäller servicen till 
socialsekreterarna. 
Jag har valt Vedungs & Dahlbergs (2001) synsätt på utvärderingen som serviceanpassning. 
De ser servicepaketet genom tre dimensioner: serviceinnehåll, serviceprocess och 
genomsiktlighet. Härmed vill jag ge min tolkning av X-hemmets servicepaket som erbjuds 
våra klienter och vilket vi marknadsför oss med. X-hemmets verksamhet kan indelas i tre 
områden enligt detta synsätt: serviceinnehåll, serviceprocess och genomsiktlighet. 
Klientenkäten omfattar bakgrundsfaktorer och de tre dimensionerna av servicepaketet. 
Följaktligen så indelas enkätfrågorna i tre områden vilka täcker just de dimensionerna. 
Enkäterna med infobreven finns i bilaga 1 och 2.  
 
Serviceinnehåll handlar om vad det är vi erbjuder i vår service: behandling och vård som 
omfattar kontaktmannasamtal, gruppsamtal, dagligsysselsättning, fritidsaktiviteter, 
akupunktur och praktisk hjälp rörande alla livsområden. Inom det faller följande enkätfrågor: 
frågorna nummer 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 och 26.  
 
Serviceprocess är en dimension i paketet som omfattar bemötande, respekt, empati och 
delaktighet. Frågorna nummer: 10, 11, 14, 15 och 16 hör till denna dimension.  
 
Genomsiktlighet, enligt min tolkning av Vedung och Dahlberg (2001), handlar om 
informationen är lätt att förstå och lätt tillgänglig, samt att personalen som en viktig faktor i 
behandlingsprocessen är lätt tillgänglig. Således omfattar den dimensionen frågorna nummer: 
12,13 och 17. 
 
Samma indelning kan tillämpas på enkäten riktad till socialsekreterare. Således kommer 
frågorna 1 och 2 under rubriken serviceprocess, frågorna 3 och 4 under genomsiktlighet, samt 
frågorna 5,6,7 under serviceinnehållet. 
 
Man kan se på alla variablerna som beståndsdelar vilka definierar ett komplext begrepp 
nämligen kvaliteten på den vård och behandling som X-hemmet erbjuder. I sådant fall består 
enkäten bara av två delar: del ett med bakgrundsvariabler och del två med kvalitetsvariabler. 
Detta är i enlighet med Socialstyrelsens delrapport Kvalitet inom missbruksvård (2005). Där 
har man bland annat kommit fram till att viktiga kriterier för kvalitet är lättillgänglighet, korta 
väntetider och att personalen är professionell. Även samverkan mellan klienten, socialtjänsten 
och behandlaren, att behandlingsplanen inkluderar alla åtgärder och insatser, samt att 
behandlingsplanen följs upp gemensamt av personalen och klienten är några av de 
kvalitetskriterier som sammanfaller med påståendena i min enkät.  
 
Fråga nummer 8 i klientenkäten, som handlade om frekvensen på klientens tidigare 
behandlingar, utgår eftersom ett fel har uppstått vid kopiering av ett antal av enkäter. Felet 
rörde formulering av påståendet vilket påverkade respondenternas förståelse av detsamma.   
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4.4. Undersökningsgrupper 
 
Det finns ett antal olika sätt att göra urvalet av undersökningspersoner beroende på flera 
faktorer som verkar begränsande. De begränsande aspekterna har med ekonomi, tid och plats 
att göra. De urvalsmetoder som förekommer vid vetenskapliga undersökningar delas i två 
stora grupper: sannolikhetsurvals- och icke sannolikhetsurvalsmetoder. De förstnämnda har 
som princip att varje individ av en population har samma sannolikhet att bli vald, medan de 
andra inte har denna princip som grund. Ickesannolikhetsurvalsmetoder är billigare, enklare 
och betraktas som sämre på grund av att man inte kan generalisera (Hartman, 1998). 
 
I denna studie valde jag de klienter som avslutat sin planerade behandlingstid på X-hemmet 
och deras respektive socialsekreterare. Detta var ett självklart val med tanke på syftet med 
min undersökning. Bara de klienter som hade avslutat sin planerade behandlingstid på 
hemmet och deras socialsekreterare kunde ge en åsikt om hur samarbetet var eller hur nöjda är 
klienter med verksamheten. De klienter som avbryter sin vistelse på grund av olika skäl kan, 
tycker jag, inte bedöma något som de inte har sett i sin helhet. Detta resonemang kanske ger 
en skev bild, men för att hålla mig till målet och syftet med undersökning så har jag bestämt 
mig för detta sätt. Hartman (1998) kallar ett sådant urval för ändamålsenligt urval.  
 
Medverkan är helt frivillig för båda grupperna respondenter. Det fanns en risk att 
socialsekreterare eller klienter på grund av olika skäl valde att inte svara på enkäten som 
kunde leda till ett visst bortfall. För att minimera det så hade jag tänkt vid utformningen av 
exempelvis enkäten till socialsekreterare att göra den så enkel som möjligt och lättbesvarad, 
med tanke på tidsbrist och press som de dras med.  
 
Avsikten var att undersökningen skulle omfatta alla klienter som fullföljde sin planerande 
behandling på X-hemmet under en period mellan februari och november 2005. Under den 
tidsperioden var 60 klienter inskrivna på hemmet av vilka 27 inte uppfyllde kravet för att delta 
i enkäten dvs. de avbröt av olika skäl sin behandling i förväg. Med andra ord är det 55 % av 
alla inskrivna på X-hemmet som fullföljer sin behandling enligt planerna. 
 
Det blev 30 enkäter ifyllda av klienter. Av 30 enkäter ifyllda av respondenterna från 
klientgruppen är två kvinnor som står för 7 % av den undersökta populationen. Under samma 
period har 33 klienter fullföljt sin behandling på hemmet. Tre av dem, två män och en kvinna 
tackade nej för att fylla i enkäten. Således är svarsfrekvens 91 % för klientgruppen.  
För att få svarsfrekvens för socialsekreterarnas enkät har jag fört anteckningar om när och hur 
många postenkäter var skickade. Av de 19 som var postade under den perioden så hade det 
kommit tillbaka 15. Följaktligen är svarsfrekvens på 79 % vilket är mindre än hos 
klientgruppen. Jag behövde inte skicka några påminnelse. 
 
 
4.5. Databearbetning 
 
Enkäterna var kodade i förväg, förutom de öppna frågorna, för att underlätta bearbetningen av 
data. De öppna frågorna kodades i efterhand: alternativen svar och ej svar kodades.  
All data från enkäterna matades i Excel program i dator efter kodning av alla frågor. Jag tog 
fram de enkla frekvensfördelningarna över svaren på respektive frågor i enkäterna med hjälp 
av SPSS program (Statistical Package för the Social Sceinces). Dock gjorde jag inga 
korstabuleringar över eventuella samband med olika bakgrundsvariabler som kön, ålder, 
tidigare behandling etc. och värderingen av X-hemmets behandling eftersom klienterna är så 
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få att de olika bakgrundkategorierna blir så små att eventuella klienter därmed kan 
identifieras. Det primära intresset är klienternas (och socialsekreterarnas) åsikter om X-
hemmets behandling i olika avseenden. Bakgrundsvariablerna hjälpte till att ge en bild av 
respondenterna dvs. X-hemmets klienter under undersökningsperioden. All data finns i 
bilagor. Bilaga 3 är data från klientgruppen och bilaga 4 är data från undersökningsgruppen 
bestående av de berörda socialsekreterarna. Svaren på de öppna frågorna bearbetades 
manuellt och sammanfattas innehållsligt. 
 
4.6. Etiska frågor 
 
Inom forskning är två krav viktiga för forskningens utgångspunkter. Det är forskningskravet 
vilket innebär att kunskaper och metoder skall utvecklas och fördjupas, samt 
individskyddskravet att individen inte skall utsättas för fysisk eller psykisk skada, 
förödmjukelse eller kränkning. Mot den bakgrunden har Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet antagit forskningsetiska principer med riktlinjer för all forskning inom 
området.  
Det finns fyra huvudkrav som en forskning måste uppfylla: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet: forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. Den information ska omfatta forskarens namn, syfte med 
forskningen och hur den genomförs.  
  
Samtyckeskrav: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. Detta betyder också att upplysa att deltagande är frivilligt, att de har rätt att 
avbryta och vilka villkor gäller för deltagande. 
 
Konfidentialitetskravet:  Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga kan inte ta del av dem.  Alla uppgifter skall antecknas, lagras och avrapporteras på 
ett sådant sätt att enskilda personer inte kan identifieras av utomstående.  
 
Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. Härav följer att uppgifter inte får användas för beslut eller åtgärder som 
direkt påverkar den enskilde, samt inte användas för kommersiellt bruk.  
 
För att respondenterna ska känna sig trygga och vara säkra på att deltagandet i denna 
undersökning inte leder till några följder för deras egen del har jag understrukit att enkäterna 
ska vara frivilliga, anonyma och lämnas i ett kuvert. Förutom att ett informationsbrev 
medföljde alltid gav jag eller en av mina arbetskamrater en muntlig förklaring till klienten. I 
informationsbreven förklarades syftet med enkäten, redovisning och hantering av den 
insamlade data. Båda breven finns i bilagor 3 och 4. Eftersom undersökningen pågick i flera 
månader så öppnade jag kuverten efterhand som de samlades. Socialsekreterarnas enkäter 
kom med post och öppnades av mina medarbetare och lades i mitt fack.  
 
 
4.7. Trovärdighet och generaliserbarhet 
 
Med ändamålsenligt urval (Hartman, 1998) vid en undersökning blir följden att 
generaliserbarheten eller den externa validiteten inte är tillräckligt, vilket betyder att den 
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bedömning som kommer fram efter den undersökningen gäller inte för alla X-hemmets 
klienter och deras placerare.  
I utformningen av enkäten användes vardagsspråk och välkända begrepp som gör att svaren är 
pålitliga, anser jag. 
 
 
5. RESULTAT 
 
Redovisning av resultatet sker efter indelningen av X-hemmets servicepaket i de tre 
dimensionerna: serviceinnehållet, serviceprocessen och genomsiktligheten. Inom varje 
dimension eller område återfinns ett antal frågor vilka är relevanta för just detta område. För 
var och en av frågorna redovisas svarsfördelningar i procent. De absoluta frekvenserna finns i 
bilagor 3 och 4. Först redovisar jag resultatet för klienterna i avsnitt 5.1 för att sedan fortsätta 
med socialsekreterarnas syn i avsnitt 5.2. 
 
 
5.1. Klienternas syn 
 
5.1.1. Serviceinnehåll 
 
Serviceinnehållet i X-hemmets servicepaket belyses genom frågorna 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25 och 26.  
De enkla frekvensfördelningarna i procent redovisas nedan för varje enkätfråga i 
stapeldiagram.  
 
Fråga nummer 18: Sysselsättningen på X-hemmet 
 
Figur 2. Stapeldiagram som visar den procentuella svarsfördelning på frågan om vad 
klienterna anser om sysselsättningen. (N= 30) 
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Av diagrammet i figur 2 framgår att ca 56 % av klienterna tycker att sysselsättningen är 
tillräcklig (helt eller delvis), medan ca 20 % inte tycker det. Ca 23 % tycker att 
sysselsättningen är varken tillräcklig eller otillräcklig.  
 



 18

Fråga nummer 19: Samtalsgrupper 
 
Figur 3. Stapeldiagram som visar den procentuella svarsfördelningen på frågan om klienternas 
inställning till samtalsgrupper (N=30) 
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Av svarsfördelningen i figur 3 kan man se att drygt hälften av klienterna helt eller delvis 
tycker att samtalsgrupper är ett bra forum. Resten är obestämda eller negativt inställda.  
 
Fråga nummer 20: Kontaktmannasamtal 

 
Figur 4. Stapeldiagram som visar den procentuella svarsfördelningen på frågan om vad 
klienterna tycker om kontakmannasamtal (N= 30) 
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I figur 4 ser man att ca 90 % av klienterna, helt eller delvis, tycker att kontaktmannasamtal 
gav ett bra tillfälle att ta upp personliga frågor vilka var viktiga för just deras behandling. En 
grupp om 7 % har valt svarsalternativet varken/eller och 3 % har valt svarsalternativ absolut 
inte.   
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Fråga nummer 21: Behandlingsmålen 
 
Figur 5. Stapeldiagram som visar den procentuella svarsfördelningen på frågan om klienterna 
anser behandlingsmålen uppnådda (N= 30) 
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I figur 5 ser man att ca 77 % av klienterna tycker att de hade helt eller delvis uppnått sina 
behandlingsmål. En grupp på 10 % svarar med alternativen varken/eller. En grupp på ca 14 % 
tycker inte att de hade uppnått sina behandlingsmål.  

Fråga nummer22: Hur klienter är nöjda med vård och behandling 
 
Figur 6. Stapeldiagram som visar den procentuella svarsfördelningen på frågan om hur 
klienterna är nöjda med vård och behandling (N= 30) 
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Fråga nummer 22 mäter den subjektiva känslan om hur nöjd personen i fråga är med den vård 
och behandling just han eller hon fått på X-hemmet. Av svarsfördelningen i figur 6 ser man 
att ca 90 % av respondenterna var helt eller delvis nöjda med den vård och behandling de fick 
på X-hemmet. 7 % var absolut inte nöjda med vården och behandlingen. 
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Fråga nummer 23: Fysiska aktiviteter 
  
Figur 7 Stapeldiagram som visar den procentuella svarsfördelningen på frågan om vad 
klienterna tycker om fysiska aktiviteter (N=30) 
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Figuren 7 visar svarsfördelningen enligt vilken 66 % av klienterna tycker att det var 
tillräckligt med de fysiska aktiviteterna under deras vistelse på X-hemmet. Men det finns en 
grupp om cirka 20 % vilka inte tycker så. 
 
Fråga nummer 24: Fritidsaktiviteter  
 
Figur 8 Stapeldiagram som visar den procentuella svarsfördelningen på frågan om vad 
klienterna tycker om fritidsaktiviteter (N=29) 
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En klient svarade inte på denna fråga. I figuren 8 ser man att 59 % av klientgruppen tycker att 
utbudet av fritidsaktiviteter helt eller delvis tillfredställde deras behov. En grupp om ca 17 % 
har inte kunnat bestämma sig om den delen av serviceinnehållet vilket visas genom valet av 
alternativet varken/eller.  
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De som inte eller absolut inte har varit tillfredsställda med utbudet tillhör en grupp av 
respondenter på 24 %.  

Frågor nummer 25 och 26:  Nada akupunktur 
 
Figur 9 Stapeldiagram som visar den procentuella svarsfördelningen på frågan om klienternas 
uppfattning om effekter av Nada akupunktur (N= 15) 

21%

7%

57%

7% 7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Håller med Delvis Varken Eller Håller inte Absolut inte

R
es

po
nd

en
te

r

 
 
Av de 30 klienter som besvarat enkäten har 47 % prövat på akupunktur under sin 
behandlingstid på X-hemmet. Deras upplevelser och bedömning av akupunkturen redovisas i 
figur 1.9. En tredjedel av de som prövat akupunktur tycker sig ha fått en minskning av 
abstinensbesvären, helt eller delvis. Drygt hälften av de klienter som prövat akupunktur är 
tveksamma. Två respondenter tycker inte att akupunkturen har minskat abstinensbesvären.  
 

Sammanfattning 
 
Serviceinnehållet i X-hemmets servicepaket har som ovanstående visar ha fått en bra 
bedömning trots att respondenterna många gånger har kryssat för de negativa 
svarsalternativen. Svarsfördelningarna är mest divergerande, dvs. uttrycker delade meningar 
bland klienterna, när det gäller frågorna om sysselsättning, samtalsgrupper, uppnådda 
behandlingsmål, samt utbudet av fysiska aktiviteter liksom fritidsaktiviteter. Eftersom 
undersökningsgruppen är ganska liten kunde man inte påvisa ett samband mellan exempelvis 
respondenters ålder och dennes val av svarsalternativ.  Svarsfördelningarna är mer entydiga åt 
den positiva sidan på frågorna om kontaktmannasamtal och värderingen av X-hemmet som 
helhet. När det gäller synen på akupunktur har svarsfördelningen också stor spridning över de 
olika svarsalternativen med en stor grupp tveksamma. Dessutom är det bara hälften av 
klienterna som har prövat på akupunktur för att minska abstinensbesvären 
 
 
5.1.2. Serviceprocess 
 
Påståendena nummer 10, 11, 14, 15 och 16 avspeglar dimensionen serviceprocess hos X-
hemmets servicepaket.  



 22

De enkla frekvensfördelningarna i procent redovisas nedan för varje enkätfråga i form av 
stapeldiagram. 
 
Fråga nummer 10: Personal visar respekt 
 
Figur 10. Stapeldiagram som visar den procentuella svarsfördelningen på frågan om 
klienternas uppfattning om visat respekt från personalen (N=30) 
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I figur 10 visar svarsfördelningen att en femtedel av respondenterna tycker att personalen 
delvis hade visat respekt mot dem, medan resten instämmer helt med påståendet att 
personalen visade respekt.  
 
Fråga nummer: 11 Personal har empati 
 
Figur 11. Stapeldiagram som visar den procentuella svarsfördelningen på frågan om 
klienternas uppfattning av empati hos personal (N= 30) 
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Svarsfördelningen i figur 11 visar att respondenterna kryssade för bara två svarsalternativ 
håller helt med om och håller delvis med om. Inga negativa eller neutrala svarsalternativ hade 
kryssats. 
 
Fråga nummer14: Delaktighet 
 
Figur 12. Stapeldiagram som visar den procentuella svarsfördelningen på frågan om 
klienternas uppfattning om den egna delaktigheten (N= 30) 
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Det finns olika åsikter om denna fråga. Svarsfördelning i figur 12 visar att mer än 70 % tycker 
att de helt eller delvis var delaktiga i att sätta upp målen för sin behandling. Däremot en grupp 
om 25 % tycker inte det, eftersom de har kryssat för svarsalternativen varken/eller och absolut 
inte.  

 
Frågan nummer 15: Realistiska målen  

 
Figur 13. Stapeldiagram som visar den procentuella svarsfördelningen på frågan om 
klienternas känsla om att målen är fullt möjliga att nå (N= 29)          
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En respondent svarade inte på denna fråga. Resten av respondenterna har olika uppfattningar 
och har kryssat för alla alternativen. I figur 13 ser man att de flesta (62 %) har valt 
svarsalternativen, håller med och håller delvis med. Resten av respondenter (38 %) har kryssat 
för varken/eller och de negativa svarsalternativen. 
 
Frågan nummer 16: Väntetiden  
 
Figur 14. Stapeldiagram som visar den procentuella svarsfördelningen på frågan om vad 
klienterna tycker om väntetider (N= 27) 
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Tre respondenter svarade inte på denna fråga. Av svarsfördelningen i figur 14 ser man att en 
stor grupp på 78 % instämmer helt med påståenden. En grupp av 15 % håller delvis med om 
att väntetiden var rimlig samt att 8 % har kryssat för svarsalternativen varken/eller och håller 
inte med om.  
 
Sammanfattning 
 
Serviceprocessen som en del av X-hemmets servicepaket har enligt resultatet fått en positiv 
bedömning av klienterna. Speciellt den del som handlar om personalen och väntetider. 
Resultaten pekar också på att det finns negativa svar och att alla inte kände sig delaktiga. 
Dessutom visar resultatet att en stor grupp om 38 % inte tycker att behandlingsmålen kändes 
realistiska, samt att en grupp om 4 % som inte tycker att väntetiden var rimlig. 
 
 
5.1.3. Genomsiktlighet 
 
Genomsiktlighet som en dimension av X-hemmets servicepaket omfattar information och 
kommunikation, samt personalens tillgänglighet för klienterna. Således ingår påståendena 
nummer 12, 13 och 17 rörande dessa frågor i denna dimension. 
De enkla frekvensfördelningarna i procent redovisas nedan för varje enkätfråga i 
stapeldiagram. 
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Fråga nummer 12: Tillräckligt med information  
 
Figur 15. Stapeldiagram som visar den procentuella svarsfördelningen på frågan om 
klienterna tycker att information är tillräcklig (N=28) 
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En respondent svarade inte på frågan, medan en annan svarade genom att kryssa för två 
alternativ: delvis och varken/eller. Figur 15 visar att de flesta respondenter har kryssat för 
alternativen håller helt med om och håller delvis med om. En grupp om 14 % har valt det 
negativa alternativet håller inte med om. 
 
Fråga nummer 13: Känner till behandlingsmålen i behandlingsplanen  
 
Figur 16. Stapeldiagram som visar den procentuella svarsfördelningen på frågan om hur 
mycket klienterna känner om behandlingsplanen (N=29) 
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En respondent svarade med att kryssa för två alternativ: en håller delvis med om och en håller 
inte med om. Figur 16 visar svarsfördelningen enligt vilken ca 90 % känner helt eller delvis 
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till målen i deras behandlingsplan. Bara en liten grupp om 3 % har kryssat för det negativa 
alternativet håller absolut inte med om. 
 
Fråga nummer 17: Personaltillgänglighet  
 
Figur 17. Stapeldiagram som visar den procentuella svarsfördelningen på frågan om 
klienternas erfarenhet av personalens tillgänglighet (N=30) 
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Svarsfördelningar i figur 17 visar att nästan alla respondenter anser att påståendet stämde 
helt eller delvis. En mindre del anser inte det stämde med deras upplevelser av personalen på 
X-hemmet och har kryssat för de negativa alternativen. 
 

Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att resultaten av enkäten visar på att genomsiktlighet som 
en viktig del av servicepaketet generellt sett har fått bra bedömning av respondenterna. De 
flesta har kryssat för de positiva svarsalternativen i alla frågor. Samtidigt kan konstateras att 
en grupp respondenter på 14 % kryssat för alternativet håller inte med om i frågan om 
informationen om just deras vård och behandling på X-hemmet var tillräcklig. I frågan om 
personalen ansågs tillgänglig för klienterna visar resultat att 6 % inte tycker det eftersom de 
kryssat för alternativen håller inte med om och håller absolut inte med om. 
 
 

5.1.4. De öppna frågorna 
 
Syftet med att ha de tre öppna frågorna var att ge respondenterna möjlighet att utrycka med 
egna ord vad de tycker var bra respektive dåligt med X-hemmet. Den sista frågan var avsedd 
för att tillägga något som man personligen tyckte var viktigt att framföra. 
 
På fråga nummer 27 som handlade om vad som var bra med X-hemmet svarade 77 % av alla 
respondenter. 
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Det som mest nämndes som särskilt bra med X-hemmet är: 
- personalen, tyckte 40 % av alla som svarade 
- maten, tyckte 26 % av dem som svarade  
- miljö, tyckte 13 % av respondenter som svarade.  
Dessutom nämndes närheten till naturen, trygghet och värme, lugn och ro och några av 
respondenterna tyckte frihet under ansvar var mycket bra.  
 
Nedan några citat som stödjer detta:  
”… maten och den lugna miljön. Bra personal. Trevligt bemötande.” 
”… Mycket kunnig och duktig personal” 
”… bra stämning mellan personal och klienter” 
 
Några av klienterna verkar verkligen börjat den viktiga förändringsprocessen och tagit första 
kliv i det långsiktiga arbetet med sig själv. Stöd för detta kan anas i följande citat:  
”… komma till insikt var man står och hur man skall komma bort från missbruket.” 
”… Jag kom in med svåra smärtor, så X-hemmet hjälpte mig MYCKET. De räddade livet på 
mig, med hjälp av täta kontakter med sjukhuset. … Jag går nu på folkhögskola och har varit 
drogfri i 14 månader. ” 
 
En klient gav en stor eloge för X-hemmet angående reglerna. ”…frihet att röra sig fritt ex. 
cykla till byn själv utan att någon ska med och kontrollera vad jag gör. Frihet under ansvar. 
Bra!” 
 
På fråga nummer 28 vilken skulle ta fram det som inte var bra och klienterna tyckte var dåligt 
svarade bara 40 % av respondenterna.  
 
Resultaten visar att de flesta tyckte att själva behandlingen är det som är mest bristfälligt. 
Dessutom påpekar några att fritidsaktiviteterna är för få och att sysselsättningen inte 
tillfredställer deras behov. 
 
Följande citat är hämtade ur enkätsvaren: 
”… inga bestämda rutiner.” 
”… så trodde de att jag var ute efter mer medicin. Men så var inte fallet, …de tog mig inte på 
allvar…..mera trivsam gemenskap, inte enbart diskussioner.” 
”… inga psykologsamtal eller någon sorts behandling, bara ren förvaring” 
”… Jag är 40 år och narkoman, för lite aktiviteter för min grupp människor, alldeles för 
mycket s.k. utflykter till marknader och dyl.” 
”… trögt beslut, besvärligt och omständligt, påminner om gamla Telias monopol.” 
 
I slutet av enkäten fanns en möjlighet att framföra sina personliga åsikter och dela med sig av 
de egna tankarna. 63 % av respondenterna ur klientgruppen utnyttjade den möjligheten. 
Många ville framföra sitt tack till personalen för den tiden de varit på X-hemmet. Någon 
saknade en fritidsledare, någon föreslog några nya mer fartfyllda fritidsaktiviteter, men även 
promenader på kvällarna eller olika studiecirklar.  
  
En respondent vänder sig till kvällspersonalen: ” obligatoriska kvällspromenader för alla -
sover bättre. Göra något tillsammans, kortspel eller fia, kanske någon turnering… eller 
något annat. Bara man är samlade några stycken” 
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5.2. Socialsekreterarnas syn 
 
Enligt de kriterier som uppställdes för deltagande i enkäten skulle postenkäten skickas till 
klientens handläggare i hemkommunen dvs. den som står som uppdragsgivare i form av 
utredare och den ansvarige för ekonomin. Redovisningen av svaren sker enligt Vedung & 
Dahlberg (2001) modell över ett servicepakets indelning i de tre delarna: serviceprocess, 
genomsiktlighet och serviceinnehåll. Eftersom gruppen socialsekreterare har bara femton 
respondenter redovisas deras svar i diagrammen i absoluta tal istället för procent.   
 
 
5.2.1. Serviceinnehåll 
 
Serviceinnehållet i X-hemmets servicepaket omfattar hur tillgänglig X-hemmet är per telefon, 
väntetiden från första kontakten till det inledande studiebesöket och uppfyllelse av målen i 
den behandlingsplan som upprättats för klienten på de gemensamma mötena för 
vårdplanering. Således faller under denna dimension påståendena nummer 5, 6 och 7 i 
enkäten riktad till socialsekreterare.   
 
De enkla frekvensfördelningarna i absoluta tal redovisas nedan för varje enkät fråga i 
stapeldiagram.  
 
Fråga nummer 5 : Tillgänglighet via telefon 
 
Resultatet visar på att frågan var otydligt formulerad eftersom 6 av respondenterna inte 
svarade på den, således bortfall på 43 %. Respondenterna som uppfattade frågan om 
tillgängligheten via telefon svarade med att kryssa för två alternativ. Majoriteten tycker att 
alternativet håller helt med om överensstämmer bäst med deras åsikt. Medan resten tycker att 
håller delvis med om passar bättre. Frekvensfördelningen i absoluta tal finns i bilaga nummer 
4.   
 
Fråga nummer 6: Väntetiden 
 
Figur 19. Stapeldiagram som visar svarsfördelningen på frågan om vad socialsekreterarna 
tyckte om väntetiden från första kontakt till inledande studiebesök (N=15) 
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Det framgår tydligt i figur 19 att de flesta socialsekreterarna tycker att väntetiden från första 
kontakten till det inledande studiebesök är rimlig. Svarsfördelningen visar också att en 
respondent delvis håller med om att väntetiden från den första kontakten med X-hemmet till 
det inledande studiebesöket var rimlig.  
 
Fråga nummer 7: Behandlingmålen är uppnådda 
 
Figur 20. Stapeldiagram som visar svarsfördelningen på frågan om socialsekreterarna tyckte 
att behandlingsmålen var uppnådda (N=15) 
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Svarsfördelningen i figur 20 visar att mer än hälften har valt alternativet håller delvis med om 
och att en femtedel kryssat för alternativet varken/eller. En grupp av fyra respondenter 
instämmer helt med påståendet.  
 
Sammanfattning 
 
Serviceinnehållet som en del av servicepaketet riktat till socialsekreterarna hade överlag fått 
bra bedömning som bekräftas med det faktum att ingen respondent har kryssat för något av de 
negativa svarsalternativen. Påståendet rörande frågan om X-hemmets tillgänglighet via 
telefon har fått stort bortfall på grund av otydlig formulering. Det är värt att konstatera att 
majoriteten av socialsekreterarna var delvis nöjda med uppfyllelsen av behandlingsmålen, 
samt att ca 20 % kryssade för alternativen varken/eller i samma fråga.  
 
 
5.2.2. Serviceprocess 
 
Serviceprocessen som en dimension av servicepaketet riktat till socialsekreterare omfattar 
områden som påverkan, delaktighet och bemötande. På grund av detta faller påståendena 
nummer 1 och 2 i enkäten riktat till socialsekreterare inom denna dimension.   
 
De enkla frekvensfördelningarna i absoluta tal redovisas nedan för varje enkät fråga i 
stapeldiagram. 
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Fråga nummer 1: Påverkan och delaktighet 
 
Figur 21. Stapeldiagram som visar svarsfördelningen på frågan om hur nöjda 
socialsekreterarna är angående påverkan och delaktighet (N=15) 
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Svarsfördelningen i figur 21 visar att 14 stycken ( 93 %) av respondenterna instämmer helt 
med påståendet att i samarbetet med X-hemmet hade de möjlighet att påverka och deltaga i 
planeringen av sammankomster. En respondent har kryssat för svarsalternativet håller delvis 
med om. Ingen har valt de negativa svarsalternativen. 
 
Frågan nummer 2: Bemötanden 
 
Figur 22. Stapeldiagram som visar svarsfördelningen på frågan vad socialsekreterarna tyckte 
om bemötanden (N=15) 
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Figur 22. visar svarsfördelningen enligt vilken samtliga respondenter instämmer med att 
bemötandet från personalen har varit bra. 
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Sammanfattning 
 
Resultaten visar på att kunderna ur gruppen socialsekreterare är mycket positiva och nöjda 
med denna del av servicepaketet. Inga negativa svar har framkommit. Några procent valde 
alternativet ”håller delvis med om” i frågan om deras inflytande på tider, kontakter och 
mötena angående vårdplaneringen. 
 
 
5.2.3. Genomsiktlighet 
 
Genomsiktlighet som en väsentlig del av servicepaketet X-hemmet erbjuder 
socialsekreterarna omfattar information och kommunikation med dem. Därför hör 
påståendena nummer 3 och 4 i enkäten riktat till de berörda socialsekreterarna hit.  
 
De enkla frekvensfördelningarna i absoluta tal redovisas nedan för varje enkätfråga i 
stapeldiagram.  
 
Fråga nummer 3: Inledande information 
 
Figur 23. Stapeldiagram som visar svarsfördelningen på frågan om socialsekreterarna tyckte 
att information på det inledande studiebesöket var tillräcklig (N=15) 
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Av svarsfördelningen i figur 23 ser man att tolv respondenter (80 %) har kryssat för 
alternativet håller helt med om, medan tre (20 %) kryssat för håller delvis med om. Ingen har 
valt för de andra alternativen. 



 32

Frågan nummer 4: Kommunikation och information 
 
Figur 24. Stapeldiagram som visar svarsfördelningen på frågan om vad socialsekreterarna 
anser om information och kommunikation under samarbetstiden med X-hemmet (N=15) 
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Svarsfördelningen i figur 24 visar att sju respondenter ( 47 %) har kryssat för alternativet 
håller helt med om. Dessutom ser man att en lika stor grupp har valt att kryssa för håller 
delvis med om och att en respondent ( 7 %) valt det neutrala alternativet varken/eller. Inga 
respondenter har kryssat för de negativa alternativen. 

Sammanfattning 
 
Resultatredovisningen visar att undersökningsgruppen bestående av socialsekreterare har gett 
positiv respons på dimensionen genomsiktlighet av X-hemmets servicepaket. Detta bekräftas 
genom att inga negativa svarsalternativ har kryssats. Man bör också notera att en liten grupp 
har kryssat för alternativet varken/eller i frågan om kommunikation och information under 
samarbetet med X-hemmet. 
 
 
5.2.4. De öppna frågorna 
 
Bland de fasta alternativen fanns det tre öppna frågor. Syftet med dessa var att ge möjlighet 
till egna reflektioner och individens sätt att se på samarbetet. Nedan följer några åsikter om X-
hemmets verksamhet och samarbete framförda av socialsekreterare vilka hade sin klient 
placerad på X-hemmet under perioden februari - november 2005. 
 
 
Finns det något som X-hemmet är särskilt dålig på? 
 
40 % av respondenterna svarade på frågan. Bland olika åsikter kan urskiljas åsikter om :  
 

a) kommunikation anses vara bristfällig 
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”… kommunikation från X-hemmet kunde varit bättre genom ex. ett telefonsamtal någon 
gång med aktuell information ”  
 
b) serviceinnehållet är inte tillfredställande,  

- speciellt behandlingsinnehåll 
 
”... mycket fokus läggs på ren omvårdnad…” 
”… har haft klienter som varit mycket missnöjda med behandlingen…” 
 
- sysselsättning  
 
”... mer praktisk sysselsättning åt klienterna…” 
 

c) slutrapportering 
  ”… tunn, intetsägande och generell… ” 
 
 

Finns det något som är särskilt bra med X-hemmet? 
 
93 % av alla respondenter har skrivit något under denna fråga. De flesta tycker att X-hemmet 
är särskilt bra på omvårdnad, bemötande av klienter och en varmt och medmänskligt miljö.  
 
Nedan några citat som styrker detta:  
  ”… omvårdnad för en nedsatt och dålig klient… ”  
 ”… tryggt och på en lagom nivå… ” 
   ”…de som behöver medicinsk omvårdnad… ” 
 ”… familjära - sociala kontakten är fin… ” 
 ”… visar empati dvs medmänsklighet samtidigt som de sätter klara gränser och ej viker 
undan…” 
” … ett varmt och positivt välkomnande av patienten… ” 
” … att få klienten att trivas och att servera god mat…”  
 
Många anser att personalen är det som är särskilt bra med X-hemmet något som stöds av 
följande citat: 
 
”… Ni är bra på att motivera till fortsatt nykterhet, ni bjuder mycket på er själva. Ni har 
kompetens till att behandla klienterna väldigt bra …” 
”…personalen verkar bry sig…” 
”… bra att möta klienten där den är, respekt, hänsyn, professionalism och ett fantastiskt 
engagemang i varje klient. Tillmötesgående och behjälpliga i svåra situationer…” 
” …  vänlig och trevlig personal, uppfyller det de tar sig på… ” 
 
En av respondenterna tyckte att information var särskilt bra och säger följande: ”… bra info 
till mig som handläggare från kontaktpersonen på X-hemmet…” 
 
Nyplacering 
 
På frågan om man skulle vilja placera en ny klient på X-hemmet och varför har alla 
respondenter svarat, fast inte alltid angivit en förklaring.  
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Respondenterna var eniga i sin åsikt att man skulle vilja placera en ny klient på X-hemmet. 
Vissa framförde en reservation att den eventuella placeringen på X-hemmet skulle vara 
passande för klienten. 
Det ser man av följande citat  
”… beroende på vad klienten vill och vad klienten har för behov. ” 
 ” …ett bra alternativ för lite äldre missbrukare men som ändå arbetar aktivt med mål och 
struktur för en livsstils förändring.”  
”…de missbrukare som är i kroppsligt dåligt skick” 
”… Bra ställe att placera klienter för kortare behandlingar som är i behov av att vila upp 
sig” 
” … för rehab och konvalescens ( tillfrisknande) …”  
 
Några anser att personalen är avgörande för att välja X-hemmet framför något annat 
behandlingshem. Exempelvis svarar en respondent att den skulle anlita igen X-hemmet för att   
”… ni har en bra kompetens, har tålamod och bjuder på er själva.” 
 
Några har bra erfarenhet av tidigare kontakter med X-hemmet och klienter som är nöjda med 
behandlingen och den vård de har fått på X-hemmet .  
” …De jag har haft kontakt med har känt sig trygga och väl mottagna på X-hemmet”, eller en 
annan som säger ”… bra bemötande mot klienterna..” 
 
Två respondenter har svarat på frågan om en ny placering med båda alternativen, dvs. kryssat 
både för ja och nej. 
 
Nedan följer deras förklaringar av ett nej.  
”…  inte klienter som kräver längre mer strukturerade behandlingar” 
”… yngre missbrukare där behandlingen av missbruket är mer primärt än omvårdnaden. De 
passar inte in.” 
 
” …Det kan vara svårt att strukturerat jobba med attitydförändringar hos missbrukaren då 
behovet av omvårdnad är överskuggande…” 
 
 
6. DISKUSSION 

 
6.1. Metoddiskussion 
 
Mitt val av den kvantitativa metoden till denna utvärdering var givet på grund av syftet. 
Enkäter som instrument valdes på grund av att man får svar från många, den kan upprepas och 
användas dagligen. Samtidigt som enkäter inte är tidskrävande är de också billiga.  
Nu i efterhand kan jag konstatera att sättet att utforma enkäten inte var det bästa. Jag utgick 
ifrån en version som X-hemmet hade använt sig av tidigare, min kännedom om verksamheten 
och de parametrar som landstinget använder i sitt kvalitetsarbete. Därefter lät jag en klient 
som jag och mina arbetskamrater ansåg lämplig fylla i enkäten och frågade efter hans 
upplevelse av svårigheter. Jag testade också socialsekreterarnas enkät på en erfaren socionom.  
 
Karlsson (1995) säger att utvärderaren måste var öppen och responsiv för alla legitima 
intressen och har moralisk skyldighet att ge intressenter möjlighet att påverka utvärderingen. 
Därför borde kriteriefrågan lösas på lokalnivå genom att låta individen bedöma vad som är 
viktigt. Följaktligen kunde ett bättre sätt vara att börja med att göra några intervjuer med 
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klienter och socialsekreterare för att ta reda på deras uppfattning av vad kvalitet är och vilka 
förväntningar man har på behandlingen. Dessutom skulle detta sättet att göra en pilotstudie på 
kanske ge andra indikatorer på kvalitet än de jag använde mig av. Först efter ett tag upptäckte 
jag vid utskriften att ett fel uppkommit på en fråga vilket gjorde att påståendet inte var 
förståeligt. Eftersom enkäten kopierades till många respondenter blev följden att denna fråga 
måste utgå. Likaså var ett av påståendena i socialsekreterarnas enkät inte tillräckligt tydligt 
och upptäcktes inte i tid för omformulering. Där ser man klart att det inte räcker att testa 
enkäten på en liten grupp. I utformningen av enkäten användes vardagsspråk för att 
missförstånd skulle undvikas och som gör att svaren är mer tillförlitliga eftersom slumpen 
kunde inte inverka på dem.  
Utifrån ovanstående så kanske man kan tro att begreppsvaliditeten inte är tillräckligt hög. 
Denna validitet anses ganska hög eftersom indikatorerna på kvalitet rekommenderas av 
Socialstyrelsen och används inom många organisationer.   
 
Eftersom villkoren för att delta i enkäten var att respektive klient stannade i behandlingen 
under den planerade tiden omfattas inte alla socialsekreterare som X-hemmet kom i kontakt 
med. Detta gör att undersökningen inte har en hög extern validitet dvs. generaliserbarhet. Man 
kan inte anta att alla socialsekreterare har samma åsikter som respondenterna i denna 
undersökning. Reliabiliteten (tillförlitlighet) däremot är ganska hög eftersom begrepp som 
bemötande, information och andra använda i enkäten är stabila och vanligt förekommande 
inom behandlingsområden. 
 
Flera av klienterna som fullföljde sin planerade behandling på X-hemmet och är respondenter 
i klientenkäten har samma person som handläggare i sin hemkommun. 
Därför har det skickats ut 19 enkäter under den bestämda tidsperioden. Svar kom tillbaka från 
15 handläggare vilket är mer än ett bra resultat med tanke på att postenkäter brukar ha en låg 
svarsfrekvens. Därmed är inte sagt att vid nästa undersökning blir svarsfrekvens detsamma.  
 
 
6.2. Resultatdiskussion 
 
Klientgruppen 
 
Trots att X-hemmet har som målgrupp både män och kvinnor är kvinnorna i minoritet.  
Civilståndet för de flesta av respondenterna är ensamstående (90 %). Resterande uppgav att 
de är sammanboende eller gifta. Respondenternas boende varierar mellan allt från egen 
lägenhet till hemlös. De flesta hade ordnat boende, 67 % i egen lägenhet eller 17 % i egen 
villa. Dessutom var det en stor del (13 %) som var hemlösa eller hade en annan form av 
boende. Bakgrundsfaktorn rörande åldern är inte besvarat till fullo eftersom 3 klienter ej 
svarade på den frågan. Från data gällande åldern kan man utläsa följande om respondenterna 
dvs. X-hemmets klienter: 12 är födda på trettio- och fyrtiotalet, medan 15 är femtiotalister 
eller yngre. Den yngsta är 36 år och den äldsta 69 år. Parameter som syftar på hälsa hos 
klienter visar på att 80 % anser sig ha god eller mycket god fysisk hälsa och 77 % anser sig ha 
en god eller mycket god psykisk hälsa. De som svarat att deras fysiska hälsa är dålig eller 
mycket dålig är 13 % respektive 7 %. Detta kan jämföras med att 23 % anser sig ha dålig 
psykisk hälsa. Slutsatsen är att psykisk ohälsa är vanligare i denna grupp än fysisk ohälsa. 
 
Trots att alla människor är unika i sin personlighet, sin bakgrund och historia så kan inte jag 
motstå frestelsen att försöka ge en bild av en typisk klient för X-hemmet. Bilden som 
framträder av respondenternas bakgrundsfaktorer är följande: X-hemmets klient är oftast en 
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man i medelåldern, ensamstående, bor i lägenhet, anser sig ha en god fysisk och psykisk hälsa 
samt har tidigare varit på någon behandling för sitt missbruk. 
Jämfört med klienter som X-hemmet hade för tio år sedan så är dagens klienter yngre och har 
mera blandmissbruk än alkohol. Dessutom är klientgruppen oftast bestående av människor i 
olika åldersgrupper. Åldern handlar om mycket mera skillnader än bara åren vilket säger 
mycket om homogeniteten i klientgruppen. Detta är viktigt att ta i beaktande vid vidare 
utveckling och anpassning av verksamheten. Just den aktuella gruppen visade mest missnöje 
med sysselsättningen och aktiviteter vilket kan relateras till deras ålder och den fysiska och 
psykiska statusen.  
 
Att få tak över huvudet, sitt eget rum, regelbundna måltider, tillgång till läkarvård och 
mediciner hör till de existentiella behov varje människa har. Maslow poängterade med sin 
behovstrappa hur viktigt det är att tillfredställa först de grundläggande fysiologiska behoven 
som mat och dryck, trygghet och struktur. Först därefter kan man bygga vidare och slutligen 
komma till självförverkligandet som det slutliga målet i en människans liv. Det får vi på X-
hemmet bekräftat dagligen i form av beröm och uppskattning för maten, omtanke och 
medmänsklighet från våra klienter. Men människan är mer än hennes basala behov och därför 
måste vi i vidare utvecklingen av X-hemmets servicepaket och dess innehåll ta i akt alla 
åsikter och kommentarer hur små de än verkar vara. 
 
Serviceinnehållet i det paket X-hemmet erbjuder har generellt sett fått bra betyg av klienterna.  
De flesta tyckte att delar i serviceinnehållet var bra eller delvis bra. Det tycker jag att alla på 
X-hemmet skall vara glada för. Speciellt glada får kontaktmännen vara för nästan alla klienter 
var nöjda med kontaktmannasamtalen och tyckte att de fyllde sin funktion.  
Kontaktmannaskapet är den yrkesverksamhet som bedrivs av personalen på den institution 
klienten vistas. Uppgiften som kontaktman är att svara för en relation till klienten i alla 
aspekter, såsom att sätta gränser, motivera, inte problematisera drogfrihet, analysera och 
förebygga återfall, vara modell, pedagog, en aktiv person, stärka självkänsla och vara 
vikarierande hopp (Helgesson, 2003).  
Kontaktmannasamtal är en viktig del av behandlingen. Däri är viktigt att klienterna får 
möjlighet till strukturerade samtal utifrån deras förutsättningar. Samtal kan ha olika 
funktioner. Det kan handla om stödjande samtal, motivationshöjande samtal eller samtal om 
rent praktiska angelägenheter.  
Den dagliga sysselsättningen är viktig för både klienter och själva verksamheten. Den fyller 
en viktig funktion genom att ge klienterna tillfälle att träna sin förmåga att planera, utföra och 
samarbeta med andra runt såväl små som stora projekt. 
 
Cirka 80 % är i stort sett nöjda med den vård och behandling de fått på X-hemmet 
Det finns dock en grupp på ungefär 20 % av klienter som hade negativ inställning till delar av 
serviceinnehållet. Exempelvis tyckte de att sysselsättningen inte räckte, att utbudet av 
fritidsaktiviteter inte tillfredställde deras behov, att utbudet av de fysiska aktiviteterna inte 
räckte och att samtalsgrupper inte var ett bra forum. De områden i serviceinnehållet som fått 
mest negativ bedömning är fysiska aktiviteter, fritidsaktiviteter och sysselsättningen. Om man 
räknar de som var neutrala dvs. kryssat alternativet ”varken/eller ” kan man konstatera att 
nästan varannan klients behov inte var tillfredställt. Detta har bekräftats av kommentarer vilka 
kom fram i den öppna frågan 28 om vad som inte var bra med X-hemmet. Klienter utrycker 
det på olika sätt. Här kommer några citat:  
- ”… för mycket dötid, särskilt vid helgerna.” 
- ”…inget att göra på fritiden.” 
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Sysselsättningen i form av arbetsträning, fritidsaktiviteter och fysiska aktiviteter kan ofta vara 
lika viktig som själva behandlingen i form av rådgivning eller terapeutsamtal. Tiden på 
behandlingshem måste utnyttjas för att ge individen möjlighet att återerövra de sociala 
färdigheterna, väcka nya eller återuppta gamla goda intressen. Det som är viktigt är själva 
processen med att planera, genomföra och avsluta en aktivitet. Där har man som behandlare 
ett ansvar att vara medveten om individens begränsningar och det aktuella tillståndet. Inom 
detta område har vi som kollektiv mycket arbete framför oss. Eftersom klientgruppen 
förändras och det kommer människor med en komplex livssituation och ett komplicerat 
missbruk blir kraven på personalen och verksamheten högre än innan. Viktigt i förändringen 
är, att kanske som vi redan har gjort, utse en ansvarig för just aktiviteter och sysselsättning. 
Min övertygelse är att alla i kollektivet måste vara medvetna om och planenligt förändra sin 
attityd och inställningar för att uppnå sitt mål att ge hjälp och stöd till individen i dennes 
förändringsprocess. I och med det så kommer vi att uppnå det andra målet att ha en nöjd kund. 
 
X-hemmet har under en lång period haft samtalsgrupper som en behandlingsform. Syftet är att 
ge klienterna möjlighet att utbyta erfarenheter, träna sig i det sociala forumet och bedriva 
återfallsprevention efter principer baserade på kognitiv beteendeterapi. Där har man använt 
sig av Väckarklockan som är en manual utarbetad för just återfallsprevention. Inom detta 
område kan vi som kollektiv utveckla och förbättra oss. En idé kan vara att skicka några i 
personalgruppen till kurser i samtalsteknik, motivation och dylikt.   
 
Indikation på hur framgångsrik behandlingen är får man genom svar på frågan om hur 
klienterna upplevde att deras behandlingsmål var uppnådda eller ej. Detta är en subjektiv 
indikator som belyser en mycket viktig del av den upplevda kvaliteten. Enkätsvaren visar att 
var tionde klient inte tyckte att han uppnådde sina mål. Om man tillägger de som var neutrala 
och inte ville ge sin åsikt så finns det en grupp på 20 % att koncentrera sig på i det fortsatta 
kvalitetsarbetet. För landstingets mål och X-hemmets är hundra procent nöjda kunder. 
Här finns det flera saker att tänka på. Exempelvis har man många gånger som kontaktman inte 
hunnit utvärdera och följa upp behandlingsplanen på grund av att klienten är beviljad bara en 
månadsvårdtid på X-hemmet. Denna tid är mycket kort och man hinner knappt lära känna 
klienten och få inblick i dennes problematik. Lösningen kan vara att kräva mycket tydligare 
och mera konkret uppdragsbeskrivning av berörda placerare. 
 
För att en behandlingsrelation ska vara bärande och fylla sitt syfte måste som många påpekar 
missbrukaren ses framförallt som en person och inte som sina problem. Jenner (2003) säger 
att man som behandlare måste ha förståelse för vad dålig självkänsla och många misslyckande 
betyder för en människas motivation. Motivation är inte en egenskap utan en följd av 
erfarenheter och det bemötande man får. Positiva förväntningar leder till goda resultat, 
negativa förväntningar leder till dåliga resultat. (Pygmalioneffekt) Men det är inte bara det 
som är avgörande för en lyckad behandling utan mycket annat. Jenner (2003) poängterar att 
det är behandlarens professionella skyldighet att visa respekt och ha positiva förväntningar 
även om ingen annan gör det, kanske inte ens klienten själv. Holm (2001) beskriver empati 
som en inre förståelse. Den beror inte bara på själva förmågan att känna förståelse utan också 
på behandlarens motivation att visa empati. Vilket delvis bestäms av den rådande kulturen 
under utbildningen och på själva arbetsplatsen. Skårner refererar till Rogers åsikt att empati är 
att träda in i en annan människas liv utan fördomar och samtidigt vara självsäker samt ha kraft 
att tryggt återvända i sin egen värld. Ytterst måste hjälp handla om att frigöra och leda 
klienten att själv styra och bemästra det egna livet och hitta nya sätt att hantera sin verklighet. 
Klienternas resurser och kompetenser måste lyftas upp och dennes egna förslag tas med i 
planeringen och utformning av behandlingsplanen.(Skårner & Regnér, 2003)   
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När det gäller serviceprocessen så har den fått bättre bedömning än serviceinnehållet.  
Som resultaten tydligt visar så är X-hemmets klienter mycket nöjda med personalen och 
bemötanden. Personalen med sitt goda respektfulla bemötande, hög grad av empati och sin 
humanistiska syn på människan är den största styrka X-hemmet har. En klient som i enkäten 
hade kryssat många negativa alternativ avslutade med följande kommentar: ”Är trots allt 
tacksam mot personalen och X-hemmet”.  Likaså väntetider som en indikator på kvaliteten 
har fått bra bedömning. Några negativa svar om delaktighet och behandlingsmål utpekar de 
områden som blivande förbättringar borde koncentreras till. Där kan man i framtiden göra en 
djupare analys för att belysa vad det är som upplevs som negativt, berör det X-hemmets 
personal, samarbete med socialsekreterare eller något annat?  
 
Information och kommunikation är mycket betydelsefulla för varje relation, särskilt för 
behandlingsrelationer, vilka ska leda till att en människa förändrar sitt liv. Socialstyrelsen har 
i sin omfattande rapport: Kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg av äldre tillfrågat 
patienter, anhöriga och friska människor om viktiga kvalitetsaspekter. Bland annat framkom 
att en viktig aspekt av vårdens kvalitet är att man får information och att personalen lyssnar på 
patienten. Enligt denna, samt flera andra undersökningar klassas tillgänglighet som en mycket 
viktig aspekt av en ”god vård”. Detsamma står i Hälso- och sjukvårdslagen enligt vilken 
patient skall erbjudas en tillgänglig och säker vård. Delaktighet är också lagstadgat genom 
direktiven att vården skall planeras och genomföras så långt som det är möjligt i samråd med 
patienten (Socialstyrelsen, 2003). 
 
Genomsiktlighet har generellt sett bedömts som bra i enlighet med enkätresultatet. Att 
personalens tillgänglighet var bra tyckte nästan alla klienter. Likaså tyckte de flesta att de var 
bra informerade om behandlingen och vården under den tiden de var på X-hemmet. Därmed 
kan man vara nöjd med sin prestation. En del arbete återstår inom den del av genomsiktlighet 
som handlar om den inledande informationen eftersom det fanns en del som var negativa. 
Kollektivet har redan påbörjat revidering av checklistor som används vid studiebesök och 
inskrivningar. Det lär inte bli den sista omarbetningen av våra rutiner och riktlinjer. 
Information är ett område som kräver ständigt arbete och förbättringar. 
 
Gruppen socialsekreterare 
 
Denna undersökningsgrupp är mera positiv till X-hemmets servicepaket än klienterna är. Det 
bekräftas genom avsaknad av negativa bedömningar på frågor med fasta svarsalternativ. Där 
har alla respondenter kryssat några av följande tre alternativ: helt, delvis eller varken/eller. 
 
När det gäller serviceinnehåll i X-hemmets servicepaket visar resultatet att socialsekreterare 
är positiva till det och ger en bra bedömning av detsamma. Frågorna rörande väntetiden från 
första kontakt till studiebesök och uppfyllelse av behandlingsmålen har inte fått några 
negativa svar. Alla socialsekreterare verkar vara nöjda med den delen. En oklarhet står kvar 
angående frågan om tillgänglighet per telefon eftersom frågan inte var tillräckligt tydlig. Där 
kunde siffran på 14 % som tyckte att det var svårt att nå X-hemmet blivit mycket högre.  
 
Serviceprocessen som en väsentlig del av servicepaketet har fått lysande bedömning av 
socialsekreterarna. Att ge sina kunder rätt att påverka, göra dem delaktiga och bemöta dem på 
ett bra sätt är X-hemmets personal mycket duktiga på. Svaren på frågorna med fasta alternativ 
överensstämmer med kommentarer vilka kommer under den öppna frågan om vad som var 
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bra med X-hemmet. Där kommer det fram att personalen är uppskattad och bedöms som 
kompetent. 
 
När det gäller genomsiktlighet i X-hemmets servicepaket så har den också fått bra 
bedömning. Här hittar man respondenter som inte tog någon ställning utan kryssade för det 
neutrala alternativet ”varken/eller”. Dessutom har en del bestämt sig för alternativen delvis 
vilket ger ett stort utrymme för förbättringar och utveckling. Parallellt med bearbetning av 
informationsblad till klienter pågår bearbetning och förnyelse av alla blanketter, checklistor 
och informationslistor till socialsekreterare.  
 
Trots att resultaten siffermässigt är mycket bra pekar svaren i de öppna frågorna ut 
serviceinnehållet som den mest bristfälliga delen av X-hemmets servicepaket. Därmed blir 
denna del utsedd till prioriterinigsobjekt i X-hemmets vidare utvecklingsarbete. Det är kanske 
anpassning efter efterfrågan inom serviceinnehållet som avgör X-hemmets framtid. Detta 
påverkas av flera faktorer. För att exemplifiera några kan man nämna den svåra ekonomin 
som kommuner brottas med, det faktum att klienter med långvarigt missbruk inte prioriteras 
och en starkare konkurrens i form av privata vårdgivare. Allt detta sätter stor press på X-
hemmets kollektiv att anpassa sin verksamhet efter efterfrågan och marknadens lagar.  
 
Socialsekreterarna var överlag bättre på att framföra det som var bra med X-hemmet än att 
påpeka det som var mindre bra. Det ser man i jämförelsen med hur många som har svarat på 
de öppna frågorna. Nästan alla svarade på vad som var bra, medan bara 6 skrev under frågan 
om det dåliga på X-hemmet. Resten kan inte ha något att framföra eller ville inte fokusera på 
det negativa. Det borde man undersöka närmare vid något senare tillfälle.  
 
Slutligen kan man konstatera att respondenter ur gruppen socialsekreterare överlag är mycket 
positiva till X-hemmets verksamhet. Det visar på att X-hemmets verksamhet fyller en viktig 
funktion och är ett alternativ för de individer som behöver i första hand mycket omvårdnad. 
Avslutningsvis med en av respondenternas ord:  ”Det finns få sådana ställen som X-hemmet i 
vår region. Hoppas verkligen att det får vara kvar som det är”.  
 
Sista frågan i enkäten till socialsekreterare handlade om en eventuell nyplacering vilket var 
tänkt som en liten marknadsundersökning. Genom svaren får man en inblick i hur 
socialsekreterare resonerar kring valet av ett behandlingshem för sina klienter. Alla svarade 
att de skulle placera en ny klient på X-hemmet. Några utryckte att klientens behov skulle vara 
passande till verksamhet. En socialsekreterare utryckte det på följande sätt: ”De gamla 
kronikerna, tryggt och på en lagom nivå.”  Men det kom åsikter om att X-hemmet inte är bra 
för den gruppen av klienter som kräver strukturerat behandlingsarbete. Här menas det, antar 
jag, att själva behandlingen skall vara intensiv, koncentrerad på förändringsprocesser och 
bedrivas med en av de evidensbaserade metoderna.  
 
SBU rapporten (2001) pekar ut flera psykosociala behandlingsmetoder med klar struktur, 
väldefinierade åtgärder vilka har haft gynnsamma effekter mot alkoholberoende. Dit hör 
kognitiv beteende terapi, 12-stegs behandling, motivationshöjande behandling, parterapi samt 
strategier där anhöriga är involverade i behandling. I X-hemmets verksamhetskoncept finns 
inslag av lösningsfokuserad korttidsterapi. Enligt Berglund (2000) kännetecknas denna terapi 
av betoning av det friska, utnyttjandet av resurser och inriktning på nuet och framtid. Som 
behandlare ingår man i ett samarbete med klienten samt lyfter upp det positiva och 
målbevarande. Fem i personalgruppen på X-hemmet har gått utbildningen i lösningsfokuserad 
terapi. Men bevisligen räcker inte det för utveckling av behandlingen. Här kan man gå vidare 
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genom att höja och inrikta kompetensen hos personalen när det gäller just de evidensbaserade 
metoderna exempelvis kognitiv beteende utbildning steg 1 för någon av personalen.  
 
 
7. SLUTORD 
 
Denna utvärdering ger enligt min uppfattning X-hemmets kollektiv en tankeställare angående 
vidare utveckling av verksamheten och dess kvalitetsarbete. Det finns inte någon större 
skillnad mellan bedömningarna som X-hemmet fått av de två undersökningsgrupperna. 
Socialsekreterarna är en aning mera positiva till X-hemmet än klienterna.  
 
Det återstår några frågor till X-hemmet som kollektiv:  
 
-  Ska vi förändra radikalt och ägna oss mer åt marknadsanpassning? Eller koncentrera oss 

på behandlingen och serviceinnehållet i X-hemmets paket? 
- Ska vi behålla huvudkonceptet? Behålla inriktningen på både vård och behandling och 

sakta förändra och anpassa oss? 
- Skall vi börja söka oss till andra målgrupper eller är vi nöjda med dagens? 
 
Frågorna kan bara besvaras genom en öppen dialog i kollektivet och ett samarbete med 
landstingets ledningsgrupp. Med en medveten satsning på utvärdering och kvalitetsutveckling 
kan X-hemmet höja sin status och säkra sin framtid som en aktiv marknadsaktör inom 
missbrukarvården. Denna väg lär inte vara bekymmersfri och lätt. Jag är övertygad om att 
alla i personalgruppen samt ledningen inte tvivlar på sin förmåga att klara av denna väg.   
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BILAGA NUMMER 1:  
 
Infobrev till klienter i samband med enkäten. 
 
Bästa respondent! 
 
Mitt namn är Jasminka Susic anställd på X-hemmet. Jag läser samtidigt på Växjöuniversitet 

fristående kurser inom Pedagogik med inriktning på missbruks- och ungdomsvård där det 

ingår en C uppsats på 10 poäng. Min intention är att göra en utvärdering av verksamheten på 

X-hemmets vård- och behandlingshem. Målet är att se hur nöjda är våra klienter med den vård 

och behandling vi erbjuder, samt att få underlag för att vidare kvalitetsutveckla. Allt med 

syftet att kunna på ett bra sätt tillgodose de behov som uppstår och de krav våra klienter och 

uppdragsgivare ställer för oss. För att kunna göra det måste jag be Dig som är inskriven som 

klient för hjälp.  

Medverkan är naturligtvis helt frivillig men undersökningen ger mer om så många som 

möjligt svarar. Dina svar kommer att värderas högt och Du svarar helt anonymt. Alltså 

behöver Du inte skriva ditt namn. All information kommer att handskas varsamt och med 

största försiktighet. Alla uppgifter och svar kommer att bearbetas med hjälp av dator. 

Resultaten redovisas i form av diagram eller tabeller och kommer att användas som grunden 

för vidare kvalitetsutveckling av verksamheten.  

Lägg Ditt ifyllda formulär i kuvertet och klistra igen. Lämna det i den låsta brevlådan på 

kontoret. Brevlådan töms en gång i månaden.  

Har du några frågor kan du vända till någon av personalen på X-hemmet eller mig själv.  

Jag nås per telefon:  XXXXXX 

 

 

 Hjärtligt tack för din medverkan. 

Jasminka Susic! 
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Frågor till dig som har fått vård och behandling på X-hemmet 
 
 
Något om din bakgrund: Sätt kryss i rutan (□) för det svarsalternativ som gäller dig! 
 
1. Är du man eller kvinna 1.  □ Man 

2.  □ Kvinna 
 

2. Vilket år är du född? Ange födelseår:  
____________________________________ 
 

3. Hur är din boendesituation? 1.  □  Bor i egen lägenhet 
2.  □  Bor i egen villa 

3.  □  Bor i inkvarteringslägenhet 
4.  □  Hemlös 

5.  □  Annan form av boende: Ange kort vad: 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
 

4. Är du gift/sambo eller singel? 1.  □  Gift/sambo 
2.  □  Singel 
 

5. Hur upplever du att ditt fysiska 
hälsotillstånd är nu? 

1.  □  Mycket bra 

2.  □  Bra 
3.  □  Dåligt 

4.  □  Mycket dåligt 
 

6. Hur upplever du att ditt psykiska 
hälsotillstånd är nu? 

1.  □  Mycket bra 

2.  □  Bra 
3.  □  Dåligt 

4.  □  Mycket dåligt 
 

7. Har du varit på någon behandling för ditt 
missbruk tidigare? Om inte, kan du 
fortsätta med fråga 9! 

 

1.  □  Ja 

2.  □  Nej 
 

8. Hur många gånger har du varit på någon 
slags behandling för ditt missbruk under 
de senaste 5 åren? 

1.  □  5 gånger eller mindre 

2.  □  Mellan 6 och 10 gånger 

3.  □  Mellan 11 och 15 gånger 

4.  □  16 gånger eller mer 
 

9. Hur länge har du varit på X-hemmet?          1.   1 månad 
2.   2 månader 
3.   3 månader eller mer 
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Nedan följer några påståenden om vården och behandlingen på X-hemmet. Markera Din åsikt 
genom att kryssa i den ruta (□) som stämmer bäst med Din uppfattning! 
 
 Håller 

jag helt 
med om 

 

Håller jag 
delvis 

med om 

Varken 
eller 

Håller 
jag inte 
med om 

Håller jag 
absolut 

inte med 
om 

10. Personalen på X-hemmet har visat mig 
respekt. 

 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

11. Personalen på X-hemmet har brytt sig 
om mig och stöttat mig när det 
behövdes. 

 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

12. Den information jag har fått om min 
vård och behandling på X-hemmet har 
varit tillräcklig. 

 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

13. Jag känner till målen i min 
behandlingsplan. 

 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

14. Jag har själv varit med om och satt upp 
målen i min behandlingsplan. 

 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

15. Jag tycker att det känns fullt möjligt att 
uppnå de uppsatta målen. 

 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

16. Väntetiden från studiebesök på X-
hemmet till inskrivningsdagen har 
varit rimlig. 

 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

17. Personalen har tid att prata med mig 
när jag behöver det. 

 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

18. Det fanns tillräckligt med 
sysselsättningsuppgifter under min 
vistelse på X-hemmet. 

 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

19. Samtalsgrupper är ett bra forum där 
jag kan dela med mig av mina 
erfarenheter och få del av andras. 

 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

20. Kontaktmannasamtal gav mig 
möjlighet att ta upp personliga frågor 
som jag tyckte var viktiga för min 
behandling. 

 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

21. Jag tycker att jag har nått de mål som 
sattes upp för min behandling. 

 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

22. Jag är i stort sett nöjd med den vård 
och behandling jag fått på X-hemmet. 

 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 
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 Håller 

jag helt 
med om 

 

Håller jag 
delvis 

med om 

Varken 
eller 

Håller 
jag inte 
med om 

Håller jag 
absolut 

inte med 
om 

23. Utbudet av de olika fysiska aktiviteter 
var tillräckligt. 

 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

24. Utbudet av fritidsaktiviteter var 
tillfredställande. 

 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

 
25. Har du prövat Nada akupunktur under din 

vistelse på X-hemmet? Om ja, gå till 
fråga 26. 

 

1.  □  Ja 
2.  □  Nej 
 

26. Tycker du att akupunkturen minskade 
dina abstinensbesvär? 

1.  □  Ja, helt och hållet 

2.  □  Ja, i viss mån 
3.  □  Varken eller 

4.  □  Nej, bara delvis 
5.  □  Nej, inte alls 
 

 
 
Slutligen vill jag be dig om att svara på några öppna frågor: 
 
27. Tycker Du att något har varit särskilt bra under din vistelse på X-hemmet? I så fall vad? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
28. Tycker Du att något var särskilt dåligt under din vistelse på X-hemmet? I så fall vad? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

29. Något annat som Du vill framföra?  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA NUMMER 2 
 
Infobrev till socialsekreterare i samband med enkäten.  

Bästa respondent!      

 

Mitt namn är Jasminka Susic anställd på X-hemmet. Sedan några år tillbaka läser jag på 

Växjöuniversitet Pedagogik med inriktning på missbruks- och ungdomsvård. I år läser jag på 

C nivå där det ingår en uppsats på 10 poäng. Min intention är att göra en utvärdering av den 

verksamhet som X-hemmet bedriver. Utvärderingen syftar främst på att få respons från 

klienter men också för att få en feedback om det samarbete som vi har haft med Er som 

uppdragsgivare. Tycker Ni att X-hemmets verksamhet håller en godkänd nivå och erbjuder 

det som efterfrågas?    

Jag och X-hemmet sätter stor värde på Era svar och ber Er att ta några minuter och fylla i 

detta formulär.  

Givetvis är det frivilligt att medverka, men det ger mer om så många som möjligt svarar. Vi 

på X-hemmet kommer att använda resultaten av utvärderingen som grund för vår framtida 

kvalitetsutveckling.  

Du svarar anonymt. Alla uppgifter kommer att behandlas varsamt och med största 

försiktighet. Svaren bearbetas med hjälp av dator. Resultaten redovisas i form av diagram och 

tabeller. Ingen kommer att veta vad just Du har svarat.  

Lägg Ditt ifyllda formulär i det portofria svarskuvertet och posta inom en vecka.  

Tusen tack för din medverkan! 

Vänliga hälsningar Jasminka Susic! 

 

 P.S. Eventuella frågor kan ställas via mail: eller per telefon.  
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Frågeformulär till placerande kommun om samarbetet kring klient som fått vård och 
behandlingen på X-hemmet 
 
Nedan följer några påstående om Ert samarbete med X-hemmet. Markera din åsikt genom att 
sätta ett kryss i rutan som bäst stämmer över med din uppfattning. 
 

 Håller jag Håller jag Varken Håller jag Håller jag 
 helt     delvis  eller  inte  absolut inte  
 med om  med om  med om  med om 
 
 

1. I vårt samarbete med X-hemmet har  

vi kunnat påverka tider för vårdplanering,   1.    2.  3.  4.  5.   

 kontakter eller studiebesök. 
 

2. Vi har fått ett bra bemötande  

av X-hemmets personal.    1.   2.  3.  4.  5 .  

 

3. Den information som vi fick  

om verksamheten på det inledande 1.   2.  3.   4.   5.  

studiebesöket på X-hemmet var tillräckligt. 

 

4. Information och kommunikation 

under den fortlöpande kontakten  1.  2.  3.   4.   5.  

var tillfredställande. 

 

5. Hur lätt respektive svårt är 

det att nå X-hemmet per telefon. 1.  2.  3.  4.  5.   

 

6. Väntetiden från kontakt med  

X-hemmet till det inledande  1.  2.  3.  4.  5.  

studiebesöket var rimlig. 

 

7. Målen i klientens behandlings- 

plan har uppnåtts.  1.  2.  3.  4.  5.   
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Slutligen kommer några öppna frågor som jag ber Dig att svara på.  

 

8. Tycker Du att det finns något som X-hemmet är särskilt bra på? I så fall vad? 

 

 

 

9. Tycker Du att det finns något som X-hemmet är särskilt dålig på? I så fall vad? 

 

 

 

10.  Skulle Du placera någon av dina framtida klienter på X-hemmet? Och varför? 

 

     Ja   -------------------------------------------------------------------------------------------- 

              -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     Nej ------------------------------------------------------------------------------------------- 

              ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tack för din medverkan!
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BILAGA  3 
 
Frågor till dig som har fått vård och behandling på X-hemmet 
 
Sammanställning av alla svar för undersökningsgruppen klienter.  
 
 

Man 281 Är du man eller kvinna 
Kvinna 2

2 Vilket år är du född? Ange födelseår:    
Bor i egen lägenhet 21
Bor i egen villa 5
Bor i inkvarteringslägenhet 0
Hemlös  2

3 Hur är din boendesituation? 

Annan form av boende 2
Gift/sambo 34 Är du gift/sambo eller singel? 
Singel 27
Mycket bra 4
Bra 20
Dåligt     4

5 Hur upplever du att ditt fysiska 
hälsotillstånd är nu? 

Mycket dåligt  2
Mycket bra 7
Bra 16
Dåligt     7

6 Hur upplever du att ditt psykiska 
hälsotillstånd är nu? 

Mycket dåligt  0
Ja 19
Nej 97 

Har du varit på någon 
behandling för ditt missbruk 
tidigare? Om inte, kan du 
fortsätta med fråga 9! Inget svar  2

8 

Hur många gånger har du varit 
på någon slags behandling för 
ditt missbruk under de senaste 5 
åren? 

       Utgår på grund av fel vid kopiering.  

 1 månad 8

 2 månader 99 Hur länge har du varit på X-
hemmet?                 

 3 månader eller mer  10
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  Håller 
jag helt 
med om

Håller 
jag 

delvis 
med om

Varken 
eller 

Håller 
jag inte 
med om 

Håller 
jag 

absolut 
inte med 

om 

Inget 
svar 

10 
Personalen på X-hemmet har visat 
mig respekt. 24 6 0 0 0 0 

11 
Personalen på X-hemmet har brytt sig 
om mig och stöttat mig när det 
behövdes. 

23 6 0 0 0 0 

12 

Den information jag har fått om min 
vård och behandling på X-hemmet har 
varit tillräcklig. 

16 8 0 4 0 1 

13 
Jag känner till målen i min 
behandlingsplan. 18 9 1 0 1 0 

14 
Jag har själv varit med om och satt 
upp målen i min behandlingsplan. 12 9 4 0 3 2 

15 
Jag tycker att det känns fullt möjligt 
att uppnå de uppsatta målen. 10 8 5 4 2 1 

16 

 Väntetiden från studiebesök på X-
hemmet till inskrivningsdagen har 
varit rimlig. 

21 4 1 1 0 3 

17 
Personalen har tid att prata med mig 
när jag behöver det. 23 5 0 1 1 0 

18 

Det fanns tillräckligt med 
sysselsättningsuppgifter under min 
vistelse på X-hemmet. 

7 10 7 3 3 0 

19 
Samtalsgrupper är ett bra forum där 
jag kan dela med mig av mina 
erfarenheter och få del av andras. 

11 8 5 1 5 0 

20 

Kontaktmannasamtal gav mig 
möjlighet att ta upp personliga frågor 
som jag tyckte var viktiga för min 
behandling. 

18 9 2 0 1 0 

21 
Jag tycker att jag har nått de mål som 
sattes upp för min behandling. 12 11 3 1 3 0 

22 
 Jag är i stort sett nöjd med den vård 
och behandling jag fått på X-hemmet. 20 7 1 0 2 0 

23 
Utbudet av de olika fysiska aktiviteter 
var tillräckligt. 10 10 4 3 3 0 

24 
Utbudet av fritidsaktiviteter var 
tillfredställande. 8 9 5 1 6 1 
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Ja  1425 
Har du prövat Nada akupunktur under din vistelse 
på X-hemmet? Om ja, gå till fråga 25. Nej 16

Ja, helt och hållet 3
Ja, i viss mån 1
Varken eller 8
Nej, bara delvis  1

26 Tycker du att akupunkturen minskade dina 
abstinensbesvär 

Nej, inte alls 1
Svar 2327 

Tycker Du att något har varit särskilt bra under 
din vistelse på X-hemmet? I så fall vad? Ej svar 7

Svar 1228 
 Tycker Du att något var särskilt dåligt under din 
vistelse på X-hemmet? I så fall vad? Ej svar 18

Svar 1929 Något annat som Du vill framföra? 
Ej svar 11
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BILAGA  4 
 
Frågeformulär till placerande kommun om samarbetet kring klient som fått vård och 
behandlingen på X-hemmet 
 
Sammanställning av alla inkomna svar i enkäten för undersökningsgruppen 
socialsekreterare.  
 

  

  Håller 
jag helt 
med om

Håller 
jag 

delvis 
med om

Varken 
eller 

Håller 
jag inte 
med om 

Håller 
jag 

absolut 
inte med 

om 

Inget 
svar 

1 
I vårt samarbete med X-hemmet har vi 
kunnat påverka tider för vårdplanering, 
kontakter eller studiebesök. 14 1 0 0 0 0 

2 
Vi har fått ett bra bemötande av X-
hemmets personal. 

15 0 0 0 0 0 

3 

Den information som vi fick om 
verksamheten på det inledande 
studiebesöket på X-hemmet var 
tillräckligt. 12 3 0 0 0 0 

4 
 Information och kommunikation under 
den fortlöpande kontakten var 
tillfredställande. 

7 7 1 0 0 0 

5 
Hur lätt respektive svårt är det att nå X-
hemmet per telefon. 

7 2 0 0 0 6 

6 
Väntetiden från kontakt med X-hemmet 
till det inledande studiebesöket var rimlig.

14 1 0 0 0 0 

7 
Målen i klientens behandlingsplan har 
uppnåtts. 

4 8 3 0 0 0 
  
 

 

Nedan kommer översikt över svar på de öppna frågorna: 

 

Svar 148 
Tycker Du att det finns något som X-hemmet är 
särskilt bra på? I så fall vad? 

Ej Svar 1

Svar 69 
Tycker Du att det finns något som X-hemmet är 
särskilt dålig på? I så fall vad? 

Ej Svar 9

Ja 13

Nej 010 Skulle Du placera någon av dina framtida klienter 
på X-hemmet? Och varför? 

Både ja och nej 2
 


