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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 verksamhetschef för Gyllenkrokens 

Kultur- och aktivitetshus. 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. Gyllenkrokens Kultur- och aktivitetshus har uppskattningsvis 100 - 140 besökare. 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 besökare, brukare, 

respondenter eller intervjupersoner.   

 
Verksamhet 
Stiftelsen Gyllenkroken har funnits sedan 1989 och driver allt sedan dess ett flertal verksamheter för 

personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och deras anhöriga. De olika 

verksamheterna finansieras av offentliga medel. Organisationen har sammanlagt 32 fasta tjänster 

och ett tiotal vikarier.   

 

Stiftelsens kultur- och aktivitetshus ligger på Garverigatan vid Svingeln. Verksamhetens inriktning är 

kultur och hälsa. Här finns också Café Koopen, Gyllingen som är en barn- och ungdomsverksamhet 

samt ett korttidsboende. Stiftelsen driver dessutom två gruppbostäder som ligger på Fräntorpsgatan 

och Hagforsgatan i östra Göteborg.  

 

Gyllenkrokens personal arbetar utefter principerna i begreppet KASAM - Känslan Av Sammanhang. 

KASAM innebär att individen förstår sin omgivning, hanterar de resurser som finns och upplever 

meningsfullhet i tillvaron. 

 

Kultur- och aktivitetshuset erbjuder personer med psykisk ohälsa social gemenskap, meningsfull 

sysselsättning, arbetsträning, rehabilitering och praktik. Utbudet består dels av betalkurser i 

samarbete med ABF, dels av kostnadsfria gruppaktiviteter. För att delta behövs inget 

myndighetsbeslut eller medlemskap. Det finns heller inga krav på introduktionsträff. Är man 18 år 

och uppåt är det bara att dyka upp.  
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Kultur- och aktivitetshuset har uppskattningsvis 100 - 140 besökare. Här arbetar 6 handledare med 

olika yrkesbakgrund såsom socionom, konstnär, möbelsnickare och musiklärare. Exempel på 

aktiviteter är konstskola, silversmide, datakunskap, skrivande och musikverkstad. Tisdagar och 

onsdagar är det kvällsöppet. Onsdagskvällar har man olika teman - bland annat fri scen och 

kulturafton.   

 

I entréplanet på kultur- och aktivitetshuset ligger kafét som lagar mat från grunden. Varje helgfri 

vardag serveras lunch mellan klockan 12 - 13. Smörgåsar, kakor och dryck finns att köpa under dagen. 

Kafét fungerar även som en träffpunkt där besökare kan umgås med varandra och personal. Kafét 

drivs av ”Café Koopen” som är ett av Göteborgs äldsta sociala arbetskooperativ. Föreningen består av 

kooperatörer som tillsammans med handledare planerar och driver verksamheten. 

 

 

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 ut på 

NSPHiG:s hemsida. Ett halvår senare görs ett återbesök för att ta reda på hur verksamheten upplevt 

revisionsarbetet och om det lett till några positiva förändringar.   

 

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

personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. 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.  
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I denna referensgrupp ingick: 

 Jenny Ahto, projektsamordnare, NSPHiG. 

 Petter Piccinelli, projektsamordnare och administratör, NSPHIG. 

 Claudia Deifel, ansvarig handledare på aktivitetshuset. 

 Emma Vento, verksamhetschef för aktivitetshuset.   

 

Brukarrevisorer  
De som utför intervjuerna kallas för brukarrevisorer. Brukarrevisorerna har egen erfarenhet av 

psykisk ohälsa, antingen för egen del eller som anhörig. Flera är medlemmar i NSPHiG:s föreningar. 

Revisorerna bidrar även till rapportsammanställningen genom att dela med sig av sina reflektioner 

och förslag. Samtliga revisorer har utbildats av NSPHiG i intervjuteknik och bemötande.  

 

Medverkande revisorer i föreliggande brukarrevision är Katarina Kasperson, Jaana Laitala, Mats 

Hällqvist, Karin Brunnström, Kira Ekblad, Mikael Altemark, Petra Bryntesson, Mats Engelbrektsson, 

Jenny Ahto och Petter Piccinelli. 

 

Genomförande

 
 
Det första mötet med verksamheten äger rum 16 augusti 2019 då NSPHiG träffar Claudia Deifel, 

handledaransvarig för kultur- och aktivitetshuset i syfte att informera om revisionen och planera dess 

genomförande.    

 

Nästa möte med verksamheten hålls 17 september. NSPHiG träffar då aktivitetshusets personal som 

informeras om revisionen.   

 

11 oktober deltar NSPHiG på ett av verksamhetens husmöten för att informera besökarna. 

Anmälningsmaterial delas ut till de som efterfrågar det. Resterande anmälningsmaterial överlämnas 

till personalen som tar på sig uppgiften att dela ut till flest möjliga besökare. Även affischer med 

information om undersökningen sätts upp i lokalerna. 

 

Anmälningsmaterialet innehåller en folder om brukarrevisionen, en anmälningsblankett, ett 

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

väljer mellan att bli intervjuade i en lokal på aktivitetshuset, hemma eller på telefon. I undantagsfall 

går det även bra att besvara frågorna via enkät.    

Planering
Personal 

träff
Brukar 

träff
Intervju 
period

Samman 
ställning

Redo 
visning
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Totalt intervjuas 22 besökare, 21 via enskild intervju och 1 via enkät. Intervjuerna hålls mellan 11 

oktober och 26 november. Varje deltagare får ett presentkort på livsmedel värde 100 kr som tack för 

sitt deltagande. 

 

Efter intervjuperioden sammanställer projektsamordnarna intervjumaterialet till en rapport. 

Resultatet kommer att presenteras för ledning, personal och brukare. Därefter läggs 

revisionsrapporten upp på NSPHiG:s hemsida, fri för allmänheten att läsa.  

 

Hösten 2020 kommer NSPHiG göra ett återbesök för att följa upp hur verksamheten påverkats av 

revisionsarbetet och hur resultatet använts.       
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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 

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 utvecklingsmöjligheter och intervjucitat. Utvecklingsmöjligheter som baseras på 
flera respondenters intervjusvar utmärks med den här symbolen:                
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Bakgrundsfrågor 
 
ANTAL  

22 individer deltog i undersökningen; 21 via enskild intervju och 1 via enkät. 

 
ÅLDER  

Respondenternas åldrar: 

20 - 29 år 2 

30 - 39 år  2  

40 - 49 år  3 

50 - 59 år  9 

60 år +    6  

 
KÖNSIDENTITET  

13 kvinnor och 9 män deltog i undersökningen.  

 
BESÖKSFREKVENS  

5 dagar/vecka  9 2 dagar/vecka  3 

4 dagar/vecka  2 1 dag/vecka  2 

3 dagar/vecka  4 

 

Respondenterna besöker aktivitetshuset i genomsnitt 3,5 dagar per vecka. De flesta kommer varje 

dag (20 av 22 svarande). 

 
TID PER BESÖK 

8 tim. 1 4 tim. 7 1 tim. 2       

6 tim. 2 3 tim. 2 

5 tim. 2 2 tim. 3 

 

Respondenterna stannar i genomsnitt 3,5 timmar per besök. De flesta stannar 4 timmar (19 av 22 

svarande). 

 
BESÖKSPERIOD   

Antalet år respondenterna besökt aktivitetshuset (19 av 22 svarande): 

 

0 - 11 mån  4 

1 - 4 år  5 

5 - 9 år  6 

10 år +  4    
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Lokaler 
 

1:1 Vad tycker du om lokalerna?  
 

Mycket bra: 8      
Bra: 7 
Blandat: 7  
 
Svarande: 22 av 22  

Lokalerna upplevs av de flesta som bra eller mycket bra. En tredjedel har ett blandat intryck av 
lokalerna.  
 
Styrkor  

 Vacker, historisk byggnad. 

 Välskött trädgård. 

 Centralt läge. 

 Hiss finns.  

 Öppna utrymmen, inga låsta dörrar. 
 
Utvecklingsmöjligheter  

 Trånga utrymmen; bland annat matsal, kök och snickeri. 

 Växla lokaler för målerikurs och silversmide. 

 Renovera och måla inomhus, fräscha upp toaletterna.  

 Innetemperatur; kan bli kallt och dragigt på vintern.  

 Utrymmen för avskildhet, ro och vila.  

 Ett rum för fysisk träning, exempelvis med redskap och motionscykel.    

 
Inget att klaga på. Jättebra, jättefina. Har eget omklädningsrum och dusch. Huset är från 1700-talet, 
historiskt hus.  
 
Trevliga. Gamla hus, men lite trångt. Gammelfräscha. 
 
Väldigt bra, ändamålsenliga. Det är hemtrevligt att komma hit. Varit kvinnofängelse och 
barnbördshus. Bevarat det gamla. De förbättrar ständigt lokalerna, är optimerat. Vackert med 
rosorna mot den gula fasaden. Tillgängligt, centralt. Gjort det bästa som går med dom. 
 
Det är blandat. Jag älskar arkitekturen och gillar inredningen. Men husen är gamla, kalla och dragiga. 
 
De är bra. Finns hiss till tredje våningen, det är bra. Trevlig inredning och växter. Mycket fin konst och 
luftigt. 
 
Bra. Gillar fria utrymmen. Samlingsplats i caféet. Att det är tillträde överallt och inga stängda dörrar 
för personalutrymmen. 
 
Jättefint, vackert hus men det behöver rustas upp. 
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Gillar att de bevarat mycket. Tycker om det gamla i huset, som är K-märkt. Det är ett välskött hus. 
 
Älskar dom, jättebra, mysiga. Det gamla, härliga, får ej röra det gamla. Trevliga. 
 
Personligen tycker jag man skall försöka fräscha till dem, lite mer färg. Trång matsal, svårt att sätta 
sig vid bordet, behövs att man kan sitta lite mer enskilt.  
 
Charmiga men behöver renoveras. Inredningen är många gånger fin, och det finns vackra blommor, 
men det behöver målas om och nednötta möbler behöver bytas ut som t ex vissa stolar och bord. 
Toaletterna behöver piffas till, de ser lite tråkiga ut. Själva vitvarorna är ok men i övrigt. Jag har 
mycket hellre pappershanddukar än luftapparater, jag upplever det som mer hygieniskt.  
 
Sådär, det är ett gammalt hus, kallt på vintern för varmt på sommaren. Men väldigt fint. 
 
Mysigt men behöver renoveras, speciellt köket och toaletterna. Ja, egentligen rubbet.   
 

 
 

1:2 Finns det något du skulle vilja förändra / förbättra? 
 
Svarande: 9 av 22 

 
Textil och snickeri ganska små utrymmen, vill ha större. Känns trångt när en person sitter i textil. Ha 
ett minigym, en cykel till exempel.  
 
Ja, bättre dörrar, det är väldigt lyhört. Bättre isolering. Bättre trappa i A-huset till andra våningen. 
 
Det finns ingen wi-fi på tredje våningen, det skulle behövas. I matsalen är det en stor vägg i vägen för 
att man ska kunna se klockan, den väggen skulle jag vilja ha bort. Man får gå runt varje gång om 
man vill se klockan. 
 
Snickeriet har en liten lokal. Det är trångt i köket. 
 
Större lokal för silversmide. Målerikurs och silversmide kan byta lokal. Det är många som vill gå på 
silversmide. Det är inte många som målar, ibland är läraren ensam med en elev. 
 
Ha vilorum, behövs på ett ställe för personer med psykisk ohälsa. För liten matsal för lunch med 100 
gäster. Trånga utrymmen, blir jobbigt.  
 
Gärna att man bygger ett trädäck vid "rökhörnan". Få utescenen färdigt. Gärna lite mer hemtrevligt. 
Bättra på entrén och sätt upp lampa. Göra trevligt till jul. Lite trångt vid lunchtid.  
 
Saknas ställen där man kan sätta sig och koppla av eller återhämta sig. Bara en soffa, behövs fler.  
 
Ja, isolering, kanske ventilationen, speciellt i replokalen.  
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2. Vad tycker du om öppettiderna? 
 

Bra: 15  
OK: 4 
Mindre bra: 1 
 
Svarande 20 av 22  

De allra flesta tycker att öppettiderna är bra. 
 
Utvecklingsmöjligheter 

 Längre öppettider eller flytta fram öppettiderna. 

 Helgöppet. 

 Längre lunch.   

 

 
Vill helst ha längre plus ha öppet på helger. Onsdagar är bra när det är kulturafton. Ha längre på 
måndag, torsdag och fredag. 
 
Allt vad man kan önska sig. De har bara stängt en vecka per år. 
 
De är för korta och för lite. Jag skulle vilja ha öppet på helger. Tycker även de kunde öppna senare på 
morgonen och ha öppet senare på kvällen klockan 10 - 20. Folk som mår dåligt orkar inte upp så 
tidigt.  
 
Vet inte vilka öppettider de har. Verkar bra. 
 
Det är väldigt bra att de håller öppet lite längre vissa kvällar. Jag hade väl önskat att de kunde hålla 
öppet så varje dag men det är ju ont om personal.  
 
Bra. Gärna vara öppet på helger, men jag går till kyrkan istället. Förstår att alla inte vill jobba helger. 
 
Det öppnar för tidigt, istället för 8 skulle det öppna 10. Bästa hade varit om det var kvällsöppet och 
öppet en dag på helgen. Det här är enda stället för många ensamma.  
 
Det är en timmes lunch, det är för kort tid, förut var det två timmar.  
 
De är bra för min del, men jag vet andra som gärna skulle vilja att det var öppet några timmar under 
helgen, hade kanske räckt med bara en dag. 
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Trivsel 
 

3. Hur trivs du på aktivitetshuset? 
 

Mycket bra: 9 
Bra: 10 
OK: 2 
Mindre bra: 1 
 
Svarande 22 av 22  

De flesta trivs bra eller mycket bra på aktivitetshuset. 
 
Styrkor 

 Miljö där man kan slappna av och vara sig själv. 

 Gemenskap och hemkänsla.  

 Vänlig och lyhörd personal. 

 En variationsrik helhet; träffpunkt, café, lunchservering, aktivitetsutbud och arbetsträning. 

 Skapa, utöva, ta del av kultur och musik. 

 Prisvärt. 
 
 
Utvecklingsmöjligheter 

 För lite personal i kök och matsal. 

 Hög arbetsbörda för köksarbetare. Otillräckligt med rast.  

 Lång kö till silversmideskurs. 

 För få kvinnliga besökare. 

 Möjlighet att beställa och lägga undan lunch. 

 Förklara syftet med kvinnoafton. 

 Förbud för medtagande av tepåse; är syftet tydligt?         

 

 
Jättebra med allting. Bra arbetsrutiner. Det som är mindre bra är att det kan finnas gäster som inte 
mår så bra, som har humör, jag tycker det är jobbigt ibland. 
 
Ganska bra. Personalen lyhörda, kommer bra överens med dom. Vi är justa mot varandra här. Bra 
atmosfär, tycker om detta. Aktivitetshuset är min trädgård, mitt vardagsrum. Min lägenhet är mitt 
sovrum. 
 
Maten är god, det är som vilken bra restaurang som helst. Mycket kultiverat. Konstutställning varje 
månad. På onsdagar är det fri scen, det bjuds på mat och det kan komma band utifrån och spela. Som 
en klubb i New York. Personalen är stabil och go´. Här finns värme. Handledarna har en speciell 
arbetsmetodik. De är en i mängden, de slår sig ner och spelar ihop till exempel. Aktivitetshuset är en 
meningsfull arbetsplats för sjukskrivna och pensionärer. Här har jag hittat min flock, förut var jag en 
ensamvarg. Här jobbar du för dig själv. Små medel i ett litet hus som uträttar mycket. 
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Jag trivs bra. Det är trevlig och kompetent personal. Bra ledare på aktiviteterna. Besökarna är 
trevliga. Däremot är det för lite personal. Det är lång väntetid på vissa kurser, till silversmide är det 
två år. De är för få personal i kök och matsal. Det är långa köer till maten, det kan ta 20 - 30 min 
innan man får mat och lunchen är en timme.  
 
De har kvinnoafton första onsdagen i månaden 18 - 20, jag förstår inte riktigt varför det ska vara 
separat. Jag undrar vad de gör, de kanske pratar om oss män. 
 
Hade det inte varit för Gyllenkroken så hade jag inte suttit här idag. Här dömer ingen en och man blir 
accepterad som man är. Jag vill fortsätta utvecklas och aldrig bli färdig som människa. 
 
Både och.. Jag tycker väldigt mycket om alla kreativa aktiviteter här. Det är så skönt att komma hit 
och känna sig som hemma. Slippa vara ensam hela dagarna. Ibland kan det bli lite för tungt att vara 
bland så många människor som har psykisk ohälsa när man är så empatisk som jag är. Då kan jag gå 
härifrån och må sämre än innan. 
 
Bra. Finns alltid personal. Det tillgodoser ett socialt behov, finns alltid någon att prata med. Olika 
typer av folk, bra åldersspann. Det hade kunnat vara fler kvinnor men de jobbar på det. Överlag 8 av 
10 poäng. Förut kunde man ringa och be cafét lägga undan mat om man inte hinner komma. Jag blir 
lidande för att andra inte kom och hämtade sin mat. 
 
Jag trivs bra men arbetsbördan är lite för mycket. 
 
Ypperligt. Jag älskar alla som jag jobbar med. Det är goa´, duktiga och engagerade lärare. 
 
Det beror på situation. Jag trivs med besökare men inte med personal.  
 
Ingen pyramid och inte toppstyrt, det är högt i tak. Man blir behandlad som människa. Lustbetonat. 
Kravlöst, efter ork och förmåga. Inte så fyrkantigt och strikt. Upplevs som en stor familj. Det är så bra 
det kan bli. Däremot har de dåligt med pengar, kommunen borde verkligen satsa mer. 
 
Trivs jättebra. Det bästa som hänt mig. Personalen är goa´, pratar med mig, sätter sig hos mig. Som 
mitt andra hem. Det som är mindre bra är när det är trångt, vet inte vart jag ska ta vägen, det blir 
jobbigt för mig. 
 
Väldigt bra. Bra kontakt i köket, och i innegruppen och kvinnogruppen. Charmig atmosfär. Hade 
önskat ett bättre svarsmeddelande på telefonsvararen. Hälsa med Gyllenkroken. Vill även veta mer 
vad högsta chefen gör. 
 
Mysig miljö och stämning. Gillar att vem som helst kan komma hit, man kan vara sig själv utan att 
göra sig till.  
 
Min psykiska ohälsa har stark koppling till den ekonomiska situation jag befinner mig i. Därför har jag 
ibland med mig tepåse till cafét, och tar då endast tevatten. Men det är förbjudet.    
 
Ja du, jag tycker att dom som jobbar där känns professionella på ett tryggt sätt. Coola, man kan vara 
sig själv, vara den man är. Bra stämning! Mindre bra, vet i fan, allt e bra. 
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4. Upplever du trivsel och gemenskap?  
 

Ja: 16   

Delvis: 6  
  
Svarande 22 av 22  

De flesta upplever trivsel och gemenskap med andra på aktivitetshuset. Nästan en tredjedel upplever 
gemenskap med vissa men inte andra. 
   

 
Ja, har arbetskamrater, även bra med gästerna, men jobbigt med vissa som skriker rätt ut. En gäst är 
lurig. Många är jättebra och jättetrevliga. 
 
Ja, men svårt. Försöker själv visa hur man ska vara mot varandra. Stämningen har blivit bättre, några 
är mer positiva mot mig än i början. Frågar nu hur jag mår. Förut var det ofta tyst stämning. Man får 
må bra här. Trivs bra med folk här, jag förstår dom och dom förstår mig. 
 
Finns en förståelse här, så ja absolut. Alla har något extra i lasten och är i sina egna världar. Folk är 
ödmjuka, ingen ifrågasätter, granskar en eller särbehandlar. Man blir behandlad som en i mängden. 
Så skönt! Förut har jag inte passat in, men känner mig trygg här. 
 
Oh ja, jag brukar säga att det är gemenskap i utanförskap. Jag känner samhörighet med alla som 
kommer hit. Här kan man slappna av och vara sig själv. 
 
Jag har träffat nästan alla mina vänner här och känner stark gemenskap med de allra flesta. 
   
Vet inte riktigt, det är inte som förut. Det är så mycket jobb, blir inte så mycket tid över. Jag har inte 
tid att sitta ner och prata. Förut kunde jag slå mig ner ofta och prata, jag umgicks en hel del, nu är 
det stressigt.  
 
Inte 100 procent. Blev glad över kontakt häromdan med en annan besökande. Vill ha mer sån 
kontakt, mer öppenhet alla emellan.  
 
Ja, jag är väldigt social, med några har jag gjort det. Ganska snabbt och enkelt, jag ör speciell har inte 
så stora problem med sånt. 
 
Ja det upplever jag, den är väldigt god, och särskilt med de jag går på aktiviteter med. 
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5. Vad betyder aktivitetshuset för dig i ditt liv? 
 
Svarande 19 av 22  

De allra flesta berättar hur viktigt aktivitetshuset är för dem i deras liv. 
 

 
Jag hade suttit hemma om jag inte varit här. Får gratis mat. Vi har en duktig kock. Att jag gör nåt, har 
sysselsättning. Jag vet vad jag hade gjort om jag inte varit här. 
 
Mitt alternativa samhälle. Är hemma, går hit, är hemma. Här har människor översyn med varandra. 
Därute ska allt vara rätt. Utvecklingen därute går inte åt rätt håll, en del av de drabbade samlas här.  
 
Vägen tillbaka. Har ansträngt mig och deltagit aktivt för att komma tillbaka till det friska jaget. Är 
hemma igen. Gyllenkroken har bidragit till stor del med sitt försiktiga sätt. Puttat in mig på rätt väg. 
Jag kan stå på egna ben, har kontroll över mitt eget liv.  
 
Det ger mig någonting att göra. Jag kan skapa något. Jag kan slappna av här, det är mindre press här 
än utanför.  
 
Hade jag inte haft musiken så vet jag inte vad jag hade gjort. Här är jag tvungen att prata med andra. 
Det skulle vara jobbigt hela tiden om jag inte var här. I musiken här kan jag glömma bort det som är 
jobbigt för en stund. När man kommer ut så sköljer verkligheten över en. Det är en fristad här, man 
får lugn och ro. 
 
Det har varit väldigt viktigt för mig att ha någonstans att gå till och känna gemenskap när jag mådde 
som sämst. Bryta isoleringen. Jag har träffat så många fina människor här.  
 
Kommer ut och får den sociala biten. Behöver inte fråga mig själv vad jag ska göra några timmar 
varje dag. Trygg med mig själv istället för att ha destruktiva tankar. Får en rutin, följer mönster varje 
dag. Finns människor här som förstår. De jobbar proaktivt för att göra verksamheten bättre. Jag är 
inte lika ensam. Har ett rikare liv med mer struktur och glädje.  
 
Det betyder en hel del. Sysselsättning mest. Jag skulle inte vilja vara hemma hela den tiden som jag är 
här. 
 
Jag trivs så bra här, det är fantastiskt. Det betyder väldigt mycket, det har fått mig att vakna till. Det 
lyfter mig och får igång mig. Jag känner gemenskap och medverkan. Jag mådde jättedåligt och var 
sjukskriven en lång period.  
 
Avkoppling, gemenskap. Rensa sina tankar. En gång i månaden är det kulturafton, de är jätteduktiga. 
 
Jättemycket, det betyder allt! Jag kommer ut, får vara i ett socialt sammanhang och bryta 
isoleringen. Förut mådde jag så dåligt, men nu har jag sluppit vara inlagd i 5 år och 7 månader. 
 
Jättemycket, det är mitt sociala liv. Har fått igång min kreativitet. Det är en oas, ger mig hopp och 
tillförsikt. 
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Bästa som hänt mig. Fått god hjälp. Innan mådde jag dåligt, var långt ner i golvet, visste inte att det 
här fanns. Sökte mig till något som var bra för mig och blev tipsad av en brukare. Har fastnat här, 
mått bättre och bättre, en dag i taget. 
 
Ny här ännu, men det kommer betyda mycket. Komma hemifrån, bryta isolering, lära känna nya 
människor. Jag är intresserad av blommor, får tillfälle att lära mig mer om det. Inga krav!  
 
Det betydde allt för mig.  
 
Det betyder jättemycket, speciellt när man har dålig ekonomi. Tycker om att träffa olika slags folk, i 
olika åldrar. Även barn finns här, föräldrar som tar med sig sina ungar hit. Roligt att även kunna 
diskutera med andra, t ex om politik och sport.     
 
Det är bra! Det är billigt och de serverar god mat.  
 
Faktiskt mycket, fått mig att komma ut, vara bland folk, göra något utan press, och träffa många 
människor man tycker om. Även sådana man inte tycker lika mycket om. Men sånt är livet. 
 
En fungerande vardag. 
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Aktiviteter 
 

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

Ja: 1   
Nej: 11  
Tidigare: 8 
 
Svarande: 20 av 22  

Liknande mötesplatser som respondenter besöker är aktivitetshuset Hisingen, Centrum och 
Gunnareds gård; Fontänhuset; träffpunkt för seniorer; brukarföreningar som RSMA och RFHL.    
 

 
Nej, gjorde det förut, men fick inte vara där för att jag inte ville gå vidare till arbete.  
 
Jag blev utslängd från fontänhuset. De satsar på unga vuxna nu 18 - 35. 
 
Nej de andra ställena ställer krav på att delta i praktiskt arbete. Har svårt koncentrera mig. Jag kan 
göra ett par timmar sen dör motivationen ut. Har svårt att disassociera mig från mina tankar. 
 
Jag har varit på aktivitetshuset vid Järntorget, som är nästan lika bra som Gyllenkroken. 
 

 
 

7:1 Hur upplever du de aktiviteter som du deltar i på aktivitetshuset?  
 
Mycket bra: 8   
Bra: 9 
Blandat: 1   
 
Svarande: 18 av 22  

Så gott som alla har en positiv upplevelse av aktiviteterna. Nästan hälften tycker att de är mycket bra. 
 
Några respondenter berättar att de som besökare inte alls har fått det utrymme i Gyllenkrokens 
musikal som de förväntat sig. De berättar att musikalen domineras av professionella musiker och 
aktörer. Som brukare hamnar de i bakgrunden. Vi har även pratat med en person som sett 
musikalen. Hen upplevde den som välgjord och professionell, men också att den saknar en tydlig 
brukarförankring.  
 
Styrkor 

 Roliga, kreativa aktiviteter. 

 Varierat utbud. 

 Utvecklande och stärkande för självkänslan. 
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 Kompetenta, lyhörda kursledare. 

 Kvällsöppet. 

 Temakvällar och underhållning.   
 
 
Utvecklingsmöjligheter 

 Mer dagsutflykter.  

 Större portionsstorlek, mer kött/fisk. 

 Finns en rutin för hur informera om aktiviteter som ställs in/förändras?  

 Högre nivå på gitarrkurs. 

 Går det att ansöka om medel för material, redskap och resor?  

 

 
Tycker om att de är öppna, upplever inte yttre stress. Kan bli inre stress om jag inte gjort något på 
riktigt länge. 
 
Befriande. Kompetent personal i grupperna, bland annat från Valand och HDK. Seriös administration 
och chefer som är respektfulla. Genomgående hög standard. Fin utegrupp.  
 
Det kan inte vara så mycket bättre. Det är två unga killar som har musiken. (…) försvann, en 
handledare, honom skulle jag vilja ha tillbaka. (…) försvann också.  
 
Väldigt bra och roligt! Jag är ju en kreativ människa och här finns gott om sysselsättning för mig som 
att måla, spela gitarr och sjunga. Tycker fri scen på onsdagskvällar är bra, med karaoke. 
 
Sånggruppen är bra, det är roligt att sjunga. Vi får välja musik. Café Koopen, det är mindre bra, det är 
hektiskt och inte så roligt. Idag är det utflykt då är det en handledare mindre i köket. Det är två 
handledare mindre i huset. Det är hektiskt, vi har 80 stycken lunch. 
 
Silversmideskursen är det bästa som finns. Tycker det är för låg nivå på gitarrkursen. Skulle gärna vilja 
att det fanns pianolektioner med noter. Målerikursen kostar 300 kr, det är för dyrt.  
 
Förut fick man ta mer mat om det var över, nu får man inte göra det, de säljer maten. Andelen kött 
eller fisk på tallriken är alldeles för liten. Personalen får större portioner. Om man ringde så kunde de 
ställa undan mat förut, nu gör de det inte. Alla gillar potatis och potatismos nu är det mycket annat 
som couscous, bulgur och sånt. 
 
Jättebra. Jag har lärt mig jättemycket. Vågar mer och har fått bättre självförtroende, både inom 
måleri och silversmide. Jag har lärt mig att prata inför folk i och med teatern också. Fick mycket 
beröm. 
 
Det är bra generellt. Gillar dock inte första onsdagen i månaden med bara kvinnor. Känner mig 
åsidosatt, vill ha jämlikhet. 
 
Roligt med köket. Alla hjälps åt och deltar. Respektfull atmosfär. 
 
Bra spridning på de olika aktiviteterna. Men givetvis kan det komma till fler om resurserna finns.  
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Bara roligt. (…) som leder julkören är en stjärna, duktig på att spela och lära ut. Hen är en enorm 
kraft. Den vanliga kören har en inlånad ledare, även hen är jättebra, dessutom är hen receptiv för 
andras kunskaper. 
 

 
 

7:2 Om något är mindre bra: hur skulle du vilja att det var?  
 
Svarande 10 av 22  

 
Vissa aktiviteter behöver mer utrymme, fler kvadratmeter. 
 
Ändrade tider. Mer personal, mer bemanning. Mer silversmide. 
 
Har ingenstans att ha grejerna om jag har varit med på till exempel slöjd. 
 
Jag skulle vilja åka mer på dagsutflykter. 
 
Jag har kort tid att äta. Jag skulle vilja ha fler pauser. Jag kan inte koppla av riktigt. Idag sa kocken till 
att vi kunde ta paus. Handledarna säger till för sällan att vi ska ta paus. På fredagar skulle jag vilja 
hinna sitta ner lite innan jag ska åka hem. Sen så skulle jag även vilja ha mer utflykter, dagsutflykter, 
det var det förut.  
 
Det skulle behövas mer verktyg och material. Man får använda fantasin mycket när det inte finns så 
mycket. Jag tror det gäller de flesta grupper och aktiviteter. De gör så gott de kan. Men hade önskat 
att man kunde köpa in mer material till syateljén.  
 
Det skulle vara en resa till Louisiana i Danmark som blev inställd på grund av att det inte fanns 
pengar. Det blev resa till Borås istället. Jag vet att många hade sparat till resan. De skulle fråga 
deltagarna innan de ändrade. En del hade kanske kunnat betala lite själva. 
 
I somras "vacklade" utegruppen lite. Vill ha fler som engagerar sig med vattning på sommaren. 
 
Man märker av sparkraven. Vi skulle göra en längre resa som jag såg fram emot väldigt mycket, till 
muséet Lousiana. Inget datum var satt från början, jag frågade själv tills jag en dag fick meddelat ett 
datum. En månad före avresa gick det ut information om att resan var ändrad till Borås istället. Det 
var en stor besvikelse för mig och flera andra. Det har numera blivit som en visa bland besökarna 
”…det blev Borås istället”.   
 
En sak som hände var när vi informerades om att julkören bara skulle hållas torsdagar istället för som 
innan både torsdagar och fredagar. (…) det kom plötsligt på fredagsmötet. Jag sa till om detta under 
mötet och bemöttes på ett auktoritärt sätt ”det kommer bli så, det har vi beslutat om”. Vi fick heller 
ingen förklaring till varför ändringen gjordes. 
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8. Finns det några aktiviteter som du saknar på aktivitetshuset?  
  
Svarande 15 av 22  

Önskemål 

 Möbeltapetsering (även för beställningsuppdrag) 

 Använda snickeriet för möbler till hemmet.  

 Friskvård, t ex gym, yoga, bastu. 

 Samtalsgrupper. 

 Vägledande samtal med personal. 

 Social träning. 

 Kurser som ger högskolepoäng / kan leda till arbete. 

 Filmvisning, teater, psykodrama, fotokurs och foto-promenader, matlagningskurs, 

mansgrupp, pianolektioner med noter.   

 Social gemenskap utanför Gyllenkroken, t ex restaurangbesök.  

 Brukarledda diskussionsklubbar för t ex politik och filosofi.     

 

 
Gym. Möbeltapetsering, fräscha upp möbler här och ta beställningar utifrån, kan få pengar i kassan. 
Att kunna göra saker i snickeriet till mitt hem. Mycket står på golvet idag (i hemmet). 
 
Man kunde ha eget gym med bastu. Kattis har promenader. Jag ville börja träna efter jag blev 
utbränd men det är dyrt. Jag funderar på ukulelekurs, det är lättare än gitarr. Jag har ingen aning om 
det finns intresse eller ledig lokal.   
 
Min framtidsvision för Gyllenkroken är att de la till möjlighet med fristående kurser som ger 
högskolepoäng. Hade kunnat göra att människor söker sig till framtida arbete. 
 
Vill ha matlagningskurs. Tror också det finns behov att lära om teknik och data.  
 
Samtalsgrupper. Mer av social gemenskap, att träffas, fika, promenera, dans. Ses på fritiden. Äta nån 
annanstans utanför Gyllenkroken. 
 
En mansgrupp. Gärna lite mer aktiviteter utanför Gyllenkroken t ex gå på konstmuseer, konserter 
m.m. Vill veta mer om Gyllenkroken. Foton på alla ur personalen vid entrén. 
 
Nu är ju aktivitetshuset religiöst och politiskt obundet så det kanske inte hade gått, men det hade 
varit väldigt roligt att kunna ha en diskussionsklubb för politik eller filosofi. Kan vara i form av en 
studiecirkel så att personal inte behöver vara involverade med tanke på obundenheten.   
 
Alltså ja nån typ av fysträning. Det är viktigt. Svårt att komma iväg till gymmet. En lättare form av 
fysisk aktivitet. 
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9. Kan du vara med och påverka vilka aktiviteter som finns på aktivitetshuset?  
 

Ja: 10  
Delvis: 2 
Vet inte / inte testat: 6   
   
Svarande 18 av 22  

Två tredjedelar av de som svarade på frågan upplever att de har inflytande över vilka aktiviteter som 
finns på aktivitetshuset. En tredjedel vet inte om de kan påverka eftersom de aldrig testat att göra 
det. 
 
Utvecklingsförslag 

 Förtydliga för besökare att de kan lämna idéer och förslag.   
 

 
Har sagt någonting eller skrivit förslag. Till exempel utflykt två gånger per år, åka till Louisiana och 
Ullared. I somras åkte vi till Tjörn, gick på akvarellmuseet. Även Borås. Har lämnat som förslag att 
strandstäda, plocka grejer. 
 
Aldrig behövt men det går säkert. De är öppna och smidiga.  
 
Man kan ju lämna förslag i en låda. Och ifall man själv är duktig på något kan man hålla egna kurser i 
det. 
 
Ja det kan jag till viss del. Har själv en position och därför möjlighet att påverka. De är öppna för 
idéer. 
 
Tror det, i alla fall om man är så aktiv som jag är och har utvecklat en bra kontakt med handledarna. 
Vet inte om det redan finns, men hade varit jättebra med en idélåda där man kan lämna förslag 
anonymt. Jag har inte heller tillgång till dator och internet, om det är så att förslag kan lämnas den 
vägen.   
 

 
 

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

Ja: 16   
Nej: 1 
Delvis: 1     
 
Svarande 18 av 22  

De allra flesta i svarsgruppen känner att de har inflytande i de aktiviteter som de deltar i.  
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Jodå, möte var 3:e vecka. Kan komma med förslag. Kan påverka! 
 
De är lyhörda. Ingen press från deras sida, vi blir uppmuntrade, blir inte skuldbelagda. 
 
Ja, det kan jag göra. Det är väldigt öppet för synpunkter från oss brukare och man kan vara med och 
påverka.  
 
Ja, till viss del. De flesta aktiviteterna styrs ju på sätt och vis utav oss deltagare. 
 
I snickeriet är det mer saker till huset nu, förut var det mer för brukare, man kunde göra saker till sig 
själv. 
 

 

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

 
Ja: 7 
Nej: 8 
Osäker: 2 
Har redan: 4  
 
Svarande 21 av 22  

Fyra respondenter har en formell sysselsättning. Nästan hälften av de som inte har det skulle vilja ha 
arbete eller studier, antingen snart eller i framtiden. Två stycken hade velat ha en anställning på 
Gyllenkroken.  
 
Utvecklingsmöjligheter 

 Informera om särskilda insatser för målgruppen. Exempelvis vägledarna på de kommunala 
aktivitetshusen, möjligheten att söka jobb med lönestöd och att arbeta deltid.    

 

 
Ja, jag skulle kunna ta emot uppgifter för möbeltapetsering, och använda det jag lärt mig. 
 
Hade gärna haft en praktik som är anpassad efter mig, till exempel på halvtid. 
 
Jag vet inte jag har testat allt möjligt. Jag var student när jag skadades, fick sjukpension. 
 
Nej, jag är långtidssjukskriven. Vill ha sjukpension, läkarna är för och FK är emot. Tror själv att jag 
inte skulle funka med ett eget arbete eller sysselsättning.  
 
Ja, praktiskt i huset, Gyllenkroken, så det ser snyggt ut. Att göra i ordning i rummen, göra fräscht. 
Svår fråga, ja och nej, vet inte, kanske. Jag vacklar som du hör. 
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11:2 Vad behöver du för att bli redo för det?  
 
Svarande: 4 av 7 (andel som vill ha arbete /studier) 

 
Mindre stress och ångest. Behöver må bättre. Vill inte ramla tillbaka, i så fall är jag hellre fattig, tjock 
och glad. 
 
Hade behövt en familj, men inte nödvändigtvis barn. Stabilisera mig. Ha en hemmabas, ett team - 
"det är vi nu." 
 
Att det ska vara här på Gyllenkroken. Klarar inte arbeta någon annanstans, för hjärnan, kroppen och 
om jag ska kunna sova. 
 
Jag är påläst, kan det själv, kan påverka min egen situation. Är duktig på det. 
 

 
 

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

Ja: 4     
Nej: 1  
 
Svarande 5 av 7 (andel som vill ha arbete / studier)  

 
Studievägledare. Jag har det i tanken, sen försvinner den iväg. 
 
Prata med någon i personalen här.  
 
Har en arbetscoach nu. 
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Information 
 

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

Ja: 14 
Nej: 4  
Delvis: 3  
 
Svarande 21 av 22  

De flesta upplever att de får tillräckligt med information. En tredjedel upplever det inte eller bara 
delvis. 
 
Utvecklingsmöjligheter 

 Får besökare medverka på styrelsemöten? Bjuder man aktivt in i så fall? 

 Tydliggör vart man som besökare hittar information.  

 En större anslagstavla eller ytterligare en. 

 Schema / planering på anslagstavlan? 

 Veckoblad utspridda i matsalen.    

 

 
Det tycker jag väl. Kan inte få reda på allt, det finns sekretess. Vi får information på möten. 
 
Ja på ett ungefär. Kanske jag ska vara mer aktiv. Hittar oftast information. Tror man får månadsmejl. 
Finns på nätet.  
 
Ja det finns en anslagstavla och så snackar jag med kooperatörer och deltagare. Finns även sociala 
medier. Tar man sig hit så finns det information. 
 
Nej jag vet inte varför. Det finns ingen information. När man väl frågar så får man reda på saker. Det 
finns inte information uppsatt om vad som händer här.  
 
Ja vi får information på fredagar till kaffet. 
 
Nej, jag vill att det ska finnas "studiebesök" på Gyllenkroken.  
 
Ja, förutom att de har styrelsemöten som de hemlighållit, fast vi som deltagare får lov att vara med.  
 
Det finns en anslagstavla, men den kan bli bättre, sitter för mycket anslag på den. Skulle behövas en 
större tavla eller en till. 
 
Nej väldigt stängt, inga deltagarråd. Styrelsen säger att deltagare får vara med men de är inte 
intresserade. Man har inga gemensamma brukarråd. 
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13. Tycker du att informationen förmedlas på ett för dig bra sätt?  
 

Ja: 14 
Nej: 1      
Delvis: 3  
 
Svarande 18 av 22  
De flesta tycker att informationen förmedlas på ett bra sätt.   
 

 
Om de var utspridda på borden så att man kunde bläddra igenom. Som ett häfte, kunna ta bort det 
som är klart. Bra med lösa blad som de har ibland. Jag hör inte vad de säger, har svårt med 
koncentration. 
 
Nej jag skulle vilja att det fanns en anslagstavla med schema. Man vet inte vem man ska fråga för att 
få information. 
 
Svår fråga. Vore bra med information på gratisfrukosten varannan onsdag. Vore roligt att få veta vad 
alla i personalen gör.  
 
En ännu tydligare almanacka där allt som sker står hade varit nice. 
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Bemötande och stöttning 
 

14. Hur upplever du handledarnas bemötande?  
 

Mycket bra: 7 
Bra: 10 
OK: 2  
Mindre bra: 3 
 
Svarande 22 av 22  

De flesta upplever att handledarna har ett bra eller mycket bra bemötande.   
 
Styrkor 

 Respektfullt. 

 Stort engagemang. 

 Tillmötesgående och lyhörda. 

 Öppna och genuina. 
 
Utvecklingsmöjligheter 

 Vissa upplever att personal kan vara stressad.  

 Arbetar man aktivt med att skapa en trygg, tillåtande atmosfär för synpunkter och 
kommunikation av behov? 

 

 
Bra, har två stycken, jättebra. Gemenskap, kan fråga om allt, blir bemött med respekt och blir inte 
sedd över axeln. 
 
Trevliga. De agerar medvetet och försiktigt. Jag hade svårt för en som var oschysst. Hen förnekade, 
verkade djupt rotat, men hen försökte. Personalen satsar fullt ut. De är få, belastade, kan inte mingla 
i cafét eftersom de fått mer uppgifter. Viktigt att de som är här blir sedda. 
 
Outstanding. De finns där i bakgrunden. Lyhörda. Oerhört bra personal på hela Gyllenkroken. 
 
Handledarna är bra, de är kompetenta och tillmötesgående. De är här för att göra något bra. 
 
Vi förlorade den bästa handledaren vi hade. De har lyckats hitta handledare som kompletterar 
varandra. De har inga masker, de är öppna. Det är viktigt att hålla på integritet och inte lämna ut för 
mycket och bli personlig. Handledarna är inte felfria, vi är alla människor. Jag kan inte komma på 
något som är mindre bra. 
 
Väldigt bra. Saknar vissa som har slutat. Duktiga medarbetare. Alltid glada och goda lyssnare. Jag vet 
inget som skulle kunna vara mindre bra. Skulle väl vara att personkemin mellan andra men inte mig 
personligen.  
 
Det är bra. En del bemöter en inte lika ofta, men överlag bra. 
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Nja, det är ju så att när man jobbar så behöver man inte ha kontakt med handledare. Det är när man 
tar paus som handledaren kan komma in i bilden. Handledarna kan komma och säga till mig fast jag 
precis har satt mig. Det är nästan jobbigt. Jag ska ta upp det på möte. Vi har inga bestämda raster. 
Det är bara bra. Jag har inte blivit dåligt bemött. De lyssnar och är engagerade. 
 
Personalen i köket vågar inte säga till om något, de ber mig säga till istället. Jag förmedlar 
deltagarnas önskemål till personalen. Jag är nästan som mentor för deltagare, de berättar privata 
saker för mig. 
 
Jag har alltid blivit bemött väldigt bra. Jag känner att de bryr sig och ser mig. 
 
De gör ett jättebra jobb. Man får mycket stöttning och stöd. Är säkert ett tungt jobb ibland. Mer 
personal behövs. 
 
Bemötandet är inte bra. De enda man kan prata med är besökare och de "sjuka" personerna som 
jobbar i köket. De och kocken där är mänskliga. Även chefen är bra. De andra vet inte vad de gör, de 
sitter bara och gäspar. De som jobbar med personer med psykisk ohälsa behöver medkänsla. En man i 
personalen var som en psykolog. Han gick i pension.  
 
Jättebra, de pratar med mig när jag mår dåligt, får mig att känna mig lugn, frågar hur jag mår.  
Men jag hade önskat att de hade mer tid med mig. De är stressade, det är mycket folk och personalen 
räcker inte till.  
 
Jättetrevliga, presenterar sig och pratar. En var lite stressad men det var en fredag, hade kanske 
annat att göra. 
 

 
 

15. Upplever du att handledarna har tillräcklig kunskap om psykisk ohälsa / 
psykisk funktionsnedsättning?  

 

Ja: 12 
Nej: 3    
Delvis: 3      
 
Svarande 18 av 22   

De flesta upplever att handledarna har tillräckligt med kunskap. En tredjedel upplever det inte, eller 
bara delvis.  
 
Synpunkter som framkommer handlar om att respondenter upplever att vissa har kunskap men inte 
andra, samt att det är svårt att verkligen förstå om man själv inte har erfarenhet av psykisk ohälsa.    
 

 
Många av dom. De har läst, de är villiga och satsar.  
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Mår bra av friheten de ger. De är insatta, de är beredda på det men pratar inte om det. Det är OK att 
prata ut. Jag plockar stenar ur ryggsäcken allteftersom. Lättar på bördan. Arbetsmetoden de har är 
att de frågar vad man vill göra. Då glömmer man sina problem. 
 
Ja, de kanske inte vet allt men det finns en förståelse och lyhördhet. De har bra koll. 
 
Ja, (…) är välutbildad. (…) är sig själv, hen är streetsmart. Det är inte så att handledarna bara pratar 
med en för att de får betalt. 
 
Ja! Dom är väldigt kunniga och fortsätter att utbilda sig. Flexibla, bra lyssnare och trygga. Mycket 
god kompetens i att vända olika situationer.  
 
Ja, de har empati. Är mänskliga. De förstår att alla har olika förutsättningar. 
 
Egentligen inte. De har nog inte haft det så svårt själva. De har viss förståelse men inte tillräcklig. Det 
är bra med egen erfarenhet men det får inte bli som ett sjukhus.  
 
Ja dom är väldigt erfarna. När jag har behövt prata så lyssnar de verkligen. 
 
Ibland uppstår kritiska situationer där det tas för snabba beslut. Okej efter de förutsättningar de har. 
På det hela taget bra.  
 
Ja jätteduktiga, de kan så mycket. Kompetenta till 100 procent.  
 
Det vet jag inte. Jag har depression och ångest, så jag vet inte. Ja för de enklare formerna av psykisk 
ohälsa. 
 

 
 

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

Ja: 14 
Nej: 1 
Delvis: 1  
 
Svarande 16 av 22  

De allra flesta av de som svarade på frågan upplever att de får tillräckligt med stöd i aktiviteterna. 
 

Utvecklingsmöjligheter 

 Framkommer att köksarbetare inte får ”säga till” gäster, ska istället meddela handledarna. 
Har man förklarat varför? Finns det tillfällen när köksarbetare får säga till - t ex om en 
besökare tar en pantburk?       
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Ja de har alltid ett öra till hands. Det förändrar ens liv att vara här. Mötena som uppstår, slänga käft 
eller vara tyst. 
 
Jodå de är lyhörda och ger en tid och stöd, det är inte stressigt. 
 
Ja, fungerar bra. Men en grej är mindre bra, om nån tar nåt till exempel, då får jag inte säga till, då 
ska jag gå till handledarna. Jag vill kunna säga till själv i en sån situation. 
 
Ja konsten t ex... om jag inte klarar av uppgiften så får jag alltid stöttning att antingen ta mig igenom 
den eller göra något enklare.  
 
Ja, de ser när jag är ledsen, får härliga goa kramar då. Så gör de inte på kommunala aktivitetshus. De 
kommer till mig. De ser. De kommer direkt. 
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Problem och konflikter 
 

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

Ja: 15     
Nej: 3 
Vet inte / ingen erfarenhet: 2  
 
Svarande 20 av 22 

De flesta upplever att de kan prata med handledarna om problem på aktivitetshuset. Det 
framkommer även att besökare kan dra sig för att uttrycka synpunkter och klagomål.  
 

 
Ja, vilken som helst. 
 
Ibland frågar de mig om nåt har hänt, hur det påverkar mig. De vill veta. Kommit till mig om jag varit 
högljudd, då har vi pratat. Det går att prata med dom, de är mottagliga. 
 
De är lätta kommunicera med. Finns regler, osynliga. Om någon bryter mot dom blir den avstängd en 
period.  
 
Det var en som trodde jag förföljde hen, jag visade tydligt att det inte var så, jag gick till ett annat 
rum när hen kom. Jag gapar ibland på folk men jag gör det av välvilja. 
 
Ja, men det uppstår inte många problem. De kanske går att lösa sinsemellan utan personal. Finns 
vissa regler, om man bryter mot dom blir man utesluten. Det kan bli som en bestraffning. Jag tycker 
att det ska försöka lösas genom dialog. Det kan snarare förvärra situation genom uteslutning, kan 
förvärra psykisk ohälsa. Samtidigt kanske andra inte känner sig trygga. Uteslutning bidrar inte till 
samspel. Hur kan de få samspelet att fungera bättre mellan människor? Det finns jobb att göra kring 
konflikter. 
 
Ja, jag får respons. Det finns tillit, men sådant tar tid bygga upp. De är väldigt lyhörda och 
värdegrunden är tydlig.  
 
Ja, om det uppstår med andra besökare. Aldrig haft problem med personalen, hade pratat med 
chefen i så fall.  
 
Kan påverka lite grann, men rädd att säga ifrån hur jag tycker det ska vara. 
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18. Upplever du att handledarna tar tag i problem och konflikter som 
uppstår?  
 

Ja: 11  
Nej: 3 
Delvis: 3  
 
Svarande 17 av 22  

De flesta upplever att handledarna tar tag i problem som uppstår. En tredjedel upplever det inte, 
eller bara delvis.  
 
Framkommer att längden på avstängningar kan variera på ett godtyckligt och orättvist sätt. 
Exempelvis har vissa men inte andra besökare i en konflikt blivit avstängda. Dessutom att 
avstängningar varit längre när personal utsatts jämfört med när besökare utsatts.   
 
Utvecklingsmöjligheter 

 Får personalen utbildning och träning i att hantera människor i affekt samt utåtagerande 
beteende? 

 Informeras besökare tydligt om vilka beteenden som inte accepteras och vilka konsekvenser 
de får.  

 Är avstängning en rimlig konsekvens; både utifrån ett brukar- och arbetsmiljöperspektiv?  

 Finns det bestämda regler kring avstängningarna? Samt tillämpas de på ett konsekvent och 
rättvist sätt? 

 Ges det tillfälle för personal att analysera om det fanns något man kunde göra annorlunda 
för att undvika avstängning?        
   

 
Ja hyfsat. En grej, det blev problem mellan två personer. Jag sa till handledarna att de borde ta tag i 
det. Kunde gått lite snabbare. 
 
Ja! Hur de löser det vet jag inte. Men en del har blivit avvisade, för andras trevnad. Tycker synd om 
dom som sen inte kan vara här. Folk kan inte hejda sig. Handledarna hittar någon typ av lösning, 
ibland blir gäster avstängda kortare period. 
 
De har struktur, det ger stabilitet. Finns chefer i bakgrunden. De är smidiga och styr upp. Bra nät 
mellan de som jobbar här. 
 
Ibland. Jag har hört men inte sett själv, det finns vissa besökare som skapar konflikter och det är 
blandade reaktioner från personalen. Längd för avstängning verkar godtycklig och variera. Att man 
kan bli avstängd några veckor för slag och månader om man skäller på någon. 
 
Ja, det gör de väldigt snabbt. De reagerar snabbt och går undan med personen.  
 
Ja det gör dom. De förklarar varför de gör som de gör. Jag kanske hade gjort annorlunda, men jag är 
inte insatt i arbetslivet. Tidsbegränsad uteslutning ska vara i proportion till det som gjorts. Viktigt att 
inte överbestraffa, blir kontraproduktivt.   
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Ja det gör dom. När det har hänt saker med andra som är utåtagerande. 
 
Inte ett dugg. Bara använde offret som syndabock. Tog aldrig hand om någon. Bara avvisar personer. 
 
Ja i helheten fungerar det. Bara vid enstaka händelser kan det bli konflikt, inget är statiskt.  
 
Jo de särar på personer som bråkar, fysiskt. Kan vara högljudda deltagare.  
 
Inte alla, men de flesta gör det. Vissa saker blir inte utförda och hänger i luften. Mer verkstad i det 
avseendet.  
 
Si och så, ibland lite rädda att stöta sig med folk, alla skall få plats och vara med. Det kan de bli bättre 
på. Även mot anställda, en som sagt upp sig när det gällde en deltagare, chefen lyssnade inte. 
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Sammanfattning 
 
 

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

Ja: 19 
Nej: 2  
 
Svarande 21 av 22  

Nästan alla respondenter skulle rekommendera Gyllenkrokens kultur- och aktivitetshus för andra.  
 

 
Oh ja absolut. Det har jag gjort. Ett par vänner kommer hit regelbundet. 
 
Ja definitivt. Man måste ha samma inställning, att man vill satsa på sig själv. Krävs av en själv hur 
mycket man vill satsa på sin egen hälsa. Alla aktiviteter är öppna. 
 
Om jag hade kunnat hade jag klonat Gyllenkroken och spridit över hela landet. Gärna det här gamla 
huset också, den gula färgen, blir pigg av den. 
 
Det är ett bra ställe, det finns potential. Det är ett smörgåsbord av människor och aktiviteter. 
 
Absolut utan tvekan. Jag känner samhörighet. Jag kommer ut ur min egen bubbla. Här kan man prata 
naturligt om psykisk ohälsa. Man kan vara sig själv och man blir uppskattad som människa. Jag har 
bara gott att säga om Gyllenkroken.  
 
Ja för att det finns andra besökare man kan prata med. Man kan dela känslor och gråta.  
 
Det här stället är det bästa som har hänt mig. Även om jag är trött så kommer jag hit och bryter 
isoleringen. Från att ha haft bostöd 8 timmar i veckan till att ha bostöd 1 timme varannan vecka. Jag 
har inte tid att ta emot dom längre. 
 
Ja, det gör jag hela tiden. 
 
Ja, till vem som helst. Göteborgs bästa aktivitetshus. Vill att alla i Lövgärdet som mår psykiskt dåligt 
kan komma hit. 
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20. Sammanfattningsvis, hur hade du förändrat aktivitetshuset om du fick 
önska fritt?  
 
Svarande: 16 av 22   

 
Att kunna säga till om saker själv, till exempel om nån tar nåt, vi kooperatörer, tycker vi har den 
makten, att det ska vara så. Händer det något ska jag gå till handledarna. Ska kunna göra det själv 
när det är snabba grejer. Om två gäster börjar bråka också. Känns som jag blir nedgraderad. 
 
Gym. Större snickeri och textil. Kanske kan vi byta lokaler med Gyllingen? Resor! Längre bort. 
 
Mer pengar, resurser och personal. Det de gör är bra. Modellen fungerar. Detta är ett av de bättre 
aktivitetshusen. 
 
Man ska inte ändra på ett vinnande koncept. Jag vill ändra på något just nu. 
 
Vill ha att någon i personalen kunde ha enskild vägledning på bokade tider. Reflektera, social terapi 
viktigt för mig. Att prata, reflektera istället för att ställa tillrätta själv. 
 
Besviken över resan till Louisiana. Blev Borås istället. Hade gått ut med det sen länge, men ändrade i 
sista minuten. De sa att alla inte orkade åka till Louisiana.  
 
Ha en badtunna och bastu, ha bastukväll på exempelvis torsdagar. 
 
Jag skulle vilja ha högre ersättning för resor. Mindre arbete, inte så hektiskt. Det var bättre förr. 
Gärna filmvisning, filmkvällar. 
 
Mer pengar i kassan. Alla gör så gott de kan. Jag skulle vilja ha det hemtrevligt och mysigt. 
 
Om jag skulle vara chef här så skulle det vara öppet 10-22 varje dag. Det skulle vara personal med 
psykiatrisk utbildning. Personal med hjärtat på plats, med medkänsla och empati. Det skulle finnas 
folk som är "sjuka" men som ändå kan jobba. Lunchen skulle vara längre och det skulle finnas fika på 
kvällen. Jag hade utökat aktiviteterna, infört nya aktiviteter som t ex yoga och meditation.  
 
Det är bra som det är. Gratis kaffe kanske? Mån-ons får jag en kopp kaffe gratis för att jag går i 
konstskolan, annars dricker jag kaffe här för 300 kronor i månaden.  
 
Varit med ett tag och sett förändringar. Tråkigt när det är snålt ekonomiskt. Tillskjut gärna ett par 
socionomtjänster.  
 
Mer aktiviteter. Större lokal. Mer av att umgås, allmänt, spela spel, ha samtalsgrupper och prata av 
sig.  
 
Vill veta mer om Gyllenkroken. Gärna lite mer aktiviteter och då utanför huset också. Gärna 
kulturaktiviteter i det avseendet. Ibland lite trögt att få igång sånt. 
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Oj, det hinner vi inte med idag. Mycket… inredningen, blommor, lokalerna trångt planerade. Köket 
hade jag vänt upp och ner. 
 
Ge dom mycket pengar, nya fina instrument, nya trummor och en träningslokal men inget stort. Jag 
tycker att dom försöker bra och kommer långt med de små medlen de har och får. Köket ska ha 
beröm för den fina maten för den billiga pengen. 
 

 
 

21. Något annat du vill tillägga?  
 

Svarande 2 av 22 

 
Tror det gjort mig frisk. Var ensam innan och hade inte något att göra. Så vill rikta ett tack till 
verksamheten! Vill hålla kontakt så länge jag vill och behöver. Äta god mat och tjöta, och dra mig 
undan när jag vill. Det är stabil personal och fastighetsskötare. Det är inget vuxendagis. Finns 
kultiverat kapital här som förgyller för människor som söker sig hit. Synd bara att man inte når fler, 
att inte alla som är sjuka får möjligheten att vara här, att de inte vet att det finns.   
 
Jag uppskattar den här insatsen att ni pratar med oss besökare.  
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Diskussion 

 
I brukarrevisionen av Gyllenkrokens kultur- och aktivitetshuset deltog 22 respondenter, vilket ger ett 
mycket bra underlag för att få en uppfattning om kvaliteten i verksamheten och för att få idéer till 
verksamhetsförbättringar.          
 
Mer än hälften av intervjufrågorna har markerats gröna. Grönt innebär att svaren för 
intervjufrågorna visar på ett tillfredställande förhållande. Revisionsresultatet visar att 
respondenterna:  
 

 är nöjda med öppettiderna.  

 upplever trivsel och gemenskap.  

 tycker om aktiviteterna. 

 kan påverka de aktiviteter de deltar i. 

 kan ta till sig information som ges. 

 tycker att handledarna ger ett bra bemötande. 

 får tillräckligt med stöttning i aktiviteter. 

 hade rekommenderat aktivitetshuset för andra. 

 

En tredjedel av intervjufrågor har markerat gula. Gult innebär att svaren för intervjufrågorna visar på 

ett delvis bristfälligt förhållande. Revisionsresultatet visar att respondenterna inte fullt ut: 

 

 är nöjda med lokalerna. 

 kan påverka vilka aktiviteter som finns. 

 får tillräckligt med information om aktivitetshuset. 

 tycker att handledarna kan tillräckligt om psykisk ohälsa.  

 kan ta upp problem på huset med handledarna. 

 tycker att handledarna tar tag i problem och konflikter. 

 

En intervjufråga har markerats röd. Rött innebär att svaren för intervjufrågorna visar på ett 

bristfälligt förhållande. Revisionsresultatet visar att respondenterna inte: 

 

 får tillräcklig stöttning till arbete, studier eller sysselsättning. 
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Utvecklingsmöjligheter 
 

Flera utvecklingsmöjligheter har identifierats, nedan följer några som vi bedömer som särskilt viktiga. 

De baserar sig dels på intervjusvar och dels på brukarrevisorernas reflektioner. 

 

Inflytande 

 Får besökare medverka på styrelsemöten? Hur aktivt bjuder man i så fall in besökare? 

 Starta ett brukarråd eller annan brukarstyrd inflytandeform.    

 Arbetar man aktivt med att skapa en trygg, tillåtande atmosfär för synpunkter och 

kommunikation av behov?  

 Förtydliga för besökare att de kan lämna idéer och förslag.   

 Anställ personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa / funktionsnedsättning som 

handledare.  

 

Vi frågar oss om det kan finnas en problematisk maktobalans mellan brukare och personal. Viktigt att 

vara extra uppmärksam på detta i synnerhet när personerna man stöttar i hög grad kämpar med 

självstigma och låg självkänsla.  

 

Respondenter har berättat att de inte ges möjlighet att delta på styrelsemötena (fråga 12); att de 

som köksarbetare inte får ”säga till” besökare (fråga 16); att det är låg brukarmedverkan i 

Gyllenkrokens musikal (fråga 7); att köksarbetet är alltför hektiskt (fråga 3); att de inte vågar delge 

personal synpunkter och klagomål (fråga 14, 17); att avstängningar varit hårdare när personal utsatts 

kontra när brukare utsatts (fråga 18).    

 

 

Konflikthantering 

 Är avstängning en lämplig konsekvens; både utifrån ett brukar- och arbetsmiljöperspektiv?  

 Finns det bestämda regler kring avstängningarna? Samt tillämpas de konsekvent och rättvist? 

 Ges det tillfälle för personal att analysera om det fanns något man kunde göra annorlunda 
för att undvika avstängning?        

 Får personalen utbildning och träning i att hantera människor i affekt samt utåtagerande 

beteende?  

 Informeras besökare om vilka beteenden som inte accepteras och vilka konsekvenser de får?  

       

Flera respondenter lyfter fram och problematiserar avstängningarna; dels att det används men även 

hur det används. De känner inte till villkoren för att bli avstängd, upplever inte att åtgärden tillämpas 

konsekvent och rättvist samt befarar att den kan skapa otrygghet bland besökarna (fråga 17, 18). 

 

 

Trivsel i köket 

 Framkommer att köksarbetare inte får ”säga till” gäster, ska istället meddela handledarna. 
Behövs den här regeln? Har man förklarat syftet för köksarbetarna?  

 För stor arbetsbörda för köksarbetare. Otillräckligt med rast. 

 För lite personal i kök och matsal. 
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Synpunkter från köksarbetare är att det är hektiskt och för mycket att göra. Det finns inte tillräckligt 

med raster inplanerade. Det är inte tillåtet att ”säga till gäster” vilket upplevs degraderande. Och 

man vågar inte riktigt berätta för handledarna vad man tycker (fråga 3, 7, 16, 17).  

 

 

Lokaler 

 Trånga utrymmen; bland annat matsal, kök och snickeri. 

 Renovera och måla inomhus, fräscha upp toaletterna.  

 Utrymmen för avskildhet, ro och vila.  

 Ett rum för fysisk träning, exempelvis med redskap och motionscykel.    

 

Är matsal och kök en trygg och säker miljö för personal och besökare? Kan den begränsade ytan 

påverka uppkomsten av konflikter och hur dessa hanteras? Hur många personer får vistas i matsalen 

samtidigt? Hur är det med brandsäkerheten (fråga 1)?  

 

 

Information 

 Finns det en rutin för informerande om aktiviteter som ställs in/förändras?  

 Tydliggör vart man som besökare hittar information.  

 En större anslagstavla eller ytterligare en. 

 Schema / planering på anslagstavlan? 

 Veckoblad utspridda i matsalen.    

 

Finns det en rutin för hur verksamheten når ut till besökare med information om förändringar? 

Respondenter berättar att de hade velat få besked tidigare om att resan till Louisana var inställd. 

Framkom även att förändringar av aktiviteter gjorts utan att besökare med ansvar för aktiviteten 

informerats (fråga 7, 12, 13).    

 

 

Sysselsättning 

 Informera om särskilda insatser för målgruppen. Exempelvis vägledarna på de kommunala 

aktivitetshusen samt möjligheten att söka jobb med lönestöd och att arbeta deltid. 

 Bjud in en arbetsspecialist och/eller en person som fått jobb via insatsen för att informera 

och inspirera (fråga 8, 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

NSPHiG rekommenderar 
 

o Aktivitetskatalogen.se är en internetsida med fritidsaktiviteter, verksamheter och 

stödinsatser för personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. 

 

o Peer Support på aktivitetshuset centrum - Betty är en aktivitetscoach som ger personlig 

vägledning. 

 

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 Övriga aktivitetshus, och speciellt deras 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.  

 
 

 
 

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, samt till personal och ledning på Stiftelsen Gyllenkroken som 

gjorde den här undersökningen möjlig!  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


