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Förord från NSPHiG 

 

432 intervjuer om bostad med särskild service, boendestöd och aktivitetshus i Göteborgs Stad – så 

många brukare har sedan 2014 gett sina synpunkter om stödet de får i dessa verksamheter. För oss 

på NSPHiG har det inneburit många givande möten och vi hoppas att respondenterna har upplevt 

detsamma.  

Att på det här sättet ge brukare möjlighet att bidra till verksamhetsutveckling är en av våra metoder 

för ökat brukarinflytande i psykiatrin och socialpsykiatrin. Det kallas för brukarstyrda 

brukarrevisioner. 

Idén om att sammanställa utförda brukarrevisioner för att skapa en helhetsbild av brukarnas 

synpunkter och förslag har funnits länge. Under hösten 2020 återupptogs idén av Petter Piccinelli och 

Lisa Vainio (brukarrevisionssamordnare på NSPHiG) tillsammans med Liselott Bergström 

(processledare Psykisk hälsa vuxna i Göteborgs Stad). Arbetet resulterade i den här rapporten. 

Du som läser den här rapporten kanske arbetar med verksamhetsutveckling av funktionsstöd i 

Göteborgs Stad, är nämndpolitiker i Göteborg, brukare av en eller flera socialpsykiatriska 

verksamheter i staden eller engagerad inom brukarrörelsen? Oavsett din bakgrund är vår 

förhoppning att rapporten ska ge dig en fördjupad förståelse för målgruppens stödbehov och 

livssituation. 

Vi önskar dig en intressant läsning! 

 

 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg 
(NSPHiG)  
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Inledning 
 

Sedan 2014 har NSPHiG1 utfört brukarrevisioner på uppdrag av Göteborg Stads Psykiatrisamordning 

med syfte att öka brukarnas delaktighet och inflytande över stödet de får. Det kan i sin tur bidra till 

utveckling av verksamheterna.  

I början av 2021 har 41 revisioner gjorts på olika verksamheter i staden. I det stora antalet intervjuer 

som har utförts har brukare fått göra sina röster hörda om exempelvis personalens bemötande, 

schema och tider, trivseln i lokaler och samverkan mellan stödinsatsen och psykiatrin. Gör det här 

stora underlaget att man hitta generella mönster om vad som fungerar bra och mindre bra? Genom 

att sammanställa brukarrevisionernas resultat till metarevisioner kan vi närma oss ett svar. 
  

Bakgrund: vad är brukarstyrda brukarrevisioner? 
Om vården eller stödet ska kunna utvecklas till det bättre är det avgörande att brukarnas synpunkter 

och erfarenheter tas tillvara. Det är trots allt de som får en insats som bäst vet hur den fungerar. 

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.  

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 respondenternas attityd till och upplevelse av sitt stöd. Underlaget ger en 

fingervisning om vad som fungerar bra i verksamheten och vad som kan behöva förbättras.  

Brukarrevisioner i Göteborgs Stad görs bland annat på bostäder med särskild service, boendestöd, 

myndighetsutövning och aktivitetshus. Uppdraget är en del i stadens plan för psykisk hälsa med 

målsättning att öka brukarinflytandet i stadens verksamheter. 

 

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

som möjligt och att man därför bör arbeta enligt evidensbaserad praktik.2 I evidensbaserad praktik 

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

och brukarens perspektiv. Brukarrevisioner är ett led i utvecklingen mot att arbeta evidensbaserat.  

 

 

 

 

  

 

Bild 1: tre kunskapskällor i evidensbaserad praktik 

 
1 NSPHiG står för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg. Vi är ett nätverk bestående av 17 patient-, 

anhörig- och brukarföreningar inom det psykiatriska området. Läs mer på www.nsphig.se 
2 Psykiatrireformen: årsrapport. Välfärd och valfrihet?: slutrapport från utvärderingen av 1995 års 

psykiatrireform, Socialstyrelsen, Stockholm, 1999 

http://www.nsphig.se/


2 
 

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.  

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 brukarrevisionen resulterar i ökat 

förtroende för verksamheten och en bättre livssituation för brukarna får även personalen ett bättre 

arbetsklimat. 

 

Den egna erfarenhetens roll i brukarrevisionen 
De som utför brukarstyrda brukarrevisioner har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. 

Inifrånperspektivet genomsyrar hela utförandet; från att ta fram frågor och göra intervjuer till att 

sammanställa resultatet. Den självupplevda kunskapen skapar trovärdighet och bidrar till ett mer 

jämbördigt möte med brukarna.  

Intervjusituationen i sig 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. Brukarevisorerna blir dessutom levande exempel på att det går att bli bättre i sin 

psykiska hälsa - till och med till den grad att man kan lönearbeta. Det inspirerar och ger hopp.  

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

som en betydande tillgång i utförandet av brukarrevisionen. 

 

Om uppdraget metarevisioner 
Vid skrivandet av den här rapporten har många brukare hunnit göra sina röster hörda om vad som 

fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i stödet som de får. Förhoppningsvis har 

verksamheterna tagit åt sig av det positiva, men också arbetat med att utveckla de områden som 

brukarna är mindre nöjda med.  

För att brukarrevisionerna ska få mer effekt är det viktigt att resultaten når ut till fler nivåer än den 

egna verksamheten, exempelvis ledningsgrupper i Göteborgs Stad och politiker. Med det som grund 

uppkom idén om att sammanställa brukarrevisionernas resultat till en metarevision. Även detta 

arbete görs på uppdrag av Göteborgs Stads Psykiatrisamordning. 

 

Syfte och mål 
Förbättringsåtgärder kan vara olika svåra att arbeta med. Vissa saker kan utvecklas kontinuerligt utan 

större krav på extra ekonomi och andra resurser, medan andra åtgärder kräver förändringar på 

ledningsnivå och även på politisk nivå. Det är här uppdraget om att göra metarevisioner blir relevant.  

Syftet med metarevisionerna av socialpsykiatriska verksamheter är att ringa in synpunkter och behov 

som har uttryckts av brukare, så att ett generellt mönster kan träda fram. Målet är att det generella 

mönstret i sin tur kan fungera som ett underlag och hjälpmedel för beslutfattande och 

verksamhetsutveckling på styrnivå.  
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Målgrupp 
NSPHiG arbetar med brukarinflytande på tre nivåer; individnivå, verksamhetsnivå och systemnivå (se 

bild 2 nedan). En metarevision av socialpsykiatriska verksamheter i Göteborgs Stad är intressant för 

målgrupper på samtliga nivåer. På individnivå fångas brukares åsikter upp, tas tillvara och 

sammanställs. På verksamhetsnivå kan enskilda enheter använda sig av rapporten för att jämföra hur 

deras verksamhet står sig i förhållande till det generella mönstret som sammanställs i 

metarevisionen. Det kan i sin tur fungera som ett underlag för utveckling – både för verksamheter 

som har utfört brukarrevisioner och verksamheter som inte har gjort det. 

Den primära målgruppen för metarevisionen befinner sig dock på den tredje nivån – systemnivå. Den 

innefattar bland annat stadens ledning (exempelvis avdelnings- och verksamhetschefer) och andra 

funktioner som arbetar med verksamhetsutveckling, till exempel Psykiatrisamordningen. Vidare kan 

rapporten fungera som ett hjälpmedel i framtida diskussioner med politiker om vad det 

socialpsykiatriska området behöver satsa fler resurser på. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bild 2: tre nivåer av brukarinflytande 

 

Metod 
Sammanställningar av resultat kan göras på många olika sätt. Metoderna som den här rapporten 

inspireras av är systematisk översikt och metaanalys.3 En systematisk översikt samlar ihop relevanta 

och likartade studier för att kritiskt granska dem och slutligen sammanställa dem till ett generellt 

resultat. En metaanalys kan definieras som en studie av studier. Genom att kombinera flera studier 

kan betydelsefulla effekter och resultat utrönas. 

Såväl systematiska översikter som metaanalyser väger samman och jämför resultat från flera olika 

studier med syfte att komma fram till ett ”gemensamt” eller ”generellt” resultat med hög 

tillförlitlighetsgrad. I resultatet dras alltså inga egna slutsatser eller tolkningar, istället bygger det 

uteslutande på primärstudier inom ett och samma frågeområde. 4 

 

Varför metarevision? 
En sammanställning av ett antal rapporter kan alltså ge generaliserbara resultat med hög 

tillförlitlighetsgrad. Låt oss till exempel säga att en systematisk översikt och metaanalys görs av 20 

 
3 Termerna är snarlika. I sina ursprungliga former är det komplexa metoder med många olika inslag. I den här 

rapporten har vi valt att inspireras av metoderna och deras syfte, snarare än att följa dem till punkt och pricka. 
4 Hessner, Hugo, Introduktion till metaanalys och systematiska översikter, 2015, s. 21-25 
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studier inom samma frågeområde. 18 av dessa studier uppvisar ett likartat resultat, medan de sista 

två studiernas resultat ser helt annorlunda ut. Enligt en systematisk översikt och metaanalys är det 

troligare att de 18 likartade studieresultaten ligger närmare verkligheten än vad de avvikande 

studieresultaten gör.  

Systematiska översikter och metaanalyser fungerar oftast bättre som underlag för beslutsfattares 

policyriktlinjer än primärstudier, då metastudierna bygger på ett större antal svar.5 Resultaten i den 

här rapporten bör däremot inte ses som en enda sanning, utan snarare som ett användbart 

hjälpmedel i beslutsfattande processer. Faktorer som demografi, år, ekonomi, intervjuares tolkningar 

och brukares tillstånd präglar resultatet.  

 

Urval av verksamheter 
En metarevision är endast relevant om det finns ett gediget underlag att analysera. Inom följande 

verksamhetsområden har brukarrevisioner gjorts sedan 2014: 

• Bostad med särskild service (BmSS): 14 stycken 

• Boendestöd: 15 stycken  

• Aktivitetshus: 6 stycken (varav ett är kommunfinansierat och drivs av stiftelsen Gyllenkroken)  

• Myndighetsutövning: 4 stycken (3 funktionshinderenheter och 1 försörjningsstödsenhet) 

• Daglig verksamhet: 1 stycken 

• Övriga verksamheter: 1 stycken (Arbetslivscentrum) 

Eftersom samtliga brukarrevisioner har utförts på ett (i stort sett) samma tillvägagångssätt och med 

samma målgrupp uppfyller de metarevisionens inklusionskriterier.6 Däremot har några av 

verksamhetsområdena ett för tunt underlag av primärstudier. Då en metarevision kräver ett 

ordentligt underlag har vi valt att avgränsa rapportens resultat till bostad med särskild service 

(BmSS), boendestöd samt aktivitetshus. 
 

 

Bostad med särskild service (BmSS) 
Bostäder med särskild service erbjuds personer som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl 

behöver mer omfattande stöd än det som kan ges i ordinärt boende. Hyresgästerna bor i egna 

lägenheter och har tillgång till gemensamma utrymmen där de kan träffa andra på boendet. I 

verksamheten erbjuds stöd, service och omvårdnad. På vissa av boendena finns personal tillgänglig 

dygnet runt, i andra bostäder endast delar av dygnet. Stödet ges utifrån personens individuella behov 

och önskemål. Målet är att individen ska kunna delta i samhällets gemenskap och leva som andra.  

Vilka brukarrevisioner av bostad med särskild service som förekommer i rapporten finns på sida 8. 

Avgränsning bostad med särskild service (BmSS) 

Bostäder med särskild service är området där näst flest brukarrevisioner har gjorts (efter 

boendestöd). Jämfört med boendestöd har dock långt ifrån lika många intervjuer på varje boende 

gjorts. Primärstudierna är utformade på ungefär samma sätt över tid, med undantag från vissa 

frågor. I och med att revisionerna innehåller färre intervjuer än inom boendestöd är de mer 

överskådliga, vilket gör att svaren har kunnat analyseras djupare i form av specifika önskemål och 

 
5 Hessner, Hugo, Introduktion till metaanalys och systematiska översikter, 2015, s. 21 
6 Några undantag förekommer i resultatet, exempelvis när en revisions fråga är ställd på ett annorlunda sätt eller 

om det inte går att avgöra hur många som har svarat på den. Det redogörs i samband med frågan.   
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synpunkter från brukare. Dessa presenteras i bilaga 1 och kan användas av liknande verksamheter för 

att få uppslag och idéer till sitt förbättringsarbete.   

 

Boendestöd 
Boendestödet är till för att individen ska kunna leva ett självständigt liv. Det kan vara både ett 

motiverande och praktiskt stöd. Boendestödet har till uppgift att ge stöd till personlig omvårdnad 

och hemskötsel samt att motverka isolering och stötta individen i sina dagliga aktiviteter. Insatsen är 

tillgänglig för personer med en allvarlig och långvarig psykisk, intellektuell eller neurologisk 

funktionsnedsättning. Ansökan görs hos förvaltningen för funktionsstöd.  

Vilka brukarrevisioner av boendestöd som förekommer i rapporten finns på sida 19. 

Avgränsning boendestöd 

Boendestöd är verksamhetsområdet där flest brukarrevisioner har gjorts. Det är dessutom 

verksamhetsområdet som har flest intervjudeltagare. Primärstudierna är utformade på lite olika sätt 

under åren och har olika stor omfattning. De tidigare rapporterna har oftast färre citat, medan de 

nyare rapporterna innehåller såväl fler citat som djupare analyser. Det innebär att de flesta frågorna i 

metarevisonen av boendestöd inte kan djupanalyseras på samma sätt som inom ramarna för boende 

med särskild service och aktivitetshus, där såväl antalet brukarrevisioner som intervjudeltagare är 

betydligt färre och därmed mer överskådliga. 

 

Aktivitetshus 
Aktivitetshusen vänder sig till personer 18-65 år med psykisk ohälsa eller psykisk 

funktionsnedsättning som önskar stöd i sin återhämtning. Aktivitetshusen erbjuder social 

gemenskap, meningsfull sysselsättning, kursverksamhet och möjlighet att delta i arbetsgrupper. 

Aktivitetshusen kan även erbjuda förberedande arbetsträning och den arbetsrehabiliterande 

metoden IPS. Aktiviteterna är kostnadsfria och det behövs inget beslut från socialtjänsten för att få 

delta. 

Vilka brukarrevisioner av aktivitetshus som förekommer i rapporten finns på sida 31. 

Avgränsning aktivitetshus 

Aktivitetshus är området inom ramarna för den här studien där minst antal brukarrevisioner har 

gjorts. Primärstudierna är utformade på ungefär samma sätt över tid, med undantag från vissa 

frågor. I och med att revisionerna innehåller färre intervjuer än inom boendestöd är de mer 

överskådliga, vilket gör att svaren har kunnat analyseras djupare i form av specifika önskemål och 

synpunkter från brukare. Dessa presenteras i bilaga 3 och kan användas av liknande verksamheter för 

att få uppslag och idéer till sitt förbättringsarbete.   

 

Avgränsningar och urval av intervjuer och intervjusvar 
Då alla revisioner och intervjuer uppfyller inklusionskriterierna är utgångspunkten för 

sammanställningarna att samtliga ska tas med i resultaten. Det finns dock några undantag: 

• Om en brukarrevision inte har ställt en specifik fråga utesluts den från resultatet av den 

frågan. Detta presenteras i samband med varje fråga. 

• Alla intervjudeltagare har inte besvarat alla frågor. I samband med varje fråga presenteras 

hur många som har svarat på den. 
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• I vissa fall har intervjudeltagare besvarat en fråga otydligt. Om svaret inte kan utläsas har den 

valts bort, vilket tydliggörs i samband med frågan. 

• Om svaret på en fråga bedöms vara ett svåranalyserat svar har det valts bort. Exempel på 

svåranalyserade svar är ”vet ej”, ”kanske” och ”osäker” på en fråga som respondenten med 

stor sannolikhet kan besvara (exempelvis om hen har en sysselsättning). Om däremot sådana 

svar bedöms vara relevanta för en fråga tas de med i resultatet, vilket i sådana fall tydliggörs. 

• Om svaret på en fråga är ”ej aktuellt” eller ”ej behov” har det valts bort, då det bedöms som 

ej relevant för frågan. Om det bedöms som relevant tydliggörs det i samband med frågan. 

• I uppföljningsfrågor har några av brukarrevisionsrapporterna inte angett hur många 

intervjudeltagare som har besvarat frågan. Om det inte går att utläsa hur stor svarsgruppen 

är har revisionerna valts bort från resultatet. Detta tydliggörs i samband med frågan. 

 

Genomförande 
Under hösten 2020 träffade Petter Piccinelli och Lisa Vainio (brukarrevisionssamordnare på NSPHiG) 

Liselott Bergström (processledare Psykiatrisamordningen) för att diskutera möjligheterna att göra en 

metarevision av utförda brukarrevisioner i Göteborgs Stad. Därefter började projektsamordnarna 

från NSPHiG planeringsfasen av metarevisionen. Här fastlades arbetets syfte, målgrupp och urval av 

verksamheter. Vi beslutade att dela upp metarevision i tre resultatområden: bostad med särskild 

service (BmSS), boendestöd och aktivitetshus. 

I nästa fas påbörjades en genomgång av brukarrevisionernas resultat inom varje 

verksamhetsområde. Det gjordes genom att räkna ut svaren inom varje frågeområde och 

sammanställa dem i överskådliga matriser.7 I det här steget ställde vi oss bland annat följande frågor: 

hur många brukarrevisioner har ställt frågan? Hur många brukare har svarat på frågan? Hur många 

har angett ett positivt respektive negativt svar på frågan?  

När matriserna var klara och ett resultat hade trätt fram sammanställdes resultatet i en rapport, som 

slutligen presenterades i relevanta forum. Rapporten lades upp på NSPHiG:s hemsida: 

www.nsphig.se. Där finns även samtliga brukarrevisionsrapporter som metarevisionen bygger på.  

  

 
7 Matrisernas utseenden skiljer sig lite mellan verksamhetsområdena, men har utgått från samma faktorer och 

mått vid uträkning av resultat. Matriser för bostad med särskild service finns i bilaga 1, matriser för boendestöd i 

bilaga 2 och matriser för aktivitetshus i bilaga 3. 

http://www.nsphig.se/
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Resultatens upplägg 
 

Rapportens resultat består av tre separata delar. Dessa är indelade efter verksamhetsområde: 

bostad med särskild service (BmSS), boendestöd samt aktivitetshus. Varje analys är i sin tur indelad 

i ett antal frågeområden, vilka är desamma som i primärstudierna.  

Vissa frågeområden och/eller frågor påvisar ett tydligare mönster än andra. Vissa har även varit 

lättare att överblicka än andra. Det innebär inte att de heterogena frågeområdena är mindre viktiga; 

därför har vi även valt att ta med en redogörelse av dem, om inte annat för att visa på hur varierade 

upplevelser av dessa frågor brukare har. 

I metarevisionen är det viktigt att sammanställningen av data från studier presenteras på ett 

systematiskt sätt.8 Samma resultatfaktorer kommer därför ingå i samtliga frågor. Dessa är: 

• hur många av brukarrevisionerna som har ställt frågan 

• antal svarande 

• bedömning och urval av svaren 

• resultat av svaren 

• (eventuell uppföljningsfråga) 

• (bedömning och urval  av svaren på uppföljningsfrågan) 

• (resultat av svaren) 

Resultatdelarna avslutas med en överblick och sammanfattning. 

Längst bak i rapporten finns tre bilagor med de matriser som har använts för att räkna ut det 

generella resultatet i varje resultatdel. Två av dem (bostäder med särskild service och aktivitetshus) 

innehåller även fördjupade analyser av intervjusvaren. 

 

Färgkodning 
Resultatet (presenterat i siffror) är färgkodat med grönt, gult eller rött. Detsamma gäller i 

uppföljningsfrågorna. Färgkodningen innebär följande: 

Grönt resultat = generellt sett ger intervjusvaren en antydan om ett tillfredsställande förhållande 

Gult resultat = generellt sett ger intervjusvaren en antydan om ett delvis bristfälligt förhållande 

Rött resultat = generellt sett ger intervjusvaren en antydan om ett bristfälligt förhållande  

Om en fråga varken är markerad grön, gul eller röd betyder det att frågan är av sådan karaktär att 

ingen bedömning har gjorts.  

Färgmarkeringarna är främst till för att ge en klarare översikt över vad som fungerar bra och vad som 

fungerar mindre bra. Färgkodningarna är hämtade från brukarrevisionsrapporterna och i de fall där 

ingen färgmarkering har gjorts i primärstudierna har resultatet omvandlats till en färgmarkering.   

  

 
8 Hessner, Hugo, Introduktion till metaanalys och systematiska översikter, 2015, s. 51 
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Resultat: bostad med särskild service 

(BmSS) 
 

Resultatet bygger på brukarrevisioner gjorda av NSPHiG på bostäder med särskild service i Göteborgs 

Stad. Vissa verksamheter har valt att göra fler än en brukarrevision, vilket innebär att det kan hända 

att ett fåtal svar kommer från samma personer. Tabellen nedanför specificerar vilka verksamheter 

som är aktuella för resultatet: 
 

Verksamhet År Antal intervjuer 

Två bostäder i Lundby 2014 9 

Aniara i Östra Göteborg 2015 7 

Persiljegatan och Älvåsbacken i Angered 2015 6 

Örebrogatan i Västra Hisingen 2015 5 

Frödingsgatan i Örgryte-Härlanda 2015 5 

Berghaga i Askim-Frölunda-Högsbo 2015 5 

Korsklevegatan och Stackmolnsgatan i Västra Hisingen 2016 7 

Venus i Centrum 2017 5 

Norra Dragspelsgatan i Askim-Frölunda-Högsbo 2017 5 

Tideräkningsgatan i Östra Göteborg 2017 7 

Trumgatan i Askim-Frölunda-Högsbo 2017 5 

Grevegårdsvägen i Askim-Frölunda-Högsbo 2019 4 

Bankogatan i Askim-Frölunda-Högsbo 2019 4 

Grevegårdsvägen i Askim-Frölunda-Högsbo 2020 4 

 

Sammanlagt rör det sig om 14 revisioner och 78 intervjuer, men antalet analyserade intervjuer och 

svar skiftar från fråga till fråga. Resultatet är indelat i följande kategorier: 

• Arbete, aktiviteter och umgänge 

• Boendemiljö, trygghet och trivsel 

• Stödet 

• Samverkan 

• Bemötande 

• Återkoppling 

• Förändringsförslag 

I bilaga 1 finns hela uträkningsprocessen. Där hittar du även djupare analyser, exempelvis brukares 

förslag och synpunkter, på varje fråga. 
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Arbete, aktiviteter och umgänge 
 

1. Har du arbete, praktik eller någon annan typ av formell sysselsättning?  

14 av 14 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 76 av 78 intervjuer. 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet. 

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej 

10 66 
 

Uppföljningsfråga: vill du ha en formell sysselsättning? 

Bedömning och urval: Två revisioner har inte ställt frågan (Lundby 2014 samt Persiljegatan och 

Älvåsbacken i Angered 2015) och har därför valts bort. 

Resultat: Av 47 svar vill 15 stycken ha en formell sysselsättning och 26 stycken vill inte det. 

 

2. Har du tillräckligt med fritidsaktiviteter på dagarna? 

14 av 14 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 68 av 78 intervjuer. 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet.  

Trots att en övervägande majoritet av det totala antalet respondenter svarade ”ja” på frågan om de 

har tillräckligt med fritidsaktiviteter bedöms frågan i sin helhet som gul. Detta på grund av att 

huvuddelen av revisionerna markerades gula, vilket innebär att en märkbar andel av respondenterna 

i dessa verksamheter inte har eller delvis har tillräckligt med fritidsaktiviteter. 

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej Delvis 

50 8 10 

 

Uppföljningsfråga: skulle du behöva någon typ av stöd för att genomföra fler fritidsaktiviteter? 

Bedömning och urval: Uppföljningsfrågan har endast ställts i 3 av 14 rapporter. På grund av det 

uteblev analys av frågan. 

 

3. Brukar du besöka något aktivitetshus, förening eller liknande mötesplats? 

12 av 14 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 64 av 64 intervjuer. 
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Bedömning och urval: Två revisioner har inte ställt frågan (Lundby 2014 och Trumgatan i Askim-

Frölunda-Högsbo 2017) och har därför valts bort.  

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej 

24 40 

 

Uppföljningsfråga: om nej; skulle du vilja göra det? 

Bedömning och urval: Två revisioner har inte ställt följdfrågan (Örebrogatan i Västra Hisingen 2015 

och Berghaga i Askim-Frölunda-Högsbo 2015) och har därför valts bort. 

Resultat: Av 37 svar vill 10 stycken besöka aktivitetshus, förening eller liknande mötesplats, medan 

27 är nöjda som det är. Eftersom önskemål om detta fanns i 7 av 10 tillfrågade verksamheter 

markerades frågan i sin helhet som gul. 

 

4. Har du tillräckligt med social kontakt, till exempel med vänner och familj? 

14 av 14 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 75 av 78 intervjuer. 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet. 

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej Delvis 

40 32 3 

 
Uppföljningsfråga 1: om nej: hur stöttar personalen dig att få mer social kontakt? Är du nöjd med 

detta?  

Bedömning och urval: Endast 4 av 14 revisioner har ställt uppföljningsfrågan. På grund av det uteblir 

analys av frågan. 

Uppföljningsfråga 2: Skulle du vilja att personalen stöttade dig att få mer social kontakt?  

Bedömning och urval: Endast 7 av 14 revisioner har ställt uppföljningsfrågan, och 13 respondenter 

har svarat. På grund av det uteblir analys av frågan. 

 

Boendemiljö, trygghet och trivsel 
 

5. Hur trivs du på boendet överlag? 

12 av 14 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 66 av 66 intervjuer. 
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Bedömning och urval: Två revisioner har inte ställt frågan explicit (Aniara i Östra Göteborg 2015 och 

Venus i Centrum 2017) och har därför valts bort. 

Resultat av svar i siffror:  

Bra Dåligt Sådär 

42 6 18 
 

 

6. Trivs du i boendets lokaler / gemensamhetslokaler? 

12 av 14 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 61 av 65 intervjuer. 

Bedömning och urval: Två revisioner har inte ställt frågan (Lundby 2014 och Grevegårdsvägen i 

Askim-Frölunda-Högsbo 2020) och har därför valts bort. 

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej Delvis 

37 11 13 

 

7. Känner du dig trygg och säker på ditt boende? 

14 av 14 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 76 av 78 intervjuer. 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet. 

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej Delvis 

52 12 12 

 

 

Stödet generellt 
 

8. Har du och personalen gjort någon genomförandeplan ihop? 

13 av 14 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 65 av 69 intervjuer. 

Bedömning och urval: En revision har inte ställt frågan (Lundby 2014) och har därför valts bort. 

I den här frågan har svaret ”vet ej” tagits med, då det bedöms som relevant. Att inte veta om eller 

vara osäker på om en genomförandeplan har gjorts kan indikera på att det inte kommuniceras 

tillräckligt bra till brukarna. 
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Trots att många revisioner fick grönt resultat på huvudfrågan och en majoritet även på 

uppföljningsfrågorna blir slutresultatet på huvudfrågan gulmarkerat. Anledningen är 

genomförandeplanens centrala betydelse för stödinsatsen. Dels är det lag på att alla brukare ska ha 

en genomförandeplan och dels är den ett viktigt redskap för brukarinflytande. Kriterierna för att få  

ett grönt slutresultat på frågorna är därmed högre än för flera andra intervjufrågor.          

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej Osäker / vet ej 

45 14 6 

 

Uppföljningsfråga 1: om ja; upplever du att personalen följer den? 

Bedömning och urval: En revision har inte ställt frågan (Lundby 2014) och har därför valts bort. 

Resultat: Av 42 svar upplever 33 stycken att genomförandeplanen följs och 2 att den inte gör det. 4 

stycken upplever att den delvis följs och 3 stycken vet inte eller är osäkra. 

Uppföljningsfråga 2: om ja; har man tagit hänsyn till dina önskemål när planen gjordes? 

Bedömning och urval: En revision har inte ställt frågan (Lundby 2014) och har därför valts bort. 

Resultat: Av 42 svar upplever 28 stycken att man har tagit hänsyn till önskemål när planen gjordes. 4 

stycken tycker inte det, 3 stycken tycker delvis det och 7 stycken vet inte eller är osäkra. 

 

9. Får du det stöd från personalen som du behöver i vardagen? 

13 av 14 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 68 av 69 intervjuer. 

Bedömning och urval: En revision har inte ställt frågan explicit (Lundby 2014) och därför valts bort. 

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej Delvis 

50 8 10 
 

Uppföljningsfråga 1: känner du att tiden som personalen är hos dig är tillräcklig? 

Bedömning och urval: Tre revisioner har inte ställt frågan (Lundby 2014, Bankogatan i Askim-

Frölunda-Högsbo 2019 och Grevegårdsvägen i Askim-Frölunda-Högsbo 2020) och har därför valts 

bort. 

Resultat: Av 56 stycken svarar 43 att tiden är tillräcklig. 13 stycken tycker inte det. 

Uppföljningsfråga 2: upplever du att du kan be personalen om hjälp när du behöver det? 

Bedömning och urval: Endast 5 av 14 revisioner har ställt uppföljningsfrågan. På grund av det uteblir 

analys av frågan. 
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Uppföljningsfråga 3: om du behöver hjälp från personalen, får du den då snabbt eller tar det tid? 

Bedömning och urval: 7 av 14 revisioner har ställt frågan. På grund av det uteblir analys av frågan. 

 

10. Skulle du vilja ha någon annan typ av stöd från boendet som du inte får idag? 

12 av 14 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 63 av 70  intervjuer. 

Bedömning och urval: Två revisioner har inte ställt frågan (Bankogatan i Askim-Frölunda-Högsbo 

2019 och Grevegårdsvägen i Askim-Frölunda-Högsbo 2020) och har därför valts bort. 

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej 

24 39 

 
11. Skulle du vilja att personalen hjälpte dig mer med din kroppsliga hälsa – till 

exempel träning och kost? 

14 av 14 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 73 av 78 intervjuer. 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet. 

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej 

15 58 

 

Samverkan 
 

12. Upplever du att personalen på boendet samarbetar med sjukvården, 

exempelvis psykiatrin, för att hjälpa dig – att de pratar med varandra och vet 

vad den andra gör? 

13 av 14 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 62 av 69 intervjuer. 

Bedömning och urval: En revision har inte ställt frågan (Lundby 2014) och har därför valts bort. 

I den här frågan har svaren ”vet ej” och ”osäker” tagits med, då dessa bedöms som relevanta. Att 

inte veta om eller vara osäker på om personalen och vårdkontakter samarbetar kan indikera att det 

inte kommuniceras tillräckligt bra till brukarna. 
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Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej Delvis Osäker / vet ej 

36 13 3 10 

 

 

Bemötande 
 

13. Hur upplever du personalens bemötande? 

14 av 14 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 73 av 78 intervjuer. 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet. 

Personalens bemötande är ett av de viktigaste frågeområdena i brukarrevisioner av socialpsykiatriska 
verksamheter. Anledningen till att den samlade bedömningen blev gul beror på att två revisioner 
blev röda och nära inpå en tredjedel blev gula. Vidare uppgick svaren ”nej” och ”delvis” sammanlagt 
till omkring en tredjedel för var och en av följdfrågorna. För ett grönt resultat hade det krävts fler 
gröna revisioner.   

Resultat av svar i siffror:  

Bra Ok/ ganska bra Dåligt 

48 13 12 

 

Uppföljningsfråga 1: känner du dig förstådd av personalen? 

Bedömning och urval: Två revisioner har inte ställt frågan (Bankogatan i Askim-Frölunda-Högsbo 

2019 och Grevegårdsvägen i Askim-Frölunda-Högsbo 2020) och har därför valts bort.  

Resultat: Av 68 stycken svarar 40 stycken att de känner sig förstådda av personalen. 13 stycken 

upplever inte det och 15 stycken svarar att de delvis gör det. 

Uppföljningsfråga 2: känner du att du kan prata med personalen om sådant som är jobbigt för dig / 

prata när du mår dåligt? 

Bedömning och urval: Fyra revisioner har inte ställt frågan (Lundby 2014, Aniara i Östra Göteborg 

2015, Örebrogatan i Västra Hisingen 2015 och Frödingsgatan i Örgryte-Härlanda 2015) och har därför 

valts bort. 

Resultat: Av 48 svar känner 33 stycken att de kan prata om jobbiga saker med personalen. 8 stycken 

känner inte att de kan det och 7 stycken känner att de kan det till viss del. 

Uppföljningsfråga 3: lyssnar personalen på dig om du får problem? 

Bedömning och urval: Fyra revisioner har inte ställt frågan (Lundby 2014, Frödingsgatan i Örgryte-

Härlanda 2015, Bankogatan i Askim-Frölunda-Högsbo 2019 och Grevegårdsvägen i Askim-Frölunda-

Högsbo 2020) och har därför valts bort.  
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Resultat: Av 51 svar upplever 32 stycken att de blir lyssnade på. 6 stycken upplever inte det och 13 

stycken svarar delvis eller att det varierar. 

 

14. Upplever du att personalen har tillräcklig kunskap om dina behov för att kunna 

hjälpa dig? 

9 av 14 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 48 av 53 intervjuer. 

Bedömning och urval: Fem revisioner har inte ställt frågan (Norra Dragspelsgatan i Askim-Frölunda-
Högsbo 2017, Tideräkningsgatan i Östra Göteborg 2017, Trumgatan i Askim-Frölunda-Högsbo 2017, 
Bankogatan i Askim-Frölunda-Högsbo 2019 och Grevegårdsvägen i Askim-Frölunda-Högsbo 2020) och 
har därför valts bort. 

Anledningen till att den samlade bedömningen blir gul beror på att två revisioner blev röda och att 
de röda och gula sammantaget utgjorde nästan hälften av revisionerna. För ett grönt resultat hade 
det krävts fler gröna revisioner.   

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej Delvis 

26 12 10 

 

 

Återkoppling 
 

15. Kan du ta upp problem på boendet med personalen? 

14 av 14 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 66 av 78 intervjuer. 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet. I den här frågan har svaret 

”vet ej” tagits med, då det bedöms som relevant. Att inte veta om eller vara osäker på om man kan 

ta upp problem på boendet kan indikera att det inte kommuniceras tillräckligt bra till brukarna om 

hur man gör. 

Anledningen till att den samlade bedömningen blir gul beror dels på att en revision blev röd och dels 
på att revisionerna som bedömts gula utgör en tredjedel. För ett grönt resultat hade det krävts fler 
gröna revisioner.   

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej Delvis / ibland Vet ej 

48 10 2 6 
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16. Om du skulle få problem med personalen på boendet, vem skulle du ta upp det 

med? / Om du får problem med personalen på boendet, känner du att du kan 

prata med någon om det? 

14 av 14 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 71 av 78 intervjuer. 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet. I den här frågan har svaret 

”vet ej” tagits med, då det bedöms som relevant. Att inte veta om eller vara osäker på vem man kan 

ta upp problem på boendet kan indikera att det inte kommuniceras tillräckligt bra till brukarna om 

hur man kan göra. 

Anledningen till att den samlade bedömningen blir gul beror på att tre revisioner blev röda. Andelen 
revisioner som bedömts röda och gula utgör tillsammans en tredjedel av revisionerna. För ett grönt 
resultat hade det krävts fler gröna revisioner.   

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej Osäker Vet till vem Vet ej till vem 

35 8 5 16 7 

 

 

Förändringsförslag 
 

17. Avslutningsvis, vad på boendet skulle du vilja ändra på eller ha mer av? 

14 av 14 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 72 av 78 intervjuer. 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet. 

Resultat av svar i siffror:  

Ger förslag Ger inte förslag 

44 28 
 

Följande områden är förslagen kopplade till: 

• Gemensamma aktiviteter 

• Stödet 

• Boendemiljön 

• Lägenheten 

• Tillgång till bil 

Exempel på olika förslag som ges finns i bilaga 1. 
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Resultatsammanfattning 
I metarevisionen av bostad med särskild service (BmSS) har 14 revisionsrapporter och 78 intervjuer 

sammanställts till generella resultat. Det exakta antalet svarande skiljer sig dock från fråga till fråga.  

Ett grönt resultat ger en antydan om ett tillfredsställande mönster, ett gult resultat ger en antydan 

om ett delvis bristfälligt mönster och ett rött resultat ger en antydan om ett bristfälligt mönster. 

Resultaten ger en fingervisning om vad som fungerar bra och vad som kan behöva utvecklas. 

Följande frågeområden har fått ett grönt resultat: 

• Hur trivs du på boendet överlag? 

• Trivs du i boendets lokaler / gemensamhetslokaler? 

• Känner du dig trygg och säker på ditt boende? 

• Om ja [att du och personalen har gjort en genomförandeplan ihop]; upplever du att 

personalen följer den? 

• Får du det stöd från personalen som du behöver i vardagen? 

• Känner du att tiden som personalen är hos dig är tillräcklig? 

• Skulle du vilja att personalen hjälpte dig mer med din kroppsliga hälsa – till exempel träning 

och kost? 

• Känner du att du kan prata med personalen om sådant som är jobbigt för dig / prata när du 

mår dåligt? 

• Lyssnar personalen på dig om du får problem? 

Följande frågeområden har fått ett gult resultat: 

• Har du tillräckligt med fritidsaktiviteter på dagarna? 

• Har du tillräckligt med social kontakt, till exempel med vänner och familj? 

• Har du och personalen gjort någon genomförandeplan ihop? 

• Om ja [att du och personalen har gjort en genomförandeplan ihop; har man tagit hänsyn till 

dina önskemål när planen gjordes? 

• Skulle du vilja ha någon annan typ av stöd från boendet som du inte får idag? 

• Upplever du att personalen på boendet samarbetar med sjukvården, exempelvis psykiatrin, 

för att hjälpa dig – att de pratar med varandra och vet vad den andra gör? 

• Hur upplever du personalens bemötande? 
• Känner du dig förstådd av personalen? 

• Upplever du att personalen har tillräcklig kunskap om dina behov för att kunna hjälpa dig? 

• Kan du ta upp problem på boendet med personalen? 

• Om du skulle få problem med personalen på boendet, vem skulle du ta upp det med? / Om 

du får problem med personalen på boendet, känner du att du kan prata med någon om det? 
 

Följande frågeområden har fått ett rött resultat: 

• Har du arbete, praktik eller någon annan typ av formell sysselsättning?  

• Brukar du besöka någon mötesplats för personer med psykisk ohälsa, exempelvis 

aktivitetshus eller patient- och brukarföreningar? 
 

Knappt hälften av frågorna har fått ett grönt (positivt) resultat och drygt hälften har fått resultat som 

indikerar ett delvis bristfälligt eller bristfälligt mönster. Det finns alltså en del områden som brukare 

av insatserna vill förbättra.  
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Resultat: boendestöd 
 

Resultatet bygger på brukarrevisioner gjorda av NSPHiG på boendestöd i Göteborgs Stad. Vissa 

verksamheter har valt att göra fler än en brukarrevision, vilket innebär att det kan hända att ett fåtal 

svar kommer från samma personer. Tabellen nedanför specificerar vilka verksamheter som är 

aktuella för resultatet: 
 

Verksamhet År Antal intervjuer 
Centrum 2014 18 

Västra Göteborg 2014 7 

Askim-Frölunda-Högsbo 2015 16 

Angered 2015 9 

Backa-Tuve 2016 27 

Lundby 2016 18 

Västra Hisingen 2016 21 

Askim-Frölunda-Högsbo 2017 21 

Angered 2018 18 

Muskotgatan i Angered 2018 5 

Backa 2019 19 

Tuve 2019 18 

Lundby 2019 21 

Västra Hisingen 2019 16 

Majorna-Linné 2020 30 

 

Sammanlagt rör det sig om 15 revisioner och 264 intervjuer, men antalet analyserade intervjuer och 

svar skiftar från fråga till fråga. Resultatet är indelat i följande kategorier: 

• Arbete, aktiviteter och umgänge 

• Stödet generellt 

• Tid och schema 

• Samverkan 

• Bemötande och kompetens 

• Problem och konflikter 

• Sammanfattande fråga 

I bilaga 2 finns hela uträkningsprocessen. 
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Arbete, aktiviteter och umgänge 
 

1. Har du arbete, studier, praktik eller någon annan sysselsättning? 

15 av 15 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 260 av 264 intervjuer. 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet. 

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej 

83 177 

 

Uppföljningsfråga: skulle du vilja ha ett arbete eller annan typ av sysselsättning?  

Bedömning och urval: Två revisioner (Backa och Tuve 2019) har valts bort, då det inte framgick hur 

många som hade svarat på uppföljningsfrågan. 

I vissa brukarrevisioner finns det en till uppföljningsfråga, men eftersom den bara finns med i knappt 

hälften av rapporterna och dessutom är ställd på olika sätt uteblir analys av den.  

Resultat: Av 177 stycken utan sysselsättning svarar 131 stycken på uppföljningsfrågan. Av dessa 

svarar 68 stycken jakande. 63 stycken svarar att de antingen inte vill eller orkar det. 

 

2. Brukar du besöka någon mötesplats för personer med psykisk ohälsa, 

exempelvis aktivitetshus eller patient- och brukarföreningar? 

11 av 15 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 189 av 193 intervjuer. 

Bedömning och urval: Fyra revisioner har inte ställt frågan (Centrum och Västra Göteborg 2014, 

Askim-Frölunda-Högsbo 2015 samt Majorna-Linné 2020) och därför valts bort. 

Inga svar i resterande revisioner har behövt väljas bort från resultatet. Däremot angav några att de 

besökte mötesplatser tidigare, men inte längre. Dessa svar har bedömts som ett ”nej”. 

Resultat av svar i siffror: 

Ja Nej 

77 112 
 

Uppföljningsfråga: skulle du vilja besöka någon form av mötesplats? 

Bedömning och urval: Tre av revisionerna (Tuve, Lundby och Västra Hisingen 2019) har valts bort, då 

det i dessa fall inte gick att utläsa hur många som hade svarat på frågan. 

Resultat: Av 41 svarande uppger 19 stycken att de skulle vilja göra det. 14 svarar att de inte vill det 

eller inte har ork till det och 4 svarar att de kanske vill det. 
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3. Saknar du någon form av fritidsaktiviteter på dagarna? 

15 av 15 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 255 av 264 intervjuer. 

Bedömning och urval: Tre svar har valts bort, då de är svåranalyserade eller otydliga.9  

I frågan varierar respondenternas upplevelser. Anledningen till att det samlade resultatet blev 

rödmarkerat är att 8 av 15 revisioner fick ett rött resultat. 3 revisionsresultat blev gula och 5 blev 

gröna. För ett bättre samlat resultat krävs fler gröna revisioner. 

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej Delvis 

126 111 18 

 

Uppföljningsfråga 1: om ja, vilka aktiviteter saknar du? 

Bedömning och urval: Två revisioner har inte ställt någon uppföljningsfråga (Centrum och Västra 

Göteborg 2014) och därför valts bort. Då det i flertalet av de resterande revisionerna inte går att 

utläsa hur många i de resterande revisionerna som har svarat på frågan samt hur många som har 

svarat vilka sorters aktiviteter uteblir analys.  

Uppföljningsfråga 2: skulle du behöva någon typ av stöd för att genomföra aktiviteterna [som du 

saknar]? 

Bedömning och urval: Utöver Centrum och Västra Hisingen 2014 har även fyra andra revisioner valts 

bort för analys (Askim-Frölunda-Högsbo och Angered 2015 samt Backa och Tuve 2019). Detta då det 

inte går att utläsa hur många som hade svarat på frågan eller att frågan har ställts på ett annat sätt. 

Resultat: Av 99 svarande vill 73 stycken ha mer stöd för att genomföra fritidsaktiviteter som de 

saknar. 26 stycken behöver inte stöd eller upplever redan stödet som tillräckligt. 

 

4. Har du så mycket social kontakt som du önskar, exempelvis med bekanta, 

vänner eller familj? 

15 av 15 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 259 av 264 intervjuer. 

Bedömning och urval: Fyra svar har valts bort, då de är otydliga.  

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej Delvis 

105 144 10 

 

 
9 Se sida 6 vad som menas med otydliga och/eller svåranalyserade svar. Samma gäller i hela rapporten. 
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Uppföljningsfråga 1: (hur) stöttar boendestödjarna dig att få mer social kontakt? 

Bedömning och urval: En revision har inte ställt frågan (Majorna-Linné 2020) och därför valts bort. 

En annan revision (Askim-Frölunda-Högsbo 2015) har också valts bort, då det inte går att utläsa hur 

många som har svarat på frågan. Fyra otydliga eller svåranalyserade svar har valts bort. 

Resultat: 128 stycken har svarat på frågan. Av dessa svarar 67 stycken att boendestödet stöttar att få 

mer kontakt, medan 55 stycken upplever att de inte gör det. 6 stycken svarar att de delvis gör det. 

Uppföljningsfråga 2: skulle du vilja att boendestödjarna stöttar dig mer för att få mer social 

kontakt? 

Bedömning och urval: Fyra revisioner har inte ställt uppföljningsfrågan (Centrum och Västra 

Göteborg 2014 samt Askim-Frölunda-Högsbo och Angered 2015) och därför valts bort. Två svar från 

de resterande revisionerna har också valts bort, då de är svåranalyserade. 

I frågan varierar respondenternas upplevelser. Anledningen till att det samlade resultatet blev 

rödmarkerat är att 5 av 11 revisioner fick ett rött resultat. 3 revisionsresultat blev gula och 3 blev 

gröna. För ett bättre samlat resultat krävs fler gröna revisioner. 

Resultat: 88 stycken har svarat på frågan. Av dessa svarar 41 stycken att de skulle vilja ha mer 

stöttning, medan ungefär lika många (43 stycken) inte behöver mer stöttning inom området. 4 

stycken svarar att de delvis behöver det. 

 

Stödet generellt 
 

5. Hur trivs du med dina boendestödjare? 

14 av 15 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 230 av 234 intervjuer. 

Bedömning och urval: En revision har inte ställt frågan explicit (Majorna-Linné 2020) och därför valts 

bort. 

Inga svar från de resterande revisionerna har behövt väljas bort från resultatet.  

Resultat av svar i siffror:  

Bra/mycket bra Ok Sådär Dåligt 

185 22 19 4 

 

Uppföljningsfråga: vad är det som fungerar bra eller mindre bra? 

Bedömning och urval: Sex revisioner har inte ställt uppföljningsfrågan explicit (Centrum och Västra 

Göteborg 2014, Askim-Frölunda-Högsbo 2015, Lundby och Västra Hisingen 2019 samt Majorna-Linné 

2020). I de flesta revisionerna finns dock åsikter om vad som fungerar bra och mindre bra gällande 

trivseln med boendestödjarna invävda i andra frågor, men då detta endast presenteras i citat med 

varierade åsikter uteblir analys. 
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6. Kommer du ihåg när du första gången träffade din socialsekreterare för att 

diskutera boendestöd? Upplever du att socialsekreteraren lyssnade på dig då? 

14 av 15 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 201 av 255 intervjuer. 

Bedömning och urval: En revision har inte ställt frågan (Angered 2015) och därför valts bort. 

35 svar från de resterande revisionerna har också valts bort, då de är otydliga eller svåranalyserade. 

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej 

174 27 

 

 

7. Har du och dina boendestödjare gjort en genomförandeplan ihop? 

15 av 15 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 244 av 264 intervjuer. 

Bedömning och urval: Fyra svar har valts bort, då de är otydliga.  

I den här frågan har svaren ”osäkert”, ”minns ej”, ”påbörjat” och ”vet ej” tagits med, då dessa 

bedöms som relevanta. Att inte veta om eller vara osäker på om en genomförandeplan har gjorts kan 

indikera att arbetet med genomförandeplanen inte kommuniceras tillräckligt bra till brukarna. 

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej Påbörjat Osäker / 
minns ej 

Vet ej 

189 24 1 19 11 

 

Uppföljningsfråga 1: om ja, upplever du att personalen följer den [genomförandeplanen]? 

Bedömning och urval: Tre revisioner har inte ställt frågan (Centrum och Västra Göteborg 2014 samt 

Askim-Frölunda-Högsbo 2015) och därför valts bort.  

Sex svar från de resterande revisionerna har också valts bort, då de är svåranalyserade eller otydliga. 

Resultat: 163 stycken har svarat på frågan. Av dessa svarar 136 stycken att genomförandeplanen 

följs och 8 stycken att den inte gör det. 19 stycken upplever att den följs till viss del. 

Uppföljningsfråga 2: har man tagit hänsyn till dina önskemål/lyssnat när planen gjordes? 

Bedömning och urval: Tre revisioner har inte ställt frågan (Centrum och Västra Göteborg 2014 samt 

Askim-Frölunda-Högsbo 2015) och därför valts bort. Ytterligare två revisioner har valts bort (Backa 

och Tuve 2019), då det inte framgår det inte hur många som har svarat på frågan.  

Fyra svar från de resterande revisionerna har också valts bort, då de är svåranalyserade eller otydliga. 
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Resultat: 142 stycken har svarat på frågan. Av dessa upplever 128 stycken att de har blivit lyssnade 

på och att man har tagit hänsyn till deras önskemål. 11 svarar nej på frågan och 3 svarar delvis. 

 

8. Får du det stöd från boendestödet som du behöver i vardagen? 

15 av 15 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 255 av 264 intervjuer. 

Bedömning och urval: Fyra svar har valts bort, då de är svåranalyserade. 

Trots att många revisioner fick ett grönt resultat på frågan (8 av 15 stycken, medan 6 av 15 fick ett 

gult resultat och 1 verksamhet fick ett rött resultat) blir det samlade resultatet gulmarkerat. 

Anledningen till det är frågans centrala betydelse för hur respondenterna upplever stödet. 

Kriterierna för ett grönt resultat är därmed högre än för flera andra intervjufrågor.          

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej Delvis 

172 47 36 

 

Uppföljningsfråga: om inte, vad saknar du? 

Bedömning och urval: Nio brukarrevisioner har inte ställt uppföljningsfrågan explicit (Centrum och 

Västra Göteborg 2014, Askim-Frölunda-Högsbo och Angered 2015, Backa, Tuve, Lundby och Västra 

Hisingen 2019 samt Majorna-Linné 2020). Därför uteblir analys. 

 

9. 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? 

15 av 15 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 253 av 265 intervjuer. 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet.  

I den här frågan har även svaret ”vet ej” tagits med, då det bedöms som relevant. Att inte veta om 

eller vara osäker på hur man gör för att påverka sitt stöd kan indikera att det inte kommuniceras 

tillräckligt bra till brukarna. 

Resultat av svar i siffror: 

Kan påverka Kan inte påverka Vet ej 

210 6 37 
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10. Hur ofta pratar du och dina boendestödjare om ifall du skulle behöva mer eller 

mindre stöd än det du får idag? 

12 av 15 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 170 av 197 intervjuer. 

Bedömning och urval: Tre revisioner har valts bort (Lundby och Västra Hisingen 2019 samt Majorna-

Linné 2020), då de har ställt frågan på ett annat sätt som inte gör det möjligt att jämföra resultatet 

med de övriga revisionerna.  

Fem svar från de resterande revisionerna har också valts bort, då de är otydliga, svåranalyserade eller 

inte relevanta. 

Resultat i siffror: 

Ofta / 
Regelbundet / 

tillfredsställande 

Ganska ofta / 
ibland 

Sällan / 
mycket sällan 

Aldrig / ej 
tillfredsställande  

79 22 41 28 

 

Uppföljningsfråga: skulle du vilja att ni pratade om det/pratade om det [mer stöd] oftare? 

Bedömning och urval: Två revisioner har inte ställt frågan (Centrum 2014 samt Majorna-Linné 2020) 

och därför valts bort. 

Resultat: Av 149 svar vill 38 stycken att man ska prata om mer stöd oftare. 110 stycken är nöjda som 

det är och 1 svarar kanske på frågan. 

 

11. Skulle du vilja att boendestödjarna stöttade dig mer i att ta hand om din 

kroppsliga hälsa, än vad de gör idag? 

15 av 15 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 237 av 264 intervjuer. 

Bedömning och urval: Nio svar har valts bort, då de är svåranalyserade. 

Resultat av svar i siffror: 

Ja Nej 

112 125 

 

Tid och schema 
 

12. Känner du att tiden som boendestödjarna är hos dig är tillräcklig? 

15 av 15 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 256 av 264 intervjuer. 

Bedömning och urval: Två svar har valts bort, då de är otydliga eller svåranalyserade. 
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Majoriteten av respondenterna har svarat att tiden är tillräcklig, men det samlade resultatet har 

ändå gulmarkerats. Anledningen till det är att endast 5 av 15 revisioner har fått ett grönt resultat på 

frågan. För ett samlat grönt resultat hade det krävts fler gröna revisioner.   

Resultat av svar i siffror: 

Ja Nej Delvis 

154 80 22 

 

 

13. Får du boendestöd de tider och dagar som du vill ha? 

14 av 15 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 232 av 239 intervjuer. 

Bedömning och urval: En revision har inte ställt frågan (Centrum 2014) och därför valts bort. 

Två svar från de resterande revisionerna har också valts bort, då de är svåranalyserade. 

Resultat av svar i siffror: 

Ja Nej Delvis 

170 37 25 

 

 

14. Får du lov att ändra dina tider när du behöver det? 

15 av 15 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 243 av 264 intervjuer. 

Bedömning och urval: Nio svar har valts bort, då de är otydliga eller ej relevanta.  

I den här frågan har svaren ”osäkert” och ”vet ej” tagits med, då dessa bedöms som relevanta. Att 

inte veta om eller vara osäker på om man får ändra sina tider kan indikera att det inte kommuniceras 

tillräckligt bra till brukarna. 

Resultat av svar i siffror: 

Ja Nej Ibland Vet ej/ osäker 

154 43 16 30 

 

Uppföljningsfråga: har du försökt ändra dina tider? Hur gick det? 

Bedömning och urval: Sex revisioner har inte ställt frågan (Centrum och Västra Göteborg 2014, 

Askim-Frölunda-Högsbo 2015, Lundby och Västra Hisingen 2019 samt Majorna-Linné 2020) och 

därför valts bort.  
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Två svar i de resterande revisionerna har också valts bort, då de är svåranalyserade eller inte 

relevanta. 

Resultat: 90 stycken har svarat på frågan. Av dessa upplever 63 stycken att det gick bra eller okej. 27 

stycken känner inte att det gick bra. 

 

15. Kan du påverka vilka boendestödjare som ska hjälpa dig? 

15 av 15 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 233 av 264 intervjuer. 

Bedömning och urval: 14 svar har valts bort, då de är otydliga eller inte relevanta.  

I den här frågan har svaren ”tror det” och ”vet ej” tagits med, då dessa bedöms som relevanta. Att 

inte veta om eller vara osäker på om man kan påverka vilka boendestödjare som hjälper en kan 

indikera att det inte kommuniceras tillräckligt bra till brukarna. 

Resultat av svar i siffror: 

Ja Nej Delvis Vet ej 

115 62 12 44 

 

Samverkan 
 

16. Upplever du att boendestödjarna och sjukvården, exempelvis psykiatrin, 

samarbetar för att hjälpa dig? 

15 av 15 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 233 av 264 intervjuer. 

Bedömning och urval: Tio svar har valts bort, då de är otydliga eller inte relevanta. Två har svarat 

”bara förr”. Dessa svar kategoriseras som ett ”nej” i resultatet. 

I den här frågan har svaren ”vet ej” och ”osäker” tagits med, då dessa bedöms som relevanta. Att 

inte veta om eller vara osäker på om personalen och vårdkontakter samarbetar kan indikera att 

samarbetet inte diskuteras tillräckligt bra till brukarna. 

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej Delvis Osäker / vet ej 

72 131 1 29 
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Bemötande och kompetens 
 

17. Hur upplever du boendestödjarnas bemötande? 

15 av 15 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 261 av 264 svar. 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet. 

Resultat av svar i siffror:  

Bra /  
mycket bra 

Ok / ganska bra Blandat Dåligt 

217 12 25 7 

 

Uppföljningsfråga 

Uppföljningsfrågan har varierat mellan olika rapporter. ”Vad är det som fungerar bra eller mindre 

bra?” har i senare rapporter omformulerats till ”Vad är viktigt att de tänker på i sitt bemötande?”. I 

de tidigaste rapporterna finns det ingen uppföljningsfråga. På grund av variationen uteblir analys. 

 

18. Upplever du att boendestödjarna har tillräcklig kunskap om dina behov för att 

kunna hjälpa dig? 

15 av 15 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 245 av 264 intervjuer. 

Bedömning och urval: 19 svar har valts bort, då de är svåranalyserade. 

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej Delvis 

154 37 54 

 

 

19. Känner du dig förstådd av dina boendestödjare? 

15 av 15 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 253 av 264 intervjuer. 

Bedömning och urval: Två svar har valts bort, då de är svåranalyserade. 

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej Delvis 

198 14 41 
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Problem och konflikter 
 

20. Upplever du att du kan be boendestödjarna om annan / extra hjälp när du 

behöver det? 

15 av 15 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 240 av 264 intervjuer. 

Bedömning och urval: 11 svar har valts bort, då de är otydliga eller inte relevanta.  

I den här frågan har svaren ”vet ej”, ”osäker” och ”tror det” tagits med, då dessa bedöms som 

relevanta. Att inte veta om eller vara osäker på om man kan be om annan eller extra hjälp kan 

indikera att det inte kommuniceras tillräckligt bra till brukarna. 

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej Delvis / ibland Vet ej / osäker 

166 40 6 28 

 

 

21. Om du får problem med dina boendestödjare, känner du då att du kan ta upp 

det med någon? 

15 av 15 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 231 av 264 intervjuer. 

Bedömning och urval: 35 svar har valts bort, då de är svåranalyserade eller inte relevanta. 

Resultat av svar i siffror:  

Ja Nej Delvis / kanske 

192 20 19 

 

 

Sammanfattande fråga 
 

22. Sammanfattningsvis, vad tycker du om ditt boendestöd? 

12 av 15 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 184 av 223 intervjuer. 

Bedömning och urval: Tre revisioner har inte ställt frågan (Centrum och Västra Göteborg 2024 samt 

Askim-Frölunda-Högsbo 2015) och därför valts bort. Därtill har en revision valts bort (Majorna-Linné), 

då det inte framgår hur många som har svarat positivt eller negativt på frågan. 
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I några revisioner finns även den sammanfattade frågan ”Vad i ditt boendestöd skulle du vilja ändra 

eller ha mer av?”, men då majoriteten av revisionerna inte har ställt den uteblir analys. Samma sak 

gäller för frågan ”Vad betyder boendestödet för dig i ditt liv?”.  

Resultat av svar i siffror:  

Mycket bra / bra Ok / ganska bra Dåligt 

159 16 9 

 

Resultatsammanfattning 
I metarevisionen av boendestöd har 15 revisionsrapporter och 264 intervjuer sammanställts till 

generella resultat. Det exakta antalet svarande skiljer sig dock från fråga till fråga.  

Ett grönt resultat ger en antydan om ett tillfredsställande mönster, ett gult resultat ger en antydan 

om ett delvis bristfälligt mönster och ett rött resultat ger en antydan om ett bristfälligt mönster. 

Resultaten ger en fingervisning om vad som fungerar bra och vad som kan behöva utvecklas. 

Följande frågeområden har fått ett grönt resultat: 

• Hur trivs du med dina boendestödjare? 

• Kommer du ihåg när du första gången träffade din socialsekreterare för att diskutera 

boendestöd? Upplever du att socialsekreteraren lyssnade på dig då? 

• Har du och dina boendestödjare gjort en genomförandeplan ihop? 

• Om ja, upplever du att personalen följer den [genomförandeplanen]? 

• Har man tagit hänsyn till dina önskemål/lyssnat när planen gjordes? 

• 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? 

• Skulle du vilja att ni pratade om det/pratade om det [mer stöd] oftare? 

• Får du boendestöd de tider och dagar som du vill ha? 

• Får du lov att ändra dina tider när du behöver det? 

• Har du försökt ändra dina tider? Hur gick det? 

• Hur upplever du boendestödjarnas bemötande? 

• Upplever du att boendestödjarna har tillräcklig kunskap om dina behov för att kunna hjälpa 

dig? 

• Känner du dig förstådd av dina boendestödjare? 

• Upplever du att du kan be boendestödjarna om annan / extra hjälp när du behöver det? 

• Om du får problem med dina boendestödjare, känner du då att du kan ta upp det med 

någon? 

• Sammanfattningsvis, vad tycker du om ditt boendestöd? 

Följande frågeområden har fått ett gult resultat: 

• Skulle du vilja ha ett arbete eller annan typ av sysselsättning?  

• Skulle du vilja besöka någon form av mötesplats? 

• (Hur) stöttar boendestödjarna dig att få mer social kontakt? 

• Får du det stöd från boendestödet som du behöver i vardagen? 
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• Känner du att tiden som boendestödjarna är hos dig är tillräcklig? 

• Hur ofta pratar du och dina boendestödjare om ifall du skulle behöva mer eller mindre stöd 

än det du får idag? 

• Skulle du vilja att boendestödjarna stöttade dig mer i att ta hand om din kroppsliga hälsa, än 

vad de gör idag? 

• Kan du påverka vilka boendestödjare som ska hjälpa dig? 

Följande frågeområden har fått ett rött resultat: 

• Har du arbete, studier, praktik eller någon annan sysselsättning? 

• Brukar du besöka någon mötesplats för personer med psykisk ohälsa, exempelvis 

aktivitetshus eller patient- och brukarföreningar? 

• Saknar du någon form av fritidsaktiviteter på dagarna? 

• Skulle du behöva någon typ av stöd för att genomföra [fritids]aktiviteterna [som du saknar]? 

• Har du så mycket social kontakt som du önskar, exempelvis med bekanta, vänner eller familj? 

• Skulle du vilja att boendestödjarna stöttar dig mer för att få mer social kontakt? 

• Upplever du att boendestödjarna och sjukvården, exempelvis psykiatrin, samarbetar för att 

hjälpa dig? 
 

De flesta frågeområdena har fått ett grönt (positivt) resultat, men knappt hälften har fått resultat 

som indikerar ett delvis bristfälligt eller bristfälligt mönster. Det finns alltså en del områden som 

brukare av insatserna vill förbättra. 
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Resultat: aktivitetshus 
 

Resultatet bygger på brukarrevisioner gjorda av NSPHiG på aktivitetshus i Göteborgs Stad. En 

verksamhet har valt att göra fler än en brukarrevision, vilket innebär att det kan hända att ett fåtal 

svar kommer från samma personer. Tabellen nedanför specificerar vilka verksamheter som är 

aktuella för resultatet: 
 

Verksamhet År Antal intervjuer 

Aktivitetshuset Väster 2017 14 

Hisingen aktivitetshus 2017 10 

Aktivitetshuset Centrum 2017 11 

Sekelhuset Nordost 2017 10 

Aktivitetshus Centrum 2019 23 

Gyllenkrokens aktivitetshus 2019 22 

 

Sammanlagt rör det sig om 6 revisioner och 90 intervjuer, men antalet intervjuer och svar skiftar 

från fråga till fråga. 

Resultatet är indelat i följande områden: 

• Arbete och sysselsättning 

• Trivsel 

• Lokaler 

• Aktiviteter 

• Inflytande 

• Bemötande och kompetens 

• Information 

• Problem och konflikter 

• Sammanfattande frågor 

I bilaga 3 finns hela uträkningsprocessen. Där hittar du även djupare analyser, exempelvis brukares 

förslag och synpunkter, på varje fråga. 

 

Arbete och sysselsättning 
 

1. Vill du ha arbete, praktik eller någon annan typ av sysselsättning? 

6 av 6 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 83 av 90 intervjuer. 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet.  
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I två av revisionerna (Aktivitetshuset Centrum 2019 och Gyllenkrokens aktivitetshus 2019) är frågan 

lite annorlunda formulerad och inkluderar även studier som ett förslag på sysselsättning. 

Resultat i siffror: 

Ja Nej Kanske Har arbete 

50 27 2 4 

 

Uppföljningsfråga 1: om nej; vad behöver du för att bli redo för det? 

Bedömning och urval: Frågan har sammanställts utifrån 20 intervjucitat som finns med i rapporterna, 

se bilaga 3 för resultat. Samtliga revisioner har ställt frågan. 

Uppföljningsfråga 2: vet du vart du kan vända dig för att få hjälp med detta? 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet.   

Resultat: Av 39 stycken svarar 31 jakande och 8 nekande på frågan.   

 

Trivsel 
 

2. Hur trivs du på aktivitetshuset?  

6 av 6 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 89 av 90 intervjuer. 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet.   

Resultat i siffror: 

Bra / mycket bra Sådär Dåligt 

80 7 2 

 

Uppföljningsfråga 1: vad fungerar bra respektive dåligt? 

Bedömning och urval: Två revisioner har inte ställt frågan (Aktivitetshuset Centrum 2019 och 

Gyllenkrokens aktivitetshus 2019) och därför valts bort. 

Resultat: Frågan har bedömts utifrån 35 intervjucitat som finns med i rapporterna, se bilaga 3 för 

resultat. 

Uppföljningsfråga 2: upplever du trivsel och gemenskap med de andra deltagarna? 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet.   

Resultat: Av 88 stycken upplever 75 stycken trivsel och gemenskap med de andra deltagarna. 1 

svarar nej och 12 svarar delvis. 
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3. Vilket/vilka behov fyller aktivitetshuset i ditt liv? 

6 av 6 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 74 intervjucitat av 90 intervjuer. 

Bedömning och urval: Utifrån respondenternas intervjucitat har vi kunnat urskilja ett antal behov. 

Nedan presenteras hur många gånger respektive behov förekommer i intervjusvaren. Notera att ett 

intervjusvar från en respondent kan innehålla flera behov. 

Resultat i siffror: 

Behov Antal svar 

Social gemenskap / relationer 42 

Återhämtning / personlig utveckling 23 

Rutiner / struktur i vardagen 17 

Aktiviteter / utlopp för kreativitet 16 

Komma hemifrån / ett ställe att gå till 11 

Tillåtande / accepterande ställe 7 

Har något att göra / får gjort något 7 

Äter lunch på aktivitetshuset / prisvärt 6 

Träffa andra med psykisk ohälsa 4 

Bra när man har begränsad ekonomi 1 

Har fått vägledning till stödinsatser 1 

 

 

Lokaler 
 

4. Vad tycker du om lokalerna? 

6 av 6 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 89 av 90 intervjuer. 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet.   

Resultat i siffror: 

Bra / mycket bra Sådär Dåligt 

62 20 7 

 

Uppföljningsfråga: finns det något du skulle vilja förändra/förbättra? 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet.   
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Resultat: Frågan har bedömts utifrån intervjucitat som finns med i rapporterna, se bilaga 3 för 

resultat.  

 

5. Vad tycker du om öppettiderna? 

6 av 6 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 86 av 90 intervjuer. 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet.   

Då hälften av revisionerna, 3 av 6, bedöms som antingen gula eller röda blev frågan gulmarkerad. För 

ett grönt resultat hade det behövts fler gröna revisioner.     

Resultat i siffror: 

Bra / mycket bra Sådär Dåligt 

59 9 18 

 

 

Aktiviteter 
 

6. Hur upplever du aktiviteterna som du deltar i på aktivitetshuset? 

6 av 6 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 85 av 90 intervjuer. 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet.   

Resultat i siffror: 

Bra / mycket bra Ok/sådär Dåligt 

76 5 4 

 

Uppföljningsfråga 1: vad är bra respektive mindre bra? / Om något är mindre bra; hur skulle du 

vilja att det var? 

Bedömning och urval: Frågan har bedömts utifrån 58 intervjucitat som finns i rapporterna. 

Resultat: Se bilaga 3 för resultat i form av citat.  

Uppföljningsfråga 2: vad tycker du om utbudet av aktiviteter? 

Bedömning och urval: Två revisioner har inte ställt frågan (Aktivitetshuset Centrum 2019 och 

Gyllenkrokens aktivitetshus 2019) och därför valts bort. 

Resultat: Av 42 svarande tycker 21 stycken att utbudet är bra eller mycket bra. 5 stycken svarar ok 

och 16 stycken tycker inte utbudet är bra. 

 



35 
 

Uppföljningsfråga 3: finns det några aktiviteter du saknar? 

Bedömning och urval: Frågan har bedömts utifrån 35 intervjucitat som finns i rapporterna. 

Resultat: Se bilaga 3 för resultat i form av citat. 

 

Inflytande 
 

7. Känner du att du kan påverka utbudet av aktiviteter? 

6 av 6 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 73 av 90 intervjuer. 

Bedömning och urval: Svåranalyserade svar (”vet ej” och ”osäker”) har exkluderats från 

sammanställningen. Om förslag från besökare efterfrågas och respondenter inte känner till det kan 

det betraktas som en brist i informationen till brukarna. Dock har den aspekten av materialet inte 

fått utrymme i bedömningen.  

Resultat i siffror: 

Ja Nej Delvis 

47 17 9 

 

8. Känner du att du kan påverka innehållet i aktiviteterna? 

6 av 6 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 79 av 90 intervjuer. 

Bedömning och urval: Svåranalyserade svar (”vet ej” och ”osäker”) har exkluderats från 

sammanställningen. Om förslag från besökare efterfrågas och respondenter inte känner till det kan 

det betraktas som en brist i informationen till brukarna. Dock har den aspekten av materialet inte 

fått utrymme i bedömningen.  

Resultat i siffror: 

Ja Nej Delvis 

61 14 4 

 

9. Frågar personalen dig om vad du tycker om aktiviteterna? 

4 av 6 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 42 av 45 intervjuer. 

Bedömning och urval: Två revisioner har inte ställt frågan (Aktivitetshuset Centrum 2019 och 

Gyllenkrokens aktivitetshus 2019) och därför valts bort. 
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Därtill har svåranalyserade svar (”vet ej” och ”osäker”) exkluderats från sammanställningen. Om 

förslag från besökare efterfrågas och respondenter inte känner till det kan det betraktas som en brist 

i informationen till brukarna. Dock har den aspekten av materialet inte fått utrymme i bedömningen.  

Resultat i siffror: 

Ja Nej Delvis 

17 20 5 

 

10. Frågar personalen dig om du har förslag på fler aktiviteter? 

4 av 6 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 42 av 45 intervjuer. 

Bedömning och urval: Två revisioner har inte ställt frågan (Aktivitetshuset Centrum 2019 och 

Gyllenkrokens aktivitetshus 2019).  

Därtill har svåranalyserade svar (”vet ej” och ”osäker”) exkluderats från sammanställningen. Om 

förslag från besökare efterfrågas och respondenter inte känner till det kan det betraktas som en brist 

i informationen till brukarna. Dock har den aspekten av materialet inte fått utrymme i bedömningen.  

Resultat i siffror: 

Ja Nej Delvis 

20 19 3 

 

Bemötande och kompetens 
 

11. Hur upplever du handledarnas bemötande? 

6 av 6 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 88 av 90 intervjuer. 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet.   

Resultat i siffror: 

Bra / mycket bra Ok / sådär Dåligt 

79 6 3 

 

12. Upplever du att handledarna har tillräcklig kunskap om dina behov för att 

kunna stötta dig? / Upplever du att handledarna har tillräcklig kunskap om 

psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning? 

6 av 6 revisioner har ställt frågan. 
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Antal svar: 81 av 90 intervjuer. 

Bedömning och urval: I den här frågan har svaret ”vet ej” tagits med, då det bedöms som relevant. 

Att inte veta om eller vara osäker på handledarna har kunskap om deras behov eller om psykisk 

ohälsa kan visa på en osäkerhet vilken roll handledarna har samt att de inte anser att det är 

handledarnas uppgift att samtala om problem och ge emotionellt stöd.       

Huvuddelen av det totala antalet brukare svarade jakande, men frågan har i sin helhet gulmarkerats.   

Anledningen till det är att hälften av revisionerna antingen är gula (2 stycken) eller röda (1 stycken). 

För ett grönmarkerat resultat krävs fler gröna revisioner. 

Resultat i siffror: 

Ja Nej Delvis Vet ej 

49 13 5 14 

 

 

13. Upplever du att handledarna ger dig det stöd du behöver när du deltar i 

aktiviteter? 

6 av 6 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 74 av 90 intervjuer. 

Bedömning och urval: Tre svar har valts bort, då de är svåranalyserade eller inte relevanta.       

Resultat i siffror: 

Ja Nej Delvis 

68 5 1 

 

Information 
 

14. Får du tillräckligt mycket information om vad som händer och sker på 

aktivitetshuset? 

6 av 6 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 87 av 90 intervjuer. 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet.   

Resultat i siffror: 

Ja Nej Delvis 

72 11 4 
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15. Tycker du att informationen förmedlas på ett för dig bra sätt? 

6 av 6 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 81 av 90 intervjuer. 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet.   

Resultat i siffror: 

Ja Nej Delvis 

66 11 4 

 

Problem och konflikter 
 

16. Känner du att du kan prata med personalen om problem som uppstår på 

aktivitetshuset? 

6 av 6 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 74 av 90 intervjuer. 

Bedömning och urval: Sju svar har valts bort, då de är svåranalyserade eller inte relevanta. 

Resultat i siffror: 

Ja Nej Delvis 

60 9 5 

 

 

17. Om du får problem med en annan deltagare på aktivitetshuset, känner du då att 

du kan ta upp det med någon? 

4 av 6 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 41 av 45 intervjuer. 

Bedömning och urval: Två revisioner har inte ställt frågan (Aktivitetshuset Centrum 2019 och 

Gyllenkrokens aktivitetshus 2019) och därför valts bort. 

Resultat i siffror: 

Ja Nej 

39 2 

 

18. Upplever du att personalen tar tag i problem och konflikter som uppstår? 

6 av 6 revisioner har ställt frågan. 
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Antal svar: 58 av 90 intervjuer. 

Bedömning och urval: 18 svar har valts bort, då de är svåranalyserade eller inte relevanta. 

Resultat i siffror: 

Ja Nej Delvis 

48 6 4 

 

 

Sammanfattande frågor 
 

19. Skulle du rekommendera aktivitetshuset för en vän som är i en liknande 

situation som du? 

6 av 6 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 88 av 90 intervjuer. 

Bedömning och urval: Inga svar har behövt väljas bort från resultatet.   

Resultat i siffror: 

Ja Nej Delvis 

85 2 1 

 

20. Sammanfattningsvis, vad skulle du vilka ändra på eller ha mer av på 

aktivitetshuset? 

6 av 6 revisioner har ställt frågan. 

Antal svar: 77 av 90 intervjuer. 

Bedömning och urval: 13 svar har valts bort, då de inte är relevanta.   

Resultat i siffror: 

Ger förslag Ger inte förslag 

56 21 

 

Följande områden är förslagen kopplade till: 

• Utbudet av aktiviteter 

• Personalen 

• Organisationen 

• Lokalerna 

• Rehabilitering 

Exempel på olika förslag som ges finns i bilaga 3. 
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Resultatsammanfattning 
I metarevisionen av aktivitetshus har 6 revisionsrapporter och 90 intervjuer sammanställts till 

generella resultat. Det exakta antalet svarande skiljer sig dock från fråga till fråga.  

Ett grönt resultat ger en antydan om ett tillfredsställande mönster, ett gult resultat ger en antydan 

om ett delvis bristfälligt mönster och ett rött resultat ger en antydan om ett bristfälligt mönster. 

Resultaten ger en fingervisning om vad som fungerar bra och vad som kan behöva utvecklas. 

Följande frågeområden har fått ett grönt resultat: 

• Vet du vart du kan vända dig för att få hjälp med detta [att bli redo för arbete, praktik eller 

annan typ av sysselsättning]? 

• Hur trivs du på aktivitetshuset?  

• Upplever du trivsel och gemenskap med de andra deltagarna? 

• Vad tycker du om lokalerna? 

• Hur upplever du aktiviteterna som du deltar i på aktivitetshuset? 

• Känner du att du kan påverka utbudet av aktiviteter? 

• Känner du att du kan påverka innehållet i aktiviteterna? 

• Hur upplever du handledarnas bemötande? 

• Upplever du att handledarna ger dig det stöd du behöver när du deltar i aktiviteter? 

• Får du tillräckligt mycket information om vad som händer och sker på aktivitetshuset? 

• Tycker du att informationen förmedlas på ett för dig bra sätt? 

• Känner du att du kan prata med personalen om problem som uppstår på aktivitetshuset? 

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

upp det med någon? 

• Upplever du att personalen tar tag i problem och konflikter som uppstår? 

• Skulle du rekommendera aktivitetshuset för en vän som är i en liknande situation som du? 

Följande frågeområden har fått ett gult resultat: 

• Vad tycker du om öppettiderna? 

• Vad tycker du om utbudet av aktiviteter? 

• Frågar personalen dig om vad du tycker om aktiviteterna? 

• Frågar personalen dig om du har förslag på fler aktiviteter? 

• Upplever du att handledarna har tillräcklig kunskap om dina behov för att kunna stötta dig? / 

Upplever du att handledarna har tillräcklig kunskap om psykisk ohälsa och psykisk 

funktionsnedsättning? 

Följande frågeområden har fått ett rött resultat: 

• Vill du ha arbete, praktik eller någon annan typ av sysselsättning? 
 

De flesta frågeområdena har fått ett grönt (positivt) resultat. Ett par frågor fått ett gult resultat och 

en fråga har fått ett rött resultat. Det innebär att det finns ett par saker som brukare av 

aktivitetshusen vill förbättra.  
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Rapportsammanfattning 
 

I den här metarevisionen har samtliga brukarrevisioner som NSPHiG har gjort på bostäder med 

särskilds service (BmSS), boendestöd och aktivitetshus i Göteborgs Stad sammanställts. Det rör sig 

sammanlagt om 35 revisioner och 432 intervjuer. Genom att räkna ihop svaren på varje fråga i 

revisionerna var syftet att undersöka om generella mönster träder fram, som i sin tur kan ge en 

helhetsbild av vad brukare av socialpsykiatriska verksamheter tycker om stödet som de får. 

Resultaten markerades gröna, gula eller röda beroende på hur brukarna svarade på frågorna.  

 

Bostad med särskild service (BmSS) 
78 intervjuer har genomförts på sammanlagt 14 bostäder med särskild service i Göteborgs Stad 

mellan 2014 och 2020.  

I det stora hela är brukarna eniga om att bostäderna fungerar väl beträffande flera centrala punkter 

så som allmän trivsel, trygghet och personalens stöd. Vidare trivs man i de gemensamma utrymmena 

och upplever att tiden personalen är hos en är tillräcklig.   

Samtidigt är det ett flertal frågor med en mer varierad svarsbild som pekar mot delvis bristfälliga 

förhållanden. I vissa fall lutar det lite mer åt det positiva hållet och i andra fall lite mer åt det 

negativa. Delvis bristfälliga områden där det positiva överväger är personalens bemötande; om man 

har en genomförandeplan; brukarnas möjlighet att vända sig till personalen om det uppstår problem 

på boendet eller med någon i personalen samt personalens samverkan med sjukvården. Delvis 

bristfälliga områden som har fått en blandad men övervägande negativ respons är personalens 

kunskap om brukarnas behov samt brukarnas behov av annan typ av stöd från personalen - bland 

annat förekommer önskemål om gemensamma aktiviteter på boendet. 

Brukarna uttrycker brister beträffande flera livsområden. Nästan hälften har inte tillräckligt med 

social kontakt i sina liv. Den här bristen är påtaglig i de allra flesta revisionerna. Vidare har en 

tredjedel inte tillräckligt med fritidsaktiviteter. Även denna brist är märkbar i en majoritet av 

revisionerna. De flesta besöker inte mötesplatser för personer med psykisk ohälsa men samtidigt är 

det endast ett fåtal som önskar göra det. Det livsområde som visar på störst brist är arbete och 

sysselsättning. Av samtliga 78 brukare uppger endast 10 att de har arbete, praktik eller annan formell 

sysselsättning. 

 

Boendestöd 
264 intervjuer har genomförts på sammanlagt 15 boendestöd i Göteborgs Stad mellan 2014 och 

2020. 

I det stora hela är respondenterna eniga om att boendestödet fungerar bra på punkter som rör 

trivsel med, och bemötande från, boendestödjare. Brukare känner sig förstådda och kan be om 

annan eller extra hjälp, men också ta upp eventuella problem som uppstår med boendestödjaren. I 

de allra flesta fall upplever även brukarna att en genomförandeplan har gjorts, att de har fått vara 

delaktiga i framtagningen av den samt att boendestödjarna följer den.  

Majoriteten upplever att tider och dagar fungerar bra samt att de har inflytande att kunna ändra 

dem. Däremot är svarsbilden mer varierad och pekar mot delvis bristfälliga förhållanden vad gäller 

inflytandet över vilka boendestödjare som hjälper en samt om tiden är tillräcklig eller inte. 
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Respondenternas helhetsupplevelserupplevelser av om de får det stödet de behöver i vardagen eller 

inte också ger en varierad svarsbild. 

Negativa mönster träder fram inom områden som rör sysselsättning och fritid. En stor majoritet av 

respondenterna har ingen formell sysselsättning, besöker inte mötesplatser för personer med psykisk 

ohälsa, saknar fritidsaktiviteter och har inte så mycket social kontakt som de önskar. I 

uppföljningsfrågorna om de vill ha mer stöttning med dessa områden skiftar däremot svaren.  

Trots att innehållet i boendestödet till största delen upplevs som bra fungerar samarbetet med 

sjukvården desto sämre. En majoritet upplever att det inte finns något samarbete över huvud taget. 

 

Aktivitetshus 
90 intervjuer har genomförts på sammanlagt 6 aktivitetshus i Göteborgs Stad mellan 2017 och 2019.  

Det råder stor enighet bland respondenterna vad gäller trivseln på aktivitetshusen, personalens 

bemötande och upplevelsen av aktiviteterna. De allra flesta är nöjda eller mycket nöjda. Vidare 

upplever brukarna att de får tillräckligt med stöd när de deltar i aktiviteter. Det går att prata med 

personalen om problem på aktivitetshuset och personalen agerar när de uppstår. Majoriteten är 

även nöjd med informationen de får om vad som händer och sker på aktivitetshuset. Likaså är de 

flesta nöjda med aktivitetshusens lokaler.   

Några frågor har fått en blandad svarsbild som tyder på ett delvis bristfälligt förhållande. Beträffande 
utbudet av aktiviteter ger en tredjedel förslag på aktiviteter som de saknar. Det finns önskemål  om 
att förlänga öppettiderna och att ha öppet på helger. Omkring hälften av brukarna i de revisioner där 
frågan ställts upplever inte att deras synpunkter och förslag har efterfrågats av personalen. När det 
kommer till personalens kunskap om respondentens behov eller om psykisk ohälsa blev hälften av 
revisionerna antingen gula eller röda.  

Uppemot två tredjedelar av brukarna (50 av 83 respondenter) skulle vilja ha arbete, praktik eller 

annan sysselsättning. Faktorer som uppges viktiga för återgång till arbete är riktat stöd till arbete, 

återhämtning från psykisk ohälsa samt etablerande av struktur i vardagen.     

 

Verksamhetsgemensamma mönster 
Det finns ett antal frågor som har ställts i flera verksamhetsområden. Dessa, och hur svaren har 

färgkodats, visas i tabellen på nästa sida. I tabellen finns många verksamhetsgemensamma mönster 

bland de 432 intervjuerna, men också ett par variationer: 

• Brukare trivs på boenden och aktivitetshus samt med boendestödspersonalen. 

• Brukarinflytandet varierar: på bostäder med särskild service upplever inte alla att de har gjort 

en genomförandeplan och har inte bidragit med sina synpunkter och önskemål, i 

boendestöden har inte alla inflytande över vem som ska hjälpa dem och på aktivitetshusen 

efterfrågar inte alltid personalen besökarnas synpunkter och förslag.    

• Brukare av bostäder med särskild service och boendestöd har över lag inte tillräckligt med 

fritidsaktiviteter och social kontakt. I revisionen av aktivitetshus ställs inte dessa frågor men 

indikationer om liknande brister förekommer, framför allt i intervjusvaren angående de 

behov aktivitetshuset fyller i respondentens liv. 

• De allra flesta brukare saknar arbete eller annan formell sysselsättning. 
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Tabell 1: verksamhetsgemensamma frågor och svar baserat på 432 intervjuer  
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Slutord från NSPHiG 
 

För att en metarevision ska göra nytta krävs det att resultatet tas tillvara och används. Låt oss återgå 

till Socialstyrelsens ord om att verksamhetsutveckling ska grunda sig på ett så tillförlitligt underlag 

som möjligt och att man därför bör arbeta enligt evidensbaserad praktik, där brukarperspektivet är 

en av de tre kunskapskällorna.10 Metarevisionen baseras helt och hållet på brukares upplevelser om 

sitt stöd. Den utgör därför ett omfattande brukarperspektiv på verksamhetsutveckling.  

I slutfasen av arbetet stod kommunfullmäktiges mål 2021 för nämnden för funktionsstöd i Göteborgs 

Stad klara. I dem står det att: 

• alla ska utifrån sina förutsättningar kunna leva ett självständigt liv med hög delaktighet, 
meningsfull sysselsättning och rik socialsamvaro 

• fler människor med funktionsnedsättningar ska komma in på arbetsmarknaden11 
 

Metarevisionens verksamhetsgemensamma resultat är baserat på 432 intervjuer. Det ger en bild som 

klart och tydligt pekar på att arbetet mot målen måste intensifieras.  

NSPHiG tillhör brukarrörelsen. Att arbeta för civilsamhället innebär att vi kanske får se och höra 

andra berättelser än personer som arbetar i politikernämnder, offentliga förvaltningar och 

myndigheter. Vi kanske också kan känna igen oss i berättelserna på ett annat sätt än flera andra.  

Berättelserna genererar tillsammans värdefull kunskap om levnadsvillkoren för målgruppen. Vi har 

fått höra mycket positivt om stadens socialpsykiatriska verksamheter. Samtidigt finns det brister att 

arbeta vidare med. Därför är vår förhoppning att du som tar del av rapporten inte bara låter 

resultatet hänga i luften, utan följer upp det och redan nu börjar planera för att ta nya steg mot en 

bättre socialpsykiatri – för personal och ledning, men framför allt för brukare av verksamheterna.  

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla respondenter som har delat med sig av sina 

erfarenheter och synpunkter samt till personal och ledning på verksamheterna. Ni har gjort den här 

sammanställningen möjlig! 
 

 

  

 
10 Psykiatrireformen: årsrapport. Välfärd och valfrihet?: slutrapport från utvärderingen av 1995 års 

psykiatrireform, Socialstyrelsen, Stockholm, 1999 
11 Budget 2021, Nämnden för funktionsstöd, Göteborgs Stad, 2021. Finns på: 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/d85c69f6-6f4c-46b4-9bca-

c7b5fa580b4c/Budget+2021+n%C3%A4mnden+f%C3%B6r+funktionsst%C3%B6d.pdf?MOD=AJPERES  

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/d85c69f6-6f4c-46b4-9bca-c7b5fa580b4c/Budget+2021+n%C3%A4mnden+f%C3%B6r+funktionsst%C3%B6d.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/d85c69f6-6f4c-46b4-9bca-c7b5fa580b4c/Budget+2021+n%C3%A4mnden+f%C3%B6r+funktionsst%C3%B6d.pdf?MOD=AJPERES


 

Bilaga 1:  
uträkning och matris för bostad med särskild service (BmSS) 
 

Bilagan visar uträkningen av resultatet till frågornarna för bostad med särskild service (BmSS). Större 

format på bilagorna finns på vår hemsida. Matriserna redogör följande: 

• Samtliga huvud- och uppföljningsfrågor 

• Hur många verksamheter som har ställt frågan 

• Hur många respondenter som har svarat på frågan 

• Om frågan har blivit markerad röd, gul eller grön i det generella resultatet (metarevisionen) 

• Hur många som har svarat ja / nej / delvis (samt vet ej och andra svar där det har bedömts 

som relevant) 

• Hela uträkningsprocessen 

• Vad respondenterna har svarat 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

Bilaga 2:  
uträkning och matris för boendestöd 
 

Bilagan visar uträkningen av resultatet till frågornarna för boendestöd. Större format på bilagorna 

finns på vår hemsida.  Matriserna redogör följande: 

• År 

• Verksamhet / enhet 

• Hur många som ställde upp på intervju 

• Samtliga huvudfrågor (uppföljningsfrågor presenteras alltså inte) 

• Om frågan har blivit markerad röd, gul eller grön i det generella resultatet (metarevisionen) 

• Hur många som har svarat på respektive fråga från varje enhet (om inte antal svar anges 

betyder det att samtliga har besvarat frågan) 

• Hur många i varje enhet som har svarat ja / nej / delvis / vet ej och andra svar (en tom ruta 

innebär att det årets brukarrevision inte ställde den specifika frågan) 

• Det sammanlagda resultatet 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

Bilaga 3:  
uträkning och matris för aktivitetshus 
 

Bilagan visar uträkningen av resultatet till frågornarna för aktivitetshus. Större format på bilagorna 

finns på vår hemsida. Matriserna redogör följande: 

• Samtliga huvud- och uppföljningsfrågor 

• Hur många verksamheter som har ställt frågan 

• Hur många respondenter som har svarat på frågan 

• Om frågan har blivit markerad röd, gul eller grön i det generella resultatet (metarevisionen) 

• Hur många som har svarat ja / nej / delvis (samt vet ej och andra svar där det har bedömts 

som relevant) 

• Hela uträkningsprocessen 

• Vad respondenterna har svarat 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

Information och kontakt: 

www.nsphig.se 
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