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Inledning 
 

Vård och omsorg ska även utvärderas av de som använder den. Det är ändå den som får insatsen 

som bäst vet hur den fungerar för hen. Därför är det av avgörande betydelse att brukarnas 

synpunkter och erfarenheter tas tillvara - såväl för att ge inflytande som för att kunna förbättra 

insatsen.  

 

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 som svårt att skapa fungerande former för brukarinflytande, samtidigt som behovet av det 

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 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. 

Dessutom lämnas konkreta utvecklingsförslag utifrån respondenternas upplevelser och reflektioner. 

Revisionsrapporten 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.  

 

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.  

 

                                                           
1 Välfärd och valfrihet? Socialstyrelsen 1999 

2    www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat  

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat
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Brukarnas beroendeställning gentemot verksamhetspersonalen försvårar en öppen och ärlig dialog. 

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

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 brukarrevisionen resulterar i ökat 

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

arbetsklimat. Dessutom stärks personalen av respondenternas positiva feedback. De får reda på vad 

brukarna värdesätter i deras arbete och hur betydelsefulla de är i brukarnas liv.      

 

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. 

Inifrånperspektivet genomsyrar hela utförandet; alltifrån 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. 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 terapeutiskt 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 

kan lönearbeta. Det inspirerar och ger hopp.                  

 

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

tabun och skam. Personer med psykiska funktionsnedsättningar möts många gånger av misstro och 

fördomar i samhället.3 I brukarrevisionen omvandlas revisorernas erfarenhet av psykisk ohälsa till 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.   

 

Brukarrevisionens grundprinciper 
1. 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. 

 

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

http://www.hjarnkoll.se/
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2. Dialog och ömsesidiga mål. Brukarrevisionen genomförs i samförstånd och ständig dialog 

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

till ett engagerat förbättringsarbete där båda parter delar samma mål - verksamhetens 

utveckling.   

 

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

vilja att vara öppna och ärliga i sina svar. 

 

4. 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 hade gjorts av verksamheten själv.   

 

5. 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 
 Verksamheten ska hålla hög kvalitet och regelbundet utvärderas för att kunna utvecklas. 

 Patienter och brukare ska stå i centrum för all verksamhetsutveckling. 

 Patienters och brukares röster måste bli hörda och respekterade. 
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Om uppdraget 
 

Sedan 2014 har NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg) utfört brukarstyrda 

brukarrevisioner på uppdrag av Göteborgs Stads Psykiatrisamordning. Brukarrevisioner utförs bland 

annat på boenden, boendestöd, myndighetsutövning och på aktivitetshus. Uppdraget är en del i 

stadens plan för psykisk hälsa med målsättning att öka brukarinflytandet i stadens verksamheter.  

 

Göteborgs Stads Psykiatrisamordning förmedlade kontakt mellan NSPHiG och gruppchef för 

Rävebergsvägens boende. Det inleddes ett samarbete kring att göra en brukarstyrd brukarrevision.  

 

Mål 
Målet med brukarrevisionen är att utveckla och förbättra verksamheten genom att ge ledning, 

personal och brukare ökad kunskap om attityderna till och erfarenheten av stödet och bemötandet.  

 

Målgrupp 
NSPHiG får medel av Göteborg stads Psykiatrisamordning för att genomföra cirka 20 intervjuer per 

verksamhet. Rävebergsvägens boende har för närvarande 19 brukare. Hela denna grupp blev 

målgrupp för brukarrevision. Det var först till kvarn att anmäla sig till intervju. Målgruppen kommer i 

rapporten fortsättningsvis att refereras till som antingen brukare, hyresgäster, respondenter eller 

intervjupersoner. 

 

Verksamhet 
Rävebergsvägen byggdes 2013 och är ett Socialt boende med stöd beståendes av 20 möblerade 

lägenheter som erbjuds via socialtjänsten till bostadslösa personer. Boendet vänder sig till kvinnor 

och män som är 21 år och uppåt och som har en psykisk funktionsnedsättning i kombination med 

pågående missbruk. Utöver lägenheterna finns en gemensamhetslokal med TV, dator, lunchservering 

och personal som är tillgänglig mellan kl 08-19.  

På Rävebergsvägen jobbar 9 behandlingsassistenter med utbildningar som socionom, socialpedagog, 

behandlingspedagog, beteendevetare och mentalskötare. Arbetssättet struktureras utifrån 

metoderna Motiverande samtal (MI), Ett Självständigt Liv (ESL), Återfalls Prevention (ÅP), Lågaffektivt 

Bemötande (LaB), Vård och Stödsamordning (VSS) och Samordnad Individuell Plan (SIP). Varje 

brukare får två kontaktpersoner som fungerar som Case mangers och samordnar 

myndighetskontakter, vårdkontakter samt ansvarar för att planera och följa upp insatser som är 

tänkta att förbättra tillvaron för den boende. Det kan även innefatta stöd i att få en sysselsättning 

och att strukturera och utföra vardagssysslor.  

Aktiviteter som erbjuds på boendet varje vecka är filmkväll, bingo, fika och husmöte. I daglokalen 

finns dessutom alltid möjlighet att spela pingis, måla, spela piano och gitarr. Under sommarhalvåret 

används gården utanför till odling, grillning, fotboll, kubb och badminton. En gång i veckan åker 

personal och hyresgäster ut på utflykt.  
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Målet med boendet är att den boende ska få den tid som behövs för att livssituation ska bli stabil. De 

som kommit dit och önskar mer självständigt boende får då hjälp att flytta vidare, medan de som har 

fortsatt behov av stöd har möjlighet att bo kvar så länge det behövs. 

 

Metod 
Brukarrevisionen bygger på individuella djupintervjuer. Respondenterna erbjuds ett flertal olika sätt 

att intervjuas på, se under Genomförande. 

 

Intervjufrågorna ställs utifrån en intervjumall. Vid varje intervjutillfälle närvarar två brukarrevisorer; 

en som har det primära ansvaret för att ställa frågor och en som har det primära ansvaret för att 

anteckna svaren. En intervju tar i genomsnitt en timme att genomföra. Intervjusvaren behandlas 

konfidentiellt.  

 

Intervjusvaren anonymiseras och sammanställs sedan till en rapport. Rapporten presenteras för 

ledning och personal genom en muntlig redogörelse. Presentationen syftar till att inspirera till samtal 

kring utvecklingsmöjligheter. Samtidigt kan personal och ledning stärkas av respondenternas positiva 

feedback och vetskapen om att ha uppnått sina verksamhetsmål. Rapporten läggs ut på NSPHiG:s 

hemsida. Ett halvår senare görs ett återbesök för att följa upp brukarrevisionen.   

 

 

Styrgrupp 
För att försäkra att brukarrevisionen är brukarstyrd krävs att den leds och kontrolleras uteslutande av 

personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen för egen del eller som anhörig. Styrgruppen 

utgörs därför inte sällan av personer från någon av de patient-, brukar- och anhörigföreningar som 

utgör NSPHiG. Styrgruppen samordnar arbetet med brukarrevisionen och sammanställer 

revisionsrapporten.  

 

I styrgruppen ingick: 

 Lisa Vainio, projektsamordnare, NSPHiG 

 Petter Piccinelli, projektsamordnare, NSPHiG 

 
 

Referensgrupp 
Referensgruppen består av styrgruppen och verksamhetsrepresentanter. Referensgruppen planerar 

genomförandet samt diskuterar intervjumall och praktiska frågor.  

 

 I denna referensgrupp ingick: 

 Lisa Vainio, projektsamordnare NSPHiG 

 Petter Piccinelli, projektsamordnare NSPHIG 

 Esther Björk, behandlingsassistent Rävebergsvägens boende 

 Susanne Skoglund Larsson, gruppchef Rävebergsvägens boende 
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Brukarrevisorer  
De som genomför intervjuerna kallas för brukarrevisorer. Revisorerna har erfarenhet av psykisk 

ohälsa, antingen för egen del eller som anhörig. Flera är medlemmar i NSPHiG:s patient-, brukar- och 

anhörigföreningar. Revisorerna delar även med sig av reflektioner och förslag som tas i beaktande 

när intervjumaterialet sammanställs. Samtliga revisorer har deltagit i en internutbildning i 

intervjuteknik och bemötande.  

 

Intervjuerna utfördes av Lisa Vainio och Petter Piccinelli som utöver projektsamordnare även är 

brukarrevisorer.    

 

 

Genomförande 

 
 
Bilden visar hur genomförandet går till steg för steg 
 
 

10 februari 2021 träffas referensgruppen för att planera genomförandet av brukarrevisionen.  

 

22 februari träffar styrgruppen verksamhetens personal för att informera om revisionen. Den 

praktiska nyttan lyfts fram samt vikten av personalens engagemang för ett lyckat genomförande.     

 

23 februari håller styrgruppen en digital informationsträff för hyresgästerna. Personalen delar 

därefter ut anmälningsmaterial till boendets samtliga hyresgäster.  

 

Anmälningsmaterialet innehåller en folder om revisionen, en anmälningsblankett och ett frankerat 

svarskuvert. Med anledning av pandemin begränsas intervjualternativen till telefonintervju och 

digital intervju via Teams. För att underlätta deltagande planeras det in ett antal drop-in-tillfällen för 

intervju. Det innebär att hyresgästerna har möjlighet att bli intervjuade på Teams utan föranmälan i 

boendets samtalsrum mellan vissa tider under några bestämda dagar.      

 

Totalt deltar 12 respondenter i undersökningen. Intervjuperioden startar 23 februari och pågår till 2 

april. Varje deltagare får ett presentkort på ICA värde 100 kr som tack för sitt deltagande.  

 

Efter intervjuperioden påbörjas analysarbete och rapportskrivande. Resultatet presenteras för 

ledning, personal och brukare. Slutligen läggs revisionsrapporten upp på NSPHiG:s hemsida4.  

 

Hösten 2021 kommer styrgruppen göra ett återbesök för att följa upp hur revisionsarbetet påverkat 

verksamheten och hur man använt sig av underlaget.      

                                                           
4 http://nsphig.se/projekt/brukarrevision/slutrapporter/ 

http://nsphig.se/projekt/brukarrevision/slutrapporter/
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Rapportens upplägg 
 

Intervjufrågorna är indelade i följande frågeområden: 

 Bakgrundsfrågor 

 Aktiviteter 

 Trivsel 

 Planering 

 Stödet 

 Återkoppling 

 Avslutningsvis 

 

Observera att inte alla respondenter har svarat på alla frågor. Det innebär att svarsbilden för en fråga 

inte behöver bygga på åsikter från alla respondenter.   

 

För de flesta frågor gör vi en samlad bedömning utifrån respondenternas svar och tilldelar frågan 

grön, gul eller röd färg. Frågor som vi inte gör någon bedömning på markeras med blått.  

 
GRÖN blir frågan om intervjusvaren ger en antydan om ett tillfredsställande förhållande. 
 
GUL blir frågan om intervjusvaren ger en antydan om ett delvis bristfälligt förhållande.   
 
RÖD blir frågan om intervjusvaren ger en antydan om ett bristfälligt förhållande.    

 
 
  

Syftet med färgkodning 
Bedömningarna bygger på ett begränsat urval och ska inte uppfattas som ett resultat eller betyg för 

verksamheten. Avsikten är snarare att ge en fingervisning om vilka delar av verksamheten som kan 

vara angelägna att se över. Brukarrevisionen är i första hand en kvalitativ undersökning med syfte att 

ge en inblick i hur brukarna upplever sitt stöd och utifrån dessa upplevelser peka på möjliga 

förbättringsområden.       
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Intervjuresultat 
 

Bakgrundsfrågor 
 
12 hyresgäster valde att delta i brukarrevisionen av Rävebergsvägens boende.  
 

 

KÖNSIDENTITET 
 

KÖN ANTAL 

KVINNA 4 
MAN 8 

 

 

ÅLDER 
 

ÅLDER ANTAL 

25 - 34  5 

35 - 44  2 

45 - 54  3 

55 - 64  2 

 

 

STÖDPERIOD 
Antalet år respondenterna har bott på boendet presenterat i tidsspann: 

 

ÅR ANTAL 

5 MÅNADER ELLER MINDRE 6 

6 - 12 MÅNADER 3 

12 MÅNADER ELLER MER 3 
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Aktiviteter  
 

Har du tillräckligt med fritidsaktiviteter? 
 

Ja 1  
Nej 8 
Delvis 3  

 
Svarande 12 av 12  

Majoriteten (8 av 12) har inte tillräckligt med fritidsaktiviteter. En knapp tredjedel (3 av 12) har delvis 

tillräckligt med aktiviteter. 

 
Nej. Inte kul att göra saker själv, behöver någon som drar i det. 

 

Nej, det vet jag inte om jag tycker. Vet inte vad jag saknar, men vill göra något mer. 

 

Ingen direkt aktivitet, det saknar jag naturligtvis, antingen är jag här eller gör ärenden på 
stan. Funderar mycket på att börja läsa igen, en önskan hos mig. 

 

Sådär. Har varit aktiv med idrott tidigare, men på grund av [kroppsliga besvär] fick jag 
sluta. Det bromsade mig totalt. Jag är på gång att få det fixat nu, men det tar tid. Gillar 
fysisk aktivitet, fotboll, badminton, löpning etc. 

 
 
 
Många poängterar att det är covid-19-pandemin som bidrar till att de inte har tillräckligt med 

fritidsaktiviteter just nu. 

 
Inte som det ser ut nu, men det kommer. Jag tänkte anmäla mig till en kurs för att lära mig 
språk. I vanliga fall gör vi utflykter på boendet, men det går inte nu i och med corona. 

 

Inga aktiviteter nu på grund av corona. Skulle vilja börja träna. 

 

Nej, egentligen inte tillräckligt, kanske på grund av corona just nu. Saknar att vara bland 
vanliga folk, ett normalt liv och jobb. 
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Skulle du vilja ha fler vänner eller träffa mer folk? 
 
Ja 8    
Nej 4   
 
Svarande 12 av 12 

Majoriteten (8 av 12) uppger att de vill ha fler vänner och/eller träffa mer folk. 
 
 
 

Ja verkligen. Det hade varit en jättestor hjälp för mig att ha nån form av 
kamratstödjare. 

 

Ja, jättegärna. Jag är isolerad och behöver bra vänner. 

 

Jag vill träffa fler, ha ett mer socialt liv. 

 
 

 
En tredjedel (4 av 12) har det bra som det är nu. 

 
Det funkar bra som det är, jag umgås mycket med vissa på boendet som jag går bra ihop 
med. 

 

Nej, absolut inte. Jag har tillräckligt, några goda vänner som jag kan prata med allt om 
och flera bekanta kompisar. 

 
 

 
 
Brukar du besöka något aktivitetshus, träffpunkt, förening eller annan 
mötesplats där du träffar andra med psykisk ohälsa? 
 
Ja 0  
Nej 9 
Ibland 3   
 
Svarande 12 av 12 

Majoriteten (9 av 12) besöker inte någon mötesplats för personer med psykisk ohälsa. Ingen av 

respondenterna besöker sådana mötesplatser regelbundet i dagsläget, men några har gjort det 

tidigare eller gör det ibland. 
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Det hade jag gärna hoppat på. Förr gjorde jag det ganska ofta, nu har det runnit ut i 
sanden, mer intresserad av hur det ser ut ute i samhället idag. 

 

Nej, men jag har gjort det. [Namn på en mötesplats], där jag även har jobbat. 

 

Några gånger, men inte längre på grund av corona. 

 
 

 
 

Om nej eller delvis: Skulle du vilja det? 
 

Ja 8  
Nej 1 
Kanske 1   
 
Svarande 10 av 12 

 
Majoriteten av personerna som har svarat på uppföljningsfrågan (8 av 10) vill besöka någon form av 

mötesplats för personer med psykisk ohälsa. Flera av dem ger förslag på ställen som de skulle vilja 

besöka. 

 
Ja, aktivitetshus. 

 

Ja, Attention som jag besökte förr tänkte jag ta upp och gå på möten där. 

 

Ja, Gyllenkroken. Vill hålla på med konst. 

 

Ja, jag vill börja med det. Något aktivitetshus. 

 
 

 
 

Har du någon formell sysselsättning så som arbete, studier eller praktik? 
 
Ja 0   
Nej 12 
 
Svarande 12 av 12 
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Ingen av respondenterna har någon formell sysselsättning, så som arbete, studier eller praktik. 

Däremot vill majoriteten (10 av 12) arbeta eller studera. 

 
Studera, för att specialinrikta mig. Gärna något med data eller mobiltelefoni. 

 

Studera vill jag göra. Språk. 

 

Ja, konstskola. Något som inte blir för jobbigt. 

 

Ja både och. Hälsoguiden längtar jag efter att börja med, det är en början i alla fall. 

 

Skulle vilja jobba i framtiden. 

 
 

 
 

Behöver du någon hjälp med att ordna det? 
 
Ja  6   
Nej  1 
Kanske / delvis 2   
 
Svarande 9 av 10 

 

Majoriteten av respondenterna som svarade på uppföljningsfrågan (6 av 9) behöver någon form av 

hjälp för att ordna studier eller arbete. 

 
Ja gärna vägledning. 

 

Ja. Skicka ansökan till arbetsplatser. 

 

Ja, att komma igång för jag har inte jobbat på flera år. Behöver ett jobb som inte är så 
hårt, jag måste komma igång först. Jag har blivit mentalt svagare de senaste åren för att 
jag har gått igenom många svårigheter. 

 

Ja, att få kontakt med [ett ställe]. Har ringt dem men de har inte ringt tillbaka än. 
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Trivsel 
 
Hur trivs du på boendet? 
 

Mycket bra / bra 5  
Ok / sådär  5 
Dåligt  2 
 
Svarande 12 av 12  

Upplevelsen av trivsel varierar bland respondenterna. Knappt hälften (5 av 12) upplever att de trivs 

bra eller mycket bra. 

 
 
 

Trivs oerhört bra. 

 

Jo, bra. Inget fel på boendet, kan inte klaga. 

 
 
 
Knappt hälften (5 av 12) trivs okej eller sådär.  
 
 
 

Sådär. Det finns två olika sidor: personalen är bra, snäll och frågar om man behöver hjälp. 
Bland de andra hyresgästerna trivs jag inte. När personalen inte jobbar, kväll och natt, stör 
grannarna varandra. Jag är redo för vanlig lägenhet, jag är skötsam. 

 

Lugnt och bra här, men det knackas mycket på dörren och många nattliga besök hos andra 
som bor här. Det kan bli stökigt då. 

 

Sådär. Jag skulle vilja ändra mig i framtiden, ha ett jobb och ett normalt liv. Svårt med ett 
pågående missbruk. 

 
 
 

Några (2 av 12) trivs inte bra. 
 

 

Skitboende, […] 

 

Trivs inte så bra, de har [utfört en begränsande åtgärd], det är inte rätt. Tycker jag har 
gjort rätt hittills, men enligt dom har jag inte gjort det. Det har hänt förut också. 
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Vad tycker du är bra? 
 
Svarande 12 av 12   

 

Personalen (6) 
 

 

Maten 
 

Platsen 

 

Lägenheten 
 

 

Friheten (2) 
 

Servicen 

 

Lugnet (2) 

 

 

Hyresgästerna 
 

Levnadsstandarden 

 
På frågan om vad som är bra med boendet nämns olika saker. Personalen, friheten att få vara vem 

man vill och komma och gå som man vill samt lugnet är exempel som lyfts fram i flera intervjuer. 

  
Personalen är jättetrevlig. Är nöjd med platsen boendet ligger på. Väldigt nöjd med maten, 
den är top notch. Jättenöjd med levnadsstandarden, eller hur man säger, hur lägenheten 
ser ut. Uppskattar att man har sitt egna men ändå bor i ett kollektiv med andra människor. 
Jag har hittat hem om man säger så. Jag känner att det här är hemma. 

 

Kompetent personal som lyssnar på en och hjälper till så gott det går. Skjuts, handla och 
annan service. 

 

Det som är bra för mig personligen är att de [personalen] har fått mig att skratta och le. 
De behandlar en inte som en missbrukare, utan som en människa. 

 

Det är fritt, man kan komma och gå som man vill. Jag har det bra här. 

 

Lugnt och skönt. Sover bra och bra, lugna människor. Man får vara den man är. 
 

 
 
Finns det något som är mindre bra? 

 
Svarande 10 av 12  

 

För lite utflykter 
 

 

Kommunikation 
 

Missbruk 

 

Maten (2) 
 

 

Vissa hyresgäster (3) 
 

Gemensamhetsytorna 

 

Området 
 

Vissa väktare (2) 
 

Vissa i personalen (2) 



15 
 

På frågan om det finns något som är mindre bra med boendet nämns också flera saker. Problem med 

vissa väktare på natten är ett exempel. 
 

 
 
 

 

En del vakter går bara rakt in i rummet utan att knacka. Vissa knackar, men andra gör det 
inte. Viktigt att ta hänsyn genom att knacka på, speciellt hos tjejer som kanske inte är fullt 
påklädda. Många av dem är bra också. Man känner trygghet och förtroende för dem. Det 
är ju olika personer som kommer hit. 

 

Väktarna är här för korta tider på natten, då kan det vara stökigt. Vissa väktare knackar 
inte heller, har sagt till om det men inget har hänt. 

 
 
 
Att vissa hyresgäster stör varandra på olika sätt upplevs också som ett problem. 

 
Många knarkare och sånt här. Jobbigt när folk knackar på dörren mitt i natten och t.ex. vill 
ha en cigarett. 

 

Bättre kommunikation behövs alltid. Trött på folk som missbrukar, som utnyttjar en för 
pengars skull. Bättre vänner är en önskan. 

 

Hyresgästerna stör varandra. 

 
 
 

Vissa i personalen är ytterligare en grupp som alla inte är helt nöjda med. 

 
De [personalen] skulle kunna prata mer med oss. 

 

Personalen är ganska lata. Inte alla, men min kontaktperson är det. [Kontaktpersonen har 
inte tagit itu med en sak som skulle ha gjorts]. Känner mig inte prioriterad om man inte 
själv tjatar på dem. 

 
 
 

Maten är en annan sak som några menar kan förbättras. 

 
Det kunde ha varit bättre frukost, men gröt funkar också. 
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Jag skulle vilja ha bättre mat. Något mer och annorlunda. 

 
 

 
 

Känner du dig trygg och säker på ditt boende? 
 

Ja   8 
Nej   0 
Delvis / ganska 4 
 
Svarande 12 av 12 

Majoriteten (8 av 12) känner sig trygga och säkra på boendet. Ingen uppger att de känner sig helt 

otrygga, men det finns ett par problem som nämns. Problemen handlar om: 

 

□ att man blir av med saker/bestulen 

□ inbrott 

□ utomstående som kommer på besök 

□ bråk 

 
Det har hänt att man blir av med saker och att folk bråkar. När personal eller vakter är 
här känner jag mig trygg, men inte alltid annars. Inte 100 % trygg, kanske 80-90 %. 

 

Det är okej. Men det har hänt att fönster blivit sönderslagna och folk har tagit sig in. 

 
 
 
Av de som inte känner sig helt trygga och säkra framkommer ett par förbättringsförslag. 

 
Vakterna kommer i några timmar så de är inte här hela tiden. De kanske kan komma lite 
tätare/oftare. Mer vakter och oftare. 

 

Plexiglas istället för vanligt glas på fönster. 
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Hur trivs du med de andra hyresgästerna på boendet? 

 

Bra  4 
Ganska bra / sådär  6 
Dåligt  2 
 
Svarande 12 av 12   

Upplevelsen av trivseln med de andra hyresgästerna är blandad. Hälften (6 av 12) trivs okej eller 

ganska bra med de andra hyresgästerna. Anledningarna till att de inte trivs helt och hållet varierar. 

 

Jodå, jag trivs bra med dem. Skrattar och har kul med många, men man kan inte tycka om 
alla. De har ett rum där man kan välja lite kläder. Vissa tar saker av varandra, och det 
gillar jag inte. 

 

Jag har en jättebra kompis här. De flesta är jättetrevliga, men finns problem med vissa som 
försöker skrämma mig. Jag släpper bara in en person hos mig. 

 

 

En tredjedel (4 av 12) trivs bra eller mycket bra. 

 

Har inga problem med nån här, trivs jättebra med dom. Om nån har en dålig dag så 
respekterar man det. Om nån tänder av, det vet man själv en gång i tiden hur det var. Då 
kanske man inte orkar hälsa eller prata. Här behöver man inte känna sig pressad att man 
måste prata. Det är det man vill i alla relationer, att man är bekväm med varandra. Man 
behöver inte vara orolig, man respekterar varandras utrymme och sociala behov. Det är 
okej att inte alltid vara social. 

 

Bra gemenskap. 

 

Bra. Kommer överens med alla. 

 
 
 

Några (2 av 12) trivs inte bra med de andra hyresgästerna. 

 

Dåligt. De knackar på dörren mitt i natten och vill ha cigarett eller sova över. 
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[…] Tjuvar här 

 

 

 
 

Hur trivs du  i de gemensamma utrymmena på boendet?   

 
Bra 6 
Ok 5   
Dåligt 0  
 
Svarande 11 av 12   

Drygt hälften (6 av 11) trivs bra i de gemensamma utrymmena och knappt hälften (5 av 11) trivs okej.  

 
Det funkar bra, det är fint där. 

 

Bra. Tycker om att komma dit på morgonen. Man får gröt, kaffe och kan träffa andra 
hyresgäster och personal och prata med dem. Lånar gitarren som finns och spelar för 
andra. 

 

Där trivs jag, men det är oftast tomt. De flesta är inne hos sig själva. Det är bra att man kan 
komma och visa sig där, både personal och hyresgäster. Annars blir man instängd och 
isolerad. Där finns allt, man kan umgås, dricka kaffe och fråga varandra saker. Fler borde 
komma till daglokalen, men de verkar inte uppskatta det. 

 
 
Ingen uppger att de inte trivs alls i de gemensamma utrymmena. Däremot framkommer flera 

förbättringsförslag. Förslagen handlar om: 

 

□ utökade öppettider för daglokalen 

□ nya möbler, inredning och utrustning (2) 

□ förbättring av utemiljön 

 
Dom är bra, men hade kanske önskat att daglokalen hade varit öppen längre. Men är man 
lite realistisk så förstår man att det är meningen att vi ska bo självständigt, vi ska inte vara 
beroende av personalen 24-7. Hade varit roligt, men inte nåt essentiellt. 

 

Bra, men det kan bli bättre. En smart-tv hade varit fint. Nu finns det bara en äldre modell. 
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Det är lite tråkigt. Man kan göra det mer hemtrevligt med mjukare och skönare soffa, 
bättre matbordsstolar, tavlor, blommor, så man får det fint och ombonat så det känns bra 
att komma hit, eftersom man bor här. Man skulle kunna få åka till IKEA till exempel. Även 
satsa mer på utemiljön, lampor, belysning och grönska. Kanske ett växthus så man kan 
vara ute och arbeta med det. Det kan göra att man mår bättre och kanske tar tag i sitt 
missbruk också. 

 
 

 
 

Hur trivs du i bostadsområdet? 

 

Bra  2 
Ganska bra / sådär 7 
Dåligt  2 
Vet inte  1 
 
Svarande 12 av 12   

Majoriteten (7 av 12) trivs okej eller sådär i bostadsområdet. Flera känner att det ligger för långt från 

centrum. Kollektivtrafiken till och från området är också ett problem. 

 
Lite avlägset. 

 

Skulle vilja att det var i stan, men det är som det är. Finns inte bussar här på helger och 
sånt. Skulle vilja ha närmare till saker. 

 

Jag trivs inte alls. Det är dåligt med busstider till Angered Centrum, måste ofta gå dit. 

 

Kaos, ligger "offside". 

 
 

 
Några beskriver området som lugnt och skönt. 

 
Har inte varit så mycket i området, men det är lugnt. 

 

Varit här ganska kort tid och bara upplevt vintern här. Kanske kan finnas lite större ytor 
för träning och rörelse.. Lugnt och skönt här. 
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Andra menar att Angered är ett problemområde, men att de trots det trivs bra i sin helhet. 
 

 
Det är som det är. Man får ta det man får. Angered är kanske inte det bästa stället, men jag 
gillar det ändå. 

 

För mig är Angered kriminalitet och knarkmarknad. Folk kan göra dåliga saker här. Trots 
det trivs jag rätt bra, hade varit jättebra om det inte var så stökigt. 
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Planering 
 

Har du gjort en genomförandeplan med personalen? 
 

Ja   8 
Nej (inte än) 3 
Delvis/ej klar 1 
 
Svarande 12 av 12  

Majoriteten (8 av 12) har gjort en genomförandeplan med personalen. Någons plan är påbörjad men 

inte klar, och några har inte gjort en genomförandeplan än.  
 

 
 
 

Den har inte blivit som den skulle vara. Var uppe i nåt annat just när vi skrev den 
som avbröt processen, så det har blivit lite halvdant. 

 

Nej, inte än. Vet inte om det ska göras. 

 

 

Om ja:  
 
a) har du fått vara med och bestämma vad som ska stå i planen? 

 
Ja 7 
Nej 0 
Delvis 1 
Minns inte 1 
 
Svarande 9 av 9 

Av de 9 som har en färdig eller nästan färdig genomförandeplan har majoriteten fått vara med och 

bestämma vad som ska stå i den. 

 

 

Ja, om det är något så pratar vi om det. Vi kan kommunicera med varandra om den. 

 
 
 
Någon hade dock velat ha mer inflytande över vad som ska stå i den. 

 
Ja, lite grann. Hade velat ha mer inflytande. 
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b) följer personalen planen? 
 
Ja  5 
Nej  0 
Vet inte (än)  4 
 
Svarande 9 av 9 

Av de 9 som har en färdig eller nästan färdig genomförandeplan upplever drygt häften (5 av 9) att 

personalen följer den. 

 
 
 

Ja, inte missat något alls. Jag blev själv överraskad. 

 
 
 
Knappt hälften (4 av 9) vet inte ännu eller är osäkra på om planen följs. 

 
Det vet jag inte, kan varken säga bu eller bä. Det blev lite luddigt med genomförandeplan, 
mål och målsättning har man lämnat lite öppet. Mådde inte så bra just då när jag skulle 
göra den, inte följt min medicinering helt. 

 

Jag vet inte riktigt. För tidigt att avgöra det. 

 

Vet inte, vi har inte gjort något speciellt. Vi har inte fått till tider för möte. Upplever att hen 
[personal] inte har försökt tillräckligt, behöver mer framförhållning och planera in det 
tidigare än vad som görs nu. 

 
 

 
 

Samarbetar personalen med dina kontakter i sjukvården, till exempel 
psykiatrin eller beroendevården, för att kunna hjälpa dig på bästa sätt? 

 
Ja   8 
Nej  1 
Vet inte / osäker  1 
Ej aktuellt   2  
 
Svarande 11 av 12  

Majoriteten (8 av 11) upplever att personalen samarbetar med kontakter i sjukvården. Framför allt är 

det personalen på boendet som lyfts fram som behjälplig i kontakten. 
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Ja. Varje halvår har vi ett möte. 

 

Ja, och det är viktigt att arbeta effektivt. När jag behöver tid hos socialkontor och läkare 
hjälper min kontaktperson mig. De påminner mig och är aktiva med att boka tider. 

 

Ja, personalen hjälper mig med kontakt med beroendemottagning och annat. 

 

Det funkar bra. Personalen här hjälper till med pappersarbete, ta fram telefonnummer, 
ibland ringa, förbereda, påminna och sånt, men det är jag som har det främsta ansvaret 
och kontakten. 

 
 
 
För några är inte frågan aktuell och en upplever att kontakten har försämrats sedan hen kom till 

boendet. 

 
Nej, de har gjort det jobbigare för mig. Inget bra samarbete, påhittade grejer som sägs till 
min läkare. Kände mig sjuk en gång […] blev inte trodd […] 
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Stödet 
 

Vad tycker du om personalen på boendet? 
 

Mycket bra  2 
Bra  6 
Ok  2 
Mindre bra  1 
 
Svarande 11 av 12 

En övervägande majoritet av respondenterna som svarat på frågan tycker bra (6 av 11) eller mycket 

bra (2 av 11) om personalen.  

 
Jättebra. Kan inte säga något ont om dem.  
 
Jag tänker inte så mycket på det, de gör sitt jobb.  
 
[…] Känns inte som de tycker om mig. Vissa är misstänksamma och snokar. De frågade inte 
hur jag mår. […] 
 
 

 
 

Vad är bra? 
 
Svarande 11 av 12  

 
Vänliga / trevliga (4) 
 

 
Lugna / toleranta (2) 

 
Ärliga 

 
Olika personligheter  
 

 
Påminner (3) 

 
Skjutsar (2) 

 
Hjälpsamma (5) 

 

 
Aktiva i sitt stöd (5) 

 
Gör sitt jobb (2) 

 

 
Jättenoga, jättetrevliga, trivs så jäkla bra med dom. Vi klickar verkligen, med varenda av 
dom. De är så pedagogiska och lugna, de har mycket tålamod. Jag älskar dom. De är ärliga, 
de säger vad de tycker men säger det med en otroligt fin och anpassad jargong. De fjäskar 
inte heller, de sköter sitt jobb. 
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Att de har olika personligheter. 
 
De kommer alltid med ett leende, de är alltid så vänliga. De accepterar ursäkter om man 
har gjort något dumt. Man får bo kvar här ändå, de skulle lika gärna kunnat kasta ut en.  
 
De hjälper mig att passa tider och påminna om viktiga möten. De har koll. 
 
De hjälper till, skjutsar till exempel till sjukvården och påminner om tider.  
 
Det går fort, sakligt, inga konstigheter, de är hjälpsamma med det mesta. De frågar vad 
man behöver hjälp med.  
 
Oftast när man säger till så gör de något åt det. Man får ett gensvar. 
 
 

 
 

Finns det något som kan bli bättre? 
 
Svarande 5 av 12  

Saker som respondenter tar upp som de tycker kan förbättras är bland annat: 

 

□ tilliten och förståelsen, vilket underlättas om personalen har egen erfarenhet av missbruk 

□ att vara tydlig i sin kommunikation 

□ att fråga hur hyresgäster mår 

□ utbudet av aktiviteter på boendet. Det önskas t ex promenader eller aktiviteter utifrån vad 

som tas upp på brukarrådet / husmötet (2) 

□ att iaktta försiktighet vid besök i lägenheter 

 
Folk som inte har haft ett missbruk själva kan inte jobba med missbrukare tycker jag. 
Personalen får lära sig att vi ljuger för dem. De har inte förståelsen för missbruk. De kan bli 
schystare om man behöver något och prata mer med en.  
 
De borde anordna fler aktiviteter och få igång oss lite mer. Exempelvis aktiviteter utifrån 
det vi har pratat om på brukarrådet. De kan sätta upp lappar med aktiviteter på 
anslagstavlan som man kan anmäla sig till. Även om inte många kommer kan de ändå 
göra det, till slut kanske fler får lust att delta. 
 
De kan vara lite mer tydliga och förklara saker. Man kommunicerar ju på olika sätt, men 
viktigt att budskapet når fram. 
 
Fråga hur man mår. De frågar inte hur jag mår. Inte klampa in. De måste knacka och 
fråga innan de gör det. Jag blir irriterad av det.  
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Mer aktiviteter för oss som bor här. Minst en gång i månaden, helst en gång i veckan. Till 
exempel promenader. De har tagit bort det på grund av corona så nu är många isolerade. 
 
Tänka på klienterna, boka in saker som man ber om och inte skjuta upp det. 
 
 

 
 
 

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

 
Ja   10 
Nej  1 
Vet inte / osäker 1 
 
Svarande 12 av 12  

En övervägande majoritet (10 av 12) får det stöd de behöver i vardagen. De synpunkter som gavs 

handlade om:  

 

□ betydelsen av egentid och att få vara ifred 

□ hur viktigt det är att regelbundet prata om tryggheten på boendet 

□ att påminna om möten i god tid i förväg 

□ att inte hjälpa för mycket 

 
Ja, känner mig jättetrygg på det viset. Man får skjuts. De pushar en på ett positivt sätt. De 
vet vad de gör, det är deras yrke, man märker att de vill hjälpa människor. De lever för det 
här, inte alla såklart, men de brinner för att hjälpa människor. 
 
Ja. Viktigt med egentid också så man kan koppla av. Även viktigt att prata om tryggheten 
på boendet. Att det tas upp regelbundet så alla kommer ihåg det och tänker till. 
 
Nej […] Min kontaktperson här säger fel datum och tider […]. Hen meddelar om möten för 
tätt inpå. 
 
Ja, kanske till och med för mycket ibland. Jag borde kanske vara mer självständig kan jag 
tycka själv. 
 
Ja det får jag säkert, men det är inte allt stöd som erbjuds som jag själv vill ha. 
 
Kan inte svara på eller uttrycka det.  
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Skulle du vilja att personalen hjälpte dig med något som du inte får hjälp med 
idag? 

 
Ja   2 
Nej  6  
Vet inte / osäker 2 
 
Svarande 10 av 12  

En övervägande majoritet av de som svarat på frågan (6 av 10) behöver inte mer hjälp än de redan 

får idag. 

 
Påverka personerna här mer, till exempel rapportera vidare till socialtjänsten så 
personerna kan bli redo att komma ut i samhället och redo för jobb. De gör sitt jobb bra, 
men de måste tänka på vilka de ger platserna på boendet till. 
 
Kanske mer hjälp med kontakt med sjukvård för [kroppslig sjukdom]. 
 
 

 
 

Kan du prata med personalen om hur du mår? 

 

Ja   9 
Delvis  2 
Svårt att öppna sig 1 
 
Svarande 12 av 12 

Majoriteten (9 av 12) upplever att de kan prata med personalen om hur de mår.  

 
Ja absolut. De förstår jättemycket. Om jag förklarar för dom att nån riktar sin energi mot 
mig och får mej att må dåligt så tror de på mig och ger mig råd, exempelvis att jag ska 
försöka att koppla bort det. Det betyder jättemycket att de tror på mig. Man känner att 
”shit de är verkligen här för min skull”, inte bara för att få en lön.  
 
De frågar hur jag mår idag, de bryr sig och ser mig. Jag är nöjd med den biten. 
 
 
Två svarar att de delvis kan det; för den ena handlar det om att hen inte alltid orkar öppna sig och för 

den andre att personalen lyssnar men gör inget åt det. 
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Både ja och nej. Ibland orkar jag inte, kan känna ett visst stressmoment för det och vill inte 
bli uttittad. Jag har börjat slappna av lite med det. 
 
De gör inget åt det, man kan dryfta det lite löst, eller så får man ta det med sin 
vårdkontakt. 
 
 
En respondent har svårt att öppna sig för andra.     

 
Jag brukar inte öppna mig så mycket. Är inte sådan som person. 
 
 

 
 

Tycker du att personalen stöttar dig tillräckligt med ditt missbruk? 
 
Ja   9 
Nej, för lite stöd 1 
Nej, för mycket stöd  1  
 
Svarande 11 av 12  

Majoriteten (9 av 11) tycker att personalen stöttar tillräckligt beträffande missbruk. Många av 

intervjusvaren handlar om respondentens syn på personalens stöttning med detta generellt sett för 

alla hyresgäster. Saker som lyfts fram är att personalen: 

 

□ ger stöd om man vill det (3)  

□ agerar om de uppmärksammar något som avviker 

□ dömer en inte vilket är skönt 

□ behöver mer förståelse kring missbruk 

□ behandlar hyresgäster olika beträffande missbruk på ett otillfredsställande sätt     

 
Har inget aktivt missbruk just nu, lite av och till, de gör sitt bästa för att finnas här. Skulle 
man vilja lägga av så hjälper de en vidare, så sett är det väldigt bra. 
 
I och med att vi bor på ett boende där man får vara påverkad så tror jag inte att de kan 
eller får göra mer insatser än vad de redan gör. De kan inte göra mer än att utgå ifrån sina 
arbetsuppgifter. 
 
De hjälper till med sprutbyte och att ha kontakt med olika enheter om man till exempel vill 
sluta med något. Man får inte missbruka i lägenheten, måste gå ut då. 
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Ja, men mer förståelse kring missbruk kanske behövs och att vi får våra behov uppfyllda. 
Det kan vara ett känsligt område och vi hanterar det olika. 
 
Ja, men de gör det inte rätt på. Om de ser något som oroar eller om man går för långt säger 
de ifrån. De frågar hur det går och hur det är. 
 
De har inte lagt sig i det överhuvudtaget. De kanske borde fråga mer om det, men 
samtidigt är det skönt att de inte dömer. 
 
Det är egentligen upp till oss själva. De gör inget om man själv inte säger något, men om 
man vill ha hjälp stöttar de. 
 

De behandlar alla olika, de är på mig mer om mitt missbruk än vissa andra. 
 
För mycket [stöd beträffande missbruk].  
 
 

 
 

Lägger de sig i för mycket eller för lite - eller är det bra som det är? 

 
För mycket  1 
För lite  1 
Lagom   9  
 
Svarande 11 av 12  

Majoriteten (9 av 11) av de som svarat på frågan tycker att personalen lägger sig i lagom mycket 

beträffande ens missbruk.  

 
De hjälper till när man behöver det. 
 
De lägger sig i för mycket. […] Tycker även de uppmuntrar till knark/sprutor genom att 
köra en till sprutbyte. 
 
Om det händer något allvarligt tar de det seriöst och säger något om det, men jag 
uppskattar att de inte dömer någon. Det är en bra balansgång. 
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Tycker du personalen har tillräckligt med kunskap för att kunna stötta dig på 
ett bra sätt? 

 
Ja   8 
Delvis   2  
Vet inte / osäker 2 
 
Svarande 12 av 12  

Majoriteten (8 av 12) tycker att personalen har tillräcklig kunskap för att kunna ge ett bra stöd. De 

som inte svarade ja gjorde det av lite olika anledningar. Det kunde handla om att man har varit på 

boendet för kort tid för att kunna bedöma det, att kunskapen skiljer sig mellan olika personal eller att 

man inte har någon bra kontakt med personalen.     

 
Ja. Mer fokus idag på hjälp än att vi blir granskade. Utvecklingen går åt rätt håll. 
 
Det tror jag nog, en del av dem i alla fall. Har inte pratat så djupgående med alla, men det 
känns att de har tillräckligt med kompetens. De lyssnar. 
 
Alla är inte på samma nivå. Vissa är bra och erfarna, men vissa är mindre bra. I det stora 
hela fungerar det bra. 
 
De är välinformerade. Hanterar det bra. 
 
 

 
 

Skulle du vilja att personalen hjälpte dig mer med din kroppsliga hälsa - till 
exempel med träning och kost? 

 

Ja 4 
Nej 7 
 
Svarande 11 av 12  

Majoriteten (7 av 11) av de som svarade på frågan tycker inte att det behövs mer stöd till den 

kroppsliga hälsan.  

 
Jag får världen bästa kost här […] Annars så tränar jag själv här hemma och går till 
gymmet. 
 
 
De som har svarat ja på frågan utgör en tredjedel (4 av 11) och önskar träning, antingen på boendet 

eller på någon anläggning.   



31 
 

 
Ja, de borde ha träningsrum här. Jag har tränat mycket förr. De borde ta hit en person som 
arbetar med friskvård så vi som bor här kan träna ihop, kanske morgonträning innan 
frukost. 
 
Jag skulle vilja börja träna. Skulle behöva skjuts till träningen. 
 

 
Två intervjusvar som kategoriserats som nej hamnar i gränslandet mellan ja och nej då 

respondenterna önskar mer aktiviteter, bland annat utflykter och fiske.  

 
Det är upp till var och en egentligen. Jag har inga direkta problem med det. Men mer 
aktivitet skulle jag vilja ha, fiska till exempel. 
 
Ja. Mera utflykter och så, har varit mindre sånt med corona. Vi hade mer utflykter förut. 
 

 
En respondent ser ett behov hos hyresgästerna att få mer hjälp med kost och sömn.  

 
Om man själv söker sådan hjälp får man stöd med det, men om man inte säger något själv 
gör de inget åt det. Det skulle kunna bli bättre och att de försöker hjälpa mer, just nu gör 
de inte så mycket med det. Många till exempel sover och äter inte, då kan personalen 
behöva vara mer aktiva och uppmärksamma det. 
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Återkoppling 
 

Om det skulle uppstå problem på boendet, känner du då att du hade kunnat 
ta upp det med personalen? 
 

Ja   10 
Kanske / beror på 1 
Vet inte / osäker 1 
 
Svarande 12 av 12 

Majoriteten (10 av 12) känner att de kan prata med personalen om det uppstår problem på boendet. 

 
Ja, och det sade de själva när jag kom hit också. 
 
Beror på vad det är. Jag har gjort det, men de har inte gjort något åt det. (…)  
 
Nja, jag lägger det åt sidan, gör det oftast, så får det vänta och bero, det brukar lösa sig 
självt till slut. Jo, kan prata med dom. 
 
Jag brukar inte göra det, så vet inte. 
 
 

 
 

Om du skulle få problem med personalen på boendet, känner du då att du 
hade kunnat ta upp det med någon? 

 

Ja   9 
Vet inte / osäker 3 
 
Svarande 12 av 12  

En övervägande majoritet (9 av 12)  känner att det har någon att vända sig till om det skulle inträffa 

problem med någon i personalen. Hälften (5 av 9) hade vänt sig till någon annan i personalen, t ex sin 

kontaktperson. Två hade pratat med boendechefen. En hade vänt sig till sin vårdkontakt. Flera hade 

dessutom pratat med grannar eller vänner.  

 
Ja, det kan jag. Jag skulle vända mig till min kontaktman eller någon annan som jag 
känner förtroende för just den dagen.  
 
Lite si och så. Nja, man får smälta det problemet då. 
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En respondent efterfrågar någon man kan vända sig till som inte har en koppling till boendet.   

 
Det har inte hänt för mig. Det är svårt, jag vet inte vem enhetschefen är än. Vill helst inte 
prata med personens kollega, men i värsta fall gör jag det. Det borde finnas någon som 
man kan lita på och prata med och som kan prata med olika typer av folk, likt en psykolog. 
Borde finnas någon mer ”utomstående” som inte är en i personalen på samma sätt. 
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Avslutningsvis 
 

Har du förslag och idéer på hur boendet skulle kunna bli ännu bättre? 
 
Svarande 9 av 12   

Nio respondenter uttrycker önskemål, förslag och synpunkter som kan delas in i följande kategorier: 

 
□ Ordning och trygghet 

Önskemål om att missbruket minskar på boendet; att boendet bemannas av personal dygnet 

runt; att ha tätare vaktnärvaro; att personalen har bättre uppsyn över besökare och i högre 

grad motverkar stök t ex dörrknackningar. Upplevelse av att besöksregler är otydliga och att 

de ändras kontinuerligt. (4) 

 

□ Aktiviteter 

Önskemål om att motivera hyresgäster att aktivera sig; om fler aktiviteter där man kan prata 

med varandra; om att bygga ut för fritidsaktiviteter utomhus t ex bollplan och boulebana. (3) 

 

□ Bli mer resursstark  

Förslag om striktare krav på underhåll i lägenheterna med syfte att öka hyresgästernas 

färdigheter; om att ge hyresgäster bättre förutsättningar i samhället genom att ge dem 

verktyg och teknik för kommunikation. (2)  

 

□ Stöd och bemötande 

Önskemål om att personal är lyhörd och öppen inför erfarenheter och perspektiv som de 

själva inte har; om mer engagemang från personalen. (2) 

 

□ Mat   

Önskemål om att variera frukostgröten; att det erbjuds mer mat. (2) 

 

□ Övrigt 

Förslag om att utöka boendet och att förbättra möjligheterna att flytta till ett ordinärt 

boende. 

Önskemål om att tillsammans hjälpas åt att se till att allas klockor stämmer.  

 
Godare gröt på morgonen. Vi får tråkig havregrynsgröt, vore gott med risgrynsgröt också. 
(…) Det är viktigt att de behandlar det vi säger med respekt även om de inte själva tror på 
det, man ska kunna prata om känsliga saker utan att någon dömer en. 
 
Utöka boendet och öka möjligheterna till att flyttas till ett ”vanligt boende” sedan. Arbeta 
mer med det. Tider – att klockor stämmer överens med varandra så alla har koll på tiden. 
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Hjälpas åt med detta. Att vi får verktyg och teknik för att kunna kommunicera bra med 
varandra. Mobil och dator är väldigt viktigt i dagens samhälle så man inte blir isolerad.  
 
Minska knarket, det missbrukas för mycket på boendet nu. 
 
Dygnet runt-personal här för att hålla ordning istället för väktare som det är nu. Kommer 
otillåtna gäster så fort personalen lämnar för dagen. Regler om besök ändras hela tiden. 
Ena dagen säger de si, andra dagen säger de så. Vet inte riktigt hur det fungerar, men finns 
säkert en logisk förklaring. 
 
Mer aktiviteter, finns utrymme för förbättringar där. Finns tomma platser [kring 
bostadshusen] som kan förbättras. Mer aktiviteter där vi kan prata med varandra. Tätare 
närvaro av vakter. Personalen borde ha mer koll på folk och gäster som kommer hit och 
kan skapa problem ibland, dörrknackningar till exempel. 
 
Mer mat. Mer engagemang från personalen. 
 
Vi brukar spela minigolf, gå på bio och fika efteråt. Stopp på aktiviteter nu p g a corona, 
men förhoppningsvis gäller det bara halva eller hela året ut. Det mesta finns på boendet, 
inget speciellt som jag känner behöver fixas. Jag tar upp det när det uppstår något. 
 
Att personalen går ut med striktare krav på underhåll i lägenheterna. Så att man utvecklas 
i sitt boende. Man lär sig hur det är att leva i lägenhet. En avsaknad för många, helt 
plötsligt står de där, och det händer ingenting. 
 
Större fritidsområde och få folk att börja aktivera sig mer. Finns säkert plats för att bygga 
en bollplan, boulebana eller något annat. 
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Resultatöversikt 
 
I brukarrevisionen deltog 12 personer, vilket innebär fler än hälften av boendets hyresgäster. 
Intervjumaterialet kan ge goda indikationer på vad som fungerar bra och vad som kan förbättras.       
   
Följande intervjufrågor har markerats gröna. Svaren antyder ett tillfredställande förhållande.  
 

 Känner du dig trygg och säker på ditt boende? 

 Hur trivs du  i de gemensamma utrymmena på boendet?   

 Har du gjort en genomförandeplan med personalen? 

 Har du fått vara med och bestämma vad som ska stå i [genomförande]planen? 

 Samarbetar personalen med dina kontakter i sjukvården, till exempel psykiatrin eller 
beroendevården, för att kunna hjälpa dig på bästa sätt? 

 Vad tycker du om personalen på boendet? 

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

 Skulle du vilja att personalen hjälpte dig med något som du inte får hjälp med idag? 

 Kan du prata med personalen om hur du mår? 

 Tycker du att personalen stöttar dig tillräckligt med ditt missbruk? 

 Lägger de sig i för mycket eller för lite [i missbruket] - eller är det bra som det är? 

 Tycker du personalen har tillräckligt med kunskap för att kunna stötta dig på ett bra sätt? 

 Om det skulle uppstå problem på boendet, känner du då att du hade kunnat ta upp det med 
personalen? 

 Om du skulle få problem med personalen på boendet, känner du då att du hade kunnat ta 
upp det med någon? 

 

Följande intervjufrågor har markerats gula. Svaren antyder ett delvis bristfälligt förhållande.  

 

 Hur trivs du på boendet? 

 Hur trivs du med de andra hyresgästerna på boendet? 

 Hur trivs du i bostadsområdet? 

 Följer personalen [genomförande]planen? 

 Skulle du vilja att personalen hjälpte dig mer med din kroppsliga hälsa - till exempel med 
träning och kost? 

 

Följande intervjufrågor har markerats röda. Svaren antyder ett bristfälligt förhållande.  

 

 Har du tillräckligt med fritidsaktiviteter? 

 Skulle du vilja ha fler vänner eller träffa mer folk? 

 Brukar du besöka något aktivitetshus, träffpunkt, förening eller annan mötesplats där du 

träffar andra med psykisk ohälsa? 

 Om nej eller delvis: Skulle du vilja det [besöka en mötesplats]? 

 Har du någon formell sysselsättning så som arbete, studier eller praktik? 

 Om nej: Behöver du hjälp med att ordna det [sysselsättning]?  
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Diskussion 
 

Utifrån respondenternas svar har styrkor och utvecklingsmöjligheter identifierats. Här följer några 

som vi bedömer som särskilt viktiga. 

 

Styrkor 

Övervägande delen av intervjufrågorna blev gröna, däribland de allra viktigaste; personalens 

bemötande och kompetens samt om man får det stöd som man behöver i vardagen.  

 

Personalen 

På frågan om vad som är bra med boendet lyfter hälften av intervjupersonerna fram personalen. När 

vi frågar vad man tycker om personalen svarar de allra flesta bra eller mycket bra. Personalen 

beskrivs som vänliga, hjälpsamma och aktiva med sitt stöd.  

 

En respondent uttrycker det såhär: 

 

Det går fort, sakligt, inga konstigheter, de är hjälpsamma med det mesta. De frågar vad 

man behöver hjälp med.  

 

…en annan såhär: 

 

De pushar en på ett positivt sätt. De vet vad de gör, det är deras yrke, man märker att de 

vill hjälpa människor. De lever för det här, inte alla såklart, men de brinner för att hjälpa 

människor.  

 

Ärlighet lyfts fram som en värdefull egenskap:             

 

[…]De är ärliga, de säger vad de tycker men säger det med en otroligt fin och anpassad 

jargong. De fjäskar inte heller, de sköter sitt jobb. 

 

En respondent understryker vikten av att någon tror på ens förmåga:  

 

[…]Det betyder jättemycket att de tror på mig. Man känner att ”shit de är verkligen här för 

min skull”, inte bara för att få en lön. 

 

Stödet 

De allra flesta får det stöd som de behöver i vardagen och har inga ytterligare saker de vill ha hjälp 

med. Likaså är det inga problem att prata med personalen om hur man mår. De flesta känner sig 

trygga och säkra på boendet över lag. Om det skulle uppstå problem på boendet eller med någon i 
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personalen går det att återkoppla det till personalen.  

 

Dessutom tycker de flesta att personalen har hittat en bra balans mellan att stötta och låta en vara 

ifred med sitt missbruk, vilket följande intervjucitat illustrerar: 

 

Om det händer något allvarligt tar de det seriöst och säger något om det, men jag 

uppskattar att de inte dömer någon. Det är en bra balansgång. 

 

Och de som vill lämna sitt bruk/missbruk erbjuds hjälp: 

 

Har inget aktivt missbruk just nu, lite av och till, de gör sitt bästa för att finnas här. Skulle 

man vilja lägga av så hjälper de en vidare, så sett är det väldigt bra. 

 

Utvecklingsmöjligheter 

Det som inte blev grönt handlar om den generella trivseln på boendet, om stöd till den kroppsliga 

hälsan, följandet av genomförandeplanen och om hyresgästernas aktiviteter i sina liv. Det som blev 

rött av detta var frågorna om aktiviteter, vilket de oftast blir i våra revisioner. Socialt umgänge, 

fritidsaktiviteter och sysselsättning är livsområden som många gånger är förknippade med 

svårigheter hos personer som har psykisk ohälsa / psykisk funktionsnedsättning.            

 

Trivsel: ordning och trygghet 

Mer än hälften (7 av 12) trivs okej, sådär eller dåligt på boendet. Det här beror på flera faktorer varav 

merparten rör brister i ordning och trygghet. Även om majoriteten känner sig trygga och säkra på 

boendet svarar 4 av 12 respondenter att de bara delvis känner så. Och 8 av 12 svarar att de trivs 

ganska bra, sådär eller dåligt med övriga hyresgäster.  

 

Situationer som återges i samband med den upplevda otrivseln knyter an till andra hyresgäster och 

till väktarna. Följande intervjucitat illustrerar detta (observera att en och samma respondent kan ha 

citerats flera gånger):  

 

Bland de andra hyresgästerna trivs jag inte. När personalen inte jobbar, kväll och natt, stör 

grannarna varandra.  

 

[…]men det knackas mycket på dörren och många nattliga besök hos andra som bor här. 

Det kan bli stökigt då. 

 

[…]men finns problem med vissa som försöker skrämma mig. 

 

[…]Men det har hänt att fönster blivit sönderslagna och folk har tagit sig in. 
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Det har hänt att man blir av med saker och att folk bråkar. När personal eller vakter är 

här känner jag mig trygg, men inte alltid annars. Inte 100 % trygg, kanske 80-90 %. 

 

En del vakter går bara rakt in i rummet utan att knacka. Vissa knackar, men andra gör det 

inte. Viktigt att ta hänsyn genom att knacka på, speciellt hos tjejer som kanske inte är fullt 

påklädda. 

 

Väktarna är här för korta tider på natten, då kan det vara stökigt. Vissa väktare knackar   

inte heller, har sagt till om det men inget har hänt. 

 

Sammanfattningsvis har det kunnat vara stökigt på kvällar och nätter, hyresgäster har blivit bestulna 

och det har inträffat lägenhetsinbrott. Vidare upplever man att det är för lite vaktbemanning kvällar 

och nätter, och det kan hända att vakter går in i lägenheter utan att knacka först. Följande 

förbättringsförslag lämnas i intervjuerna:  

 

□ Boendet bemannas av personal dygnet runt  

□ Tätare vaktnärvaro  

□ Att personal har bättre uppsyn över besökare och i högre grad motverkar stök t ex 

dörrknackningar 

□ Tydligare besöksregler (förslaget bygger på en synpunkt som en respondent hade) 

□ Plexiglas istället för glasrutor i lägenheterna  

 

Aktiviteter: umgänge, fritid och sysselsättning       

De här frågeområdena blev röda i revisionen då en övervägande majoritet inte är nöjda med hur det 

är i dagsläget. 8 av 12 respondenter har inte tillräckligt med socialt umgänge och en lika stor andel 

har inte tillräckligt med fritidsaktiviteter. 8 respondenter skulle vilja besöka mötesplatser för 

personer med psykisk ohälsa.  

 

Ingen av de intervjuade har arbete, studier eller praktik. 10 skulle vilja ha det, varav 6 behöver hjälp 

med att ordna det.  

 

Ett område som knyter an till aktiviteter är stödet till den kroppsliga hälsan. Denna fråga blev gul då 4 

av 12 uppgav att de skulle vilja ha mer stöd. Främst efterfrågades olika former av motion och träning.  

 

Beträffande aktiviteter gav respondenterna följande förbättringsförslag:  

 

□ Motivera hyresgästerna att aktivera sig 

□ Anordna aktiviteter där man kan prata med varandra 

□ Planera aktiviteter utifrån det som tagits upp på brukarrådet. Sätt upp lappar med aktiviteter 

på anslagstavlan som man kan anmäla sig till. Fortsätta att göra det även om inte många 

kommer, till slut kanske fler får lust att delta 
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□ Bygg för fritidsaktiviteter utomhus t ex bollplan, boulebana och växthus  

□ Spela minigolf, gå på bio, fika 

□ Utflykter, promenader, fiska 

□ Träningsrum på boendet 

□ Gemensam träning ledd av någon som arbetar med friskvård, kanske morgonträning innan 

frukost 

 

Övrigt 

Maten på boendet: önskemål om mer varierad frukost (t ex fler grötsorter) och generellt sett bättre 

mat.   

Gemensamma utrymmen: önskemål om utökade öppettider i daglokalen, inköp av smart-TV, nya 

möbler samt göra det mer hemtrevligt. Satsa mer på utemiljön med  lampor, belysning, grönska och 

ett växthus. 

Kroppslig hälsa: önskemål om att personalen är mer uppmärksam på och hjälper hyresgäster som 

inte sover och äter ordentligt.   

Återkoppling: önskemål om tillgång till en utomstående kontaktperson som hyresgästerna kan vända 

sig till och prata med om de skulle få problem med någon i personalen. 

Bostadsområdet: flera upplever att boendet ligger för långt från centrum. Kollektivtrafiken till och 

från området upplevs som ett problem då bussar inte går på helger och busstiderna är för få.     

 

Ta till sig det goda 

En övervägande del av undersökningens frågor har markerats gröna, däribland de om personalens 

bemötande och kompetens samt om själva stödet. Detta är oerhört viktiga områden i våra revisioner, 

och här gav respondenterna bra omdömen.  

Grattis - kom ihåg att ta till er det goda! 
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NSPHiG tipsar 
 

o Aktivitetskatalogen.se är en samlingssida för fritidsaktiviteter, verksamheter och stödinsatser 

för personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. 

 

o Peer Support på aktivitetshuset centrum - Betty ger personlig vägledning till aktiviteter. Hon 

har egen erfarenhet av psykisk ohälsa.  

 

o Friskvårdsklubben har ett fullspäckat veckoschema med sport- och friskvårdsaktiviteter som 

hålls på olika platser i staden, året runt. Det är en ideell verksamhet som drivs av personer 

med egen erfarenhet av psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Årsavgiften är 100 kronor. 

 

o Brukarföreningar som exempelvis ÅSS, RSMH, OCD-föreningen, IBIS och Attention. 

 

o Aktivitetshusen, och speciellt deras aktivitetsgrupper, kurser och vägledare. Vägledarna ger 

specialanpassat stöd till arbete, studier och sysselsättning.  

 

o Fontänhuset är en rehabiliteringsverksamhet som går ut på att sköta om ett hus och driva ett 

café med allt vad det innebär av arbete och social gemenskap. Handledare och medlemmar 

arbetar sida vid sida. Man bestämmer själv vad man vill arbeta med, hur ofta, när och med 

vem.  

 
o Hälsotek finns i flera av Göteborgs stadsdelar för personer som vill förbättra sin hälsa. De har 

bland annat grupper med fysisk träning, kurser, föredrag och hälsorådgivning. Det är gratis, 
öppet för vem som helst och alla aktiviteter är på dagtid. 

 

o Friluftsfrämjandet, Frivilligcentralen Oscar och andra ideella föreningar utan någon specifik 

koppling till psykisk ohälsa.  

 

 

 
 

  



42 
 

Hur går man vidare med revisionsresultatet?  
 

Efter vår rapportering av revisionsresultatet är det viktigt att:  

 

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

befattningshavare.  

 Ledning och personal diskuterar och prioriterar bland utvecklingsmöjligheterna.  

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

 Beslut om åtgärder tas, genomförs och kontrolleras noga initialt. 

 Revisionen följs upp längre fram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

  

Stort tack till alla respondenter som delade med sig av sina 

erfarenheter och synpunkter samt till personal och ledning på 

Rävebergsvägens boende som gjorde den här undersökningen 

möjlig! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


