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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 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.   

Anonymitet. De brukare som medverkar garanteras anonymitet. På så sätt ökar deltagarnas vilja att 

vara öppna och ärliga i sina svar. 

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

http://www.hjarnkoll.se/
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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. 
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Om uppdraget 
 

Syfte 
Syftet med brukarundersökningen är att ta reda på vad brukarna tycker om träffpunkten så att 

personal och ledning vet vad de ska fortsätta med och vad som kan förändras.  

 

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 
Socialpsykiatrins träffpunkt är en mötesplats för personer som har insatser såsom boende eller 
boendestöd inom socialpsykiatrin. Målet med verksamheten är att bryta social isolering och få en 
meningsfull fritid. 

Alla personer som är med på aktiviteter på Tallbackens träffpunkt är målgrupp för den här 
brukarrevisionen. 

 

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 träffpunkten 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. Spridning av resultatet till brukarna sker genom en 

sammanfattning av revisionen som verksamheten delar ut till brukarna. 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 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.  
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I styrgruppen ingick: 

 Jenny Ahto, projektsamordnare, NSPHiG. 

 Sonny Wåhlstedt, verksamhetsansvarig, NSPHiG 

 Irma-Helen Lorentzon, projektsamordnare, NSPHiG 

 
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. 

 Irma-Helen Lorentzon, projektsamordnare, NSPHIG. 

 Johanna Hedberg Hecktor, enhetschef, Trollhättan stad 

 Pernilla Brag, enhetschef, Trollhättan Stad 

 

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 Irma-Helen Lorentzon, Carl-Johan Holmgren och Anna Malmberg 
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Genomförande 

 
 

Det första mötet med verksamheten ägde rum i maj 2019, då NSPHiG träffade Pernilla Brag, 

enhetschef inom omsorgsförvaltningen i Trollhättan stad. Där gavs information om brukarrevisionens 

syfte, revisionens olika steg samt praktikaliteter.  

 

28 augusti 2019 träffade NSPHiG boendestödets personal för att informera om revisionen.  

 

Ett informationsmöte för brukarna hölls den 2 oktober 2019 i  träffpunktens lokaler 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. 

Brukarna kunde välja att bli intervjuade på i en neutral lokal, hemma eller på telefon.  

 

Totalt deltog 12 respondenter i undersökningen. Intervjuerna hölls mellan 17 oktober - 11 november 

2019. Varje deltagare fick ett presentkort på ICA, Coop eller  Willys, värde 100 kr, som tack för sitt 

deltagande. 

 

Efter intervjuperioden påbörjades analysarbete och rapportskrivande. Resultatet kommer att 

presenteras för ledning, personal och brukare.  

 
 

  

Första 
mötet 

Personal
träff 

Brukar 
träff 

Intervju
period 

Samman
ställning 

Redo 
visning 
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Resultat 
 

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

intervjuerna. Intervjun utgjordes av följande frågeområden:  

 Demografi 

 Lokaler (1) 

 Trivsel (2) 

 Aktiviteter (3) 

 Information (4) 

 Bemötande och kompetens (5) 

 Problem och konflikter (6) 

 Summering (7) 

 

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 
 

I den här brukarrevisionen har 12 intervjuer gjorts. Medelåldern på de intervjuade är 38 år och de 
flesta, 8 av 12, har gått till Tallbackens träffpunkt sedan det startade.  
8 personer besöker träffpunkten minst 1 gång per vecka, 3 personer ca 1 gång varannan vecka och 1 
person går inte till träffpunkten längre. 

__________________________________________________________________________________ 

1 Lokaler 
 

1.1 Vad tycker du om lokalerna?  
Svarande 12 av 12 

Majoriteten svarar att de tycker bra om lokalerna, att det är trivsamt och mysigt. Särskilt efter 

renoveringen. Dock är det också flera som uttrycker att även om lokalerna är bra så är de för små och 

begränsade. 

 

Citat 

”De är trivsamma, men det kan vara lite trångt. På onsdagarna är det så mycket folk att utrymmena 

känns för små.” 

”Jag tycker de är för små, det blir lite trångt. Jag gissar att det är några som inte kommer på grund av 

det.” 

”Med det antal besökare som är nu fungerar det bra men det skulle bli för litet om det kom fler.” 

 

1.1.1 Finns det något du skulle vilja förändra/förbättra? 
Svarande 10 av 12 

En stor del svarar nej på frågan om de vill förändra eller förbättra något. Av de som svarade handlade 

det om lokalerna och att de är för små. En person uttryckte att hen inte kunde ha med sig sin 

assistanshund till träffpunkten då det inte fanns något ställe för hunden att vara på. 

__________________________________________________________________________________ 

1.3 Vad tycker du om öppettiderna? 

Svarande 12 av 12. 

10 av 12 svarar att öppettiderna är bra och passar dem. En person önskar att det var öppet oftare 

helgtid och även under veckorna och en person skulle vilja att öppettiderna var tvärt om vad de är 

nu. 

__________________________________________________________________________________ 
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2 Trivsel 

2.1 Hur trivs du på aktivitetshuset? 
Svarande 12 av 12 

9 av 12 svarar att de trivs bra eller väldigt bra på träffpunkten. 3 av 12 svarar att de trivs ganska bra 

eller för det mesta bra. 

 

Citat  

”Bra, det är trevliga personer där med humor”  

”Kaffet är det bästa” 

”Jo jag trivs lite olika, ibland bra i bland lite mindre [bra]. För det mesta bra.” 

2.1.1 Vad fungerar bra? 
Bland det som är bra är det framförallt gemenskapen, aktiviteterna och personalen som beskrivs vara 

det som fungerar bra. 

 

Citat 

”Alla är snälla och trevliga. Det finns personal.[Jag] känner mej välkommen när jag kommer dit” 

”Jag får sällskap, träffa andra. Å kaffe är ju alltid gott” 

”Personalen är ju bra! Det måste jag framhålla.” 

2.1.2 Vad fungerar mindre bra? 
9 av 12 tycker inte att det finns något som fungerar mindre bra. De tre som svarar annorlunda lyfter 

fram lokalerna och bristen på utrymme som negativt. Även här svara en person att det är tråkigt att 

inte kunna ha med sig assistanshunden. 

__________________________________________________________________________________ 

2.4 Upplever du trivsel och gemenskap med de andra deltagarna? 
Om inte, hur kommer det sig? 
Svarande 12 av 12. 

Ja: 11  

Nej: 1 

Citat 

”Det är lite svårt, de har egna viljor, det är inte alltid man träffar rätt” 

__________________________________________________________________________________ 
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2.5 Vilket eller vilka behov fyller träffpunkten för dig i ditt liv? 
Svarande 12 av 12 

Det sociala och gemenskapen med andra människor lyfts upp av alla svarande som ett av de behov 

Träffpunkten fyller. Andra behov är att bryta isolering, få en social utmaning och att komma från 

hemmet.  

Citat  

”En stor fråga. Att man fyller upp den där sociala biten, träffar andra människor. Jag var mer ensam 

innan träffpunkten fanns. Nu kan man komma dit, träffa människor, vara social och inte så ensam.” 
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3 Aktiviteter 

3.1 Brukar du besöka något annat aktivitetshus, förening eller liknande mötesplats? 
Svarande 12 av 12 

Ja: 6 

Nej: 6 

De 6 personer som svara ja uppger att de ibland går till ”mötesplatsen”.  

__________________________________________________________________________________ 

3.2 Hur upplever du de aktiviteter som du deltar i på aktivitetshuset? 
Svarande 12 av 12 

De svarande uppger att de gillar aktiviteterna. Att det är lagom variation och att det är roligt.  

3.2.1 Vad är bra? 
Svarande 10 av 12 

Här uppges allting fungera väl och att det är en go’ stämning. En person svarar att det är skönt att 

själv få bestämma i vilken grad hen vill engagera sig och att det känns okej att bara få vara ibland. 

Personalen ges också som en anledning till att det är så välfungerande. 

Citat 

”Personalen anstränger sej för att göra det så bra som det bara går!” 

3.2.2 Vad är mindre bra? 
Svarande 3 av 12. 

Av de tre som valde att svara på följdfrågan svarade två att det inte finns något är mindre bra. En 

person uttryckte att hen hade det lite tråkigt till och från.  

3.2.3 Vad kan göras annorlunda eller bättre? 
Svarande 9 av 12 

Flera av de svarande säger att det inte finns något som kan göras annorlunda eller bättre. Det som 

lyfts fram av de som svarade är önskemål om fler utflykter sommartid, att utnyttja gymnastiksalen 

mer och att faktiskt ägna sig åt de aktiviteter som anges i schemat och inte bara ”sitta å snacka”.  

__________________________________________________________________________________ 

3.3 Vad tycker du om utbudet av aktiviteter?  
Svarande 12 av 12.  

 

Flera av de svarande uppger att de är nöjda med utbudet och variationen av aktiviteter. Att det är 

trevligt och att det är skönt med de aktiviteter som återkommer och en vet vad som kommer att 

hända.  

Citat 

”Det är inte enormt men det är tillräckligt. Det är skönt med de återkommande aktiviteterna där jag 

vet vad det innebär.” 

3.3.1 Finns det några aktiviteter du saknar?  
Svarande 8 av 12 

Nej/ vet ej: 5  

Ja: 3 
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Som förslag på fler aktiviteter lyfts även här möjligheten till fler gemensamma utflykter både i 

närområdet och till grannkommunerna. Det finns önskemål om att få gå på bio med gruppen. Det 

framkommer att det finns möjlighet att komma med förslag på aktiviteter vilket de känner sig nöjda 

med. 

Citat 

”Ja lite mer utflykter /…/ det märks på oss som grupp, vi blir mer tajta, och både tisdags och onsdags 

gänget är med då och det märks att alla tycker det är kul. Till och med sådana som mår jättedåligt 

hakar på vilket jag också gjorde när jag mådde dåligt.” 

__________________________________________________________________________________ 

3.4 Känner du att du kan påverka… 
Svarande 12 av 12 

a) utbudet av aktiviteter? 

Ja: 8 

Nej: 4 

b)  innehållet i aktiviteterna? 

Ja: 8 

Nej: 4 

__________________________________________________________________________________ 

3.5 Frågar personalen dig om…  
Svarande 12 av 12 

a)  vad du tycker om aktiviteterna? 

Ja: 5 

Nej: 6 

Ibland: 1 

b)  om du har förslag på fler aktiviteter? 

Ja: 3 

Nej: 6 

Ibland: 3 

__________________________________________________________________________________ 

3.6 Vill du ha arbete, praktik eller någon annan typ av sysselsättning? 
Svarande 11 av 12  

Ja: 7 

Nej: 3 

Kanske: 1 

3.6.1 Om ja, vad behöver du för att bli redo för det?  
Svarande 8 av 12 

De svarande har lite olika tankar om vad de behöver för att kunna komma ut i arbete eller praktik. 

Det handlar om bättre hälsa, annorlunda ställda krav, tid att vänja sig vid rutiner och vanor och hjälp 

att hitta lämplig sysselsättning och lämplig plats. 

Citat 

”(…) jag behöver visa att jag orkar med det. Det jag behöver är att jag vänjer mej vid att ha vanor.” 
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3.6.2 Vet du vart du kan vända dig för att få hjälp med detta? 
Svarande 12 av 12 

Ja: 7 

Nej: 5 
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4 Information  

4.1 Får du tillräcklig information om vad som händer och sker på aktivitetshuset? 
Svarande 12 av 12 

Ja: 11 

Nej: 1 (”njae” red anm). 

4.1.1 Om inte, hur kommer det sig? 
Citat 

”Ibland är informationsbladet inte färdigt.” 

________________________________________________________________________________ 

 

4.2 Tycker du att informationen förmedlas på ett, för dig, bra sätt? 
Svarande 12 av 12 

Ja: 8 

Nej: 2 

Delvis: 2 

4.2.1 Om inte, hur skulle du vilja ha det? 
Svarande 5 av 12 

 

En person vill ha ett veckoschema, två personer vill att informationen skickas hem så att de inte 

behöver ta sig dit för att ta del av informationen och en person säger att hen går till träffpunkten 

oavsett 
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5 Bemötande och stöttning 

5.1 Hur upplever du personalens bemötande? 

Vad fungerar bra respektive mindre bra? 

Svarande 12 av 12 

Personalen beskrivs av alla som fantastiska, stöttande, roliga, suveräna och måna om att alla ska 

trivas.  

Citat 

”Den [personalen] är bra. Positiv energi. De är alltid glada, snälla när man kommer dit, frågar hur 

man har det, hejar. De är alltid öppna att prata om lite allt möjligt /…/ Det går alltid att prata med 

dem även när man mår dåligt.” 

”Personalen är suverän, det finns inget att klaga på. De är väldigt duktiga på att få alla att känna sig 

välkomna. Jag är ganska tystlåten och sitter mest och lyssnar. Personalen brukar ställa frågor till mig 

så att jag också får komma med i diskussionen.” 

”Över lag fantastiskt! De är inkännande och kan anpassa sitt bemötande efter vem de pratar med. De 

visar empati. Mindre bra; det är ju inte alla man är på samma nivå med...” 

__________________________________________________________________________________ 

5.2 Upplever du att personalen har tillräcklig kunskap om dina behov för att kunna stötta dig?  
Svarande 12 av 12 

Ja: 9 

Nej: 2 

Delvis: 1 

5.2.1 Hur visar det sig? 
Svarande 9 av 12 

 

Fler av de svarande vet inte riktigt hur det visar sig eller att det är svårt att sätta ord på det men 

några exempel på hur det visar sig är att personalen är engagerad och respektfull. Att de hjälper till 

och underlättar om någon har det svårt.  

Citat 

”Det är om jag har en dålig dag så försöker de engagera mej men respekterar mej samtidigt. De 

fattar om det är läge eller inte.” 

”De kanske kan se på mig om det är något som tynger mig eller så. Om det syns på mig frågar de hur 

jag mår” 

__________________________________________________________________________________ 

5.3 Upplever du att personalen ger dig det stöd du behöver när du deltar i gruppaktiviteter? 
5.3.1 Om nej/ delvis, hur skulle du vilja ha det? 
Svarande 12 av 12 

Ja: 11 

Delvis: 1 

Citat 

”Det är svårt att svara på. Jag vill nog inte ha så mycket stöd.”  
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6 Problem och konflikter 

6.1 Känner du att du kan prata med personalen om problem som uppstår på aktivitetshuset? 
Svarande 12 av 12 

Ja: 8 

Kanske: 3 

Nej: 1 

6.1.1 Om inte/ kanske, hur kommer det sig? 
Svarande 4 av 4 

Tre av de fyra svarande uppger att de aldrig har känt behovet av att behöva ta upp något med 

personalen. En person säger att det är beroende på situationen.  

__________________________________________________________________________________ 

6.2 Om du får problem med en annan deltagare på aktivitetshuset känner du då att du kan ta 

upp det med någon? 
Svarande 12 av 12 

Ja: 11 

Kanske: 1 

6.2.1 Om ja, med vem?  
Svarande 10 av 11 

Nio av de tio som svarade på frågan säger att de skulle prata med personalen som jobbar för dagen. 

En person säger att hen skulle prata med sin boendestödjare. 

__________________________________________________________________________________ 

6.3 Upplever du att personalen tar tag i problem och konflikter som uppstår? 
Svarande 11 av 12 

Ja: 8 

Nej: 1 

Delvis/ibland: 2 

6.3.1 Om inte/ ibland, hur kommer det sig? 
Svar 2 av 3 

De svarande uppger att problem som uppstår oftast är små och löser sig av sig själv. En person svarar 

att det ibland händer att personer kommer till träffpunkten och redan är i konflikt med varandra 

sedan tidigare och att det då blir svårt för personalen att göra något åt det. 
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7 Summering 

7.1 Skulle du rekommendera aktivitetshuset för en vän som är i en liknande situation som du? 
Svarande 12 av 12 

Ja: 12 

7.1.1 Hur kommer det sig?  
Svarande 12 av 12 

Alla svarande uppger att det som gör att de skulle rekommendera träffpunkten för en vän i samma 

situation är gemenskapen, att få vara social och inte behöva sitta ensam hemma. De säger att det är 

ett unikt sammanhang där en kan bli förstådd och att det är kravlöst. 

Citat 

”Utan tvekan! Jag skulle tvinga dit personen. Det är nyttigt, det är bra. Vi som är där pratar inte om 

sjukdomar och diagnoser utan vi fokuserar på att träffas, fika, umgås och prata. Det här med 

Träffpunkten är en jättebra ide.” 

”De har ju valt den här helt kravlösa inställningen och det går att komma dit som man är. Det är kul 

att träffa sina medmänniskor och upptäcka att man har saker gemensamt även om 

grundproblematiken är annorlunda.” 

”Det är trevligt. Och att komma ut hemifrån på ett sätt som nästan känns som att vara social hemma 

i sitt vardagsrum. Det har hjälp mej.” 

__________________________________________________________________________________ 

7.2 Sammanfattningsvis, vad skulle du vilja ändra på eller ha mer av på aktivitetshuset? 
Svarande 10 av 12 

De som svarade på frågan vill ha fler tillfällen under veckorna, fler lördagar, mer utflykter och större 

lokaler. En person önskar att det fanns någonstans där hen kunde ha sin assistanshund då det i 

dagsläget hindrar personen från att komma till träffpunkten. 

__________________________________________________________________________________ 

7.3 Något annat du vill tillägga? 
Svarande 5 av 12 

”En eloge till de som har startat upp!” 

”Inte mer än att man ju kan drömma om mer öppet” 

”Det har ju ändrats lite genom åren, gjorts en del förändringar som redan är gjorda och jag kan inte 

komma på något annat.” 

__________________________________________________________________________________ 
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Diskussion & utvecklingsförslag 
 

 
”Vad som funkar bra…” 

 
Den generella bilden av Tallbackens träffpunkt är att det är en bra och välfungerade verksamhet. Det 
är framförallt två områden som kan sägas bidra till detta; möjligheten till gemenskap och personalen 
med sitt fantastiska bemötande och dess kompetens. Att Tallbackens träffpunkt finns betyder 
mycket för de som deltar i verksamheten och de mål som verksamheten har, att bryta isolering och 
bidra till en meningsfull fritid, uppnås i hög grad. Trivseln på träffpunkten är hög vilket också har att 
göra med personalens förmåga till att skapa trivsel, ge stöd och vara närvarande. Flera av brukarna 
nämner att de inte går till träffpunkten för aktiviteterna utan för gemenskapen.  

 
”Saker kan alltid bli bättre…” 

 
Utifrån de frågor som vi ställt i revisionen finns det några frågor som vi rekommenderar att 
verksamheten tar ett extra tag i. Det gäller områdena lokaler (1), aktiviteter (3) och information (4) 
 

Sammanfattning 

1.1 Vad tycker du om lokalerna?  
Den här frågan har markerats som gul då flera av de tillfrågade lyfter att lokalerna är för små.  

3.1 Brukar du besöka något annat aktivitetshus, förening eller liknande mötesplats? 
Den här frågan har markerats som gul då endast hälften uppger att de besöker någon annan 
verksamhet.  

3.4 Känner du att du kan påverka… 

a) utbudet av aktiviteter? Och b) innehållet i aktiviteterna? 

Den här frågan har markerats som gul då en tredjedel av de tillfrågade svarar nej på båda frågorna.  

3.5 Frågar personalen dig om…  
a) vad du tycker om aktiviteterna?  

b) om du har förslag på fler aktiviteter? 

Den här frågan har markerat som röd då mer än hälften av de tillfrågade svarar nej på fråga a och 

endast en fjärdedel svara ja på fråga b. 

3.6 Vill du ha arbete, praktik eller någon annan typ av sysselsättning? 
Den här frågan har marketars som röd då två tredjedelar av de tillfrågade svarar ja och alltså inte har 
någon sysselsättning i dagsläget.  

3.6.2 Vet du vart du kan vända dig för att få hjälp med detta? 
Den här frågan har markerats röd då ca hälften av svarar att de inte vet vart de kan vända sig.  

4.2 Tycker du att informationen förmedlas på ett, för dig, bra sätt? 
Den här frågan har markerats som gul då en tredjedel svarar nej eller delvis.  
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Lokaler 
Fråga 1.1 visar att även om lokalerna är trivsamma så är de för små. Flera av de svarande berättar att 
det ibland är så trångt att de funderar på att inte gå (särskilt onsdagar) och att det också upplevs vara 
begränsande då de till exempel skulle vilja göra fler aktiviteter samtidigt. Det är därför värt att se 
över lokalfrågan. 

 

Aktiviteter 
Frågorna 3.1 och 3.6 visar att flertalet av de tillfrågade saknar såväl sysselsättning som meningsfull 
fritid. Att ha en sysselsättning är något som bidrar till meningsfullhet och självkänsla. Följdfrågan 
(3.6.2) visar dessutom att flera inte vet att det finns stöd att få eller vem som kan hjälpa dem. Arbete 
eller likvärdig sysselsättning är viktigt för vår känsla av sammanhang, delaktighet och gemenskap i 
samhället. Dessa faktorer är även viktiga för hälsan. Det är därför värt att se över hur man som bäst 
stöttar och uppmuntrar de brukare som har en önskan om att få arbeta eller sysselsätta sig på andra 
sätt. 

 
Frågorna 3.4 a och b har markerat som gul och fråga 3.5 a och b har markerats som röd. Att 
personalen aktivt frågar besökarna om vad de tycker om aktiviteterna och om de har förslag på fler 
aktiviteter kan öka känslan av meningsfullhet och ger också brukarna en öppning för att komma med 
synpunkter. Det är därför värt att se över hur verksamheten kan vara mer aktiv i att ta reda på om 
det finns tankar och idéer hos besökarna. Det i sin tur kan föra med sig att fler svarar ja på fråga 3.4 a 
och b om att känna att de kan påverka utbud och innehåll i aktiviteterna.  

 

Information 
Till sist har fråga 4.2 markerats som gul. Detta då flera lyfter önskemål om att få information 
förmedlad på ett mer aktivt sätt än vad det görs idag. Det kan till exempel handla om att få 
informationen hemskickad eller att få informationen digital i form av ett sms eller mail.  
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Hur kan ni ta 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!



 
 

 


