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Inledning 
 

Vård och omsorg ska även utvärderas av de som använder den. Det borde vara en självklarhet. Det är 

trots allt den som erhåller en insats som bäst vet hur insatsen fungerar för honom eller henne. Därför 

är det av avgörande betydelse att brukarnas synpunkter och erfarenheter tas tillvara - såväl för att 

kunna förbättra insatsen som för att ge brukarna reellt inflytande.  

 

Begreppet brukarinflytande innebär att den som använder en samhällsinsats också har inflytande 

över dess utformning och innehåll. För att uppnå brukarinflytande behöver olika metoder tas fram 

och implementeras. En sådan metod är brukarstyrd brukarrevision.  

 

Brukarinflytande är ett nytt arbetsfält för många organisationer inom vård och omsorg. Det kan 

upplevas svårt att skapa fungerande former för brukarinflytande samtidigt som behovet av detta är 

stort. I utvärderingen av psykiatrireformen lyfts brukarrevision fram som en metod som landsting, 

kommuner och brukarorganisationer bör ta initiativ till, för att öka brukarinflytandet och därigenom 

höja kvaliteten på vård och omsorg.1 

 

En brukarrevision är en kvalitetsundersökning av en psykiatrisk eller socialpsykiatrisk verksamhet 

som utförs av personer med egen erfarenhet av psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. 

Brukarrevisionen beskriver på ett tydligt och konkret sätt vad som fungerar bra i verksamheten och 

vad som behöver förbättras samt lämnar ett antal utvecklingsförslag. Resultatet presenteras för 

ledning, personal och brukare.  

 

Den egna erfarenheten av psykisk ohälsa och det så kallade inifrånperspektiv som den medför ser vi 

som en betydande tillgång i utförandet av brukarrevisionen. 

 

Varför brukarrevision? 
Socialstyrelsen understryker att verksamhetsutveckling ska grunda sig på ett så tillförlitligt underlag 

som möjligt, och att man därför bör arbeta enligt evidensbaserad praktik2. I evidensbaserad praktik 

vägs tre kunskapskällor samman och anses likvärdiga - vetenskaplig kunskap, professionens expertis 

och brukarens perspektiv. Brukarrevisioner kan därför ses som ett viktigt led i en utveckling mot att 

arbeta evidensbaserat, samtidigt som det stärker brukarinflytandet.    

 

Syftet med brukarrevisionen är att förbättra kvaliteten i verksamheten genom att identifiera 

tillgångar, svagheter och utvecklingsmöjligheter. Här spelar brukarna en nyckelroll. Förutom deras 

gedigna erfarenhet av verksamheten har de även ett unikt inifrånperspektiv; erfarenhetsbaserad 

kunskap om hur det är att leva med psykisk ohälsa. När denna rika kunskapsresurs tas tillvara kan 

den bidra till både förståelse och utveckling av verksamheten.  

 

Brukarnas beroendeställning gentemot verksamhetspersonalen försvårar en öppen och ärlig dialog. 

Då brukarrevisionen är oberoende från verksamheten och brukarens anonymitet garanteras blir det 

                                                           
1 Välfärd och valfrihet? Socialstyrelsen 1999 

2    www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat  

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat
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lättare att framföra kritik utan rädsla för att drabbas av repressalier. Svaren blir därmed mer 

rättvisande.  

 

Brukarrevisionen innebär att brukarna får ett verkligt inflytande. Genom att tillfråga brukarna och 

basera förbättringsarbetet på deras svar känner sig brukarna uppskattade och sedda, vilket i 

förlängningen kan öka förtroendet för verksamheten. Om brukarnas förtroende ökar och deras 

livssituation blir bättre får även personalen ett bättre arbetsklimat. Dessutom stärks personalen av 

respondenternas positiva feedback.     

 

Den egna erfarenhetens roll i brukarrevisionen 
De som utför revisionen kallas brukarrevisorer och har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk 

funktionsnedsättning. Många gånger har de även egen erfarenhet av dessa typer av verksamheter. 

Revisorernas inifrånperspektiv genomsyrar hela utförandet; alltifrån att ta fram frågor, göra 

intervjuer till att sammanställa resultatet.  

 

Den självupplevda kunskapen skapar trovärdighet och bidrar till ett mer jämbördigt möte med 

brukarna. Brukarna får därmed lättare att öppna upp och prata om sådant som kan vara känsligt eller 

svårt. Vidare kan brukarrevisorerna tack vare sina erfarenheter ställa relevanta följdfrågor.  

 

Intervjusituationen kan bidra till återhämtning hos den som blir intervjuad. I och med sitt 

inifrånperspektiv blir det möjligt för revisorerna att förmedla genuin förståelse för brukarens 

livssituation. Denna speglingseffekt kan ha ett terapeutisk värde. Brukarevisorerna blir dessutom 

levande exempel på att det går att bli bättre i sin psykiska hälsa - till och med så till den grad att man 

klarar av lönearbete. Det inspirerar och ger hopp.                  

 

En brukarrevision stärker även utförarna. Psykisk ohälsa är ett område som än idag är belagt med 

mycket tabun och skam, och personer med psykiska funktionsnedsättningar möts många gånger av 

misstro och fördomar i samhället.3 I brukarrevisionen lyfts istället revisorernas erfarenhet av psykisk 

ohälsa upp som en tillgång.   

 

Den egna erfarenheten kan ge en annan förståelse och analys av intervjumaterialet än om personal 

eller forskare hade gjort undersökningen. Dessutom får man en granskning utifrån, med en ”ny 

fräsch blick” på verksamheten.   

 

Brukarevisonens grundprinciper 
Verkligt inflytande för omsorgstagarna. Brukare upplever ofta att man inte kan göra sin röst 

tillräckligt hörd. Med den metod som vi förespråkar ökar möjligheten för den enskilde och gruppen 

att förändra detta. 

 

Dialog och ömsesidiga mål. Brukarrevisionen genomförs i samförstånd och ständig dialog med 

personal och ledning, som noggrant informeras om nyttan med en revision. Det bidrar till ett 

engagerat förbättringsarbete där båda parter delar samma mål - verksamhetens utveckling.   

                                                           
3 Mer om detta finns att läsa på hemsidan för projektet (H)järnkoll: www.hjarnkoll.se 

http://www.hjarnkoll.se/
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Anonymitet. De brukare som medverkar garanteras anonymitet. På så sätt ökar deltagarnas vilja att 

vara öppna och ärliga i sina svar. 

 

Oberoende. Brukarrevisionen är en extern revision av verksamheten. Brukarrevisorerna utför 

undersökningens alla moment; planering, materialinsamling, sammanställning, analys, 

rapportskrivning och presentation av resultatet för verksamhet och brukare. Detta ger en högre 

trovärdighet än om undersökningen görs av verksamheten själv.   

 

Ökad kvalitet i omsorgen. Resultatet av undersökningen är brukarnas bild av hur omsorgen fungerar. 

Vår erfarenhet är att den bilden är avgörande för att kunna fastställa och utveckla kvaliteten i 

verksamheten. 

 

Viktiga ledstjärnor i våra revisionsarbeten 
 

 Vårdens och omsorgens kvalitet ska vara hög och fortlöpande utvärderas för att utvecklas. 

 Vård- och omsorgstagare ska stå i centrum för all vård- och omvårdnadsutveckling. 

 Patienternas och omsorgstagarnas röster måste bli hörda och respekterade. 

 
Om uppdraget 
 

Sedan 2014 har NSPHiG utfört brukarrevisioner i stadens stadsdelar på uppdrag av Göteborgs stads 

Psykiatrisamordning. Brukarrevisioner görs bland annat på boenden, inom boendestöd, 

myndighetsutövning och på aktivitetshus. Uppdraget är en del i Göteborg Stads plan för psykisk hälsa 

och målet är att öka brukarinflytandet i våra verksamheter.  

 

Boendestödet på Norra Hisingen är geografiskt uppdelat i två områden; Tuve och Backa. Det gjordes 

två separata brukarrevisioner, en för respektive område. Föreliggande rapport avser brukarrevision 

av boendestödet i Backa.   

Psykiatrisamordningen förmedlade kontakt mellan NSPHiG och enhetschefen för boendestödet på 

Norra Hisingen. Det inleddes ett samarbete kring brukarrevision för de brukare som på grund av 

psykiatriska funktionsnedsättningar får omsorg av boendestödet.  

 

Mål 
Att utveckla och förbättra verksamheten genom att ge ledning, personal och brukare ökad kunskap 

om attityderna till och erfarenheten av vården, stödet och bemötandet.  

 

Målgrupp 
NSPHiG får medel av Göteborgs psykiatrisamordning för att genomföra cirka 20 intervjuer per 

verksamhet. På boendestödet i Backa är det omkring 40 individer som har boendestöd på grund av 

psykiatriska funktionsnedsättningar. Hela denna grupp blev målgrupp för brukarrevision, och det var 

först till kvarn att anmäla sig till intervju. Målgruppen kommer i rapporten fortsättningsvis att 

refereras till som antingen brukare, respondenter eller intervjupersoner.   
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Verksamheten 
Boendestöd är till för personer med en allvarlig och långvarig psykisk, intellektuell eller neurologisk 

funktionsnedsättning. Stödet kan variera över tid och i omfattning beroende på den enskildes 

aktuella behov och livssituation. Boendestödet arbetar för att öka den enskildes möjlighet att bo i 

ordinärt boende genom att tillgodose brukarens hela behov av stöd och hjälp i hemmet. Det kan 

innebära att boendestöd periodvis ges enbart som motiverande stöd till den enskilde att själv 

genomföra olika aktiviteter, i eller utanför hemmet. Under andra perioder handlar det om att ge 

omvårdnad och praktisk hjälp.  

Boendestödet på Norra Hisingen har totalt 187 brukare och ansvarar för tre träffpunkter med sociala 

gruppaktiviteter. Område Backa har 130 brukare vars problematik utgörs av psykiatriska, 

neuropsykiatriska eller intellektuella funktionsvariationer. Personalgruppen består av 25 personer 

som har arbetat länge och därmed har god kännedom om de brukare de är kontaktpersoner för. 

Enheten ger för närvarande insatser måndag till söndag, vardagar kl 7-21 samt helgdagar kl 8-20. 

Boendestödslokalen på Selma Lagerlöfs torg är en kombinerad träffpunkt för brukarna, här kan man 

fika och delta i gruppaktiviteter såsom t ex matlagningsgrupp.   

 

Metod 
Brukarrevisionen bygger på personliga intervjuer med brukarna. Respondenterna erbjuds ett flertal 

olika sätt att intervjuas på, se under Genomförande. 

 

Intervjufrågorna ställs till en brukare åt gången utifrån en intervjumall. Vid varje intervjutillfälle är 

det två brukarrevisorer närvarande, en som hade det primära ansvaret för att ställa frågor och en 

som hade det primära ansvaret för att anteckna svaren. Intervjuerna tar i genomsnitt en timme var 

att genomföra. De individuella svaren behandlas konfidentiellt.  

 

Intervjusvaren anonymiseras, analyseras och sammanställs till en rapport. Resultatet avrapporteras 

till ledning och personal på mottagningen genom en muntlig presentation av rapporten. 

Avrapporteringen syftar till att inspirera till samtal kring tänkbara önskvärda insatser och 

förändringar. Parallellt kan berörd personal och ledning stärkas av den positiva respons som 

kunskapen om väl uppfyllda verksamhetsmål ger. Hela rapporten läggs ut på NSPHiG:s hemsida. En 

uppföljningsdag med referensgruppen och verksamheten planeras in för att stämma av hur 

verksamheten tagit till sig av det resultat som revisionen visar på och vilka förändringar som har 

genomförts. 

 

Styrgrupp 
För att försäkra att brukarrevisionen är brukarstyrd krävs att revisionen leds och kontrolleras 

uteslutande av brukare. Styrgruppen utgörs därför av brukare från någon av de 16 patient-, brukar- 

och anhörigföreningar som utgör NSPHiG. Styrgruppen bär huvudansvaret för att brukarrevisionen 

genomförs utifrån avtalade ramar samt analyserar och sammanställer intervjusvaren till en rapport.  

 

I styrgruppen ingick: 

 Jenny Ahto, projektsamordnare, NSPHiG. 

 Petter Piccinelli, projektadministratör, NSPHiG. 
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Referensgrupp 
Referensgruppen består av styrgruppen och boendestödets ledning. Referensgruppen fungerar som 

ett diskussionsforum och en mötesplats för dessa parter, där t ex intervjumall och praktiska frågor 

diskuteras.  

 

 I denna referensgrupp ingick: 

 Jenny Ahto, projektsamordnare, NSPHiG. 

 Petter Piccinelli, projektadministratör, NSPHIG. 

 Ann-Britt Svensson, enhetschef boendestödet på Norra Hisingen. 

 

Brukarrevisorer  
De som genomför intervjuerna är brukarrevisorer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen 

för egen del eller som anhörig, varav några är medlemmar i NSPHiG:s 16 patient-, brukar- och 

anhörigföreningar. Samtliga revisorer har genomgått en brukarrevisorsutbildning som innefattar 

intervjuteknik och bemötande. Brukarrevisorerna har tystnadsplikt.  

 
 

Medverkande brukarrevisorer var Jenny Ahto, Petter Piccinelli, Jaana Laitala, Mats Hällqvist, Lena 
Wingbro och Julia Gomér Torp. 

   

 
Genomförande 

 
 

Det första mötet med verksamheten ägde rum 14 januari 2019, då NSPHiG träffade boendestödets 

enhetschef. Där gavs information om brukarrevisionens syfte, revisionens olika steg samt 

praktikaliteter.  

 

22 januari träffade NSPHiG boendestödets personal för att informera om revisionen.  

 

Ett informationsmöte för brukarna hölls 14 februari i Backas boendestödslokal där NSPHiG gick 

igenom undersökningens syfte och anmälningsförfarandet. Anmälningsmaterial delades ut till de 

närvarande, resten av målgruppen delade personalen ut till. Anmälningsmaterialet innehöll en folder 

om brukarrevisionen, en anmälningsblankett, ett frankerat svarskuvert och en folder om NSPHiG. 

Första 
mötet

Personal
träff

Brukar 
träff

Intervju
period

Samman
ställning

Redo 
visning
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Brukarna kunde välja att bli intervjuade på medborgarkontoret Selma Center, hemma eller på 

telefon.  

 

Totalt deltog 19 respondenter i undersökningen. Intervjuerna hölls mellan 14 februari och 26 mars 

2019. Varje deltagare fick ett presentkort värde 100 kr på antingen ICA eller Hemköp, som tack för 

sitt deltagande. 

 

Efter intervjuperioden påbörjades analysarbete och rapportskrivande. Resultatet kommer att 

presenteras för ledning, personal och brukare.  

 
 
Resultat 
 

Här följer en sammanställning av respondenternas svar på samtliga frågeområden som undersöktes i 

intervjuerna. Intervjun utgjordes av följande frågeområden:  

 Demografi 

 Aktiviteter och trivsel (1) 

 Stödet (2) 

 Planering och samverkan (3) 

 Bemötande och kompetens (4) 

 Problem och konflikter (5) 

 Sammanfattning (6) 

 

Observera att inte alla respondenter har svarat på alla frågor, därför bygger inte den samlade 

svarsbilden för varje fråga på åsikter från samtliga respondenter. För att illustrera några av de 

sammanfattade svaren har kompletterande citat använts.  

 

För varje fråga görs det en bedömning utifrån respondenternas svar kring hur verksamheten bör 

agera. Frågorna skrivs i antingen röd, gul eller grön färg. 

 RÖTT innebär att verksamheten bör vidta åtgärder.  
 

 GULT innebär att verksamheten bör se över det frågan handlar om.  
 

 GULT blir det också i de fall respondenternas svarsbild visar på ett icke tillfredställande 
förhållande samtidigt som verksamhetens insats ändå bedöms vara tillräcklig.   

    

 GRÖNT innebär att verksamheten handskas väl med det frågan handlar om.  
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Demografi 
 

ANTAL Det var 19 individer som valde att delta i undersökningen.  
 

ÅLDER Åldersfördelningen sträcker sig från 24 år till 62 år. Majoriteten befinner sig i åldersgruppen 

50-60 år (10 stycken). 
 

KÖNSIDENTITET Det var 12 kvinnor och 7 män som deltog.  
 

STÖDPERIOD Respondenterna har fått hjälp från Backas boendestöd i alltifrån 1 till 25 års tid, 

varav de flesta haft stödet i 1-6 år (15 stycken) 

 
 

Aktiviteter och trivsel 
 

1:1 Har du något arbete, studier, praktik eller någon annan typ av formell 
sysselsättning?  
 

Ja: 9 
Nej: 10  
Svarande 19 av 19  

De vi intervjuat som har en formell sysselsättning uppger heltids- och deltidsarbete, arbetsträning, 
studier och daglig sysselsättning. Några har fast anställning som de är sjukskrivna ifrån. 
 
Av de 10 som inte har en formell sysselsättning vill 6 stycken ut i något. De behov man pekar på för 
att kunna göra det är att få en anpassad anställning, återhämta sig ytterligare eller utbilda sig för att 
uppdatera sin kompetens.     
 
De svar vi får när vi frågar om man vet vart man kan vända sig för att få hjälp med detta är följande: 
arbetsförmedlingen, SIUS, ”Polstjärnan”, stödjare på aktivitetshuset, socialsekreteraren och 
arbetsträning via AF.   
 
Citat  
”Behöver stöttning i form av en anpassad anställning, jag hade det innan. Boendestödet är med i 
planeringen, vi ska göra en SIP” 
 
”Ja men tyvärr så är jag så dålig, men jag kämpar. Får det stödet jag behöver” 
 
”Jag ska försiktigt börja med arbetsträning (…) Fortsätta med min behandling så att jag känner mig 
redo. Jag har fått mer boendestöd och aktiviteter så vi trappar upp försiktigt och ser att jag klarar 
det. (…) vi har aktivitetshuset där har vi en stödjare, arbetsförmedlingen, min socialsekreterare och 
min psykiatriska mottagning” 
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1:2 Brukar du besöka något aktivitetshus, förening eller liknande mötesplats? 
 

Ja: 7  
Nej: 9  
Tidigare: 3 
Svarande 19 av 19 

Mötesplatser som respondenterna besöker är boendestödets café, stiftelsen Gyllenkroken, 
brukarföreningar, aktivitetshus, träffpunkten ”Sammanträffen”, Fontänhuset och hobbyföreningar. 
 
Av de 9 som svarade nej är 4 inte intresserade av dessa verksamheter. Orsaken kan vara att man inte 
hinner eller sjukdomar som hindrar.  
 
Samtidigt är 4 intresserade av att besöka aktivitetshus och brukarföreningar. I vissa fall har man varit 
där med boendestödet tidigare och vill få till att komma dit igen, i andra fall har boendestödjarna 
föreslagit sådana här mötesplatser. 
  
Citat 
”Nej, en gång besökte jag träffpunkten i Selma, inte alltid jag har energi” 
 
”Inte på ett tag, orkar inte det när jag jobbar” 
 
”Jag går en del till aktivitetshuset vid Bjurslätts tog, där är en unga vuxna pysselgrupp, jag var med i 
deras matlagningsgrupp men nu har boendestödet en egen sådan så jag är med där istället” 
 
 

 
 

1:3 Saknar du någon form av fritidsaktiviteter på dagarna? 
 

Ja: 10 
Delvis: 4 
Nej: 5  
Svarande 19 av 19 

Av de 10 som saknar saker att göra på dagarna är det 3 som egentligen hade velat göra mer men som 
har ont om tid eller som inte kan p g a trötthet eller ångest.  
Fyra respondenter saknar till viss del, de har fritidsaktiviteter men skulle kunna ha fler.  
 
Fritidsaktiviteter som lyfts fram är träning på gym, simning, dans, valfri kurs, biljard, bowling, bridge, 
spela musik, sy-grupp, skrivarkurs eller bara få mer av den sociala biten. 
 
6 stycken behöver hjälp från sin boendestödjare med fritidsaktiviteterna. Flera säger att de får detta 
om de ber om det. Stödet man önskar är att få lite starthjälp att komma igång, att stödjaren följer 
med dit och att man får hjälp att anpassa nivån så att det inte blir för mycket för personen.      
 
En respondent berättar att boendestödet brukade följa med till en aktivitet men så upphörde det 
utan någon information om varför.   
 
Citat  
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”Ja, att man skulle få nån kontinuitet, så lätt att jag avbokar saker för att jag inte klarar att ta mig ut” 
 
”Träning, nån kurs eller vad som helst. När jag blir sämre isolerar jag mig” 
 
”Inte nu när jag jobbar men innan gjorde jag det” 
 
”Kanske lite, känner mig lite senior, alla är så unga. Jag promenerar och cyklar”  
 
”Ja det saknar jag, jag tränade innan, betalar fortfarande. Jag älskar att dansa men det går inte. När 
jag kan så promenerar jag en timme, det är bra”  
 
”Jag vågar inte ge mig ut på en massa saker, rädd att jag inte ska duga, ska göra bort mig. Skulle må 
bra av att hitta på nåt under dagarna, men vågar inte, så därför blir det inte av heller” 
 
”Ja, jag saknar sy-grupp och träning. Förut hade boendestödet en sy-grupp” 
 
 

 
 

1:4 Har du så mycket social kontakt som du önskar, t ex med vänner eller 
familj? 
 

Ja: 6 
Nej: 12  
Svarande 18 av 19 
 
Om nej: stöttar boendestödjarna dig för att få mer social kontakt?  
 
Ja: 6 
Nej: 3 
Delvis: 2  
 
Skulle du vilja att boendestödjarna stöttar dig mer för att få mer social kontakt?  
 
Ja: 6 

En majoritet av svarsgruppen har inte tillräckligt med socialt umgänge i sitt liv. För många är 
boendestödet i princip deras enda sociala kontakt.  
Många får redan stöd på det här området, dock vill hälften av de som svarat nej på frågan ha 
ytterligare stöd.  
Några respondenter menar att det inte är helt lätt att ge stöttning i saker som dessa. Önskemål som 
ändå framkommer är att få hjälp med att införskaffa internet för att där knyta kontakter, att man blir 
pushad till att ta kontakt med sina vänner, att stödjaren följer med till aktiviteter samt att man får 
hjälp med att bli bättre på social interaktion.     
 
Citat 
”Jag har minimalt med folk omkring mig (…) Bara jag kommer igång med träningen, har inga problem 
med att ta kontakt med folk” 
 
”Nej faktiskt inte, jag är isolerad, det mesta kontakten jag har är med boendestödjarna” 
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”Nej har inga vänner, bara två boendestödjare” 
 
”Jag isolerar mig väldigt mycket, men det har blivit mycket bättre med mitt boendestöd. Vi är ute och 
går, hen pushar mig, hade inte klarat mig utan hen” 
  

 Skulle du vilja att boendestödjarna stöttar dig mer för att få mer social kontakt?  
 
”De försöker typ, de har informerat om matlagningsgruppen, utflykter, att det finns dagar när man 
kan ta en fika i deras lokal på Selma Lagerlöfs torg. (…) De har försökt med det dom kan. Men de har 
inte tipsat mig om er, brukarföreningarna” 
 
”Jo men jag har så mycket annat som kommer i vägen som måste göras först. Finns inte tid” 
 
”Jag vill ha internet hemma och lära mig det, finns ingen som kan sånt i boendestödet” 
 
”Nej jag tror inte att det går, jag är nöjd med den stöttningen jag får” 
 
 

 
 

1:5 Hur trivs du med dina boendestödjare? 
 

Väldigt bra: 10  
Bra: 2   
OK: 7 
Svarande 19 av 19 

På frågan om hur man trivs med sina boendestödjare svarar mer än hälften av de intervjuade att de 
trivs väldigt bra. Två respondenter beskriver sitt stöd som bra.  
Många beskriver ett heltäckande stöd skräddarsytt utifrån individens behov, såväl för stunden som 
på längre sikt. Här ingår att man som brukare får tid till att umgås och prata, tips och råd, hjälp med 
praktiska saker samt stöttning till fritidsaktiviteter, ärenden och viktiga möten. För flera är 
boendestödet anledningen till att de överhuvudtaget kommer ut från sin bostad. I de fall 
respondenten har arbete, studier eller arbetsträning har man många gånger lyckats att få till ett 
flexibelt stöd så att personen kan upprätthålla sin sysselsättning. Flera av de intervjuade vittnar om 
en förtroendefull, meningsfull och givande relation till sin stödjare där de känner av stödjarens 
genuina omtanke och engagemang. En respondent lyfter fram att boendestödjaren introducerar nya 
personer i förväg och går med de första gångerna vilket har underlättat för respondenten.  
 
Nästan en tredjedel av de intervjuade upplever stödet som OK eller delvis bra. Saker respondenterna 
tar upp som mindre bra är exempelvis uteblivna besök - antingen där brukaren själv avbokar eller där 
vikarier inte dyker upp. Det poängteras hur viktigt det är med kontinuitet, med anledning av den 
sociala isolation man lever i. En respondent avbokar när hen mår sämre och går på så sätt djupare in i 
sin isolation, hen frågar sig om stödjaren ska komma oavsett. I en av intervjuerna berättar 
respondenten att kommunikationen kan brista vid insättandet av vikarier, så att vikarierna inte 
känner till att brukaren avbokat eller vice versa. Det framkommer också att det kan vara för mycket 
fokus på diagnosen, även om det görs i välmenande syfte blir det fel då personen inte vill definiera 
sig utifrån sin diagnos.    
 
Citat 
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 Vad är det som fungerar bra? 
 
”Jag trivs väldigt bra med dom, av tio får de en tia av mig. (…) Det har gjort att jag kommit ut, de har 
hjälpt mig att ringa, fylla i blanketter, ta med mig till läkaren. Jag har haft nån att prata med” 
 
”Jag har problem med att gå från a till b, att fullfölja vissa saker. Nu förstår de, innan funkade det 
inte, men fick utbytt dom”  
 
”Jag upplever att de tycker väldigt bra om mig. De kan säga till och stoppa mig med respekt ’nu gör vi 
färdigt det här’. Man kan säga saker på många olika sätt” 
 
”Hen peppar mig så att jag arbetstränar, har kommit ut i det sociala livet”  
 
”Vi handlar, åker till stan och kollar på sevärdheter”  
 
”Hen vill vara här, vill hjälpa mig. Det är inte bara ett jobb för hen. Har fått mycket bättre kontakt 
med mina barn tack vare boendestödet. (…) fått mig att inse, tänka på ett annat sätt. Jag är så 
enkelspårig, har lärt mig att vinkla mina tankar, att sätta mig in i hur dom (syftar på barnen) har det 
(…). Jag mår mycket bättre sen (…) kom in. Hen kom med det bästa förslaget i mitt liv, att låta 
boendestödet ha medicinövertag”  
 
”Vi gör saker och ting, städar ihop, gör ärenden, handlar, går på apotek, går till psykologen” 
 
”Tillmötesgående, de är mån om mig, och ger mig tips” 
 
”Hen är underbar” 
 
”Nyss fått en ny, känner inte hen så mycket, annars tycker jag väldigt mycket om dom, på 
kärleksnivån till och med” 
 
”Vi har hunnit bygga upp ett förtroende, hen är underbar (…). Vi komplimenterar varandra väldigt 
bra, hen är bra på att stötta mig och känner av om jag inte orkar göra något utan bara vill prata. 
Fastän vi har olika bakgrund och åldrar kan man prata med hen om allt. Hen jobbar här för att hen 
bryr sig. Genuint”   
 
”Att jag få hjälp att planera in saker och får gjort saker och ting. De låter mig prata ut om mina tankar 
om hur jag känner, det hjälper jättemycket” 
 

 Vad fungerar mindre bra? 
 
”På sommaren har det blivit missuppfattningar, det kan vara att det ska komma nån, en vikarie, så 
har de inte dykt upp. Antingen har de glömt bort mig eller så har det blivit fel i planeringen. Eftersom 
jag kommer ut så pass lite så är det väldigt viktigt att inte dagar uteblir”  
 
”Jag avbokar när jag mår sämre, vet inte hur jag ska lösa det. Jag isolerar mig och stänger av, de 
kanske ska gå till mig ändå, tränga sig på oavsett” 
 
”Personalen känns lite stressad när vi träffas” 
 
Ibland är dom sjuka. Det är inte alla där personkemin funkar, på sommaren är det vikarier och så, är 
lite jobbigt för då känner jag dom inte” 
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”Jag har svårt att lite på folk. Dom kom inte i måndags” 
 
”Den tidigare (…) hjälpte till att städa, hen tog över alla uppgifterna, hen ställde sig att diska och 
gjorde saker. Den nya ska hålla sig i bakgrunden mer, stötta mig, det är så jag vill ha det” 
 
”Inte så mycket från hens sida, det funkar bra när man ska avboka. Ibland när hen ska iväg på ett 
möte så har vikarierna fått dålig info, det har fallit mellan stolarna om de behövt avboka eller om jag 
behövt avboka, den informationen har inte alltid nått fram till mig eller dem” 
 
”Det skulle kanske vara mindre prat om diagnoserna, vissa saker begränsar och vissa saker öppnar 
upp, vill inte vara definierad av mig diagnos. Dom försöker vara upplyftande, att jag inte fungerar 
som alla andra. De säger att jag behöver hitta ett sätt som jag fungerar på snarare än att passa in i en 
form som jag inte passar in i. Deras avsikter är positiva” 
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Stödet 
 

2:1 Kommer du ihåg när du första gången träffade din socialsekreterare för 
att diskutera boendestöd; upplever du att socialsekreteraren lyssnade på dig 
då?  
 

Ja: 15 
Nej: 2 
Osäker/minns inte: 2  
Svarande 19 av 19 

En klar majoritet fick ett gott bemötande av socialsekreteraren när de ansökte om boendestöd. 
 
Citat 
”Ja, har bytt varje år” 
 
 

 
 

2:2 Har du och dina boendestödjare gjort en genomförandeplan ihop?  
 

Ja: 15  

Nej: 2 
Osäker: 2 
Svarande 19 av 19 
 
Om ja: upplever du att personalen följer den? 
 
Ja: 10 
Delvis: 1 
Vet inte: 2  
 
Har man lyssnat på dig och tagit hänsyn till dina önskemål när planen gjordes? 
 
Ja: 12  

De allra flesta har gjort en genomförandeplan. En majoritet känner att planen bygger på deras 
önskemål samt att personalen följer den.  
 
Citat 
”Ja vissa saker har vi kunnat uppnå, andra inte, och vissa saker har trillat bakåt, fast det har varit på 
grund av mig. Jättebra att göra planer men inte bra när man känner sig misslyckad när man inte 
klarar målen” 
 
”Tror det, att jag inte ska känna mig ensam” 
 
”Nej, vi håller väl på med det” 
 



14 
 

På frågan om har man har lyssnat: ”Ja de tycker jag att de gjort. Nästan för mycket eget, jag har fått 
bestämma mycket. Jag hade önskat mer förslag från boendestödet” 
 

 Om ja: upplever du att personalen följer den? 
 
”Jag vet inte, har inte kollat på den på länge” 
 
”Ja, de går också utanför den, de är flexibla som tur är”  
 
 

 
 

2:3 Får du det stöd från boendestödet som du behöver i vardagen? 
 

Ja: 10  
Delvis: 6 
Svarande 16 av 19 

En övervägande del av svarsgruppen (10 av 16) berättar för oss att de får det stöd från boendestödet 
som de behöver i vardagen. I likhet med svaren på frågan om hur man trivs med sina boendestödjare 
lyfter respondenterna fram stödets heltäckande, flexibla och individanpassade utformning. En av de 
intervjuade berättar hur särskilt värdefullt det har varit att stödjaren följt med på viktiga möten. 
 
Nästan en tredjedel av de svarande (6 av 16) uppger att stödet inte är tillräckligt. När vi tittade lite 
närmare på vad det var man saknade framkom följande: mer tid med boendestödet; stöd på helger; 
mer handgriplig hjälp med hushållsarbetet; att få komma ut och göra saker; mer hjälp med 
privatekonomin; teknisk hjälp; att stödjaren är mer styrande och hjälper brukaren att skapa struktur 
hemma.   
 
En av de intervjuade tycker att boendestödet i sin helhet behöver bli bättre på att hjälpa klienter 
med att gallra vad som ska slängas. Föreslår att man skulle kunna skriva ett kontrakt där det framgår 
att brukaren har ansvaret för vad som slängs. För att motverka den fullt förståeliga oro 
boendestödjarna kan ha inför att bli anklagade om brukaren skulle ångra sig.    
 
Citat 
”Ja, men jag hade behövt mer” 
 
”De är lätta att kommunicera med. Jag har aldrig varit rädd för att ta upp något. De lyssnar alltid”  
 
”De har stöttat upp i mina sämsta perioder; lägga post på lådan, se till att jag har mat hemma, titta 
till mig. Helt avgörande stöd, jag har ju inga andra som kan hjälpa mig” 
 
”Även att de får möjlighet att stötta mig i mitt hem, bara blivit värre och värre här hemma. De 
försöker men jag har inte släppt in dom för att jag skäms”  
 
”Svår fråga, ja det tycker jag, kanske skulle kunna vara lite mer med mina räkningar och min 
ekonomi, men det brukar vara jag själv som inte vill få den hjälpen, men ibland skulle det vara bättre 
om jag fick hjälp med det” 
 
”Jag får det stödet jag behöver just den stunden. Jag skulle vilja att de lyssnade, jag vill ha mer 
långsiktigt stöd att göra vardagssysslor, diska, städa, tvätta. Att få vardagen mer strukturerad”  
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”Hade inte klarat mig utan hen” 
 
”Ibland, men ibland känns det som att jag saknar nånting men svårt att sätta fingret på vad det är” 
 
”Ja det får jag väl (…). Men det går många timmar på en vecka, skulle gärna vilja ha stöd på helgerna, 
de är väldigt sega” 
 
 

 
 

2:4 Känner du att tiden som boendestödjarna är hos dig är tillräcklig? 
 

Ja: 12 
Delvis: 2 
Nej: 5  
Svarande 19 av 19 

När vi undersöker om intervjupersonerna får tillräcklig tid med boendestödet visar det sig att de 
flesta får det.  
En tredjedel behöver dock mer tid och fler dagar. En som vi intervjuat behöver utöka på grund av en 
svacka och ska snart ta upp det med biståndshandläggaren. En annan upplever att stödjarna har ett 
pressat schema och att boendestödet verkar överbelastat.  
 
Citat 
”Ja, vi hinner gott och väl” 
 
”Jag begärde att utöka från en till två timmar i veckan, men fick inte godkänt av handläggaren” 
 
”De har ett pressat schema och är överbokade. Får jag en läkartid på eftermiddagen så kan de inte 
följa med” 
 
 

 
 

2:5 Om ditt behov av stöd skulle ändras, om du till exempel skulle behöva 
mer stöd eller annan typ av stöd från dina boendestödjare, hur gör du då för 
att påverka detta?  
 

Vet hur göra: 15 
Vet inte: 2   
Svarande 17 av 19  

Nästintill hela svarsgruppen vet hur de ska gå till väga om de behöver ändra utformningen av sin 
stödinsats. Intervjupersonerna hade vänt sig direkt till sina boendestödjare eller till boendestödet, 
enhetschefen eller biståndshandläggaren. 
 
Citat 
”Jag säger till min boendestödjares chef, jag har hennes nummer”  
”Vet inte, men jag kan ringa och fråga” 
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”Jag pratar med dom, det brukar inte vara nåt problem” 
 
 

 
 

2:6 Hur ofta pratar du och dina boendestödjare om ifall du skulle behöva mer 
eller mindre stöd än det du får idag?  
 

Regelbundet: 11 
Ibland: 1 
Sällan: 2 
Aldrig: 2   
Svarande: 16 av 19  
 
Skulle du vilja att du och boendestödjarna pratade om detta oftare? 
 
Ja: 2 
Nej: 14        
Svarande 16 av 19 

Intervjuresultatet pekar mot att det inte finns något större behov av att prata oftare än vad man 
redan gör om ifall brukaren vill ha mer stöd.  
 
Citat 
”Vi pratar om det regelbundet, jag vågar prata om det” 
 
”De är lyhörda och jag tycker vi pratar om det” 
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Planering och samverkan 
 

3:1 Får du boendestöd de tider och dagar som du vill ha? 
 

Ja: 15 
Nej: 3   
Svarande 18 av 19 

Dagar och tider passar generellt sett för de vi har intervjuat. De som svarade nej önskar: senare tider 
eftersom man har vänt på dygnet; inte fredagar för att kunna återhämta sig under långhelg; stöd på 
helger.        
 
Citat 
”Ja de är bra, anpassade” 
 
”Hade velat att de kom vid (…). De har verkligen försökt att få till det. Får dåligt samvete att de 
engagerar sig och jag tackar nej, de blir besvikna och ledsna. Det ökar på min ångest, blir ännu 
svårare att ta sig upp från sängen då. (…) är väldigt bra på att övertala mig. Blir svårt den dagen hen 
slutar”  
 
”Inte vart riktigt så, man får ta det som finns” 
 
”Ja, det har jag bestämt själv. Jag kan när som helst då jag är sjukpensionär” 
 
 

 
 

3:2 Får du lov att ändra dina tider när du behöver det? 
 

Ja: 12 
Nej: 3 
Osäker: 4 
Svarande: 19 av 19 
 
Har du försökt byta tider någon gång? Hur gick det?  
 
Ja, det gick bra: 6 
Ja, det blev inställt: 2  

En majoritet av samtliga intervjuade upplever att det finns en tidsmässig flexibilitet. Dock finns det 
några som inte vet om det går att ändra tider alternativt inte har kunnat göra det.  
 
Citat  
”Det går bra om man kontaktar i förväg” 
 
”Det antar jag, de har försökt att få det så sent som möjligt, jag har misskött mig så mycket i alla år så 
får ta den här tiden som de kan erbjuda nu, även om den inte passar” 
 
”Då blev det inställt” 
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”Jag får ta bort dom då, kan inte ändra tid. De säger att de inte hinner” 
 
”Ja, om det är tillräckligt långt i förväg så att hen kan kolla sitt schema. Det har vi gjort enstaka 
tillfällen. Ibland kan jag då få en tid där hen fått återbud eller klämmas in  någonstans så det funkar” 
 
”Hen försöker, om jag ska till läkaren eller arbetsförmedlingen så försöker vi byta om hen kan. 
Annars blir jag utan, vill inte ha nån annan”  
  
 

 
 

3:3 Har du märkt av någon förändring sista tiden vad gäller hur flexibla 
boendestödjarna är med tiderna? 
 

Nej: 12 
Ja: +1, -3  
Svarande 16 av 19 

De allra flesta respondenter har inte märkt någon skillnad sista tiden beträffande boendestödets 
flexibilitet med tider. Bland de enstaka som hade märkt av en skillnad var det en som tyckte att de 
blivit mer flexibla. En annan uttryckte starkt obehag, och medömkan med personalen, beträffande 
vad respondenten beskrev som ett destruktivt system.   
 
Citat 
”Ja, de är inte lika flexibla. Vet inte om de har hårdare tryck eller vad det är” 
 
”Kan tycka det nya systemet är väldigt obehagligt, känner med personalen, det är fruktansvärt 
fascistiskt, lite storebror ser dig. Det är inget bra system” 
   
”Nja ganska flexibla, ingen förändring” 
 
”Nej ingen förändring, hen har alltid varit väldigt flexibel” 
 
 

 
 

3:4 Kan du påverka vilka boendestödjare som ska hjälpa dig? 

 
Ja: 6 
Nej: 6  
Osäker/vet ej: 4   
Svarande 16 av 19 

Drygt en tredjedel av de som svarade på frågan (6 av 16) upplever att de har inflytande över vem 
som ska komma hem och stötta dem. Graden av upplevt inflytande varierar; vissa har fått byta 
stödjare till sådana de trivs med, en annan kan påverka val av vikarie medan någons inflytande ligger 
i att hen kan tacka nej till hjälp.  
En lika stor andel (6 av 16) upplever att de inte har några påverkansmöjligheter, och några vet inte 
riktigt om de har det. 
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Citat 
”Jag har ju bara två, de valde ut dom. (…) Jag kan inte påverka, de försöker själva. Jag tar inte emot 
vikarier då fallerar det oftast där. Ungefär var tredje vecka är de inte på plats. Och de kan bli sjuka. 
Kan bli ett stort problem om de är borta en längre tid” 
 
”Jag kan påverka vilka som inte ska hjälpa mig. Om de säger att det bara finns ’den här’ så har jag 
ibland avstått” 
 
”Det vet jag inte, alla har varit bra” 
 
”Det vet jag inte, men jag har ju bara en. I början för ett gäng år sen så var det nya varje vecka, så jag 
sa till dom att ’det här håller inte’, så det har blivit att jag bara träffar en till slut” 
 
”Ja, det kan jag så till vida att jag alltid har en och samma. Hen förvarnar alltid att hen inte kan och 
frågar om jag vill ställa in eller ha en ersättare. När jag haft längre sommarvikarier och det funkat så 
har jag kunnat behålla dem hela tiden ut” 
 
”Om hen är sjuk brukar jag få en vikarie som hen vet att jag trivs med. Har försökt med andra (…). 
Kan inte få (…) om jag vill ha mer, så därför tackar jag nej”   
 
 

 
 

3:5 Upplever du att boendestödjarna och sjukvården, exempelvis psykiatrin, 
samarbetar för att hjälpa dig?  
 

Ja: 5  
Nej: 8 
Delvis: 1 
Osäker: 2  
Svarande 16 av 19 

Intervjuerna visade på att det oftast inte finns ett samarbete mellan sjukvård och boendestöd. I de 
fall detta förekom varierade intensiteten i samarbetet genom alltifrån att boendestödjaren följde 
med till läkare och psykolog, till SIP-möten och till att professionerna förde en kontinuerlig dialog.     
En respondent hade farit mycket illa av att den sjukvårdskontakt som hade haft en samverkande 
funktion slutade. Det bidrog till att den psykiska hälsan fördjupades väsentligt, mycket på grund av  
uteblivna sjukintyg och receptförnyelser. En respondent önskar att boendestödet involverar partnern 
i planeringen.  
  
Det här är en fråga som inte skiljer sig nämnvärt mellan olika socialpsykiatriska enheter vi reviderat 
genom åren. Det är mycket svårt att få till ett samarbete med psykiatrin trots att boendestödet 
försöker. Därför är det positivt överraskande att det ändå var några intervjupersoner som hade 
samverkande professioner kring sig.  
 
Citat 
”(…) jättesvåra att få tag på, boendestödet har försökt att ringa, jättestruligt. Det har bidragit till att 
jag blivit så mycket sämre som jag är idag, 80 procent av orsaken kan man säga”  
 
”Ja det gör dom, vi har möten tillsammans” 
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”Ja, de brukar följa med” 
 
”Psykiatrin hjälper mig inte, dom stjälper mig” 
 
”Ja, de samarbetar bra” 
 
”Nej, jag tycker inte att psykiatrin samarbetar speciellt, men boendestödet har varit med mig flera 
gånger på läkarbesök och sånt där” 
 
”Ja absolut, väldigt bra kommunikation, lite för mycket ibland kan jag känna. Läkaren vet saker som 
jag inte vill att de ska veta, och vice versa. Men jag har ju gått med på det. Det blir bra samarbete, det 
underlättar för mig”  
 
”Ja och nej, nej där kan de bli bättre. Jag informerar min boendestödjare om diverse beslut och 
ibland frågar sjukvården om de kan prata med min boendestödjare, jag säger ja men de pratar sedan 
aldrig med hen. De tycker jag att de kan göra. Exempelvis när jag blev mellanhand mellan min 
boendestödjare och (…)”   
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Bemötande och kompetens 
 

4:1 Hur upplever du boendestödjarnas bemötande? 
 

Mycket bra: 11 
Positivt: 5  
OK: 1  
Svarande 17 av 19 

I likhet med den tidigare frågan om trivsel får även stödjarnas bemötande ett högt betyg. Faktorer 
som de intervjuade nämner är god personkemi; att bli sedd; få positiv feedback; lyhördhet och stort 
engagemang; att kunna skoja; att stödjarna kan läsa av en och pusha lagom.  
Bemötande som varit mindre bra kan handla om att det varit stressigt; att man inte får och inte 
heller kan be om hjälp som man behöver; att boendestödjarna är för försiktiga.   
 
Citat 
”Jättebra, framförallt hen som är min kontaktperson, vi har bäst kemi” 
 
”De ser faktiskt mig. En sak som de gör är att innan de går ut så lyfter de upp det som jag är bra på, 
nåt positivt… ’idag har du gjort det här, jag tycker du ska vara jättestolt över dig själv’ ” 
 
”Ett glatt gäng som lyssnar, och vi gör sommarutflykter, det är kul” 
 
”Väldigt engagerade. Ger tips och råd. Lite stressigt ibland” 
 
”Dom respekterar om jag säger att ’nä nu orkar jag inte, jag vill hellre prata en kvart’, så gör vi det. 
Eller om jag vill göra nåt annat. Jo dom är flexibla. Och det är alltid samma, håller inte på och byter 
hela tiden” 
 
”De anstränger sig för mycket för att vara försiktiga i sitt bemötande” 
 
”Jättebra, de försöker verkligen lyssna och ta till sig det man bett om. De är fantastiska, har inget att 
klaga på” 
 
”De är bra. De är trevliga, lyhörda och respektfulla. Jag har inga invändningar. De är lätta att prata 
med. Jag kan skämta med dom. Jag känner ingen press från dom”  
 
”Som sagt, de är förstående och respektfulla, men hen märker också om det är något jag inte kan 
eller om jag skjuter på det för att jag inte vill. Så där kan hen pusha lite och det tycker jag är bra. (…) 
Utan mina boendestödjare så hade jag inte kommit så här långt. Jag är väldigt glad för dom” 
 
”Jag blir uppmuntrad att tänka positivt, vara mer rättvis mot mig själv, säga åt när folk behandlar mig 
illa” 
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4:2 Upplever du att boendestödjarna har tillräcklig kunskap om dina behov 
för att kunna hjälpa dig? 
 

Ja: 12 
Delvis: 3  
Nej: 3  
Svarande 18 av 19 

En klar majoritet av svarsgruppen (12 av 18) upplever att stödjarna har tillräckligt med kunskap och 
kännedom om individen för att kunna ge ett bra stöd. Svaren kan handla om att boendestödjaren 
identifierar behov som brukaren själv missat; har medicinkunskap; har kännedom om sjukvården i 
närområdet; ger råd kring kost och hemsysslor.        
Några upplever en kompetenslucka. Det som efterfrågas är ökad kunskap kring alkoholproblematik 
samt om barn och normalutveckling.      
 
Citat 
”Skulle det va nåt som de inte är helt hundra på så försöker jag förklara hur jag tänker och fungerar. 
Man kan inte vara proffs på allt. Jag har väldigt lätt att förklara hur jag mår” 
 
”Ja absolut. När man har varit ledsen, att de tröstar en, de säger de rätta sakerna” 
 
”De ger råd om hemmet, städ och mat” 
 
”Till exempel, hen ska komma hem och hjälpa mig med städningen, det har vi diskuterat ihop 
tillsammans, på det sättet hjälper hen mig, att bolla tankar och idéer” 
 
”Ja, hen känner mig rätt igenom, kommer med förslag om saker som jag inte ser själv” 
 
 

 
 

4:3 Känner du dig förstådd av dina boendestödjare? 
 

Ja: 15 
Delvis: 4 
Svarande 19 av 19 

Även den här aspekten följer mönstret från tidigare frågor - brukarna känner sig förstådda, om inte 
helt så i alla fall delvis.  
När vi frågade vad som ligger bakom känslan av att inte bli helt förstådd fick vi lite olika svar: ja av 
vissa men inte andra; jag har fått fördomsfulla kommentarer kring könsroller; jag har svårt att 
artikulera mina bekymmer. 
 
Citat 
”Ja, jätteförstådd. Det har aldrig varit några missförstånd. De frågar om de inte fattar vad jag menar” 
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4:4 Skulle du vilja att boendestödjarna stöttade dig mer i att ta hand om din 
kroppsliga hälsa, än vad de gör idag?  
 

Ja: 8 
Nej: 5 
Ja, får det om jag säger till: 3   
Svarande 16 av 19  

Många svarade att de gärna kunde tänka sig mer stöttning med den kroppsliga hälsan. Flera menar 
dock att de får det här stödet bara de säger till, och att de inte gjort det ännu. Samt att det inte finns 
förutsättningar, t ex på grund av tidsbrist.   
Önskemål som framkommer är stöttning beträffande kost och träning; stöd specifikt för 
ätsvårigheter; att stödjaren följer med till träningen; återinföra yogagruppen; att komma igång med 
gym, biljard, bowling och simning.  
 
Citat 
”Ja om det fanns mer tid. Träning, att de följde med dit” 
 
”Ja, de tog bort yogan, det saknar jag. Jag vill införa det igen” 
 
”Ja, de har försökt men det har väl varit en slöare sida hos mig, de har föreslagit promenader, det ska 
vi börja med nu till våren”  
 
”Nej de har gjort vad de kunnat” 
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Problem och konflikter 
 

5:1 Upplever du att du kan be boendestödjarna om annan/extra hjälp när du 
behöver det?  
 

Ja: 12 
Nej: 2 
Osäker/vet inte: 3 
Svarande 17 av 19  

Responsen på den här frågan visar tydligt på att det finns en flexibilitet i boendestödjarnas insatser. 
Ett fåtal upplever dock inte att det vid behov går att be om extra hjälp och ungefär lika många är 
osäkra på om det går. 
 
Citat 
”Jag känner att de är ganska flexibla med mig. I regel är jag ingen krävande person. De har inte direkt 
nekat mig nånting” 
 
”Ja, ibland ändrar vi både dagar och tider för att passa in eventuella möten. (…) ska jag till sjukhus 
eller psykolog, så tar vi det veckan innan och planerar” 
 
”Jag är sån här att jag har svårt att be om hjälp, men jo, det skulle dom” 
 
”Ja det skulle jag kunna göra. De märker av det själva. De ringer och påminner om saker” 
 
”Ja, vill håller oss inte bara till planen, hen lyssnar på mina behov” 
 
”Jag är väldigt tacksam att jag får den hjälp jag får, känner mig inte bekväm att be om mer” 
 
 

 
 

5:2 Om du får problem med dina boendestödjare, känner du att du kan ta 
upp det med någon? 
 

Ja: 13 
Nej: 2 
Delvis/osäker: 4  
Svarande 19 av 19 

De flesta vi intervjuat upplever att de kan säga till om de har klagomål. Vart man hade vänt sig i en 
sådan situation skiljer sig mellan respondenter; vissa vänder sig direkt till personen det gäller, andra 
till en annan boendestödjare, enhetschefen eller biståndshandläggaren. 
Några var dock osäkra på om de kunde ta upp sådana saker eller på vart de då ska vända sig.    
Vi fick ta del av en berättelse där man inte känt sig betrodd vid klagomål. Upplevelsen hade varit att 
boendestödet lagt skulden på respondenten. Andra negativa erfarenheter rörde sig om att 
respondenten skulle träffa personen det gällde och prata ut om det. Utan förvarning i vissa fall.      
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Citat 
”Det är lite jobbigare, hatar att prata om andra. Det är en boendestödjare som pratar hela tiden, jag 
blir trött i huvudet till slut, blir snurrig av det”  
 
”Ja så länge som jag har (…). Inte en aning vem jag skulle vända mig till om jag inte hade (…).  
 
”Jag har inga direkta kontakter till enhetschefen, men kanske den andra boendestödjaren som jag 
träffar via matlagningskursen eller socialsekreteraren. (…) Men det finns inget tydligt nummer eller 
en viss person som jag ska vända mig till. Jag vet inte heller vad min socialsekreterare kan göra åt det. 
Varje gång har det varit en ny så då känns det som att det är på ruta ett, ställer samma frågor, tredje 
gången var jag glad att hen hade läst igenom de tidigare utredningarna så jag slapp dra upp allt igen”   
 
 

 
 

5:3 Lyssnar man på dig om det blir problem? 
 

Ja: 17  
Svarande 17 av 19 

Som tidigare lyfts fram är stödjarnas lyhördhet något respondenterna uppskattar, det bekräftas 
ytterligare i responsen till den här frågan. 
 
Citat 
”Ja verkligen” 
 
”Ja de är måna om mig” 
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Sammanfattning 
 

6:1 Sammanfattningsvis, vad tycker du om ditt boendestöd? 
 

Mycket bra: 12  
Positivt: 1 
OK: 3 
Svarande 16 av 19 

Den sista frågan i intervjun kan man betrakta som ett slags slutbetyg. Backa boendestöd får därmed 
ett mycket gott omdöme av respondenterna. Av de sexton personer som svarar på frågan tycker tolv 
stycken att stödjarnas insats är mycket bra.    
 
Citat 
”Tycker de är fantastiska faktiskt. Också en sak som de inte tänker på, de kan säga ’jag är så hungrig, 
kan jag ta en banan?’ …det betyder så otroligt mycket. Ofta så vågar de inte, de tar inget. Bara en sån 
liten handling betyder så mycket för mig. Jag har sagt det till dom”  
 
”Bra att det finns och att det fungerar” 
 
”Det funkar jättebra. Ibland vill jag inte ha boendestöd, ibland vill jag inte ens ha kontakt med min 
egen familj (…) ibland tänker jag ’hur ska jag orka prata med hen, och hur ska jag orka upp?’, men det 
är min sjukdom som påverkar” 
 
”Det har varit ett jättebra stöd, vet inte varför jag inte hade det tidigare. Var på en psykavdelning och 
där sa de att det fanns. Har hjälpt mig att hålla huvudet över ytan om man säger så” 
 
”Det är bra att jag får den hjälpen, men inte helt nöjd” 
 
”Toppen, bästaste och finaste” 
 
”Jag hade inte varit där jag är idag utan hen, de har gjort så mycket och för det är jag så tacksam. Nej 
jag är så glad att de finns och jag får lov att ha hen. Jag kan prata om allt, har jag ett problem kan jag 
ventilera det och hen hjälper mig om det går eller pushar mig att ta det vidare. De har aktiviteter och 
så och det är jättetrevligt” 
 
”Kanon, super. Jag är jättenöjd. Hen är underbar. (…) Hen bryr sig om mig jättemycket, och det 
känner jag”    
 
”Tacksam bara, för allt” 
 
 

 
 

6:2 Är det något annat du vill tillägga? 
 
”Jag är väldigt orolig att handläggaren kan trappa ner min tid, neka mig, för att jag avböjer stödet så 
ofta. Skulle jag bli av med stödet faller allt” 
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”Dom säger till om nån är sjuk, så ibland kommer det nån annan. Det är lite jobbigt, trots allt ett 
väldigt privat stöd. Lägenheten kan se ut som en bombexplosion när de kommer.   
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Diskussion & utvecklingsförslag 

 
 

”Vad som funkar bra…” 
 
 
Den bild av Backa boendestöd som målas upp i intervjuerna är att brukarna trivs bra med sina 
boendestödjare, som de upplever har ett fint bemötande. Flera skildrar en tillitsfull och trygg 
relation.  
En stor andel får den stödinsats de behöver för att få vardagen att fungera. Många beskriver ett 
individanpassat stöd som är flexibelt och ser till helheten.  
För majoriteten passar de dagar och tider de har, och det finns ibland utrymme att vid behov ändra i 
schemat.     
De flesta vet hur de ska göra om de vill utöka sin stödinsats och upplever att de kan framföra 
klagomål. 
Överraskande många respondenter har arbete, praktik eller studier och överraskande många har en 
samverkan mellan sina stödinsatser.    
När vi så till slut frågar respondenterna om deras övergripande intryck av verksamheten gav en 
övervägande del ett mycket gott omdöme.  
Boendestödsinsatsen fyller ett stort behov hos brukarna, och för många är den helt oumbärlig.  
 
 

”Saker kan alltid bli bättre…” 
 
 

Arbete 
Andelen som har arbete i gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning är generellt sett 
mycket låg. Så det är positivt att ändå så pass många av de intervjuade har en formell sysselsättning. 
Boendestödet verkar lyckas väl i att utforma sin insats så att respondenterna kan upprätthålla sin 
sysselsättning.  
6 individer uppger att de vill ut i jobb. Det är önskvärt att boendestödet stöttar dessa och hjälper till 
så gott de kan.   
 
När vi frågade om man vet vart man kan vända sig för att få hjälp att nå en formell sysselsättning var 
det få som t ex nämnde vägledarna på aktivitetshusen och/eller kommunens insatser och projekt.  
 

 Om det inte redan är gjort så skulle boendestödet kunna samla ihop information om olika 
stödinsatser och hjälpmedel, både verksamheter inom kommunen och sådant som 
Arbetsförmedlingen erbjuder. Till exempel finns det en platsbank numera för målgruppen vid 
namn ”Gör plats”. 

 
 

Fritid och socialt umgänge 
En övervägande del av respondenterna saknade, i varierande grad, fler givande saker att göra på 
dagarna. Detta är i likhet med frågan om formell sysselsättning ett område där det finns mycket att 
önska för målgruppen. Frågan blir oftast rödmarkerad i våra revisioner. Detsamma gäller det sociala 
umgänget där ensamheten som bekant är en trogen följeslagare för många. Det vi härmed 
förespråkar är följande: 
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 www.aktivitetskatalogen.se 

 Peer Support på aktivitetshuset centrum, Betty är en aktivitetscoach som ger personlig 
vägledning 

 Friskvårdklubben 

 Aktivitetshusen, och mer specifikt deras aktivitetsgrupper och kurser 

 Fontänhuset, för en strukturerad sysselsättning 

 Brukarföreningarna, och mer specifikt deras ”öppet hus”, samtalsgrupper, föreläsningar och 
kurser       

 
Det fanns önskemål om att återinföra boendestödets yogagrupp och en respondent saknade 
aktiviteter riktade mot lite äldre personer.  
 
 

Stödet 
6 av 16 respondenter tycker inte att stödet är komplett. Det man saknar är mer tid med 
boendestödet; stöd på helger; mer handgriplig hjälp med hushållsarbetet; att få komma ut och göra 
saker; mer hjälp med privatekonomin; teknisk hjälp; att stödjaren är mer styrande och hjälper 
brukaren att skapa struktur hemma.  
 
Några respondenter stack ut i det här avseende. De fick ett begränsat stöd trots att de hade behov. 
Kontrasten blev tydlig till andra respondenter som hade mer aktiva liv samtidigt som de fick mer 
omfattande stöd.      
 
En respondent ville att boendestödet skulle besöka trots avbokningar. Hur hanteras återkommande 
avbokningar, exempelvis när brukaren har sämre perioder? Diskuterar man med brukaren om 
orsaken och försöker hitta strategier?  
 
Isolation är riskabelt. Hur man kan arbeta för att undvika uteblivna besök hos de som är mest socialt 
isolerade, speciellt då brukaren inte vill ta emot vikarier?  
 
Viktigt dessutom att försäkra brukaren om att stödet inte försvinner eller trappas ner på grund av 
återkommande avbokningar.  
 

 Se över behoven hos brukarna, och hjälp till att ansöka om utökad insats i de fall det behövs.  
 
 

Inflytande och information 
6 av 16 upplever att de kan påverka vem som ska komma hem och stötta dem. Graden av upplevt 
inflytande varierar; vissa har fått byta stödjare till sådana de trivs med, en annan kan påverka val av 
vikarie medan någons inflytande ligger i att hen kan tacka nej till hjälp.  
En lika stor andel (6 av 16) upplever att de inte har några påverkansmöjligheter, och ytterligare 4 vet 
inte riktigt om de har det.  
 
I vilken grad kan brukaren påverka vem som hjälper hen? Är det t o m så att man har möjlighet att 
göra ett aktivt val? Viktigt att tydliggöra för brukarna vad de har rätt till.  
 
Vi fick ta del av berättelser där det varit svårt att byta boendestödjare. En upplevde sig inte riktigt bli 
betrodd. Man skulle träffa den det gällde för att prata ut, i vissa fall utan att dessförinnan bli 
tillfrågad om det var okej. Hur ser rutinen ut vid klagomål och vid önskan om byte? 
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 Upprätta en rutin för hantering av klagomål där brukaren garanteras medinflytande. 
 

 Skapa ett informationsmaterial för brukarna där det framgår vilka rättigheter man som 
brukare har samt hur man gör vid klagomål och vid ansökan om byte av stödjare.  

 
 

Samverkan    
Hälften av de svarande, 8 av 16, uppger att det inte finns något samarbete mellan boendestödet och 

sjukvården, t ex psykiatrin. Det här är en fråga som inte skiljer sig nämnvärt mellan olika 

socialpsykiatriska enheter vi reviderat genom åren. Det är svårt att få till ett samarbete med 

psykiatrin trots att boendestödet försöker. Därför är det positivt överraskande att det ändå var några 

intervjupersoner som hade samverkande professioner kring sig.  

En respondent önskar att boendestödet involverar hennes make i planeringen.  
 
Arbetar man aktivt med att skapa ett nätverk kring brukaren; t ex med psykiatrikontakter och 
närstående?   
 
 

Kompetens 

De flesta, 12 av 18, upplever att stödjarna är tillräckligt kunniga i sin yrkesroll. Dock upplever några 

en kompetenslucka. Det som efterfrågas är ökad kunskap kring alkoholproblematik samt om barn 

och deras normalutveckling.      

 
 

”En stund för eftertanke och reflektion…” 
 
 
Vissa uppgav svårigheter att initiera och fullfölja aktiviteter, ”att gå från a till b” som en respondent 
uttryckte det. Här vill man att stödjaren pushar i än högre grad eller hjälper till handgripligen. 
 
Några berättade att de har behov av mer styrning och av att få instruktioner. För någon handlade det 
om en oförmåga att prioritera och om att valfriheten i sig skapar ångest. För en annan handlade det 
om att få mer styrning vissa dagar när dagsformen är sämre. 
 
Gränssättning är en konst; hur sätter man gränser på ett sätt där personen känner sig respekterad 
och förstådd?  
 
I intervjuerna framkom hur avgörande det kan vara att boendestödjarna är med på viktiga möten. 
Det fanns önskemål om att stödjaren var mer aktiv på mötena.  
 
En respondent upplevde att boendestödet behöver hitta strategier för att hjälpa människor som 
samlar på sig mycket saker. Ett förslag respondenten hade var att man skriver ett kontrakt med 
brukaren där det framgår att det är brukaren som har ansvar för vad som slängs. I syfte att göra 
stödjaren fri att vara mer aktiv i gallringen.    
 
Brukare berättar att de kan känna sig misslyckade när de inte klarar av målen i genomförandeplanen. 
Hur hittar man en bra balans här?  
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En respondent tyckte att boendestödjaren pratade för mycket. Hur kan man som stödjare bli ännu 
mer lyhörd för sådana signaler, och hur kan man ändå skapa kontakt?     
 
 

 
 

Hur tar man tillvara revisionsresultatet?  
 

Efter vår rapportering av revisionsresultatet är det viktigt att:  

 Resultatet når ut till brukare, berörd personal och gärna även till högre ledning och 

befattningshavare.  

 Ledning och berörd personal diskuterar och prioriterar bland förbättringsområdena.  

 Personal/arbetsgrupper får tid att komma med förslag till åtgärder.  

 Beslut om åtgärder tas, genomförs och kontrolleras noga initialt. 

 Revisionen följs upp i ett senare skede. 

 

 

 

 

Slutligen vill vi rikta ett tack till alla respondenter som delade med sig av sina 

personliga erfarenheter och synpunkter, ett hjärtligt tack till er! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


