
Gemensam utvecklingsgrupp 20 september 2021 
 

Brukarintervjuer för mål och nytta 
Pernilla Kvist, utvecklingschef på socialförvaltningen, berättar om metodtesterna av 
brukarintervjuer för mål och nytta. Ett av socialnämndens mål för 2021 är att 70 procent av de 
om använder socialförvaltningens stöd ska uppleva att det har gjort nytta. Gör vi rätt saker, på 
rätt sätt? Vad var det som gjorde att det blev en bra/dålig upplevelse? 

För att ta reda på detta har vi testat att göra intervjuer med brukare med egen erfarenhet. 
Intervjuerna har vissa förutbestämda frågor, men tanken är att den intervjuade så långt det är 
möjligt själv ska få sätta ord på vad som har varit viktigt. Du intervjuar inte den som du själv har 
varit kontaktperson för. Vi sammanställer och analyserar sedan intervjuerna tillsammans med 
arbetsgrupperna. Vi vill skala upp arbetssättet i hela förvaltningen. 

 
Fenix stödboende 
Fenix var först ut att testa metoden. Petra Nilsson, som är sektionschef, fick höra talas om 
möjligheten och kände att det låg rätt i tiden, då de ville utvärdera verksamheten. De började 
med en workshop med arbetsgruppen. Hur fungerar teamet tillsammans? Arbetsdagen går i ett, 
så det var nyttigt att sätta sig ner och reflektera, menar Annette Ahlgren, metodstödjare. 

Saker som de tog upp i workshoppen var: Vad är Fenix syfte och uppdrag? Vilken kultur finns på 
arbetsplatsen? Vad finns i luften? 

De landade till slut i följande beskrivning: 

”Fenix är starten för hemlösa helsingborgare med missbruk eller psykisk ohälsa. Vi erbjuder tak 
över huvudet, gemenskap och professionellt stöd på din resa mot ett tryggare boende.” 

Personalgruppen intervjuade boende som flyttat ut under det senaste året, 7 stycken (av 12 
tillfrågade). Fem av sju upplever att de har haft nytta av stödet. 

Samtliga i arbetsgruppen gjorde en intervju. Arbetsgruppen har reflekterat över och analyserat 
materialet tillsammans. 

Gemenskap, värdighet och trygghet är tre områden som var återkommande. Tak över huvudet, 
att inte frysa och att få mat är viktiga delar men inte tillräckligt för att ge förutsättningar för 
förändring. 

• För att få en tro på att ett annat liv är möjligt är värdigt bemötande och meningsfulla 
sammanhang otroligt viktigt.  

• Att bli sedd som en människa bortom hemlösheten är avgörande för att känna 
människovärde. 
”Att bli sedd och lyssnad på, det fanns alltid någon som hade tid för mig och det gjorde 
att jag kände mig värdefull som person, självbilden och känslan av att vara ett hemlöst 
fyllo blev inte så stark.” 

• Otydlighet och olika behandling orsakar irritation och minskar förtroende.  
”Ibland skapas det dålig stämning i onödan när det gäller vem som ska slängas ut eller få 
komma in. Det skapas en dålig stämning för att vi boende inte vet varför.” 



• Tid tillsammans med personalen ökar glädje och meningsfullhet och skapar 
förutsättningar för förändring. 
 

• Vilka personer som kommer in på de biståndslösa platserna påverkar de övriga boenden. 

Flera frågor var lyfta sedan tidigare i verksamheten, men brukarnas röster ger en annan tyngd 
till frågorna. De boende tyckte bland annat att personalen ofta var upptagen med städning, 
tvättning och disk och inte hade så mycket tid över att sitta och samtala, vilket även personalen 
upplevde. 

Utvecklingsområden: 

• Respektfullt bemötande 
o Onsdagssnack – ärliga samtal i arbetsgruppen 
o Handledning i grupp 

 
• Ökad trygghet och samstämmighet om regler 

o Skapa tydliga rutiner i överlämning 
 

• Stötta våra klienter att bygga nätverk 
 

• Värdigt, begripligt och respektfullt insläpp 
 

• Frigöra mer tid för våra klienter 
o Fördelning av olika ansvarsområden under dagen 

 
• Hur kan Fenix bli ett korttidsboende? 

 

Arbetsgruppen tyckte att metoden var spännande och utvecklande. De fick reda på mycket och 
en del bekräftat som blir tydligare när det kommer från de boende själva. Det kändes 
konstruktivt. Det svåra var ovana vid intervjusituationen och att få tiden att räcka till. 

Du ska bo på Fenix så kort tid som möjligt och sedan kunna gå vidare till träningslägenhet, egen 
lägenhet eller ett annat stödboende, men det ser väldigt olika ut. Vård- och 
omsorgsförvaltningen kräver till exempel stora svårigheter för att platsa i deras boenden. Det 
finns de som har bott på Fenix länge, i vissa fall i flera år, men numera finns det en plan för alla 
att komma vidare.  

De som blir utskrivna kan bero på att de inte utnyttjar sin plats eller inte betalar hyran. 

 

Stöd till föräldrar med placerade barn 
Stöd till föräldrar med placerade barn är från början ett projekt som tog slut i april 2021. När 
projektledaren och stödpersonen Tommy Grundström fick höra talas om metodtestet blev han 
intresserad av att använda det som utvärdering. 

Eftersom det till stora delar var Tommy som blev utvärderad gjorde han inga intervjuer själv, 
utan handläggare på familjehemsenheten och utredning och uppföljning gjorde intervjuer med 8 
föräldrar som hade avslutat sin kontakt med föräldrastödet. Dessa hade även haft kontakt med 
barnhandläggare på familjehemsenheten och barnhandläggare på utredning och uppföljning och 



det påverkade förstås deras syn på socialförvaltningen. Ett lärande måste fånga in hela 
upplevelsen.  

Intervjuarna hade inledningsvis en oro över att föräldrarna skulle tycka att det var obehagligt att 
de tog kontakt för intervju, men det visade sig vara ogrundat. De fick en positiv respons från de 
intervjuade, som ville vara med och bidra. 

Intervjuarna kan nu fungera som ambassadörer i sin verksamhet, för att använda metoden även 
där.  

De hade ett gemensamt analysmöte med intervjuarna. De kände att de hade behövt mer tid för 
att gå igenom intervjuerna. Tommy hade också ett eftermöte med stödföreningen Puff. 

Några punkter som kom upp: 

• Erfarenheten är att det ofta blir konfliktfyllt i samband med omhändertagandet. 
• Språket är viktigt för att förstå sammanhanget. Det är lätt att prata ”socionomska”. 
• Det tredelade föräldraskapet har inte fungerat som det ska. 
• Samsyn saknades. Även om du inte tycker lika måste det finnas en förståelse för varför. 
• Bra bemötande. Blev bemött med stor respekt. 
• Bra med hjälp att förbereda möten med socialförvaltningen. 
• Du får själv ta kontakt med stödverksamheten – ingen bestämmer att du måste göra det. 
• Stödet ger en god kunskap om verksamheten, processen och lagen. 
• Positivt med gemenskapen att kunna bolla med någon som gått igenom samma situation. 
• Det saknas en lokal/fast mötesplats för Puff. 

En svårighet var ovana att intervjua och ställa följdfrågor. 

Tommy har aldrig varit med om något liknande, där brukare berättar hur de har upplevt 
insatsen och det har visat på många utvecklingsområden. 

Intervjupersonerna har ett behov att berätta om hela processen, till exempel om svårigheter att 
få kontakt med sin socialsekreterare. Det är viktigt att ta hand om detta, men utredningsenheten 
upplevde resultatet som negativt för dem. Då ska man tänka på att de som har kontakt med 
föräldrastödet också är de som har haft flest utmaningar och mest behov av att bearbeta sin 
upplevelse. Rösterna blir inte helt nyanserade, sett till alla som har kontakt med 
utredningsenheten. Men det blev konstruktiva diskussioner till slut. Vad är det som skapar 
situationerna? En sådan sak kan vara att fokus i utredningen är på barnet, inte på föräldrarna. 

Intervjupersonerna menade att om stödet hade funnits tidigare kanske situationen hade sett helt 
annorlunda ut för dem idag. Kanske hade vi kunnat undvika en placering. De flesta hade inte fått 
informationen om stödet via sina handläggare, utan från annat håll eller hittat den själva på 
nätet. 

Allt stöd som föräldern kan få gynnar också barnet. 

Att föräldern kan acceptera placeringen gör det enklare för dem att kunna prata med sina barn 
och lugna dem i situationen. 

Nu ska Tommy ta upp materialet med cheferna på Barn, unga och familj och se hur de ska gå 
vidare. 

 



Övriga frågor 
 

Skåneveckan för psykisk hälsa 
I år har Helsingborgs stad storsatsat på Skåneveckan för psykisk hälsa, med inte mindre än sex 
olika arrangemang. Du kan läsa hela programmet på öppnasoc.se/skaneveckan. 

 
Utbildning i MHFA – första hjälpen för psykisk hälsa 
MHFA är ett utbildningsprogram som lär dig hur du bäst tar kontakt och inleder första hjälpen 
till psykisk hälsa. Nu finns en tvådagarsutbildning 28-29 oktober som vänder sig till 
allmänheten. 

Det finns tio platser till detta tillfälle. När dessa är fyllda stänger vi anmälan. Mer info och 
anmälan finns på öppnasoc.se. 

 

Ny hemlöshetsstrateg 
Johanna Bobin är ny hemlöshetsstrateg för Helsingborgs stad. Hon kommer att ha en 
samordnande roll i staden. Just nu går hon runt och träffar olika verksamheter, för att skapa sig 
en bild av hur staden arbetar. Hon har tidigare jobbat i Malmö stad. 

 

Sysselsättning för personer med missbruk 
Viljan är en sysselsättning för personer med missbruk, som ett alternativ till droger och alkohol. 
Tanken är att du ska få något kreativt att göra och ett annat sammanhang som kan hjälpa och 
motivera dig att öka dina nyktra timmar. Bengt Nilsson har startat verksamheten som ligger i 
Oceanhamnen, intill Pixlapiren. Verdandi Söder vill vara med och stötta verksamheten 
organisatoriskt. 

 

Informationsbrev till Sol-boenden 
Boende på socialförvaltningens Sol-boenden har fått tre informationsbrev om att inriktningen 
på deras boenden kommer att ändras och att några kommer att behöva flytta. Breven har 
upplevts som luddiga och skapat oro hos de boende. Förvaltningen har velat gå ut tidigt med den 
information som finns för att undvika rykten och spekulationer. 

 

Kommande möten 
• 18 oktober – om hur socialtjänst blir sociala tjänster 
• 15 november – om samverkan mellan kommun och region 
• 20 december – om jobb först för personer med missbruk 

https://oppnasoc.helsingborg.se/skaneveckan-for-psykisk-halsa-2021/
https://oppnasoc.helsingborg.se/ny-mojlighet-till-utbildning-i-mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa/

	Gemensam utvecklingsgrupp 20 september 2021
	Brukarintervjuer för mål och nytta
	Fenix stödboende
	Stöd till föräldrar med placerade barn

	Övriga frågor
	Skåneveckan för psykisk hälsa
	Utbildning i MHFA – första hjälpen för psykisk hälsa
	Ny hemlöshetsstrateg
	Sysselsättning för personer med missbruk
	Informationsbrev till Sol-boenden
	Kommande möten


