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Inledning 

 

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

som bäst vet hur den fungerar för honom eller henne. Därför är det av avgörande betydelse att 

brukarnas synpunkter och erfarenheter tas tillvara - såväl för att ge brukarna inflytande som för att 

kunna utveckla och 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 på ett tydligt och konkret sätt vad som fungerar bra i verksamheten och 

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

ledning, personal och brukare.  

 

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

som en betydande tillgång i utförandet av brukarrevisionen. 

 

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

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

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

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

arbeta evidensbaserat.  

 

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

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

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

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

den bidra till både förståelse och utveckling av verksamheten.  

 

Brukarnas beroendeställning gentemot verksamhetspersonalen försvårar en öppen och ärlig dialog. 

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

                                                           
1 Välfärd och valfrihet? Socialstyrelsen 1999 

2    www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat  

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

rättvisande.  

 

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

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

förlängningen kan öka förtroendet för verksamheten. Om brukarrevisionen resulterar i att brukarnas 

förtroende för verksamheten ökar och att deras livssituation blir bättre får även personalen ett 

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

på hur viktig deras arbetsinsats är och vad brukarna värdesätter hos dem och i deras arbete.     

 

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

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

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

intervjuer till att sammanställa resultatet.  

 

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

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

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

 

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

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

livssituation. Denna speglingseffekt kan ha ett 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 

klarar av att lönearbeta. Det inspirerar och ger hopp.                  

 

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

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

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

ohälsa upp som en tillgång.   

 

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

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

fräsch blick” på verksamheten.   

 

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

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

att förändra detta. 

 

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

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

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

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

 

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

vara öppna och ärliga i sina svar. 

 

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

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

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

trovärdighet än om undersökningen görs av verksamheten själv.   

 

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

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

verksamheten. 

 

Viktiga ledstjärnor i våra revisionsarbeten 
 

 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 utfört brukarstyrda brukarrevisioner i Göteborgs stadsdelar på uppdrag av 

Göteborg stads Psykiatrisamordning. Brukarrevisioner görs bland annat på boenden, boendestöd, 

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

målet är att öka brukarinflytandet i dess verksamheter.  

 

Psykiatrisamordningen förmedlade kontakt mellan NSPHiG och enhetschef för Aktivitetshuset 

Centrum. Det inleddes ett samarbete kring att göra en brukarstyrd brukarrevision.  

 

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

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

 

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

verksamhet. Aktivitetshuset Centrum har uppskattningsvis 150 brukare. Hela denna grupp blev 

målgrupp för brukarrevision, och det var först till kvarn att anmäla sig till intervju. Målgruppen 

kommer i rapporten fortsättningsvis att refereras till som antingen brukare, respondenter eller 

intervjupersoner.   

 
Verksamhet 
Aktivitetshusen riktar sig till personer 18–65 år med psykisk ohälsa som söker stöd och vägledning till 

arbete, praktik eller studier, eller som vill ha struktur i sin vardag. Aktivitetshusen erbjuder social 

gemenskap, meningsfull sysselsättning, kurser och förberedande arbetsträning. Aktiviteterna är 

kostnadsfria och det behövs inget beslut från socialtjänsten för att få delta. Det finns fem 

aktivitetshus i Göteborg. 

 

Det som utmärker Aktivitetshuset Centrum är arbetsgruppen Rekvisita som tar emot beställningar 

utifrån, webbtidningen aspekt.nu, den brukarstyrda föreningen Aktivitetshusets Vänner, 

Sjukhuskyrkans samtalsgrupper och samarbetet med Friskvårdsklubben. Verksamheten har ett 

utbildningsutbud tillsammans med Folkuniversitetet med kurser i bland annat datakunskap, keramik, 

aktuell debatt och engelska. På huset arbetar en kamratstödjare med egen erfarenhet av psykisk 

ohälsa, en så kallad Peer Support, som ger vägledning och stöd till den som vill komma igång med 

någon fritidsaktivitet. Om man vill luncha eller fika finns det en matservering som erbjuder hemlagat 

till en lägre kostnad.    

 

Aktivitetshuset Centrum har uppskattningsvis 150 besökare. En vanlig dag besöks huset av 50-70 

personer. Huset har öppet 9-15:30 förutom tisdagar då det öppnar 12. Tisdagar och torsdagar har 

föreningen Aktivitetshusets Vänner sin verksamhet i husets lokaler och håller då öppet till 19.     
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Personalen består av 13-15 handledare, med utbildningsbakgrund som aktiveringspedagoger, 

arbetsterapeuter, socionomer, beteendevetare, mentalskötare och stödassistenter. Personalen 

arbetar utifrån ett återhämtningsinriktat förhållningssätt.   

 

Om man vill besöka Aktivitetshuset Centrum ringer man och bokar in ett nybesök. På nybesöket 

träffar man en handledare som informerar om verksamheten, och som tillsammans med en utforskar 

vad man vill göra. Det är en låg tröskel in, meningen är att det ska kännas lätt och inbjudande.  

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

olika sätt att intervjuas på, se under Genomförande. 

 

Intervjufrågorna ställs utifrån en intervjumall. Vid varje intervjutillfälle är det två brukarrevisorer 

närvarande, 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 till en rapport. Resultatet presenteras för ledning och 

personal genom en muntlig redogörelse av rapporten. Presentationen syftar till att inspirera till 

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

positiva feedback samt vetskapen om att ha uppnått sina verksamhetsmål. Rapporten läggs därefter 

ut på NSPHiG:s hemsida. Ett halvår senare görs ett återbesök för att följa upp hur verksamheten tagit 

till sig av revisionsresultatet.  

 

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

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

anhörigföreningar som utgör NSPHiG. Styrgruppen samordnar arbetet med brukarrevisionen och 

sammanställer revisionsrapporten.  

 

I styrgruppen ingick: 

 Jenny Ahto, projektsamordnare, NSPHiG. 

 Petter Piccinelli, projektsamordnare och administratör, NSPHiG. 

 
Referensgrupp 
Referensgruppen består av styrgrupp och verksamhetsledning. Referensgruppen fungerar som ett 

diskussionsforum och en mötesplats för dessa parter, där bland annat intervjumall och praktiska 

frågor diskuteras.  

 

 I denna referensgrupp ingick: 

 Jenny Ahto, projektsamordnare, NSPHiG. 

 Petter Piccinelli, projektsamordnare och administratör, NSPHIG. 

 Malin Lönegren Mikulic, enhetschef för Aktivitetshuset Centrum. 
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Brukarrevisorer  
De som genomför intervjuerna kallas för brukarrevisorer och har erfarenhet av psykisk ohälsa, 

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

anhörigföreningar. Revisorerna deltar dessutom i sammanställningen av intervjumaterialet genom 

att bidra med reflektioner, tankar och förslag. Samtliga brukarrevisorer har gått en utbildning hos 

NSPHiG i intervjuteknik och bemötande.  

 
Medverkande brukarrevisorer var Katarina Kasperson, Jaana Laitala, Mats Hällqvist, Karin 

Brunnström Algell, Mikael Kopimi Altemark, Petra Bryntesson, Mats Engelbrektsson, Irma-Helen 

Lorentzon, Jenny Ahto och Petter Piccinelli. 

 

Genomförande

 
 
Det första mötet med verksamheten ägde rum 27 augusti 2019 då NSPHiG träffade aktivitetshusets 

enhetschef för att informera om revisionen och planera dess genomförande.   

 

Nästa möte med verksamheten hölls 4 september. NSPHiG träffade då aktivitetshusets personal som 

informerades om revisionen.   

 

12 september deltog NSPHiG på ett av verksamhetens husmöten för att informera besökarna om 

brukarrevisionen. De som närvarade på mötet fick var sitt anmälningsmaterial. Resten av 

anmälningsmaterialet överlämnades till personalen som tog på sig uppgiften att dela ut till övriga 

besökare. De närmast följande veckorna besökte NSPHiG några av aktivitetshusets arbetsgrupper för 

att nå ut till så många som möjligt med information om att en brukarrevision skulle utföras.  

 

Anmälningsmaterialet innehöll en broschyr om brukarrevisionen, en anmälningsblankett, ett 

frankerat svarskuvert och ett informationsblad om NSPHiG:s patient- och brukarföreningar. Brukarna 

kunde välja att bli intervjuade på aktivitetshuset, hemma eller på telefon. I undantagsfall kunde man 

även besvara frågorna via enkät.    

 

Totalt deltog 23 respondenter i undersökningen, varav två svarade på frågorna via enkät. 

Intervjuerna hölls mellan 12 september - 14 oktober. Varje deltagare fick ett presentkort på 

livsmedel värde 100 kr som tack för sitt deltagande. 

 

Planering
Personal 

träff
Brukar 

träff
Intervju 
period

Samman 
ställning

Redo 
visning
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Efter intervjuperioden påbörjades analysarbete och rapportskrivande. Resultatet kommer att 

presenteras för ledning, personal och brukare. Därefter läggs revisionsrapporten upp på NSPHiG:s 

hemsida, fri för allmänheten att läsa.  

 

Ett uppföljningsmöte kommer att hållas med verksamheten hösten 2020.    
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Resultat 

 

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

intervjuerna. Intervjuerna innehöll följande frågeområden:  

 Bakgrundsfrågor 

 Lokaler 

 Trivsel  

 Aktiviteter 

 Information 

 Bemötande och stöttning 

 Problem och konflikter 

 Sammanfattning 

 

Observera att inte alla respondenter har svarat på alla frågor. Det innebär att resultatet 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 

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

 
RÖD blir frågan om intervjusvaren visar på ett bristfälligt förhållande.  

 
GUL blir frågan om intervjusvaren visar på ett delvis bristfälligt förhållande. 
    
GRÖN blir frågan om intervjusvaren visar på ett tillfredsställande förhållande. 
 
Frågorna åtföljs av utvecklingsförslag och intervjucitat. Utvecklingsförslag som baseras på flera 
respondenters intervjusvar utmärks med den här symbolen:                
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Bakgrundsfrågor 
 

ANTAL  

23 individer deltog i undersökningen; 21 st. via enskild intervju och 2 st. via enkät. 

 

ÅLDER  

Respondenternas åldrar presenterat i åldersspann: 

 

20 - 29 år  2 st.  

30 - 39 år  8 st.  

40 - 49 år  3 st. 

50 - 59 år  7 st. 

60 år +    3 st. 

 

KÖNSIDENTITET  

13 kvinnor och 10 män deltog i undersökningen.  

 

BESÖKSFREKVENS  

Respondenterna besöker aktivitetshuset i genomsnitt 3 dagar per vecka. 

 

BESÖKSPERIOD  

Antalet månader / år respondenterna besökt aktivitetshuset presenterat i tidsspann: 

 

0 - 11 mån 6 st.   

1 - 4 år 10 st. 

5 - 9 år 2 st. 

10 år + 3 st.  
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Lokaler 
 

1:1 Vad tycker du om lokalerna?  
 

Mycket bra: 6  
Bra: 11 
OK: 5  
Mindre bra: 1  
 
Svarande: 23 av 23  

Lokalerna upplevs av de flesta som bra eller mycket bra. 
 
Styrkor  
Det centrala läget. Lokalerna är rymliga, trivsamma och praktiska.  
 
Utvecklingsmöjligheter  

 Ventilation i musikrum, datasal och allmänutrymme  

 Belysning i rekvisita/textil  

 Lyhört, hörs mellan väggar. 

 Ljudisolering i musikrum. 

 Den korta trappan i uppgången försvårar för rörelsehindrade. Finns det en alternativ ingång? 

 Många smala korridorer: instängd känsla, svårt att hitta, besökare har blivit blockerade av 

andra.  

 Saknas tysta rum för vila och paus från intryck  

 Avskärmning för matsal och aktiviteter i allmänutrymmet. 

 

 
Förträffligt bra, avspänd atmosfär. Trångt om det är mycket folk, vid måltider till exempel, hög 
bullernivå. 
 
De är bra, fräscha och praktiska. 
 
De är jättefina, stora, toppen. Fantastiska mängder med möjligheter. 
 
Stora, luftiga och bra. 
 
Ingen hit, dålig luft och ljus. Det är ´modulkontor´, som gör att ljud hörs genom väggarna. Lokalernas 
placering är bra. Stor yta i kvadratmeter men inte effektivt, massa korridorer. 
 
Det stora bordet i fiket kan vara svårt för vissa att sitta vid, kan bli överväldigande. 
 
I de gemensamma utrymmena har man piffat till och målat om på ett bra sätt.  
 
Nåt är trasigt med belysningen, men trots att man har påpekat det har inget hänt på ett år. 
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Det är stort. Jag blev lite skrämd i början av den öppna planlösningen och alla människorna. Jag blir 
lätt stressad när det är mycket folk. 
 
De är okej, lite strömlinjeformade, lite myndighetskänsla över lokalerna. Men ändå en rätt skön 
inredningskänsla. Ljuset och ventilationen är inte den bästa, men har upplevt värre. Ljuset är skarpt 
och kallt.    
 
Anpassa lokalernas för verksamhetens syfte, för människor med psykisk ohälsa. Förbättra vad gäller 
lyhördhet, ska kunna prata ostört, kunna gå undan, att kunna ha viktiga samtal med till exempel FK 
och läkare. Varit bättre med större öppnare planlösning istället för många korridorer, smala 
utrymmen.   

 

 

 
1:2 Finns det något du skulle vilja förändra / förbättra? 
 
Svarande: 14 av 23 

Förslag 

 Rekvisita/textil: nya symaskiner, bättre belysning, höj- och sänkbara bord, större rum   

 Ett biljardbord. 

 Eget målarrum så man kan måla när man vill.  

 Större rum för yogan. 

 Ett mer professionellt kök.        

 

 
Miljön skulle kunna bli mer optimal, vi som går här behöver egentligen minsta möjliga motstånd för 
att ens ta oss hit. Slapp man trä om symaskinen tio gånger hade det varit mer givande. Hade önskat 
vi kunde ha höj- och sänkbara bord, bättre belysning, mer anpassat. Om det inte går att få loss 
pengar för detta för besökarna så kanske det hade gått via att de anställda har rätt till en bättre 
arbetsmiljö. 
 
Eventuellt lite större matsal. Om det går, reducera musikvolymen. Göra ett musikrum där man har 
hörlurar på sig. 
 
Kanske att matdelen skulle vara lite mer separat. Nu gör man allt på samma ställe; äter, syr, spelar 
kort. 
 
Nja inte så mycket. En del tycker att det är för lite soffor att sitta i men det finns inte så mycket plats 
så det är inte så mycket att göra. 
 
Jag skulle vilja att det var lite öppnare och ljusare. Lamporna i caféet hänger lite väl lång ner. 
Toaletterna är lite slitna. Det är långa korridorer med mycket dörrar, det kan vara svårt att hitta rätt 
som ny. 
 
Att det skulle gå att öppna fönstren. Rengöra anslagstavlan bättre. 
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2. Vad tycker du om öppettiderna? 
 

Bra: 19 
OK: 3 
 
Svarande 22 av 23  

De allra flesta tycker att öppettiderna är bra. 
 
Utvecklingsmöjligheter 

 Längre öppettider   

 Helgöppet  

 Spontanöppet när personal är upptagen t ex på tisdagsförmiddagar. 

 

 
Gärna ha öppet en halvdag på lördagar. Många är ensamma, ofta extra jobbigt på helger. 
 
Bra men kändes tidigt förut när de stänger 15.30. Kom hit först klockan 14 och då stängde de en 
stund senare. Sen visade det sig att Vännerna har kvällsöppet vilket jag inte visste om i början. 
Tisdagar är det stängt på förmiddagen. Var viktigt för mig i början att bibehålla rutin, att då veckan 
började med att förmiddagen var stängd blev inte bra. Det kan vara känsligt, kontinuitet är viktigt. 
Det skulle kunna vara öppet spontant när det är saker personalen ska iväg på. 
 
Varje gång är det som en kamp att ta sig dit överhuvudtaget, tidigt på dagen är kampen som värst. 
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Trivsel 
 

3. Hur trivs du på aktivitetshuset? 
 

Mycket bra: 7  
Bra: 16 
 
Svarande 23 av 23  

Alla trivs bra eller mycket bra på aktivitetshuset. 
 
Styrkor 
Trygg och bra atmosfär. En välkomnande stämning. Trevlig, kompetent och varm personal. Man får 
lov att vara sig själv. Prisvärd och god mat. Bra att man kan betala med Swish.   
 
Utvecklingsmöjligheter 

 Ännu mer kommunikation mellan handledare och besökare. 

 Ännu mer personalnärvaro i allmänutrymme för att sprida lugn.  

 Tydliggöra vem som är handledare samt vart var och en finns     

 

 
Väldigt bra, tacksam att det finns, trivs utmärkt. 
 
Något som är lite mindre bra är att personalen är mycket på sina kontor. Har de fått mer 
administration? Det verkar som om mycket ska rapporteras. Skulle gärna vilja ha mer kommunikation 
mellan personal och deltagare. Om nån vill låna pengar kan det bli konflikt. 
 
Jag trivs rätt så bra, 90 procent är bra. Vissa personer kommer med konstiga gliringar, det är 
naturligt att det blir så mellan folk. Man kan inte vara ”happy” jämt. Personalen säger till, inget 
käbbel. En gång var det en deltagare som frågade efter pengar jämt, personalen tog tag i detta. 
 
Jag trivs väldigt bra. Ibland blir det häftiga diskussioner om politik och ekonomi, frågor man kan tycka 
olika om, men för det mesta funkar det bra med nästan alla samtalsämnen.  
 
Fascinerande med variationen av människor här, och att så många blir hjälpta av att komma hit. 
 
Bra mat, (…) är lugn, en klippa, kan ta folk. Bra att man kan vara på samma ställe. 
 
Jag trivs väldigt bra. Det har varit väldigt bra för mig, det känns tryggt. Det är ´låga trösklar´. En 
förlåtande atmosfär. Personalen är bra, men det märks när någon är borta, då fungerar det sämre. I 
början var det lite svårt att veta vem som är handledare. Det kan vara svårt att hitta handledare 
ibland, det finns så många rum. 
 
Jag trivs jättebra, det gör jag verkligen. Otroligt fin personal. (…) är respektfull och ger oss eget 
ansvar. Hen stöttar deltagarna. Vi jobbar tillsammans och driver något ihop. Det finns möjlighet till 
terapi, kyrkan har präst och diakon här. Det är kärlek och respekt. 
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Uppskattar att handledarna har ett kösystem som gör att gruppen aldrig blir större än 6-7 personer, 
annars hade det varit svårare med trivseln både på grund av det sociala samspelet, men också 
storleken på lokalen vi sitter i. 
 
Det är go' stämning. Personalen är omtänksam, positiv. De ser och är observanta. Alla som är här är 
väldigt goa mot varann. 
 
Bra, jag gillar atmosfären i huset. Här samlas mycket kreativt folk. Bra att kunna sätta sig vid bordet 
utan press att behöva säga något. Alla vet att man kan må dåligt. 

 

 
 

4. Upplever du trivsel och gemenskap?  
 

Ja: 20  

Delvis: 2 
  
Svarande 22 av 23  

De allra flesta upplever trivsel och gemenskap med andra på aktivitetshuset. 
 
Utvecklingsmöjligheter 

 Fånga upp mer subtila saker som kan upplevas som besvärande t ex när personer pratar 

mycket utan att avläsa intresse, när personer är påträngande eller flirtar  

 Ännu mer inriktning på gemenskap kontra aktivering. 

 

 
Rätt så gott. Gott klimat. Men för mycket fokus på att fösa in deltagarna i aktiviteter. Vill även att 
fokus ska vara på ´gemenskapshus´. 
 
Det gör jag för det mesta. Jag trivs i den blandade skaran med olika åldrar. Tidigare i livet har jag haft 
svårt vara social med jämnåriga. 
 
Jag känner inte så många, jag sitter mycket för mig själv. Man kan inte tycka om alla. Det är viktigt 
att man respekterar varandra. Det är naturligt att det blir grupperingar, det ska vara ok att vara själv. 
 
Ja, de flesta är goa och glada. Det är en fin gemenskap. Handledarna hälsar alltid och är glada, de 
sitter och pratar med en. Jag mår bra där, jag får lugn och ro, och det är stillsamt. 
 
Annars bra. Ingen pratar om sjukdomar. Man hejar på varandra. Personal och deltagare bryr sig om 
varandra. 
 
Man kan vara olika, men vi har samma behov. Vi är hjälpta av att mötas i det. Att må skit är helt okej. 
 
Ja, jag är inte ute efter att få vänner utanför aktivitetshuset, vill hålla det härinne. Men hade jag velat 
ha det så hade jag kanske fått det. Vart jättemånga trevliga människor här. Det enda negativa är att 
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jag har svårt att säga ifrån, om nån vill ha kontakt med mig. Många tyr sig till mig, men jag vill ha lite 
distans. 
 
Tycker att det kan komma nya besökare och prata för mycket. De kollar inte av om man är 
intresserad. Har därför slutat gå i (…). Kan vara svårt att ta upp för att man kan dras in i konflikt. 

 

 
 

5. Vad betyder aktivitetshuset för dig i ditt liv? 
 
Svarande 21 av 23  

Så gott som alla berättar hur viktigt aktivitetshuset är för dem i deras liv. 
 
Styrkor 

 Social gemenskap.  

 Huset tillgodoser både behovet av struktur och behovet av att själv få välja hur mycket tid 
man är där.  

 Personlig utveckling.  

 Utlopp för kreativitet.  

 Social färdighetsträning.  

 Information om värdefulla insatser som t ex friskvård. 

 Tillverkning av saker som beställs ger mening och självkänsla.  

 Prisvärda kurser och luncher. 
 

 
Som ett andra hem. 
 
Det är väldigt tråkigt att sitta hemma. Det kan vara jobbigt med resor men när man väl är framme så 
blir man nöjd. 
 
Det betyder att jag fått bra rutiner jämfört med tidigare. Jag är vaken på dagarna och sover på 
nätterna. Jag har brutit min isolering. Nu är jag på väg vidare till jobb. 
 
Betyder oerhört mycket, har varit med om tuffa saker i livet, skulle bli tokig av att gå hemma.  
 
Kärlek, gemenskap, utveckling, möjlighet till information och att knyta kontakter. 
 
Aktivitetshuset är en stabil punkt i tillvaron och en social plattform, det är inte hälsosamt att bara 
umgås med släktingar. Här kan jag få utlopp för min kreativitet. När det gäller handledarna är det 
skillnad gentemot vårdställen där personal börjar och försvinner hela tiden. Här slipper man dra sitt 
livs historia om och om igen. Jag uppskattar att personalen är i samma ålder som gruppdeltagarna. 
Aktivitetshuset är ett bra ställe där jag kan växla mellan plugget och det sociala beroende på hur 
hälsan är under dagen. Jag gillar att prata med folk, här har alla något att komma med. På 
aktivitetshuset har man både väldigt öppet schema - ibland är jag där några timmar, ibland fem 
dagar i veckan - samtidigt som man får struktur.  
 
Det betyder mycket. Jag skulle vara helt isolerad annars. Det är viktigt att ha något att knyta an till. 
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Gökboet med kärlek. Man får öva på sociala situationer. Gränssättning, att det är okej att sätta 
gränser, det är inte så farligt. Okej vara här i vilket skick som helst. Man delar erfarenheter, är inte 
ensam i båten. 
 
Utan aktivitetshuset hade jag inte varit där jag är idag. Vården gav inget stöd, man hamnar i dåliga 
rutiner med risk att bli deprimerad. Personalen här är hjälpsamma. Fantastiskt att aktivitetshuset 
finns. Mänskliga samtal, mänskligt stöd, ´back to basic´. Hitta struktur och mening med tillvaron. 
Ovärderligt när vården inte funkar. 
 
Aktivitetshuset betyder väldigt mycket! En möjlighet att komma ut och inte bara vara inom mina 
egna fyra väggar. Att leva så är inte bra i längden. Det betyder så mycket att komma ut och få 
dagsljus och andra människor, delaktighet. Aktivitetshuset betyder rutin, att bli trött på ett normalt 
sätt, i ett sammanhang. Det liknar det liv som de som inte har psykisk ohälsa har. Folk väntar på en, 
undrar varför man inte kommer. Det betyder enormt mycket. Om jag inte kommit hit hade allt gått 
nedåt, och jag kan bli rädd för att tänka på hur det skulle kunna gått. 
 
En handledare hjälpte mig att komma i kontakt med ´Aktiv´ där vi har en sjukgymnast som hjälper oss 
att kommer igång fysiskt. Jag hade aldrig ens tittat efter något liknande själv. Gym hade kostat 
alldeles för mycket som sjukskriven. Genom aktivitetshuset får man mer kunskap om vad som finns, 
baserat på egna behov och önskningar. Fysisk aktivitet kände jag var väldigt viktigt! 
 
Det är något jag ser fram emot. Jag ska dit oavsett om det regnar. Jag har ett mål med det jag gör. 
Jag var lite skeptisk i början men det är jättepositivt. Jag får vara som jag är efter dagsformen. Jag 
behöver inte ta ansvar för alla andra utan jag kan koppla ifrån och be om hjälp. 
 
Betyder jättemycket, jag isolerar mig väldigt mycket. För min mentala hälsa. Hade jag inte haft det 
här så tror jag att jag hade besökt psykiatrin oftare. Bra med rutin och att man pressas lite, i och med 
att man ska hålla vissa tider. Det jag älskar är att jag känner trygghet i att ingen dömer mig här. 
Träffar jag vanliga ”friska” människor känner jag mig i ett kraftigt underläge. Sånt tar energi, det här 
ger energi. Viktigt att man träffas på samma nivå.   
 
Jag får en chans att mjukstarta lite med mitt liv på nytt, vilket är helt avgörande för mig. 
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Aktiviteter 
 

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

Ja: 9  
Nej: 14 
 
Svarande: 23 av 23  

Liknande mötesplatser som respondenter också besöker är Johanneskyrkan, Gyllenkroken, 
Aktivitetshuset Väster, IBIS, Fontänhuset, Frivilligcentralen Oscar och Kulturhuset Kåken.   
 
Anledningar till att respondenter inte besöker andra liknande mötesplatser förutom att man inte 
känner behov av det: det känns läskigt; det är för långt dit; man har inte råd med busskort.  
 

 
Gick tidigare till Fountain house, men där var det mer fokus på fysiska insatser vilket var för 
ansträngande, det passade inte med mina symtom.  

 

 
 

7:1 Hur upplever du de aktiviteter som du deltar i på aktivitetshuset?  
 
Mycket bra: 11  
Bra: 11 
OK: 1 
 
Svarande: 23 av 23  

Så gott som alla har en positiv upplevelse av aktiviteterna. Hälften tycker att de är mycket bra. 
 
Styrkor 

 Flera kurser och gruppaktiviteter lyfts fram som mycket bra. Lärarna och ledarna upplevs 

som kompetenta och proffsiga.      

 Ingen journalföring. 

 Bra träning inför arbetslivet. 

 Tillåtande för att göra fel och göra om. 

 Genomtänkt matchning mellan handledare och aktivitet. 

  
Utvecklingsmöjligheter 

 Respondenter kan uppleva att vissa gruppdeltagare inte når upp till samma prestationsnivå 

som övriga vilket kan skapa frustration. Hur hitta balans mellan att vara tillåtande och ställa 

krav på prestation?   
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 Kurser tillåter inte personer i pensionsålder. 

 Ibland alltför svåra beställningsuppdrag.  

 Längre tid när Unga-Vuxna-gruppen är ute och gör saker. 

 Folkuniversitetskurserna blir snabbt uppbokade. 

 Fler former av arbetsträning t ex tidningsarbete även för äldre än unga vuxna.  

 Tillåtelse att göra klart saker i efterhand om man t ex blir sjuk.  

 Höra efter hur besökare vill ta emot information. Önskemål om overhead/powerpoint och 

skriftlig information när saker lärs ut. 

 Använd snickeriet och ha en aktivitetsgrupp där, gärna med en inhyrd lärare   

 

 
Jag kan prata mest om köket. Det är stimulerande och roligt. Vi har roligt ihop när vi lagar mat. Det 
är roligt att baka och få positiv feedback, att folk tycker det man bakar är gott. Kurserna som jag gick 
i måleri och data var bra. 
 
Handledarna är måna om alla ska känna sig välkomna, till exempel om någon i en studiecirkel inte 
hänger med, och då kan jag bli frustrerad över att man kanske inte säger till, men jag förstår också 
att alla ska kunna vara med, och att frustrationen kan bero på min funktionsnedsättning. 
 
Positivt, kreativt, att vara del i en process. Att få ett uppdrag med utrymme att själv välja tyg, färg 
och så vidare - fria händer. Det är skönt, att det är för min skull, ingen tidspress. Att inte pressa 
deltagare är a och o. Det är tillåtet göra fel och göra om, och handledaren har kunskaperna att ge 
stöd om man behöver det. 
 
De som tas med i gruppen ska ha en vilja att ´röra sig framåt´, det kan påverka trivseln om någon inte 
riktigt är på det sättet, särskilt eftersom arbetsgruppens syfte just är arbetsträning och att man 
arbetar i ett team. Det är dåligt att folk som inte vill gör förbättring i sig själva eller ta nästa steg får 
vara kvar i gruppen. Även om det är svårt att säga åt någon att inte vara med, så önskar jag kanske 
en begränsad tid att vara med, med utvärdering under tiden, att någon frågar en hur man känner, 
om man verkligen kommer framåt? Efter ett år kanske man inte skulle kunna fortsätta i så fall. 
 
Att gå till aktivitetshuset och upplägget på aktiviteten ger också självkänsla. Bra att det är uppdrag - 
man syr inte ihop något som inte betyder något. Det bidrar till en känsla av stolthet. Det är saker som 
kommer till användning. 
 
Det är lite svårt att komma med i vissa kurser som hålls av Folkuniversitetet. Vissa blir snabbt 
uppbokade, som till exempel keramik. Skulle vara bra med fler kurstillfällen. 
 
Det är bra för mig att inte behöva tänka så mycket, vilket annars tar mycket energi, man gör en 
uppgift i taget och får hjälp och guidning hela tiden. Kul med något praktiskt och som blir något 
färdigt till kund. Kommer inte på något mindre bra. 
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7:2 Om något är mindre bra: hur skulle du vilja att det var?  
 
Svarande 13 av 23  

 
Mer blandade grupper avseendes kön och ålder. Att deltagarna möts i samma intresse. Att ljudnivån 
sänks, ha mer regler och att personalen säger ifrån på ett bra sätt, alla mår bra av tydlighet.  
 
Att man i aktivitetsgrupperna till exempel använder overhead/powerpoint-bilder och får 
beskrivningar i skrift.  
 
Det kan vara viktigt att inte ha två beställningar samtidigt. 
 
Att verksamheten får bidrag för att kunna göra resor och för att inte behöva korta ner kurser. 
 
Lokalernas utformning påverkar aktiviteterna. Det är lyhört, många smala korridorer, luften och 
ljuset är inte optimalt.  
 
Utrustningen i musiken är okej men jag skulle vilja ha bättre gitarrer.  
 
Jag skulle vilja ha en till öppen textil. Tiden nu krockar med keramikkursen. 
 
Det enda är att jag hade önskat att det kunde vara tre istället för två timmar de gånger vi är ute. 
Tenderar till att bli ont om tid ute. 
 
Det jag gör i arbetsträningen är inte nåt jag sysslat med tidigare, det är förknippat med lite 
svårigheter. Om det fanns lite mer olika former av arbetsträning så skulle det vara bra. Nu är det 
tidningen, rekvisitagruppen, möbeltapetseringen, textilgruppen. Ville först vara med i tidningen, men 
den riktar sig till yngre personer än mig.  
 
Man kan alltid önska sig att det fanns fler handledare, över lag över hela aktivitetshuset, så att man 
alltid har nån att fråga och få vägledning av. 
 
Tydliggöra syftet i Aspekt, det är förvisso nåt vi redan diskuterar, men gärna en arbetsbeskrivning. 
 
Det finns ett helt underbart snickeri längst in, som jag upplever som väldigt underutnyttjat. Det känns 
riktigt illa att inte detta utrymme används mer. En stor resurs som bara står.   

 

 
 

8. Finns det några aktiviteter som du saknar på aktivitetshuset?  
 
Svarande 17 av 23  

 Slöjd/snickeri  

 Teater  

 Skrivarkurs 
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 Matlagning  

 Bokcirkel 

 Mobilanvändning (t ex fota och lägga upp på nätet).  

 Mer föreläsningar.  

 Fler typer av underhållning.   

 Fotografering.  

 Externa aktiviteter: bio/teater/resor. 

 Tysta meditativa stunder.  

 Bildarbete, gärna skissning.  

 Bokcirkel.  

 Filmklubb.   

 

 
Nej, det finns lite av allt. De flesta jag träffar verkar nöjda. 
 
Hörde att man fiskade ihop tidigare, sen försvann den aktiviteten. Kanske aktiviteter utanför huset, 
som gå på bio och teater ihop. 
 
Mer föreläsningar och olika typer av underhållning. 
 
Bra om det fanns en handledare i snickeriet. Skulle kunna hyra in en som i keramiken. Först måste 
man börja våga i snickeriet, sen kommer skapandet. Snickeriet används inte effektivt. Fantastiskt med 
ett snickeri i centrala Göteborg. Även bra för att träna på obekväma ljud. Stärkande för 
självförtroendet. Killar ska ofta hjälpa till, kan bli härskartekniker, mycket tyckande, vissa kan då dra 
sig för att vara där. Också av den anledningen bra med en handledare. Tjejer kan också snickra!  
 
På grön rehab hade vi tysta kvartar och meditation på morgonen, hade man haft det på 
aktivitetshuset hade det passat mina individuella behov. Kanske kunde man ha det i kyrkodelen. 
Tända ljus, sitta och varva ner? 
 

 
 

9. Kan du vara med och påverka vilka aktiviteter som finns på aktivitetshuset?  
 

Ja: 15 
Delvis/osäker: 4 
   
Svarande 19 av 23  

De flesta upplever att de har ett visst inflytande över vilka aktiviteter som finns på aktivitetshuset 
genom att prata med handledarna, delta på husmöten och lämna idéer i förslagslådan. 
 
Utvecklingsmöjligheter 

 Tydlighet kring varför förslag nekas och vad som är aktivitetshusets uppdrag.   
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Vid förslag använder de ibland argument att det inte hör till uppdraget. Vill förstå och vill ha tydligt 
vad som hör till uppdraget. 
 
Finns tillräckligt, har föreslagit aktiviteter. 
 

 
 

10. Kan du vara med och påverka det ni gör i de aktiviteter som du deltar i?   
 

Ja: 21  
Osäker: 1     
 
Svarande 22 av 23  

Så gott som alla upplever att de har ett inflytande i de aktiviteter de deltar i.  
 

 
Har man en rolig idé så är allt välkommet. Det finns mycket utrymme för förslag. 
 
Ja det känner jag, handledarna pushar och uppmuntrar. 
 

 

11:1 Skulle du vilja ha arbete, praktik, studier eller någon annan 
sysselsättning? 

 
Ja: 20 
Nej: 2 
 
Svarande 22 av 23  

De allra flesta skulle vilja ha arbete/studier. Många ser aktivitetshuset som ett första steg dit. Några 
av de sysselsättningar respondenterna är intresserade av: halvtid som Peer Support; handledare på 
aktivitetshus; universitetsstudier; kurs på Folkuniversitet; ett hantverksyrke; fysioterapeut eller 
arbetsterapeut.    
 

 
Min högsta önskan är att få tillräcklig ork att komma tillbaka till arbete och ett normalt liv, så arbete 
absolut. Det är bara min ork som inte finns ännu. 
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11:2 Vad behöver du för att bli redo för det?  
 
Svarande: 15 av 23  

 
Göras i samförstånd med läkare och Försäkringskassan. Känna att jag klarar av det, ha 
självförtroende, att det är relevanta arbetsuppgifter, att få stöd och uppmuntran. Hade önskat ett 
team runtomkring mig som förstår. 
 
Jag behöver mer ork och att mina fysiska symtom minskar. Skulle även behöva hjälpmedel. Jag kan 
må sämre hemma, saker blir inte gjorda på samma sätt. Här kan jag sitta i lugn och ro, men också 
växla mellan det sociala och att arbeta med studierna. 
 
Går på sjukgymnastik just nu. Bara att gå på aktivitetshuset, få rutiner, hoppas jag ska hjälpa mig att 
senare komma ut. Har även fått insatser i psykiatrin, men det har inte hjälpt. Om nåt har hjälpt så är 
det att komma hit till aktivitetshuset.  
 

 
 

11:3 Vet du vart du kan vända dig för att få hjälp med detta?  
 

Ja: 14   
Nej: 3 
 
Svarande 17 av 23  

De flesta vet vart de kan vända sig. Flera nämner vägledarna på aktivitetshusen.   
 
Utvecklingsmöjligheter 
Hur ser tillgången till arbetsspecialister ut? Har man rätt att få stödet flera gånger?  
 

 
Nej skulle vilja få mer stöttning i det. Är rädd om min sjukersättning, det är en viktig grund.  
 
Jag har inget förtroende för AF och FK. Saknar förtroende för myndigheter. Man behöver söka sig till 
rätt sammanhang. 
 
Andra gången man blir sjukskriven prioriteras man inte lika mycket som första. Får inte tillgång till 
arbetscoachning. Känns diskriminerande. Aktivitetshusen borde både satsa på de som ska vara där 
hela livet och de som ska ut i arbetslivet sedan.   
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Information 
 

12. Får du tillräcklig information om vad som händer och sker på 
aktivitetshuset?  
 

Ja: 21 
Nej: 2 
 
Svarande 23 av 23  

De allra flesta upplever att de får tillräckligt med information.  
 
Utvecklingsmöjligheter 

 En digital informationskanal som kan få ut information snabbt  

 Nyhetsbrev på mail  

 Tydliggörande hur länge man får gå på aktivitetshuset. 

 Inte alla känner till Vännerna och deras aktiviteter 

 Får man ett informationsmaterial vid nybesöket?  

 

 
Det får jag. Antingen genom att se på anslagstavlan eller genom att prata med personalen. Jag 
upplever att jag får full information. 
 
Ja, vi har husmöten, men jag har inte varit med så mycket. Jag vet att det har klagats en del om att 
det inte kommer ut information. 
 
Bättre informationsflöde om veckorna. Ha en informationskanal som når ut till alla, använd sociala 
medier. Om det är stängt, när det är öppet i sömnaden, få ut information snabbt om att den som gör 
lunch är sjuk så vi kan ta med oss mat. Även för att ge peppning. 
 
Det var jättebra introduktionsinformation om vad som erbjöds, med betänketid och så. Fick möjlighet 
fundera vad som passade mig. 
 
Nej, men det kanske hänger på mej. Det finns en stor anslagstavla men det hänger på att en är där 
och läser varje dag. Det händer flera gånger att aktiviteter är strukna med kort varsel och det får jag 
inte reda på om jag inte tittar på anslagstavlan. Jag kan inte heller vara med på morgonmötena för 
då blir mina dagar för långa. 
 
Ja vi har möte varje morgon och genomgång på rekvisitan. Räcker, annars blir det för mycket. 
Behöver hålla min takt. Vila mellan varven. 
 
Nej jag kan missa vissa saker ibland. Jag tycker det är svårt att få information. De kunde sätta upp 
affischer om det är något nytt, till exempel nån workshop. 
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13. Tycker du att informationen förmedlas på ett för dig bra sätt?  
 

Ja: 18 
Nej: 2      
 
Svarande 20 av 23  
De flesta tycker att informationen förmedlas på ett bra sätt. 
 
Utvecklingsmöjligheter 

 Mikrofon på husmöten.  

 Anslagstavlan kan vara rörig. 

 Få en utskrift av schemat för arbetsgrupp. 

 SMS-utskick vid inställda aktiviteter.  

 

 
Har problem med hörseln, sitter nära på möten, skulle vilja att de använde mikrofon. 
 
Jo det är tydligt och det fungerar. 
 
Jag skulle uppskatta att information om till exempel inställda aktiviteter skickas ut på sms så att jag 
inte behöver åka hela vägen från (…) i onödan. 
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Bemötande och stöttning 
 

14. Hur upplever du handledarnas bemötande?  
 

Mycket bra: 12 
Bra: 10   
 
Svarande 22 av 23  

Alla upplever att handledarna har ett gott bemötande. Mer än hälften tycker det är mycket bra.  
 
Styrkor 
Handledarna anpassar sitt bemötande utefter person och behov. De är observanta på att även 
besökare som är självgående, och därför inte tar/får lika mycket uppmärksamhet, ändå följs upp.  
 

 
Positiva, vänliga, kärleksfulla, det finns en bra uppföljning med chefen, pedagogisk struktur, 
professionellt. 
 
Jättefint! Jag har inte hunnit prata med alla än. Jag är i en nyförälskelseperiod.  
 
Topp tio. Jag har haft kontakt med flera handledare. 
 
Jättefint och ibland tufft när det behövs vilket är bra. Det är bra här, kan bryta ihop och sen må bra.  
 
Handledarna skulle kanske kunna fånga upp människor att vara med i en grupp.  
 
Väldigt, väldigt fint bemötande och stöttande för min del, respektfullt.  
 
Handledaren 'ställer om sig' när det krävs ett annat bemötande för att möta någon annans behov, 
viktigt när man har väldigt blandade grupper med olika typer av ohälsa. 
 
De är väldigt jordnära, behagliga och mjuka. Men jag blir lite osäker på deras roll om de bara ska 
vara där som en deltagare. I början var jag jätteosäker på vem som var personal och vem som var 
deltagare för det märktes ingen skillnad. 
 
Jag är väldigt självgående, jag gör det jag behöver. Handledaren märker inte av mig så mycket. Men 
handledaren stämmer av med mig när hen märker att andra har fått mer uppmärksamhet. 
 
Jättebra, de försöker engagera en. De pratar med en på ett öppet sätt. Varit väldigt gemytliga, 
bemöter väl. 
 
Socialt kompetenta, intresserade, tar sig tid för en. 
 
(…) får en verkligen att känna sig välkommen i gruppen och att ens arbete är viktigt. 
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15:1 Upplever du att handledarna har tillräcklig kunskap om hur du fungerar 
för att kunna stötta dig på ett bra sätt?  
 

Ja: 19 
Delvis: 1       
 
Svarande 20 av 23  

De allra flesta upplever att handledarna har tillräckligt med kunskap för att kunna ge ett bra 
bemötande. 
 
Styrkor 

 Flera ställer det uppskattade stödet som de får på aktivitetshuset i kontrast till deras mindre 

goda erfarenheter i psykiatrin.  

 Kontinuitet - handledarna finns kvar.  

 Flera berättar att handledarna är skickliga på att sätta gränser och markera när besökare 

beter sig på ett icke önskvärt sätt.  

 Man behöver inte berätta om sig själv om man inte vill.    

 

 
Ja verkligen. De har en struktur. Jag visar vänlighet och tacksamhet tillbaka. Det är en guldgruva som 
har räddat mitt liv. Viktig verksamhet för att motverka ensamhet. 
 
De stöttar mig betydligt mer än övriga vården. Sättet man relaterar är mer vänskapligt från 
handledarna. Inom vården byts läkare och psykiatriker ut väldigt ofta. Har jag tur träffar jag en sån 
en gång per år. Nedskärningar, folk slutar för de inte orkar. 
 
De har rätt goda kunskaper. Det är svårt att sätta sig in i vissa saker när man inte har egen 
erfarenhet. Vissa saker kan vara svåra att förstå, de förstår mig till 99 procent.  
 
De har väldigt bra förståelse. De är snabba med att markera sånt som inte är okej. Man får inte ta ut 
sitt dåliga mående på andra. Man måste hålla inne med vad man tycker och tänker. 
 
Ja, de verkar kunniga, konstnärliga. De har olika utbildning, kompletterar varandra. Bra att de 
kommer ihåg våra namn. 
 
Jag berättar inget om mig själv. Det är skönt att bara få vara utan krav. 
 
Ja som till exempel när jag vid ett tillfälle helt glömde av hur man (…) och jag fick avsluta och gå hem. 
Dagen efter frågade min handledare om jag ville prata om det. Hen hade sett vad som hänt. 
 
Man pratar inte så mycket om sådana saker, hur man mår. Vi hade ett samtal första gången jag kom 
hit. Jag tycker det hade varit bra med ett uppföljningssamtal. (…) i (…) frågar hur jag mår och 
engagerar sig. 
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16:1 Upplever du att handledarna ger dig det stöd du behöver när du deltar i 
aktiviteter?  
 

Ja: 22 
 
Svarande 22 av 23  

Så gott som alla upplever att de får tillräckligt med stöd i aktiviteterna. 
 
Styrkor 
Handledarnas lyhördhet och inkännande lyfts fram, de tar hänsyn till vad besökaren faktiskt klarar av.  
En respondent jämför med erfarenheter av boendestöd som misstolkat begränsningar och ställt för 
höga krav.  
 

Utvecklingsmöjligheter 

 Fler handledare så att stödet fördelas mer jämt i gruppen   

 Nybörjar- och fortsättningsgrupp då flera är ovana.   

 

 
Ibland vore det skönt om det fanns en till handledare, även om vi inte är så många i vår grupp. Kan 
uppleva att tiden går mer till vissa än andra, och då frågar jag en annan deltagare, som kanske 
belastas mer än den orkar egentligen. Det påverkar sedan mig.  
 
Ja, det tycker jag. De lyssnar när jag frågar hur jag ska göra. Det är ganska många i grupperna och 
många är ovana. Det hade varit bra med en nybörjar- och en fortsättningsgrupp i exempelvis textil 
och keramik. 
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Problem och konflikter 
 

17:1 Känner du att du kan prata med handledarna om problem som uppstår 
på aktivitetshuset?  
 

Ja: 16  
Delvis/osäker: 5 
 
Svarande 21 av 23 

De flesta upplever att de kan prata med handledarna om problem på aktivitetshuset. 
 

 
Ja det kan man göra, personalen märker direkt, de har satt upp lappar om uppförande. 
 
Ja, jag har tagit upp en del problem och de tog sig tid att sätta sig ner och lyssna. Handledarna har 
ofta tid att prata. Jag försöker även ha en dialog själv med den det berör. 
 

 
 

17:2 Om inte: hur kommer det sig?  
 

Svarande: 5 av 5  

 
Det drar jag mig för. 
 
Vet egentligen att jag kan det men har ändå undvikit att göra det. Vet inte vilka konsekvenserna blir 
om jag gör det. 
 
Kan bli illa omtyckt om de sen pratar med den personen. Kan bli ovänner. Har lärt mig hur vissa är, 
lärt mig att inte bry mig om det. 
 
Jag vill skydda de som är där, så blir svårt att ta upp. Mitt boendestöd tycker att jag ska strunta i det. 
Jag är rädd för att bli arg på hen. Andra deltagare säger till hen. 
 
Svårt att se att det skulle gå att göra något om man stör sig på folk. Behöver framförallt göra något 
när besökare pratar för mycket. Kan inte se hur det skulle kunna hjälpa mig. 
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18. Upplever du att handledarna tar tag i problem och konflikter som 
uppstår?  
 

Ja: 16 
Vet inte/osäker: 2 
 
Svarande 18 av 23  

De flesta upplever att handledarna tar tag i problem som uppstår. 
 
Utvecklingsmöjligheter 

 Uppmärksamma subtila beteenden där personer kan vara påträngande   
 

 
Ja. De är väldigt snälla, ibland för snälla. Vill väl inte skrämma bort människor, men det går att säga 
till om saker på ett värdigt sätt utan att skrämma bort. Viktigt att inte någon tar för mycket plats, har 
dålig attityd eller skapar konflikt genom att vilja låna pengar och inte visa hänsyn. Människor mår bra 
av ´tuff kärlek´, att bli tillsagd på ett värdigt sätt. 
 
Ja, i alla fall utifrån vad jag sett. Det kan vara när jag själv varit för hård i en diskussion eller så. 
 
Det har hänt att personal har brutit av när jag pratat, då kanske jag har talat för mycket, men det 
beror lite på mina spänningar. Har svårt att sitta still, så det är förståeligt. Det gör liksom ont inuti att 
inte delta då. 
 
En del ´får spel´, är högljudda, personalen är duktiga på att hantera det. Men de kan bli bättre på att 
upptäcka det subtila och otydliga. Finns en som är fixerad vid mig där, har inte vågat säga ifrån. Det 
påverkar mig att vilja gå dit. 
 
Som besökare kan det vara svårt att hantera människor som är påträngande. Sånt kan göra att 
någon inte kommer hit. 
 
Personal är alltid ute någonstans, det känns tryggt. När det varit konflikt har handledarna varit ute 
och tagit hand om det. 
 
Ja, det tycker jag. Vissa är tydligare i sin gränssättning. Det var en som petade i maten med fingrarna 
och då sa en från köket ifrån men sen gjorde personen det igen. Svårt att veta vad man ska göra i en 
sån situation. 
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Sammanfattning 
 
 

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

Ja: 23  
 
Svarande 23 av 23  

Alla är nöjda med Aktivitetshuset Centrum och skulle rekommendera det till andra. Många önskar att 
fler kände till aktivitetshusen och att information om dem spreds bättre inom vård och socialtjänst. 
 

 
Ja verkligen - jag skulle ha tjatat! Det har bara varit positivt för mig nämligen. Ett stort privilegium att 
få tillgång till en del som är jätteviktig för tillfrisknandet. Om den biten togs bort då kan jag bli rädd 
för hur illa det hade kunnat bli. Helt avgörande för min fortsättning. 
 
Ja det skulle jag. Dels eftersom man får jobba med händerna, göra något praktiskt. Man ser att man 
skapar något, det tror jag är viktigt. Och så är det öppet, prestationsfritt. Ens egen takt, inget ansvar. 
Det finns möjlighet att välja hur mycket man vill vara här, det blir på ens egna villkor. 
 

 
 

20. Sammanfattningsvis, hur hade du förändrat aktivitetshuset om du fick 
önska fritt?  
 
Svarande: 20 av 23   

Några av de förslag som gavs: 
 

 Lära känna personalen genom en resa eller utflykt.  

 Mer välplanerade lokaler med plats för avskildhet och privata samtal.  

 Mindfullness/meditation.  

 Mer personal.  

 Fler synliga handledare i matservering.   

 Utökade öppettider.  

 Arbetsgrupp som lagar saker på aktivitetshuset.  

 Ett hemlagat vegetariskt alternativ varje dag.  

 Integrerad verksamhet med döva. 
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Mer gemenskapshus. Lördagsöppet 10-13, fast göra det enkelt utan matservering. Folk får i så fall 
värma sin egen mat eller ta med egen fika, och plocka ordning efter sig. 
 
Skulle vara trevligt om lokalerna var fräschare. 
 
Jag tycker det är tidigt att stänga 15:30, jag skulle vilja ha det öppet till 17. Kanske helgöppet.  
Gärna göra saker ihop med handledarna, exempelvis en resa. En helg för att lära känna varandra, 
personal och brukare. 
 
Resor är så roligt! Göra dagsutflykter. 
 
Mer planerade rum utifrån sysslor. Kunna dra sig undan i lokalerna, sitta ostört och prata om det 
behövs. Allt vill jag inte prata om så att andra hör. Ytan finns men den är inte så effektiv. Ha 
kontinuerliga mindfullness-övningar, bra sätt att slappna av på och sträcka ut kroppen. Man skulle 
kunna ha det i anslutning till fika eller lunch. Nyttigt att lugna ner sitt inre. Lära sig stänga ute och 
landa. 
 
Om det gick hade det varit bra om maten var ännu billigare. 
 
Stor bioskärm, biljardbord, teatergrupp. 
 
Mer personal, utökade öppettider, bättre utrustning är mycket viktigt. Absolut utöka verksamheten, 
och informera fler att den finns. 
 
Skulle vara jättebra om man kunde ha en liten arbetsgrupp som ser till att ordna saker i huset. 
 
Det enda är lokalerna. Lite mer avskärmade ytor för den som har det behovet. Kanske att skärma av 
hantverkscaféet. Det känns också som att det är många rum som står tomma och outnyttjade. 
 
Jag skulle vilja ha mer material till måleri och mer utrymme för måleri. Musikrummet skulle jag vilja 
ha ljudisolerat och bättre luftkonditionering där. Ibland kommer folk och klagar för att de störs av ljud 
från musikrummet. 
 
En utopi, jag vet, men hade önskat ett sådant här ställe som var öppet dygnet runt alla dagar. Fast å 
andra sidan så ska allt ställas mot att psykiatrin belastas allt hårdare. Om det så hade varit öppet till 
22 hade det varit jättebra, många mår dåligt särskilt på kvällen när det mörknar. Bra avlastning för 
psykiatrin. 
 
Fler handledare. Ibland i vissa situationer, att ha synliga handledare, tänker mest i det allmänna 
utrymmet, när det blir lite extra stökigt där man äter skulle det vara bra att ha nån som lugnar 
situationen med sin närvaro.  
 
Man känner till på ett ungefär vilka som är handledare. Finns en bild i entrén, och man vet det kanske 
sedan innan. Kanske hade varit en bra idé med namnbrickor. Ibland blir man hänvisad att fråga den 
och den, så vet man inte riktigt, speciellt som ny. Då får man titta på bilderna, men man lär sig med 
tiden.    
 
Hade gjort det mer tydligt att det även är till för personer som är där en begränsad del av sitt liv. Det 
domineras för mycket av de som varit där flera år. Vore bra om de kan lösa problemet med folk som 
pratar för mycket. 
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Mer aktiviteter och utnyttjande av det fina snickeriet. Ett eller två tysta rum för meditation, finns en 
massa förråd som skulle kunna utnyttjas för detta. 
 

 
 

21. Något annat du vill tillägga?  
 

Svarande 5 av 23 

 
Hade önskat att det var igång även på sommaren, hade räckt att det var öppet 1-2 gånger i veckan. 
Att vara där jag känner mig hemma, där jag är van. Alternativt få stöd i att vara på ett annat 
aktivitetshus. 
 
Ibland är det svårt att skilja vem som är brukare och handledare här, vilket jag upplever som positivt. 
Det blir en god kontakt med alla. 
 
Viktigt att inte kapa ens sociala liv och vänskaper man byggt upp via aktivitetshusen den dag man 
fyller 65 år. 
 
Jag tycker det är viktigt vid nybesök att personalen frågar om man vill ha stöttning och vilken typ. Att 
man får information om regler och aktiviteter, och blir tillfrågad om man vill vara med i någon 
arbetsgrupp. Det är lätt att man blir lite deprimerad när man kommer till ett aktivitetshus och har 
fått sjukersättning och inser att man är sjuk. Man måste engagera sig lite själv. 
 
Jag anser att man bör ha tillgång till aktivitetshus, det måste finnas något för oss som inte ligger inne 
jämt på sjukhus. 
 
De får säga till politikerna att inte dra ner på kurser. Det skapar oro. Jag vill kunna protestera, men 
svårt att börja själv. Man skulle till exempel kunna göra en namninsamling. 
 
Jag önskar att det fanns bättre information om aktivitetshus och brukarföreningar inom vården och 
socialtjänsten.  
 
Fick vänta nästan 8 månader på att få den här platsen, det var lite jobbigt. 
 
Väldigt viktig verksamhet som jag hoppas kommer finnas kvar! 
 
Är tacksam för att jag får arbetsträna på tapetverkstan. 
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Diskussion 

 
I brukarrevisionen av Aktivitetshuset Centrum deltog 23 respondenter, vilket ger ett mycket bra 
underlag för att få en uppfattning om kvaliteten i verksamheten och för att kunna utveckla den.      
 
Samtliga intervjufrågor har markerats gröna. Grönt innebär att svaren för samtliga intervjufrågor 
visar på ett tillfredställande förhållande. Resultatet kan med andra ord inte bli bättre.   
 
Revisionsresultatet visar att respondenterna:  
 

 är nöjda med lokalerna och öppettiderna.  

 upplever trivsel och gemenskap.  

 tycker om aktiviteterna. 

 har inflytande över aktiviteterna. 

 vet hur de kan få hjälp till arbete/studier. 

 får tillräcklig information om aktivitetshuset. 

 kan ta till sig informationen. 

 tycker att handledarna har ett gott bemötande. 

 tycker att handledarna är kompetenta. 

 får tillräcklig stöttning i aktiviteterna. 

 kan ta upp problem på huset med handledarna. 

 tycker att handledarna tar tag i problem. 

 
Samtidigt har flera utvecklingsmöjligheter identifierats, nedan följer några som vi bedömer som 

särskilt viktiga. De baserar sig dels på intervjusvar och dels på brukarrevisorernas egna observationer 

och reflektioner. Ytterligare förslag/synpunkter finns i resultatdelen. 

 

Lokaler och utrustning 

 Ventilation i musikrum, datasal och allmänutrymme.  

 Belysningen.  

 Tysta rum för vila och paus från intryck.  

 Rekvisita/textil: nya symaskiner, bättre belysning, höj- och sänkbara bord, större rum.   

 Eget målarrum så man kan måla när man vill. 

 Frän lukt i trapphuset.  

 

Handledare 

 Utöka personalnärvaro i allmänutrymme för att sprida lugn.  

 Tydliggöra vem som är handledare samt vart var och en finns. 

 Fånga upp mer subtila saker som kan upplevas som besvärande t ex när personer pratar 

mycket utan att avläsa intresse, när personer är påträngande eller flirtar.  

 Respondenter kan uppleva att vissa gruppdeltagare inte når upp till samma prestationsnivå 

som övriga vilket kan skapa frustration. Hur hitta balans mellan att vara tillåtande och ställa 

krav på prestation? 
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Aktiviteter 

 Hur ser tillgången till arbetsspecialister ut? Har man rätt att få stödet flera gånger?  

 Fler former av arbetsträning t ex tidningsarbete även för äldre än unga vuxna.  

 Använd snickeriet och ha en aktivitetsgrupp där. 

 Arbetsgrupp som lagar saker på aktivitetshuset.  

 Teatergrupp. 

 Kurs för användande av mobil, internetbank och viktiga appar. 

 Hälsodisken på Hisingen har övningar i mindfullnes 30 min varje torsdag. Går det att använda 

sig av dem? Kanske kan de eller Hälsodisken Centrum ha aktivitet på huset? 

 

Information 

 En digital informationskanal som kan få ut information snabbt t ex Facebook.  

 Inte alla känner till Vännerna och deras aktiviteter.  

 SMS-utskick vid inställda aktiviteter. 

 

Organisation 

 Möjlighet att vidga målgrupp till att omfatta personer över 65 år? Finns det en planering för 

personer som närmar sig pensionsåldern? 
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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. 

 

 

Ett hjärtligt tack till alla respondenter som delade med sig av sina erfarenheter 

och synpunkter, och till personal och ledning på Aktivitetshuset Centrum som 

gjorde den här undersökningen möjlig!  
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


