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Inledning 
 

Vård och omsorg ska även utvärderas av de som använder den. Det är ändå den som får en insats 
som bäst vet hur den fungerar för egen del. Därför är det av avgörande betydelse att brukarnas 
synpunkter och erfarenheter tas tillvara - såväl för att ge inflytande som för att kunna förbättra 
insatsen.  
 
Begreppet brukarinflytande innebär att den som använder en samhällsinsats också har inflytande 
över dess utformning och innehåll. För att uppnå brukarinflytande behöver olika metoder tas fram 
och implementeras. En sådan metod är brukarstyrd brukarrevision.  
 
Brukarinflytande är ett nytt arbetsfält för många organisationer inom vård och omsorg. Det kan 
upplevas som svårt att skapa fungerande former för brukarinflytande, samtidigt som behovet av det 
är stort. I utvärderingen av psykiatrireformen lyfts brukarrevision fram som en metod som landsting, 
kommuner och brukarorganisationer bör ta initiativ till för att öka brukarinflytandet och därigenom 
höja kvaliteten på vård och omsorg.1 
 
En brukarrevision är en kvalitetsundersökning av en psykiatrisk eller socialpsykiatrisk verksamhet 
som utförs av personer med egen erfarenhet av psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. 
Brukarrevisionen beskriver respondenternas attityd till och upplevelse av sitt stöd. Underlaget ger en 
fingervisning om vad som fungerar bra i verksamheten och vad som kan behöva förbättras. 
Dessutom lämnas konkreta utvecklingsförslag utifrån respondenternas upplevelser och reflektioner. 
Revisionsrapporten presenteras för ledning, personal och brukare.  
 
Den egna erfarenheten av psykisk ohälsa och det så kallade inifrånperspektiv som den medför ser vi 
som en betydande tillgång i utförandet av brukarrevisionen. 
 

Varför brukarrevision? 
Socialstyrelsen understryker att verksamhetsutveckling ska grunda sig på ett så tillförlitligt underlag 
som möjligt och att man därför bör arbeta enligt evidensbaserad praktik2. I evidensbaserad praktik 
vägs tre kunskapskällor samman och anses likvärdiga: vetenskaplig kunskap, professionens expertis 
och brukarens perspektiv. Brukarrevisioner kan därför ses som ett viktigt led i en utveckling mot att 
arbeta evidensbaserat.  
 
Syftet med brukarrevisionen är att förbättra kvaliteten i verksamheten genom att identifiera 
tillgångar, svagheter och utvecklingsmöjligheter. Här spelar brukarna en nyckelroll. Förutom deras 
gedigna erfarenhet av verksamheten har de även ett unikt inifrånperspektiv; erfarenhetsbaserad 
kunskap om hur det är att leva med psykisk ohälsa. När denna rika kunskapsresurs tas tillvara kan 
den bidra till både förståelse och utveckling av verksamheten.  
 
Brukarnas beroendeställning gentemot verksamhetspersonalen försvårar en öppen och ärlig dialog. 
Då brukarrevisionen är oberoende från verksamheten och brukarens anonymitet garanteras blir det 
lättare att framföra kritik utan rädsla för att drabbas av repressalier. Svaren blir därmed mer 
rättvisande.  
 

                                                           
1 Välfärd och valfrihet? Socialstyrelsen 1999 

2    www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat  

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat
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Brukarrevisionen innebär att brukarna får ett verkligt inflytande. Genom att tillfråga brukarna och 
basera förbättringsarbetet på deras svar känner sig brukarna uppskattade och sedda, vilket i 
förlängningen kan öka förtroendet för verksamheten. Om brukarrevisionen resulterar i ökat 
förtroende för verksamheten och en bättre livssituation för brukarna får även personalen ett bättre 
arbetsklimat. Dessutom stärks personalen av respondenternas positiva feedback. De får reda på vad 
brukarna värdesätter i deras arbete och hur betydelsefulla de är i brukarnas liv.      
 

Den egna erfarenhetens roll i brukarrevisionen 
De som utför revisionen kallas brukarrevisorer och har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk 
funktionsnedsättning. Många gånger har de även egen erfarenhet av dessa typer av verksamheter. 
Inifrånperspektivet genomsyrar hela utförandet; alltifrån att ta fram frågor och göra intervjuer till att 
sammanställa resultatet.  
 
Den självupplevda kunskapen skapar trovärdighet och bidrar till ett mer jämbördigt möte med 
brukarna. Brukarna får därmed lättare att öppna upp och prata om sådant som kan vara känsligt eller 
svårt. Vidare kan brukarrevisorerna tack vare sina erfarenheter ställa relevanta följdfrågor.  
 
Intervjusituationen kan bidra till återhämtning hos den som blir intervjuad. I och med sitt 
inifrånperspektiv blir det möjligt för revisorerna att förmedla genuin förståelse för brukarens 
livssituation. Denna speglingseffekt kan ha ett terapeutiskt värde. Brukarevisorerna blir dessutom 
levande exempel på att det går att bli bättre i sin psykiska hälsa - till och med till den grad att man 
kan lönearbeta. Det inspirerar och ger hopp.                  
 
En brukarrevision stärker även utförarna. Psykisk ohälsa är ett område som än idag är belagt med 
tabun och skam. Personer med psykiska funktionsnedsättningar möts många gånger av misstro och 
fördomar i samhället.3 I brukarrevisionen omvandlas revisorernas erfarenhet av psykisk ohälsa till en 
tillgång.   
 
Den egna erfarenheten kan ge en annan förståelse och analys av intervjumaterialet än om personal 
eller forskare hade gjort undersökningen. Dessutom får man en granskning utifrån med en ”ny fräsch 
blick” på verksamheten.   
 

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

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

 
2. Dialog och ömsesidiga mål. Brukarrevisionen genomförs i samförstånd och ständig dialog 

med personal och ledning, som noggrant informeras om nyttan med en revision. Det bidrar 
till ett engagerat förbättringsarbete där båda parter delar samma mål - verksamhetens 
utveckling.   

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

vilja att vara öppna och ärliga i sina svar. 
 

4. Oberoende. Brukarrevisionen är en extern revision av verksamheten. Brukarrevisorerna utför 
undersökningens alla moment; planering, materialinsamling, sammanställning, analys, 

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

http://www.hjarnkoll.se/
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rapportskrivning och presentation av resultatet för verksamhet och brukare. Detta ger en 
högre trovärdighet än om undersökningen hade gjorts av verksamheten själv.   

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

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

 

Viktiga ledstjärnor i våra revisionsarbeten 
 Verksamheten ska hålla hög kvalitet och regelbundet utvärderas för att kunna utvecklas. 

 Patienter och brukare ska stå i centrum för all verksamhetsutveckling. 

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

Sedan 2014 har NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg) utfört brukarstyrda 
brukarrevisioner på uppdrag av Göteborgs stads Psykiatrisamordning. Brukarrevisioner görs bland 
annat på boenden, boendestöd, myndighetsutövning och på aktivitetshus. Uppdraget är en del i 
stadens plan för psykisk hälsa med målsättning att öka brukarinflytandet i stadens verksamheter.  
 
Psykiatrisamordningen förmedlade kontakt mellan NSPHiG och enhetschef för Myndighet 
Funktionsstöd f.d. Östra Göteborg. Det inleddes ett samarbete kring att göra en brukarstyrd 
brukarrevision.  
 

Mål 
Målet med brukarrevisionen är att utveckla och förbättra verksamheten genom att ge ledning, 
personal och brukare ökad kunskap om attityderna till och erfarenheten av stödet och bemötandet.  
 

Målgrupp 
NSPHiG får medel av Göteborgs stads Psykiatrisamordning för att genomföra cirka 20 intervjuer per 
verksamhet. Myndighet Funktionsstöd f.d. Östra Göteborg fick möjlighet att göra dubbla antalet 
intervjuer, det vill säga 40 stycken. Brukarrevisionens målgrupp är personer med psykiska eller 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Cirka 350 stycken av enhetens brukare tillhör målgruppen. 
Av dessa blev 250 aktuella för brukarrevision. Det var först till kvarn att anmäla sig till intervju.  
 
Målgruppen kommer i rapporten fortsättningsvis att refereras till som antingen brukare, klienter, 
respondenter eller intervjupersoner. 

 

Verksamhet 
Myndighet Funktionsstöd f.d. Östra Göteborg är en av Göteborgs Stads största 
funktionshinderenheter. Enheten möter omkring 1000 brukare och har ett upptagningsområde som 
omfattar Bergsjön, Kortedala, Utby, Kviberg och Gamlestaden. Enheten handlägger ansökningar och 
begäran om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och LSS för personer med olika typer av 
funktionsnedsättningar - psykiska, neuropsykiatriska, neurologiska, intellektuella och fysiska.  

Personalgruppen består av 26 socialsekreterare, tre förste socialsekreterare och en 
socialadministratör. Handläggarna beslutar om 15 olika insatser; däribland boendestöd, hemtjänst, 
personlig assistens, kontaktperson, ledsagning, bostad med särskild service och korttidsboende. De 
brukare som tillhör brukarrevisionens målgrupp har psykiatriska eller neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Svårigheterna hos dessa personer varierar; många har PTSD och  en del har 
både psykisk funktionsnedsättning och beroendeproblematik.  

 

Metod 
Brukarrevisionen bygger på individuella djupintervjuer. Respondenterna erbjuds ett flertal olika sätt 
att intervjuas på, se under Genomförande. 
 
Intervjufrågorna ställs utifrån en intervjumall. Vid varje intervjutillfälle närvarar två brukarrevisorer; 
en som har det primära ansvaret för att ställa frågor och en som har det primära ansvaret för att 
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anteckna svaren. En intervju tar i genomsnitt en timme att genomföra. Intervjusvaren behandlas 
konfidentiellt.  
 
Intervjusvaren anonymiseras och sammanställs sedan till en rapport. Rapporten presenteras för 
ledning och personal genom en muntlig redogörelse. Presentationen syftar till att inspirera till samtal 
kring utvecklingsmöjligheter. Samtidigt kan personal och ledning stärkas av respondenternas positiva 
feedback och vetskapen om att ha uppnått sina verksamhetsmål. Rapporten läggs ut på NSPHiG:s 
hemsida. Vårterminen 2022 kommer NSPHiG att göra ett återbesök för att följa upp 
brukarrevisionen.   
 

 

Styrgrupp 
För att försäkra att brukarrevisionen är brukarstyrd krävs att den leds och kontrolleras uteslutande av 
personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen för egen del eller som anhörig. Styrgruppen 
utgörs därför inte sällan av personer från någon av de patient-, brukar- och anhörigföreningar som 
utgör NSPHiG. Styrgruppen samordnar arbetet med brukarrevisionen och sammanställer 
revisionsrapporten.  
 
I styrgruppen ingick: 

 Lisa Vainio, projektsamordnare, NSPHiG 

 Petter Piccinelli, projektsamordnare, NSPHiG 
 
 

Referensgrupp 
Referensgruppen består av styrgruppen och verksamhetsrepresentanter. Referensgruppen planerar 
genomförandet samt diskuterar intervjumall och praktiska frågor.  
 
 I denna referensgrupp ingick: 

 Lisa Vainio, projektsamordnare NSPHiG 

 Petter Piccinelli, projektsamordnare NSPHIG 

 Nina Sunnerfjell, enhetschef Myndighet Funktionsstöd f.d. Östra Göteborg 
 

 

Brukarrevisorer  
De som genomför intervjuerna kallas för brukarrevisorer. Revisorerna har erfarenhet av psykisk 
ohälsa, antingen för egen del eller som anhörig. Flera är medlemmar i NSPHiG:s patient-, brukar- och 
anhörigföreningar. Revisorerna delar även med sig av reflektioner och förslag som tas i beaktande 
när intervjumaterialet sammanställs. Samtliga revisorer har deltagit i en internutbildning i 
intervjuteknik och bemötande.  
 
Intervjuerna utfördes av Lilli Sanderholt, Cassandra Jatko, Mikael Altemark, Sandra Karlsson,  Jaana 
Laitala, Mats Hällqvist, Katarina Kaspersson och Petter Piccinelli.  
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Genomförande 

 
 
Bilden visar hur genomförandet går till steg för steg 
 
 

10 februari 2021 träffas referensgruppen för att planera genomförandet av brukarrevisionen.  
 
22 februari träffar styrgruppen verksamhetens personal för att informera om revisionen. Den 
praktiska nyttan lyfts fram samt vikten av personalens engagemang för ett lyckat genomförande.     
 
23 februari håller styrgruppen en digital informationsträff för hyresgästerna. Personalen delar 
därefter ut anmälningsmaterial till boendets samtliga hyresgäster.  
 
Anmälningsmaterialet innehåller en folder om revisionen, en anmälningsblankett och ett frankerat 
svarskuvert. Med anledning av pandemin erbjuds endast telefonintervjuer. En större andel av 
verksamhetens brukare har utländsk bakgrund varpå anmälningsmaterialet översätts till flera för 
målgruppen relevanta språk. Det går dessutom att använda sig av tolk under intervjun.  
 
Totalt deltar 31 respondenter i undersökningen. Intervjuperioden startar 22 februari och pågår till 3 
juni. Varje deltagare får ett presentkort på ICA värde 100 kr som tack för sitt deltagande.  
 
Efter intervjuperioden påbörjas analysarbete och rapportskrivande. Resultatet presenteras för 
ledning och personal. Slutligen läggs revisionsrapporten upp på NSPHiG:s hemsida4.  
 
Vårterminen 2022 kommer styrgruppen att göra ett återbesök för att följa upp hur revisionsarbetet 
påverkat verksamheten och hur man använt sig av underlaget.      

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

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

Intervjufrågorna är indelade i följande frågeområden: 

 Bakgrundsfrågor 

 Tillgänglighet 

 Information och kommunikation 

 Stödet 

 Samverkan 

 Bemötande 

 Aktiviteter    

 Sammanfattningsvis 
 
Observera att inte alla respondenter har svarat på alla frågor. Det innebär att svarsbilden för en fråga 
inte behöver bygga på åsikter från alla respondenter.   
 
För de flesta frågor gör vi en samlad bedömning utifrån respondenternas svar och tilldelar frågan 
grön, gul eller röd färg. Frågor som vi inte gör någon bedömning på markeras med blått.  
 
GRÖN blir frågan om intervjusvaren ger en antydan om ett tillfredsställande förhållande. 
 
GUL blir frågan om intervjusvaren ger en antydan om ett delvis bristfälligt förhållande.   
 
RÖD blir frågan om intervjusvaren ger en antydan om ett bristfälligt förhållande.    
 
  

Syftet med färgkodning 
Bedömningarna bygger på ett begränsat urval och ska inte uppfattas som ett resultat eller betyg för 
verksamheten. Avsikten är snarare att ge en fingervisning om vilka delar av verksamheten som kan 
vara angelägna att se över. Brukarrevisionen är i första hand en kvalitativ undersökning med syfte att 
ge en inblick i hur brukarna upplever sitt stöd och utifrån dessa upplevelser peka på möjliga 
förbättringsområden.       
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Intervjuresultat 
 

Bakgrundsfrågor 
 
31 personer valde att delta i brukarrevisionen av Myndighet Funktionsstöd f.d. Östra Göteborg 
 
 

 

KÖNSIDENTITET 
 

KÖN ANTAL 

KVINNA 18 
MAN 13 

 

 

ÅLDER 
 

ÅLDER ANTAL 

20 – 29  3 

30 – 39   10  

40 – 49   4  

50 – 59   9  

60 +   5 

 

 

STÖDPERIOD 
Antal år som respondenterna varit i kontakt med enheten (30 av 31 svarande) 

 

ÅR ANTAL 

1 – 2     9 

3 – 4    8 

5 – 6  2 

7 – 8  0 

9 – 10  4 

11 – 12  3 

13 – 14  0 

15 +  4 
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Tillgänglighet  
 

Är det lätt eller svårt att komma i kontakt med din socialsekreterare på 
Funktionshinderenheten? 
 
Lätt  17    
Svårt  7 
Varierar  2 
Vet inte / osäker 2  

 
Svarande 28 av 31  

En majoritet (17 av 28) upplever att det är lätt att komma i kontakt med sin socialsekreterare. Av 
dessa har 3 inte själva tagit kontakt under sin stödperiod. Två har blivit kontaktade av enheten och 
en tog endast kontakt initialt för att göra en ansökan.  
 
Samtidigt upplever nästan en tredjedel (9 av 28) att det är svårt att komma i kontakt med sin 
socialsekreterare eller att det varierar. Det som lyfts fram är att socialsekreteraren inte svarar när 
man ringer, att man inte blir uppringd samt att det tar tid att bli uppringd eller att få ett svar. Tre 
respondenter poängterar att det inte finns några fasta telefontider. Två menar att det är enklare att 
få kontakt via mail än på telefon. En har inte telefonnumret till sin socialsekreterare.          

 
Lätt skulle jag säga. Har inte sökt kontakt men fått en bra pärm med alla 
kontaktuppgifter. 
 
Jag har inte haft några bekymmer med det så...lätt. 
 
Nej det är inte så lätt att få kontakt. Socialsekreteraren svarar inte när man ringer. Är ofta 
på möten, telefonsvarare med meddelande om att de ska återkommer i morgon och med 
olika klockslag men inte där när man ringer upp. Fungerar bättre på mailen, nästan 
omöjligt på telefon, men svarar på meddelande om man lämnar det på telefon. Men det tar 
tid. 
 
För mig är det är det ganska svårt, jag har ADHD. Jag har inte ork att hitta information 
och telefonnummer. De skulle nog vara lätta att nå om jag försökte.  
 
Det är lätt, jag har fått ett kort med deras kontaktuppgifter och jag har alltid fått tag på 
dem när jag har försökt. 
 
Jättesvårt. Ringer upp och då är det bara telefonsvarare. De ringer inte upp heller.  
 
Det varierar, medelsvårt. Svårare att nå via telefon än mail, det finns ingen fast telefontid.     
 
Det är ganska enkelt. Jag har ett direktnummer dit som jag kan ringa. 
 
Jättesvårt. Telefontiden är varierande och hen [handläggaren] är borta mycket. 
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Svårt. Hen svarar inte. Tar lång tid innan de ringer upp. 
 
Det är jättesvårt, har inte ens ett telefonnummer. 
 
Inte så svårt. De ringer alltid upp om de inte svarar med en gång. Alla kontakter funkar. 
 
 

 
 

Var vill du helst träffas: på kontoret, hemma eller någon annanstans (t ex på 
ett café) 

 
Kontoret  11    
Hemma  8 
Flexibel  8 
Tel / mail  1 
Aktivitetshus  1 
 
Svarande 29 av 31 

Respondenternas svar på frågan fördelar sig relativt jämt mellan att man helst träffar sin 
socialsekreterares på dennes kontor, hemma eller att man är flexibel. De som har svarat kontoret är 
något fler. Intervjusvar som har kategoriserats som ”flexibel” innebär lite olika saker; det spelar ingen 
roll var man ses, man ses helst på kontoret eller hemma alternativt på kontoret eller hörs på telefon.    
 

 
Hemma egentligen men är flexibel om jag får veta tid, datum och vart. Men känns lättast 
hemma, beror på hur jag mår.  
 
Det spelar ingen som helst roll för mig. Första gången vi sågs så var det på ett fik på 
aktivitetshuset och då kan det ju vara nyfikna människor runtomkring som lyssnar men 
det har jag inga problem med. Nu på slutet har det varit mest telefonkontakt och det har 
inte alltid varit så bra men det kommer vi nog till i senare frågor. 
 
Gärna på deras kontor. Det hänger nog ihop med att jag har social fobi och vill helst inte 
ha in någon i hemmet. 
 
Spelar ingen roll. Helst hemma. Gillar inte kontoret, är så opersonligt. 
 
Nuförtiden träffas vi på promenad. 
 
Kontoret. Andra alternativ än kontor har jag inte varit medveten om att det fanns. 
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Kan du påverka var ni ska ses? 
 
Ja  16  
Nej  2  
Osäker / vet inte 8  
 
Svarande 26 av 31 

Majoriteten (16 av 26) av de som svarat på frågan kan påverka var de träffar sin socialsekreterare. En 
tredjedel (10 av 26) upplever inte att de kan påverka det eller är inte helt säkra på / vet inte om de 
kan det.      
 

 
Ja, oh ja! Det har jag gjort varje gång. 
 
Det är lite svårt att svara på. Jag har bara varit hos [socialsekreteraren] en gång, och då 
var det på hens kontor. 
 
Det är nog de som har bestämt, men det har ju varit corona-pandemi så det har inte 
funnits så mycket att välja på. Ärendena har dessutom mest handlat om att lämna in 
papper. 
 
Ja, det går att prata sig till vad som passar bäst. Inte träffats så mycket dock. 
 
Jag vet att jag inte kan påverka nu p g a pandemin, vet inte hur det fungerar under vanliga 
förhållanden, antar att det skulle ha varit på deras kontor. 
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Information och kommunikation 
 
Har du fått information om vilket stöd man kan få från 
Funktionshinderenheten? 

 
Ja   9  
Nej   14 
Delvis   1 
Osäker / vet inte /minns inte 5 
 
Svarande 29 av 31  

Uppemot hälften (14 av 29) har inte fått information om de olika stödinsatser som 
Funktionshinderenheten beslutar om.  
 

 
Ja det har jag fått. Och oftast om det är något jag undrar om något stöd så är det bara att 
ta kontakt och fråga. Men jag har varit väldigt nöjd med det stöd jag har, jag har inte 
behövt be om något extra utöver det. 
 
Ja, svårt att säga. Jag har inte frågat så mycket. jag har berättat om min situation och fått 
hjälp utifrån det. 
 
Nej, det har jag inte riktigt fått. Jag har lyckats först nu. Det har dröjt väldigt länge. Det 
har dröjt länge, flera månader. Jag hade en viktig önskan att flytta hemifrån, få ett boende. 
/…/ När jag ringde /…/ så borde hen frågat om det var första gången jag tog kontakt och 
berättat mer om vad man få för hjälp. 
 
Förmodligen men p g a dåligt minne så kommer jag inte riktig ihåg, men har fått veta att 
man kan få ledsagning och lite annat. 
 
Nej, inte riktigt. Jag fick inte veta varför jag inte fick ha kvar min kontaktperson. Jag fick 
ingen förklaring heller varför antal timmar minskades. Jag fick en lapp om att jag kan 
överklaga. Men boendestöd sa att det var bättre att vänta. Att de kanske märker själva att 
jag behöver mer hjälp. 
 
Nej, jag vet om att de har flera olika insatser men jag har bara fått information om det som 
de har erbjudit mig. Jag minns inte vad som sas på informationsmötet eftersom det var för 
över ett år sedan. 
 
Här känner jag mig osäker, informationen om boendestödet var bra. Men jag känner inte 
riktigt att jag vet vilka insatser jag har rätt till. 
 
Ja, jag har fått broschyr och samtal ibland. Jag vet vilken hjälp jag kan få.  
 
 



13 
 

Vill du att din utredning, som gjorts inför ditt beslut, skickas hem till dig? 

 
Ja  24    
Nej  3   
 
Svarande 27 av 31 

De allra flesta som svarat på frågan (24 av 27) vill att utredningen som gjorts inför deras beslut 
skickas hem till dem.         
 

 
Ja, det vill jag. Vill veta vad som står i beslutet. 
 
Ja, jag tror i och för sig att jag skulle uppskatta om man gick igenom den med 
handläggaren muntligt, den som skrivit utredningen. Då kan man klara ut vissa saker 
direkt. 
 
Den skickas ju redan hem automatiskt... Men ja, det är ju bra att ha det på papper hemma. 
Så ja, jag vill att den skickas hem. 
 
Ja, det låter bra. Det har jag inte fått. Jag fick den skriftligt från kontoret. 
 
 

 
 

Har du tagit del av din utredning? 

 
Ja   25    
Nej   3 
Tror det / osäker / minns inte 3 
  
Svarande 31 av 31 

En övervägande majoritet (25 av 31) har tagit del av sin utredning.  
 

 
Vi tittade på den tillsammans. 
 
Fått lämna synpunkter. Gett skriftligt svar själv, men inga reflektioner tillbaka. 
 
Jag vet inte om jag fått den. Jag har lite svårt för att hålla ordning på papper. Ja, det måste 
jag gjort. 
 
Nej, visste inte ens att jag hade tillgång till den. Bara läst den som gjordes inför att jag fick 
boendestöd, det var för flera år sen. 
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Ja, läst igenom allt.  
 
 

 
 

Om ja: på vilket sätt? 
 
Läst den själv  12    
Gemensam genomgång / uppläst 6 
Både ock   5  
 
Svarande 23 av 31 

De flesta av de som svarade på frågan (12 av 23) har endast läst sin utredning själva. Några har gått 
igenom den tillsammans med andra, till exempel socialsekreteraren eller boendestödet. Några har 
gjort både ock.      
 

 
Samtal och via post. Lättare när jag får det i skrift. Så kan jag gå tillbaka och läsa då 
hjärnan kan överbelastas och jag glömmer eller orkar inte läsa allt, så kan jag läsa igen. 
 
Jag var på ett möte med boendestödsenheten, där det framkom om mina behov och så. Det 
var sekreteraren jag träffade innan jag träffade boendestödet. Om jag minns rätt så var 
mitt fantastiska boendestöd med, och hen hade också med sig ett sånt papper. 
 
Genom att bli involverad i varje steg  och sedan få den hemskickad. 
 
Genom att läsa den. Läst ensam men vissa saker är föråldrade och stämmer inte längre. 
Men tänker ringa om det. Finns med gammal information om /…/. 
 
Både på papper och under genomgång med både boendestödet och ibland med 
socialsekreteraren. 
 
 

 
 

Är språket / innehållet begripligt? 
 
Ja  21    
Nej  1 
Delvis  2 
Osäker / vet inte 3 
  
Svarande 27 av 31   
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De allra flesta  (21 av 27) har inte haft några problem med att förstå sin utredning. De två 
respondenter som svarat ”delvis” tyckte det var för mycket upprepningar respektive att vissa 
specifika delar var svåra att förstå. De som kategoriserades som ”osäker / vet inte” har inte tagit del 
av sin utredning i tillräckligt stor utsträckning för att kunna göra en bedömning.       
 

 
Den är bra skriven och har hög kvalitét.  
 
Inte allt, till exempel texten om vad som gäller om kommunikation, det stod i paragraform 
som jag inte förstod.  
 
Ja, annars kan man ta kontakt för att få förklarat. 
 
Ja, eller... mellan. Det är inte ett krångligt språk i sig... eller jo, det är det väl. Det är bara att 
det upprepas mycket samma sak om och om igen. Men själva språket är väl inte krångligt 
egentligen. 
 
Ja, hittills har jag fått med mig vad de menar. Men nu talar jag ju för mig själv och jag 
förstår att det kan vara svårt för andra, men jag kan ju bara svara för mig själv. 
 
Det är lite svårt [respondenten har begränsade språkkunskaper i svenska]. 
 
Ja, men jag har heller inga problem med mer byråkratiskt språk, så kanske inte samma för 
alla. 
 
Jag är osäker om utredningen, jag har inte läst den så noga. Informationen har varit bra. 
 
 

 
 

Tycker du att utredningen stämmer överens med din situation? 
 
Ja   14    
Delvis   3 
Nej    5 
Osäker / vet inte / minns inte  6    
 
Svarande 28 av 31 

Halva svarsgruppen (14 av 28) tycker att utredningen stämmer överens med deras situation, 
antingen helt eller i huvudsak.    
 

 
Ja. Och har det varit något fel eller missförstånd så har vi rättat det. 
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Ja till stor del, kanske till 80-90%. Den är lite för övergripande, ibland hade det varit bra 
med lite mer detaljer. 
 
Ja, största delen. Det är lite små saker, små fel, missförstånd.  
 
 

 
Tre respondenter tycker att den delvis stämmer överens: 
 

Vissa saker, andra delar stämmer ju inte längre. Känns som gammal information som är 
kopierat från tidigare och inklistrat. Ska ringa och säga det, fick utredningen igår. 
 
Då tyckte jag att den stämde överens, men nu så tycker jag att jag har utvecklats. 
 
 

 
Några (5 av 28) tycker inte att utredningen stämmer överens: 
 

Nej. De tycker jag klarar mig utan egentlig hjälp, det tycker inte jag. 
 
De pratar om att jag har schizofreni men jag har psykos. 
 
Vill uppdatera den, det var längesen den gjordes. 
 
 

 
Ytterligare några (6 av 28) tror att den stämmer respektive minns inte / vet inte om den gör det: 
 

Jo det tror jag, är väldigt verbal och kan ställa frågor och kan uttrycka om något inte 
stämmer eller behöver utvecklas. 
 
Vet inte, jag minns inte min utredning. 
 
 

 

 
Hur vill du att information förmedlas till dig så att du tar till dig den på 
bästa sätt? 
 
Muntligt 5  
Skriftligt 11 
Både ock  15 
 
Svarande 31 av 31 
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De allra flesta (26 av 31) vill få information antingen både skriftligt och muntligt, eller endast 
skriftligt. Några vill endast ha det muntligt. En fördel med skriftlig information, menar vissa, är att det 
går att återkomma till den när man själv vill. För några är det lätt hänt att viktiga papper kommer 
bort.       
 

 
Jag behöver få den skriftligt, då kan jag dela upp läsningen om jag skulle ha en dålig dag. 
Jag har ibland dåliga dagar då hjärnan bara inte är med. Jag har också svårt ibland att 
fokusera. Jag har lätt att ta till mig information i text, och jag läser ganska mycket. Men en 
dålig dag så spelar det ändå ingen roll hur information förmedlas, det blir svårt att ta in 
det oavsett. Då är det skönt att ha det i text så man kan gå tillbaka och kika vad det står 
och att man kan dela upp läsningen som sagt. 
 
Både muntligt och skriftligt. Om man bara får en lapp så är det lätt att man tappar bort 
den. Men om man både läser själv och får det berättat för sig så brukar jag komma ihåg. 
Då har man det i två olika minnen. 
 
Via brev så att jag kan läsa själv. Blir det muntligt är det risk att saker glöms bort eller inte 
hinns med. 
 
Jag vill gärna ha den muntligt och skriftligt. Muntligt eftersom jag oftast har frågor. Men 
jag kan ju ringa till socialsekreteraren och fråga också. Och skriftligt eftersom det är bra 
att ha det nedskrivet. Då kan ingen komma i efterhand och säga att "jamen vi sade ju 
såhär" och så är det något man inte minns att man hört. Har man det skriftligt så finns allt 
där och man kan gå tillbaka och titta. 
 
Gärna i pappersform men sen beror det på måendet så vore det bra med möjligheten att gå 
igenom den med någon annan. Så man kan hör det som står högt. 
 
Jag vill ha den skriftligt. Gärna att den skickas på e-post, men annars att jag hämtar den på 
kontoret. 
 
Både ock, en kombination Behöver ha det skriftligt. Via mail är bäst då tappar jag inte bort 
papper. 
 
Jag vill helst ha den skriftligen, men det kunde gärna vara typ via Kivra. 
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Stöd och samverkan 
 
Är du nöjd med ditt beslut? 
 
Ja 23  
Nej 4 
Delvis 3 
 
Svarande 30 av 31  

En övervägande majoritet (23 av 30) är nöjda med beslutet från Funktionshinderenheten.   
 

 
Ja jättenöjd, det förenklar mitt liv fruktansvärt mycket, kan hålla efter här hemma, göra 
planeringar, det gör att jag inte sätter mig ner och spelar i 13 timmar väl hemma efter 
jobbet. 
 
Ja, dom är schyssta att ha att göra med. Har inte behövt ändra sedan beslutet togs, men 
har haft uppföljningsmöten, ifall något skulle ändras i min situation. 
 
Jag är nöjd, socialsekreteraren har lyssnat när jag förklarat vad jag vill och varför. Alla 
önskemål har beviljats. 
 
Oh ja, mycket nöjd!  
 
 

 
Några respondenter (7 av 30) är inte nöjda eller bara delvis nöjda. Skälen till det varierar. 
 

I stort sett är jag nöjd. Men det har varit många beslut och vissa av dem har varit dåliga. 
(Följdfråga: på vilket sätt har de varit dåliga?) När det är stora eller livsavgörande beslut 
så måste dessa meddelas minst 6 månader i förväg. Att få veta sådant några veckor innan 
är alldeles för kort tid! 

 

Nja, inte nöjd med minskad tid för boendestödjarna. Boendestödjarna gick tidigare när 
dom var hos mig och det resulterade i att jag inte utnyttjade min tid till fullo och då trodde 
socialsekreteraren att jag inte behövd all tid. Men så var det inte /…/. 

 

Nej. Vill ha satellitboende men fick avslag. Stöd i lägenhet funkar inte, det leder till att jag 
blir isolerad. Socialt boende skulle funka bättre. 

 

Inte så mycket negativt att säga. De går dock inte till botten med saker. Vill att de är mer 
nyfikna på mig.  
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Nej. Det har varit okej att få lägenheten. Men processen dit har inte varit bra, det tog lång 
tid. Fick flytta runt flera gånger innan jag fick denna.  

 

Nej, de har väl inte lyssnat. Får inte det stöd jag vill ha. Livet rullar på som vanligt, ingen 
förändring sker. Vill ha psykolog. Kanske annat också. Tiden jag har räcker inte till nåt 
[med boendestödet]. Man ger upp till slut. Man blir arg och frustrerad. Vi får se hur det 
slutar. 

 

Nej inte nu längre, vill ha fler timmar boendestöd och en kontaktperson. Vet inte hur man 
överklagar eller återkopplar synpunkter till enheten. 

 
 

 
 

Om inte: har du överklagat det? 
 
Ja 3    
Nej 3  
 
Svarande 6 av 30 

Hälften av de 6 som svarat på frågan har inte överklagat sitt beslut, en respondent uppger att hen 
inte vet hur man gör. Hälften har överklagat eller återkopplat sina synpunkter till enheten vilket lett 
till förändringar för samtliga.     
 

 
Nej, aldrig överklagat.  
 
Jag vet inte hur man gör. 
 
Ja, jag har överklagat beslut. Och det är bland annat därför man behöver få så lång tid på 
sig, för att hinna överklaga. Det borde också vara obligatoriskt för socialsekreteraren att 
fråga om man vill ha någon oberoende person som kan hjälpa en med de frågor som kan 
uppstå. Eller så kan de fråga om man vill att någon följer med en på mötena, exempelvis 
ens boendestödjare. Socialsekreteraren själv ska aldrig ha en "kompis" med sig så att de 
sitter där två mot en. Då kan man verkligen känna sig i underläge. Det behöver vara lika 
antal personer på båda sidor. Om de kommer vara fler behöver de berätta det så att jag 
också kan ta med mig någon. 
 
Ja, till Förvaltningsrätten. Kuratorn hjälpte till. 
 
Efter att jag klagat så blev det bättre och det ledde till dagens situation [som respondenten 
är nöjd med]. 
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Får du de stödinsatser som du behöver från Funktionshinderenheten? 
 

Ja  19 
Nej  5 
Delvis 7  
 
Svarande 31 av 31 

Majoriteten (19 av 31) får de stödinsatser som de behöver.  

 
Ja det får jag och har fått det hela tiden 
 
Jag har inte varit så bra på att tänka igenom det. Jag är jätteglad att jag får hjälp. 
 
 

 
Några är nöjda men känner samtidigt inte till vilka fler stödinsatser som finns. 

 
Det tror jag. Det stöd jag får är väldigt bra. Skulle vara en stödinsats som jag inte är 
medveten om i så fall. 
 
Så vitt jag vet, känner mig lite osäker då jag inte helt vet vad de kan erbjuda, och vad jag 
faktiskt har rätt till. 
 
 
 
En tredjedel (12 av 31) får inte de stödinsatser de behöver eller får det bara delvis. Det kan handla 
om att de saknar vissa stödinsatser eller att de inte får tillräckligt med hjälp från deras befintliga 
insats.    

 
Ja, men jag skulle behöva hjälp att förstå papper från myndigheter som FK, 
myndighetsbeslut Jag jobbar /…/ men får inga pengar från FK. Jag förstår inte riktigt 
varför. Jag skulle behöva någon som hjälper mig att planera så jag kan få en högre 
inkomst. Af säger en sak och FK något annat, jag blir förvirrad och förstår inte till exempel 
vad man ska göra för att skydda sin SIG. Det finns rehab-koordinatorer inom psykiatriman 
men man träffas några gånger bara och man ska klara av och göra mycket själv. 
 
Tycker ibland att jag behöver hjälp med städning då jag mår dåligt. Får inte detta. 
 
Nej, under de sex första månaderna som jag bodde här hade jag ingen kontaktperson i 
personalen. Vissa saker kunde personalen hjälpa till med, men inte med andra saker 
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eftersom de inte var min kontaktperson. Då fick jag fråga min mamma. Vill även ha 
stödinsatsen kontaktperson, har haft den förut, vid ett senare beslut togs den bort. Behöver 
insatsen för att komma ut och göra saker. 
 
Nej. Får ingen kontakt. De svarar inte. 
 
Jag vet inte vad för hjälp man kan få. Får boendestöd som stöttar mig i och utanför 
lägenheten. Har boendet en viss tid bara, skulle även behöva en ledsagare. 
 
 
 
Två respondenter pekar på vikten av tydlighet kring hur lång väntetiden för en stödinsats eller åtgärd 
är. 

 
Jag har fått vänta väldigt länge. Det har tagit för lång tid. Man ser inte resultat, det är 
farligt, man kan ge upp under tiden. De behöver vara tydliga med hur lång tid det tar så 
man vet.  
 
Jag har bett om [hjälpmedel], det tar tid att få, jag har väntat i flera veckor. Det är lite 
konstigt. Jag blev lovad boendestöd [antal timmar] i veckan, har även väntat på detta i 
flera veckor.   
 
 
 
Flera intervjupersoner tar upp saker med boendestödet som har varit problematiska. Det handlar 
bland annat om brister i stödets organisering.  

 
Ja, det får jag. Absolut. För mig har det varit jättebra, precis mitt i prick! Och det har 
verkligen gjort skillnad för mig. Men ibland märks det att de har personalbrist på 
boendestödet och de kan behöva ändra tiderna de ska komma. Det funkar inte för mig. Jag 
behöver ha lite "starttid". Jag får ju stöd med min sociala fobi och då behöver jag få tid på 
mig innan, det funkar inte att jag får ett sms där de skriver att de kommer om en 
halvtimme. Det blir alldeles för kort tid för mig. Jag behöver ha startsträckan. 
 
De byter boendestödjare för mycket. Kontakten blir mer ytlig om man lär inte känna 
varandra. 
 
Det beror på, när vikarierna kommer får man inte hjälpen man behöver, bara från 
ordinarie personal. Ja, det räcker med boendestöd. 
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För en blev det så illa att hen fick säga upp sitt boendestöd. 

 
Ja, det tycker jag. (Följdfråga: saknar du att ha boendestöd?) Nej. Eller, på sätt och vis. Där 
kan man få hjälp med bra saker som kontaktpersonen inte kan hjälpa en med. Men det blev 
alldeles för rörigt med boendestödet som sagt. Med att det kom nya personer hela tiden 
och man inte kunde ha kvar de som man tyckte funkade bra. Det blev helt enkelt jobbigare 
att ha dem kvar än att vara utan dem. (Följdfråga: Om det inte hade varit något sådant 
krångel, hade du då velat ha boendestöd?) /…/ Så som jag mådde just då så blev det bara 
för mycket. Jag hade nog egentligen velat ha kvar det, men det blev bara för jobbigt under 
den perioden av mitt liv.  
 
 

   
 

Upplever du att din socialsekreterare och sjukvården, exempelvis psykiatrin, 
samarbetar för att hjälpa dig? 

 
Ja    9  
Nej    12 
Osäker: tror det  5 
Osäker: tror inte det  2 
Vet inte   1 
Inte aktuellt / behövs inte 2 
 
Svarande 31 av 31 

Mer än en tredjedel (12 av 31) svarar att det inte finns något samarbete. Av dessa svarar hälften att 
de önskar ett sådant samarbete.  

Knappt en tredjedel (9 av 31) svarar att det finns ett samarbete. Bland dessa svarar 3 respondenter 
att det är för lite samarbete eller att det fungerar mindre bra.  Av de som var osäkra svarar 
övervägande del att de tror att ett samarbete finns.  

Frågan markeras röd av flera anledningar; gruppen respondenter som svarar nej är störst och hälften 
i denna grupp uttrycker en önskan om ett samarbete; några av de som svarar ja beskriver brister i 
samarbetet; ett flertal respondenter är osäkra på eller vet inte om det finns ett samarbete.        

 
Ja dom samarbetar. Har kontakt med psykiatrin. Arbetsgivare, socialsekreteraren. 
Sjukskriven från a-ställning.  
 
Under tiden jag hade en psykolog så pratade dom inte med min handläggare. 
 
Ja det var jag som tog initiativet att be dem om att samarbeta och jobba tillsammans. Det 
är bra att de gör det, men det är dåligt att jag själv fick säga till om det. Men nu ringer de 
varandra och sådant. 
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Nej, det tycker jag inte. Psykiatrin är inte så öppen och kommunikativ med andra enheter. 
Jag känner väl att psykiatrin brister lite i kommunikation och att de kan vara svåra att ha 
att göra med, svårare än annan vård. De har skottsäkra väggar på nåt vis. Och det kan jag 
ju förstå också... Men ja, kommunikationen kan bli problematisk. 
 
 
 
Några har synpunkter på samarbetet. 

 
Samarbetet är mycket sämre än det mellan boendestöd och handläggare på socialen. 
Handläggare på socialen har svårt att förstå varför min kontakt med vården är väldigt 
dålig. Jag gjorde utredning på [psykiatrisk enhet] och fick [namn på diagnos], jag inte nöjd 
och ångrar att jag gjorde utredningen. 
 
Ja det gör dom, dock har dom för lite kontakt med varandra. 
 
 
 
Flera vill gärna att det finns ett samarbete. 

 
Nej, jag jobbar på den biten själv. Jag har kontakt med beroendeenheten, de vill slussa ut 

mig, de säger att de inte kan göra mer, att jag inte är motiverad själv. Jag har sagt att alla 

får prata med varandra. 

Nej, det kan jag inte påstå. Socialtjänsten är svår att få att samarbeta med någon utanför 

sitt eget kontor. Eller ens med andra på samma avdelning på socialkontoret. Just 

Funktionshinderenheten är bäst av dem som jag känner till på att samarbeta, men det kan 

ändå bli svårt. 

Nej, dom har inte kontakt med varandra. Men hade önskat att de hade kontakt. 

Det tar lång tid, inget händer. Tomgång ett tag, bättre nu. Vill ha SIP-möte. Hoppas mycket 

på det. 

Nej, de samarbetar inte. Min läkare på [vårdenhet] är arg på socialen. Han vet hur viktigt 

det är med samtal för mig och med kontinuitet och att det är samma boendestöd som 

kommer. det tar tid att bygga upp en relation, jag litar inte på andra människor. Min 

läkare har skrivit ett [brev] men socialen tar ingen hänsyn till detta. 

Nej men jag har sagt åt dom att dom ska prata med varandra, har psykiatriskt stöd, de får 
jättegärna ha kontakt med varandra. Har för mig att min handläggare frågat mig vid nåt 
tillfälle om de kan ha kontakt. 
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För vissa är ett samarbete inte aktuellt. 

 
Nu har jag ju ingen kontakt med psykiatrin. Har övrig kontakt inom vården men upplever 

inte att det är något som har att göra med boendestödet. 

Jag har ingen kontakt med psykiatrin, det har jag inte haft på 20 år. 

 
 

 
 

Om du har fler än en socialsekreterare: upplever du att socialsekreterarna 
samarbetar med varandra? 
 
Ja   3 
Nej   3   
 
Har bara en sekr. 17 
Osäker / vet inte 2   
 
Svarande 25 av 31 

Två tredjedelar (17 av 25) av de som svarat på frågan har inga fler socialsekreterare utöver den de 
har på Funktionshinderenheten. Två respondenter är osäkra på om de har fler än en 
socialsekreterare.  

 

Av de som har fler än en socialsekreterare svarar hälften (3 av 6) att det finns ett samarbete 
socialsekreterararna emellan, och hälften svarar att de inte upplever något samarbete. Frågan har 
gulmarkerats på grund av den jämna svarsfördelningen, men bygger på ett begränsat underlag.   

 
Ja, det känns så. Det är som att de fått kontakt igen nu. En period förut så funkade det inte 
med den andra socialsekreteraren, men nu rullar det på. 
 
Jag har bara en socialsekreterare. Men de byts ju ut väldigt ofta, jag är nog inne på min 
fjärde, femte eller sjätte eller nåt nu. Men något som ändå kan vara bra med det är att de 
nya som kommer är väldigt engagerade. Sen efter några år så är de inte lika engagerade 
längre, men då kanske det kommer en ny som är engagerad igen. 
 
Ja, det fungerar. Men vet inte hur de samarbetar. 
 
Har en till kontakt, som tillhör försörjningsenheten. Samarbetar dom? Nej, tror inte alls de 
har kontakt (Resp. har haft 3–4 olika handläggare).  
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En respondent berättar om en problematisk situation som uppstod när hen tidigare behövde 
försörjningsstöd för att betala sin hyra.        

 
Just nu har jag bara en socialsekreterare, men tidigare hade jag en på boende och en på 
ekonomi också. Men de var inte särskilt bra på att samarbeta. Det får man lösa själv 
istället. Men det är nog inte Funktionshinderenhetens fel. Det ligger nog på andra 
avdelningar, ekonomi till exempel i mitt fall. Man får en lägenhet men man måste själv gå 
och söka pengar till hyran. Och det är ju precis sånt som jag har svårt för. Men det är nog 
inte Funktionshinderenhetens fel som sagt, kanske ligger mer hos ekonomiavdelningen. 
Helst skulle jag bara behöva gå till Funktionshinderenheten och inte behöva kontakta 
ekonomi också. Det blir ju lite konstigt, de ger mig en lägenhet som jag inte kan betala 
hyran på. Man är ju inte hos Funktionshinderenheten för skojs skull, man är ju där för att 
man har svårigheter som man kan behöva få hjälp med. Man borde åtminstone kunna få 
en genväg så man inte behöver sitta i långa telefonköer och sådant. Och så när man väl 
gjort allt det som behövs får man dessutom avslag ibland, det blir jobbigt. 
 
 

 
 

Om du har boendestöd eller bor på ett boende: upplever du att din 
socialsekreterare och boendestödjarna/boendepersonalen samarbetar för att 
hjälpa dig? 

 
Ja   15 
Nej   3 
Osäker: tror det 6  
Vet inte  2 
 
Svarande 26 av 31 

Majoriteten av de som svarat på frågan (15 av 26) upplever att socialsekreteraren och 
boendestödjare/boendepersonal samarbetar för att hjälpa dem.  

En tredjedel (8 av 26) är antingen osäkra på eller vet inte om ett sådant samarbete finns. Av dessa 
svarar merparten att de tror att det finns.     

 
Handläggaren är regelbundet i huset. Det är jättebra samarbete mellan boendestöd och 
socialsekreterare, de känner varandra bra. 
 
Ja det gör dom, men vet inte hur. 
 
Ja, det gör dom, de är alltid delaktiga. 
 
Ja. (Följdfråga: Hur då?) Vet inte... Men socialsekreteraren kommer hit ibland och då sitter 
personalen med och lyssnar på henne. Vet inte om de har kontakt annars. (Följdfråga: hur 
ofta kommer socialsekreteraren till ditt boende?) En gång om året. 
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Jag känner att det fungerar och att handläggaren lyssnar, men informationen i början om 
hur boendestödet fungerar och vilka andra insatser som finns har varit bristande. Och att 
boendestödet ibland får ”pusha” på. Sedan känns det ibland svårt att veta om jag ska prata 
med handläggaren, pedagogen eller boendestödjaren om olika saker. 
 
Ja, det gör dom lite grann. De kommer ibland och pratar om vad som finns att göra. 
 
 
 
Ett par respondenter upplever ett samarbete men är inte helt nöjda med det. 

 
Ja det gör dom, men hade dom samarbetat mer så hade det nog hänt mer. 
 
De försöker, det märker jag. Sen finns det brister. Uppdragen går inte riktigt hand i hand 
med varandra, kan man säga [respondenten efterfrågar större förståelse från 
funktionshinderenhetens sida när en brukare behöver avboka boendestödsträffar på grund 
av att hen inte känner sig trygg med vikarier].      
 
 
 
Några tror att det finns men är inte helt säkra. 

 
Det tror jag nog att de gör. Den biten har jag inte så mycket koll på. Men jag märker inte 
av att det skulle funka dåligt. Jag vet att de har kontakt med varandra i alla fall. 
 
Jag vet inte, men jag antar det eftersom stödet fungerar bra. Socialsekreteraren är en 
väldigt abstrakt person, jag träffar inte hen utan andra underpersoner till hen när det 
behövs. Men dom som jag träffar i teamet är bra och jag gissar att de har ett fungerande 
samarbete. 
 
Ja det hoppas jag att dom gör. Men utredningen och genomförandeplan som är gjord med 
boendestödet stämmer inte överens. Mål har förändrats, det är uppdaterat och har skrivits 
en ny men den stämmer fortfarande inte [med den andra]. 
 
 
 
…andra vet inte: 

 
Har ingen koll på det. 
 
Svårt för mig att veta hur mycket kontakt de har med varandra. Jag skulle vilja ha nån 
sorts inloggning så jag kan se vad för slags loggar (anteckningar som personalen skriver 
varje dag angående vad som hänt under dagen och vad som ska göras) som de skriver. Jag 
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skulle vilja veta vem dom skickar den här informationen till, och vilka som inte får den. I så 
fall får jag själv berätta för dom. Svårt annars för mig att veta det. 
 
 
 
Några upplever inget samarbete. 

 
Nej, de samarbetar inte. 
 
Nej, de verkar inte informera boendestödet fast jag sagt att de får lämna information om 
mig. Det var nån grej nån gång med mitt boendestöd, jag frågade hen om hon inte visste 
det om mig, hon svarade nej det visste jag inte.  
 
Jag har bara en känsla att det finns ett glapp mellan personerna som kommer hit och de 
som träffat mig, boendestöd och socialpedagog. 
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Bemötande och kompetens 
 

Hur upplever du din socialsekreterares bemötande? 

 
Mycket bra  10 
Bra  8 
Sådär / blandat 7 
Mindre bra  5 
 
Svarande 30 av 31 

Upplevelserna av bemötandet varierar mycket. Majoriteten upplever dock att bemötandet överlag är 
mycket bra (10 av 30) eller bra (8 av 30). 
 

 
Mycket trevligt och respektfullt. Och väldigt inkännande. 
 
De är fantastiskt trevliga! Jag har haft två stycken än så länge och det stämmer in på båda. 
De är väldigt vänliga och mänskliga, de känns inte alls som till exempel försäkringskassan 
eller så. Utan allt känns väldigt mänskligt och tydligt. Jag märker verkligen att de jobbar 
för att kommunikationen ska vara bra och tydlig. 
 
Hen lyssnar och ställer frågor. Jättebra. Underbar och fantastisk. 
 
Det [andra mötet] var fint. Jag kände att jag blev väl mött, lyssnad på. Sedd. Jag blev 
välkomnad. 
 
 
 
Knappt en fjärdedel (7 av 30) har blandade upplevelser av bemötandet eller känner att det är sådär. 
Några av dessa har fått ett bra bemötande av vissa, men inte av andra. Några nämner också att det 
första mötet var dåligt, men att det har blivit bättre allt eftersom. 

 
Trevlig, men svårt att veta om de förstår vad jag menar ibland. Det känns som att de hör 
vad jag säger, men inte hur jag säger det. 
 
Hen var ganska typisk socialsekreterare. Kompetent och distanserad. Jag ville få hen att 
stanna upp och följa med på min berättelse. 
 
Den socialsekreteraren jag hade tidigare hade inte alls bra bemötande, det har påverkat 
min psykiska hälsa på ett negativt sätt. Mådde mycket dåligt och fick ta kontakt med 
psykolog på psykiatrin och där igenom fick jag byta handläggare. Efter det har jag haft 
bättre socialsekreterare. 
 

 
 



29 
 

Några (5 av 30) upplever inte att bemötandet har varit bra. 

 
Hen talar över huvudet på mig. Jag får oftast ingen syl i vädret. Och hen ställer mig inte 
några frågor. Hen frågar mig inte vad jag gör på dagarna. Det är personalen som skriver 
till hen om mig. Hen frågar inte mig. 
 
Inget bra bemötande. Känner mig underlägsen. Ser inte på mig /…/ 
 
 
 
En intervjuperson delar med sig av en negativ erfarenhet i samband med ett möte efter en 
utskrivning. Personen fick inte flytta fram mötet. Mötesdeltagarna hade ingen skyddsutrustning, 
vilket är extra anmärkningsvärt då intervjupersonen tillhör en riskgrupp. 
 

 
Vi har haft möte en gång per år hemma hos mig. Efter jag var inlagd så skulle det vara ett 
möte när jag kom hem. Jag frågade om det gick att flytta, jag vill ha lite tid att landa när 
jag kommit hem. Mötet gick inte att flytta. De sa att de skulle ha munskydd och visir när de 
kom, de hade ingenting. /…/ och de satte sig i soffan bredvid mig. Jag har [ett allvarligt 
sjukdomstillstånd] är infektionskänslig och har dåligt immunförsvar.    
 
    

 
 

Vad är det som är bra i bemötandet? 

 
Svarande 29 av 31  

 
Lyssnar (8) 
 

 
Lugn (2) 

 
Mänsklig (2) 

 
Nyfiken / ställer frågor 
(3) 
 

 
Förstående / 
inkännande (8) 
 

 
Professionell  

 
Snäll / vänlig / trevlig 
(10) 

 
Tydlig 

 
Hjälpsam (3) 

 

 
Tar en på allvar 

 
Förtroendeingivande 

 
Respektfull (2) 

 

 
De frågar om min situation och att jag får möjlighet att berätta. 
 
Hen bryr sig, hen är förstående och det är väldigt få som är det så det är positivt. 
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Hen frågar mycket. Kallar mig vid namn. Visar respekt. Hjärtlig. 
 
Känner att jag blir lyssnad på, får en känsla av att socialsekreteraren står på min sida. 
 
Att de engagerar sig, att de tittar en i ögonen när man pratar med dem, att de inte pratar 
över huvudet på en, att de lyssnar och visar att de lyssnar och att de går att diskutera med. 
Att de tar en på allvar också. Och att det går att ringa direkt till dem. 
 
Hen är evigt förstående, lyssnar och är väldigt hjälpsam. 
 
 

 
 

Finns det något i bemötandet som kan bli bättre? 

 
Svarande 30 av 31  

Trots att de flesta överlag är nöjda med bemötandet framkommer flera synpunkter på vad som kan 
bli bättre. Majoriteten av svaren kan delas in i tre kategorier: 
 

 Kontakt 

 Nyfikenhet och intresse 

 Förståelse och lyhördhet  
 
Flera av respondenterna lyfter fram att de önskar mer kontakt överlag, men speciellt mer fysiska 
möten. Det gäller även när det inte är pandemi. Några önskar även bättre framförhållning och ökad 
tillgänglighet. 
 

 
Hen är svår att få tag i. 
 
Lång beredskapstid. Jag vill ha framförhållning. Besök bör adresseras cirka en månad i 
förväg. De behöver ha respekt för andra människors almanackor. 
 
Jag skulle vilja ha mer kontakt när det ska tas nya beslut. Även innan corona så var det 
mycket att de inte hade tid att träffas. Så mer kontakt och möjligheter att ses. Inte bara 
prata över telefon utan få ett riktigt möte. Nu har jag fått ett brev igen om ett beslut att 
jag fått förlängt till i maj och det beslutet är det enda jag hört av min nya socialsekreterare 
som jag haft i flera månader. Den socialsekreteraren har jag aldrig träffat eller ens pratat 
med, jag har bara sett namnet på det nya beslutet. 
 
Skulle gärna ha mer kontakt, mer avstämning, en gång i kvartalet. 
 

 

 

Andra synpunkter handlar om mer nyfikenhet och intresse för klienten och dennes situation. Flera av 
respondenterna önskar t ex att socialsekreteraren ställer fler frågor. 
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Jag tycker hen ska vara mer nyfiken och fråga hur jag mår. Större nyfikenhet gör att man 
blir sedd som människa. 
 
Att de ställer fler frågor. Har själv svårt att ställa frågor. 
 
Hen kan ställa frågor om vad jag gör på dagarna. 
 
Kanske mer förståelse om min situation från alla håll. Väntar på SIP-mötet. 
 
 
Den sista kategorin handlar om ökad förståelse och lyhördhet för klientens situation och behov. 
Några förklarar det som att de vill bli sedda och hörda. 

 

 
Lyssna mer och agera. Aldrig gjort något under alla åren. 
 
/…/ att hen lyssnat mer på mina behov. Var man är nånstans, vad är vad, vad är stress, 
utmattning, biverkning av mediciner, diagnos. Det är svårt att veta ibland. Jag vill vara 
ärlig och tydlig, kan inte alltid ta emot hjälp. Motivationen finns, men måendet varierar. 
 
Jag vill snacka om relevanta saker, intressanta detaljer som kan vara viktiga att förstå, så 
som mitt mående. Jag tycker hen ska vara mer nyfiken och fråga hur jag mår. Större 
nyfikenhet gör att man blir sedd som människa. 
 
 

 
 
 

Hur vill du bli bemött? 

 
Svarande 30 av 31   

Hur respondenterna vill bli bemötta varierar. Majoriteten av svaren kan delas in i tre kategorier: 
 

 Respekt och värdighet 

 Inkännande och förstående bemötande 

 Tät kontakt och tydlig information 
 
Många av respondenterna vill att socialsekreterarens bemötande präglas av respekt och värdighet. 
Andra ord som förekommer i denna kategori är mänskligt och jämlikt bemötande. 
 

  
Att de tittar en i ögonen, inte kör över huvudet på en, att man kan diskutera med dem /…/ 
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Som jämlike. Att vara lika mycket värd. Känns som man inte duger något till. 
 
Med tydlighet och respekt. Hierarkin mellan klient och den som ger hjälp gör att man är i 
en speciell situation. /…/  
 
 
 
Flera respondenter lyfter även fram vikten av ett inkännande och förstående bemötande som 
anpassas efter klienten och dennes behov. 

 
Bemötas av vänlighet, respekt och förståelse. Att personen är anpassningsbar beroende på 
funktionshinder och förstår. 
 
Att de lyssnar och hör vad jag säger. 
 
Med öppna frågor, inte förvänta sig vissa svar. De ska vara öppna för olika slags svar. Det 
ska vara tydligt att det är en människa man möter, att de är personliga, berättar något 
personligt, som att de cyklade till jobbet i regnet. Det blir lättare för en själv att berätta 
privata saker om den andra är personlig och privat. 
 
 
 
Tät kontakt och tydlig information är ytterligare en kategori som lyfts fram av ett antal 
respondenter.  
 

 
Jag vill ha tät kontakt. Jag vill ha tydligt besked om tid, hur länge något dröjer. 
 
Att efter mötet få det vi pratat om på papper eller på mail. Lätt att glömma av senare. 
Viktigt att de skriver ner medan de pratar. Inte alltid de skickar det till mig. På samma sätt 
som när personalen skriver loggar under dagen, jag har inte den informationen om jag 
inte direkt frågar efter den. 
 
Med tydlighet, samt att man vid stora mängder information dels ser till att jag får den med 
mig skriftligt också, men också gärna återkommer till informationen vid fler tillfällen. 
 
 

 

 

Känner du att din situation tas på allvar i samtal med din 
socialsekreterare? 
 
Ja 20 
Delvis 7  
Nej 4 
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Svarande 31 av 31  

En övervägande majoritet (20 av 31) upplever att deras situation tas på allvar i samtal med 
socialsekreteraren. 
 
 
 

Absolut, 100%. 
 
De tar det på mer allvar än jag själv t o m. De dubbelkollar viktiga saker och påminner 
ibland. 
 
Ja. Om jag till exempel vill få tag på dom och jag ringer, då vet jag att de hör av sig tillbaka. 
De är lätta att ha att göra med. 
 
Ja, det gör dom. De lyssnar och frågar. Blivit bättre. Får också medicin som fungerar. 
 
Ja, jag känner mig väl omhändertagen. 
 

 

Av respondenterna som delvis är nöjda (7 av 31) eller inte nöjda (4 av 31) med hur deras situation 
hanteras av socialsekreteraren framkommer olika synpunkter. 

 

 

 

 

Handläggning dröjde länge, många månader. 
 
Delvis. Ibland har det känts som att de inte tror på psykisk ohälsa. Lite att det bara är att 
gå och jobba. 
 
Nej. Tar inte mina problem på allvar. Får sitta och grubbla själv. 
 
Nej, inte för tillfället /…/ De förstår inte hur viktigt det är att ha någon att ventilera och 
prata med. 
 
 

 

 
Upplever du att din socialsekreterare har tillräckligt med information om dig 
och din situation för att kunna hjälpa dig? 

 
Ja   20 
Delvis  6 
Nej   5 
 
Svarande 31 av 31 
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Majoriteten (20 av 31) tycker eller tror att socialsekreteraren har tillräcklig information för att hjälpa 
klienten.  
 

 
Jag märkte det tydligt i utredningen, den var fyllig. 
 
Ja, det tycker jag. Det visar sig i hela utredningen. Den är helt baserad på vad jag och 
läkarna sagt, det är inget eget påhitt som någon ”förståsigpåare” har lagt till. 
 
Ja det har dom, det märker jag på sättet de pratar. Då märker jag att de har kunskapen. 
 
Ja, det tycker jag. De har koll på allt. 
 
Jag tror det. De har ju informationen och utredningen. 
 

 

Resten svarar att de kanske eller delvis tycker det (6 av 31) eller att de inte tycker det (5 av 31). 
 

 
Vill att de är mer nyfikna på mig. De skulle göra ett bättre jobb då. 
 
Det kan bli bättre. Exempelvis skulle man kunna träffas två gånger om året i alla fall. Nu 
träffas vi bara en gång om året eller vartannat år. 
 
Alltså detta är en klurig fråga, det känns som att de inte bemödar sig att ta reda på 
informationen ifrån mig, utan bara information som de får från annat håll. Inte så att den 
inte stämmer, men den känns ju ibland inkomplett och inaktuell. 
 
Nej. De förstår mig inte, de har ingen egen erfarenhet av psykisk ohälsa. 
 
Nej, det har hen inte. Lyssnar inte in. Tycker jag klarar av mer än jag gör. 
 
 

 
 
Om du får problem med din socialsekreterare, vet du då vart du ska vända 
dig? 

 
Ja  6 
Nej  23 
Osäker  2 
 
Svarande 31 av 31   
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En övervägande majoritet (23 av 31) vet inte vart de skulle vända sig om de får problem med sin 
socialsekreterare.  

 

Nej. Har inte haft problem och har inte tagit reda på det… Men har inte fått någon 
information ifall det skulle hända. 
 
Nej, men det hade varit väldigt bra att veta det. Då skulle man nog inte känna sig så låst 
ifall man fick problem. 
 
Nej det vet jag inte. Men när jag hade problem sist så mejlade jag till någon på kontoret 
och de visste inte heller. Det löste sig genom att jag pratade med min läkare och bad om 
hjälp så läkaren hjälpte mig vidare. 
 
Nej, men det kan jag ta reda på. 
 

 
6 av 31 vet vart de skulle kunna vända sig. Några av de som är osäkra eller inte vet har också tankar 
om vart de skulle vända sig. Följande kontaktvägar nämns i svaren: 
 

 Boendestödjare (5) 

 Chefen för Funktionshinderenheten (2) 

 Socialkontoret (2) 

 Kontaktperson 

 Psykiatrikontakt 

 Direkt till socialsekreteraren 
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Aktiviteter 
 

Brukar du besöka något aktivitetshus, patient- eller brukarförening eller 
annan mötesplats för personer med psykisk ohälsa / psykisk 
funktionsnedsättning? 

 
Ja / ja innan corona 16 
Ibland / sällan 4 
Nej  10 
 
Svarande 30 av 31 

Majoriteten (16 av 30) besöker mötesplatser för personer med psykisk ohälsa regelbundet, eller 
gjorde det regelbundet innan pandemin. 

 
Ja. Jag har gått på [aktivitetshus]. Fantastiskt, bra personal. De har stängt nu för 
pandemin. Det är inte bra, alltså. Men det är som det är. 
 
Ja, ofta på [aktivitetshus] /…/ Det var mitt andra hem. Så bra. Möter andra med liknade 
problem. Man får lära sig saker, innan covid fick jag lära mig att sy, det var jättekul. Har 
varit stängt i över ett år p g a covid. 
 

 

 

Några (4 av 30) besöker sådana mötesplatser sporadiskt eller sällan. 10 av 30 besöker inte någon 
mötesplats för personer med psykisk ohälsa. Anledningen till det varierar. 

 

 
Jag har besökt aktivitetshus nån gång. Jag skulle vilja göra det igen, det har inte blivit av p 
g a corona. 
 
Nej, har aldrig kunnat orientera mig i den djungeln. Skulle vara bra att pröva. 
 
Visste inte ens att jag kunde besöka sådana ställen. 
 
Nej. Jag har varit på aktivitetshus. Det påminner för mycket om psykiatriavdelning. Vissa 
var så tungt medicinerade, jag menar inget illa mot dessa. Jag fixar inte det. 
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Har du arbete, praktik, studier eller någon annan sysselsättning? 

 
Ja  7 
Nej  24 
 
Svarande 31 av 31  

En övervägande majoritet (24 av 31) har inte arbete, praktik, studier eller någon annan 
sysselsättning. Anledningarna varierar; vissa har inte ork eller mår tillräckligt bra, några är sjukskrivna 
eller sjukpensionärer och några försöker skaffa en sysselsättning, men utan framgång. 
 

 
Nej, jag är missnöjd. Har inget. Jag har problem med Arbetsförmedlingen. Kontakt mellan 
Arbetsförmedlingen och socialen är under all kritik. Jag har haft kontakt med 
Arbetsförmedlingen under 10 år och inte fått någon hjälp. 
 
Avslutade min praktik idag, finns ingen möjlighet till anställning. 
 
Har haft men orkade inte. 
 
Nej. Jag har en anställning i grunden men jag är heltidssjukskriven nu. Men målet är ju att 
jag så småningom ska komma tillbaka. 
 
 

 
 

Om inte: skulle du vilja ha arbete, praktik, studier eller någon annan 
sysselsättning? 
 
Ja 13    
Nej 8 
Osäker 2   
 
Svarande 23 av 24 

De flesta (13 av 24) vill ha en sysselsättning. Både arbete och studier nämns. 
 

 
Tycker om att studera, vill gärna läsa vidare. Tycker om konst. 
 
Ja, det skulle jag verkligen vilja. Jag har precis pratat med behandlare på PMG 
[Psykiatrimottagning Gamlestan]. 
 
Ja, jag vill ha en sysselsättning. Skulle vilja jobba på hunddagis. 
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Av de som är osäkra (2 av 24) eller inte vill ha någon sysselsättning (8 av 24) svarar de flesta att det 
beror på att de mår för dåligt. 
 

 
Nej, jag är inte i form. Klarar inte ett arbete. 
 
Om jag vore frisk så skulle jag vilja jobba. Men i dagsläget är det inte genomförbart. 
 
 

 
 

Vad behöver du i så fall för att bli redo för det? 
  
Svarande 20 av 24 

De flesta som svarar på frågan behöver må bättre och återhämta sig innan de känner sig redo för en 
sysselsättning. 

 
Går i behandling just nu, dagsjukvård. Innan den är slut så är det inte aktuellt. 
 
Det är väl att bli frisk då. Jag måste kunna fungera igen och kunna hålla fokus, åtminstone 
dagtid. 
 
Att man är tillgänglig, frisk och har kraft och lust. Behöver återhämtning först. 
 

 

Några skulle även behöva stöd av praktisk karaktär. 

 
Kan vara svårt ibland med intervjuer, vet inte hur jag ska få hjälp med det. 
 
/…/ Jag tror att [namn på personal] på aktivitetshuset är någon slags yrkesvägledare. Den 
hjälpen behöver jag. 
 
Jag hade behövt hjälp med att söka jobb eller få arbetsträning. 
 
 

 
 
 
 
 
 



39 
 

Vet du vart du kan vända dig för att få hjälp med detta? 
 
Ja  8    
Nej  9 
Kanske / osäker 3 
 
Svarande 20 av 24 

8 av 20 vet vart de skulle vända sig för hjälp med sysselsättning. Ungefär lika många vet inte det. 
Några (3 av 20) är lite osäkra på vart de skulle vända sig. 
 

 
Vården, väntar. Kontakt med socialsekreteraren. Arbetar själv och tar eget ansvar. 
 
SIP-möte på gång, så då hoppas jag på hjälp. 
 
Har hört att Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med det, men jag skulle vilja ha vägledning 
för att hitta ett sånt stöd. 
 
Inte riktigt vetat. Jag har en bättre handläggare nu som har mer tid för mig. 
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Avslutningsvis 
 

Sammanfattningsvis, vad tycker du om Funktionshinderenheten på 
Socialkontoret Östra Göteborg? 

 
Mycket bra  6    
Bra  12 
Ok / sådär   8 
Mindre bra  5 
 
Svarande 31 av 31 

Majoriteten (12 av 31) tycker att Funktionshinderenheten på Socialkontoret Östra Göteborg är bra. 6 
av 31 tycker att Funktionshinderenheten är mycket bra. 
 

 
Det har funkat jättebra. Jag var nedslagen, fick hjälp – och blir hjälpt av den hjälp jag har 
fått. Jag är väldigt nöjd, även om det var ett dåligt möte med en person. 
 
Allt sköts bra. Inget att klaga på. De är snabba och kollar upp. 
 
Jag tycker det är bra. Det är bra utifrån situationen som är. Utan dom hade jag inte haft 
det stöd jag har. Vi har daglig kontakt, de messar och påminner mig om medicin. 
 
Blivit bättre än förut. Hade en dålig socialsekreterare förut, många år sedan. Men nu är det 
bättre och det känns seriöst. De tar sitt jobb på allvar. 
 
Högsta betyg när det gäller just Funktionshinderenheten! De har verkligen förståelse för 
varför man är där. 
 
Det har varit en väldigt fin upplevelse och väldigt hjälpsamt för mig! 
 
 
 
8 av 31 har blandade upplevelser och 5 av 31 tycker att Funktionshinderenheten är mindre bra. 
 

 
Den hjälpen jag får är upp och ner /…/ Det är inte så lätt att kontakta [handläggaren] när 
man inte har några kontaktuppgifter, därför får jag inte kontakt med hen, utan får vänta 
tills jag blir kontaktad. 
 
För de flesta så kommer de hjälpa dom, men tycker inte att jag har fått tillräckligt med 
hjälp. 
 

Vet inte vad jag ska säga. Får ju ingen hjälp. Vet att det är bättre på andra håll i stan. 
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Det är väl ok. Dålig information dock. Inte hjälpt ordentligt, har fortfarande problem.  
 
 

 

 
Har du idéer om hur Funktionshinderenheten kan bli ännu bättre? 

 
Svarande 25 av 30 

Det framkommer många idéer på hur Funktionshinderenheten kan bli (ännu) bättre. Majoriteten av 
svaren kan delas in i fyra kategorier: 
 

 Kontakt 

 Information 

 Bemötande 

 Kunskap och kompetens 
 
Mer och tydligare kontakt med socialsekreteraren önskas av många. 

 
Fasta telefontider hade underlättat. 
 
Att man har mer kontakt och gemensamt gör om stödet. För sent för mig. De borde satsa 
på de yngre. 
 
Ses och ha avstämningar oftare, gärna en gång i kvartalet. 
 
Det skulle vara bra med uppföljning. Att de checkar av var man befinner sig. 
 
 
 
Ett annat område handlar om information, dels information om vad Funktionshinderenheten kan 
erbjuda och vart man kan vända sig om man inte är nöjd med stödet och dels information om vilka 
mötesplatser och andra stödinsatser som finns. 

 
Informera om hur man kan få hjälp med arbetsträning, jobb och vart man ska vända sig 
när man är missnöjd. 
 
De kan tipsa om aktivitetshus, fonder där man kan söka ekonomiskt stöd och psykologer 
och kuratorer som man kan gå och prata hos. 
 
Att upplysa om vilka insatser de har att erbjuda, även de som inte är aktuella för mig just 
nu, för de kan ju bli det senare. Att upprepa informationen man får i början, då den kan bli 
rätt lång och att man kanske är nervös då och inte minns så bra. Se gärna till att man även 
får den med sig skriftligt. 
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Bemötande är ett tredje område där det framkommer förslag. Det handlar framför allt om att se 
individen och vara mer nyfiken – i synnerhet vid det första mötet med klienten. 

 
Jag får gå tillbaka till bemötandet och när de möter en första gången. Att de ska ha koll på 
vem som sitter där och tar emot det första gången. Det är min egen upplevelse. Det är en 
viktig sak. 
 
Vara mer nyfikna vid första samtalet. 
 
Att lyssna på brukarna. Se varje enskild individ. 
 
De kan ställa frågor om vad jag gör på dagarna. 
 
 
 

Ett sista område där flera lämnar förslag handlar om kunskap och kompetens inom olika områden. 
Det kan t ex handla om diagnoser, vård-skador, HBTQ och lagar. 
 

 
Det handlar om kompetens, den är jätteviktig när det gäller kunskap om vilken slags 
situation personal på funktionshinderenheten kan möta, t ex eventuell vård-skada från 
behandling med medicinering. 
 
Dom borde kunna lite mer om olika sjukdomar/diagnoser för att kunna hjälpa bättre. 
Försöka att inte stressa patienten i onödan. 
 
HBTQ-certifiering, att man inte förutsätter att alla är hetero. 
 
Att dom kanske tar reda på vad som gäller i olika lagar, Försäkringskassan har vissa 
riktlinjer men dom känner inte till dem. 
 

 
 
Är det något annat du vill tillägga? 

 
Svarande 18 av 30   

 
Skulle vilja ha träffar. Gärna mer tips vad man kan göra. 
 
När jag mått sämre så har det inte blivit lika mycket kontakt. Jag skulle vilja att de höll 
mer kontakt själva. Ett nyhetsbrev med info och mer motiverande. Att de motiverar 
hjälpsökande att inte ge upp. 
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Vill att de fixar till bättre och finare kaffeautomat. 
 
Det kan vara svårt när man är sjuk/dålig. Man pendlar mellan att berätta allt till alla sen 
orkar man inte alls prata ibland. När det fungerar så märks det inte, när det inte funkar så 
märks det. Man blir sin diagnos. Man behöver få stöd att ändå våga göra saker när man är 
sjuk. Det psykosociala arbetet borde vara med i arbetsbeskrivningen. 
 
Jag hoppas att man blir meddelad om handläggaren slutar eller man får byta. 
 
Känner stor tacksamhet över att få vara med i insatser för att göra samhället bättre och få 
ha fantastiska människor runt sig. 
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Resultatöversikt 
   
I brukarrevisionen deltog 31 personer, vilket ger ett bra diskussionsunderlag i arbetet med att 
utveckla och förbättra verksamheten.         
 
Följande intervjufrågor har markerats gröna. Svaren antyder ett tillfredställande förhållande.  
 

 Är det lätt eller svårt att komma i kontakt med din socialsekreterare på 
Funktionshinderenheten? 

 Kan du påverka var ni ska ses?   

 Har du tagit del av din utredning? 
- är språket/innehållet begripligt? 
- tycker du att utredningen stämmer överens med din situation? 

 Är du nöjd med ditt beslut? 

 Får du de stödinsatser som du behöver från Funktionshinderenheten? 

 Om du har boendestöd eller bor på ett boende: upplever du att din socialsekreterare och 
boendestödjarna/boendepersonalen samarbetar för att hjälpa dig? 

 Hur upplever du din socialsekreterares bemötande? 

 Känner du att din situation tas på allvar i samtal med din socialsekreterare? 

 Upplever du att din socialsekreterare har tillräckligt med information om dig och din 
situation för att kunna hjälpa dig? 

 Brukar du besöka något aktivitetshus, patient- eller brukarförening eller annan mötesplats 
för personer med psykisk ohälsa / psykisk funktionsnedsättning? 

 Sammanfattningsvis, vad tycker du om Funktionshinderenheten på Socialkontoret Östra 
Göteborg? 

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

 Om du har fler än en socialsekreterare: upplever du att socialsekreterarna samarbetar med 
varandra? 

 Vet du vart du kan vända dig för att få hjälp med detta [sysselsättning]? 
 
 
Följande intervjufrågor har markerats röda. Svaren antyder ett bristfälligt förhållande.  
 

 Har du fått information om vilket stöd man kan få från Funktionshinderenheten? 

 Upplever du att din socialsekreterare och sjukvården, exempelvis psykiatrin, samarbetar för 
att hjälpa dig? 

 Om du får problem med din socialsekreterare, vet du då vart du ska vända dig? 

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

 Skulle du vilja ha arbete, praktik, studier eller någon annan sysselsättning? 
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Diskussion 
 

Utifrån respondenternas svar har styrkor och utvecklingsmöjligheter identifierats. De som följer 
nedan bedömer vi som särskilt viktiga. Sist i diskussionen presenterar vi ett reflektionsunderlag  som 
består av intervjusvar från enskilda respondenter.  

 
Styrkor 
 

Stödinsatser 
De allra flesta är nöjda med sitt beslut. Majoriteten får de stödinsatser som de behöver.  

 

Utredningen  
De allra flesta har tagit del av sin utredning och tycker att språket / innehållet är begripligt.  
Majoriteten tycker att utredningen stämmer överens med deras situation - antingen helt eller i 
huvudsak.    

 

Bemötande 
Bemötande är ett av brukarrevisionens viktigaste frågeområden och det blev grönt. 
Socialsekreteraren beskrivs bland annat som trevlig, snäll, inkännande, förstående och lyssnande.  

 

Kompetens 

En stor majoritet känner att deras situation tas på allvar av socialsekreteraren och de allra flesta 
upplever även att socialsekreteraren har tillräcklig information om dem. 

 

Samverkan 
Majoriteten upplever att socialsekreteraren och boendestödjare / boendepersonal samarbetar för 
att hjälpa dem. Utöver dessa tror flera respondenter att ett sådant samarbete finns. 

 

Tillgänglighet 
En majoritet upplever att det är lätt att komma i kontakt med sin socialsekreterare och kan påverka 
var de ska träffas. 

 
Utvecklingsmöjligheter 
 

Tillgänglighet 
Nå sin socialsekreterare: även om majoriteten av respondenter upplever att det är lätt att komma i 
kontakt med sin socialsekreterare svarar nästan en tredjedel att det är svårt eller att det varierar. 
Deras erfarenhet är att socialsekreteraren inte svarar när de ringer, att de inte blir uppringda eller att 
det tar lång tid att bli uppringd. Tre respondenter poängterar att det inte finns några fasta 
telefontider. 

 
Påverka var man ska ses: majoriteten kan påverka var de ska träffa sin socialsekreterare samtidigt 
som en tredjedel svarar att de inte kan det eller inte vet / är osäkra på om de kan det.   
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Kontakt med socialsekreteraren: flera respondenter önskar tätare och tydligare kontakt med sin 
socialsekreterare. En respondent uttrycker det såhär: 

 
Jag skulle vilja ha mer kontakt när det ska tas nya beslut. Även innan corona så var det 
mycket att de inte hade tid att träffas. Så mer kontakt och möjligheter att ses. Inte bara 
prata över telefon utan få ett riktigt möte. Nu har jag fått ett brev igen om ett beslut att 
jag fått förlängt till i maj och det beslutet är det enda jag hört av min nya socialsekreterare 
som jag haft i flera månader. Den socialsekreteraren har jag aldrig träffat eller ens pratat   
med, jag har bara sett namnet på det nya beslutet. 
 
Kontakt vid problem: frågan om man vet vart man ska vända sig om man får problem med sin 
socialsekreterare blev röd då en stor majoritet inte visste det. Även om några anger olika personer 
som de skulle vända sig till är det viktigt att samtliga får information om vilka kontaktvägar 
Funktionshinderenheten föreslår att man använder. Såhär säger en respondent: 

 
Nej. Men det hade varit väldigt bra att veta det. Då skulle man nog inte känna sig så låst 
ifall man fick problem. 

 
Information och kommunikation 
Information om enheten och stödinsatser: många respondenter önskar mer information om vad 
Funktionshinderenheten gör och kan erbjuda för stöd samt information om förändringar som 
påverkar klienten. Frågan om man har fått information om vilka stödinsatser som 
funktionshinderenheten beslutar om blev röd då en majoritet inte har fått det.  

 
Några poängterar även att det är viktigt att få informationen skriftligt och att den upprepas. En 
respondent uttrycker det såhär: 

 
Upplysa om vilka insatser de har att erbjuda, även om de som inte är aktuella för mig just 
nu, för de kan ju bli det senare. Att upprepa informationen man får i början, då den kan bli 
rätt lång och att man kanske är nervös då och inte minns så bra. Se gärna till att man även 
får den med sig skriftligt.  
 
Information om andra stödinsatser och mötesplatser: flera respondenter vill ha mer information om 
vilka andra stödinsatser och mötesplatser som finns för personer med psykisk ohälsa. 

 
Bemötande 

Nyfikenhet och frågor: Trots att flera respondenter lyfter fram att kommunikationen mellan dem och 
socialsekreteraren i sin helhet fungerar bra finns det också delar av kommunikationen som brister. 
Många respondenter önskar till exempel mer nyfikenhet från sin socialsekreterare, framför allt i form 
av fler och tydligare frågor så att man kan förstå varandra bättre. 

 
Jämbördiga möten: Flera respondenter lyfter fram vikten av jämbördiga möten präglade av respekt, 
mänsklighet och värdighet mellan socialsekreterare och klient. En intervjuperson pekar på en faktor 
som kan bidra till ojämlikhet: 

 
Det borde också vara obligatoriskt för socialsekreteraren att fråga om man vill ha någon 
oberoende person som kan hjälpa en med de frågor som kan uppstå. Eller så kan de fråga 
om man vill att någon följer med en på mötena, exempelvis ens boendestödjare. 
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Socialsekreteraren själv ska aldrig ha en "kompis" med sig så att de sitter där två mot en. 
Då kan man verkligen känna sig i underläge. Det behöver vara lika antal personer på båda 
sidor. Om de kommer vara fler behöver de berätta det så att jag också kan ta med mig 
någon. 

 
Stöd och samverkan 
Stödinsatser: mer än hälften får de stödinsatser som de behöver. Samtidigt får en tredjedel inte det 
eller bara delvis. Det kan handla om att de saknar vissa stödinsatser eller att de inte får tillräckligt 
med hjälp från deras befintliga insats.    

 
Väntetid: några pekar på vikten av att socialsekreteraren är tydlig med hur lång väntetiden för en 
stödinsats eller åtgärd är: 

 
Jag har fått vänta väldigt länge. Det har tagit för lång tid. Man ser inte resultat, det är 
farligt, man kan ge upp under tiden. De behöver vara tydliga med hur lång tid det tar så 
man vet.  
 
Samverkan med psykiatrin: frågan om man upplever att socialsekreteraren samarbetar med ens 
vårdkontakter i psykiatrin markerades röd då majoriteten antingen inte upplever det eller är osäkra 
på / känner inte till om ett sådant samarbete finns. Hälften av de som inte upplever ett samarbete 
hade önskat att det fanns.  

 
Samverkan med andra enheter: frågan om man upplever att socialsekreteraren samarbetar med 
socialsekreterare på andra enheter markerades gul då hälften svarade ja och hälften nej. Observera 
att svarsunderlaget är begränsat (6 svarande).  

 
Sysselsättning 
Saknar sysselsättning: En stor majoritet av respondenterna har inte arbete, praktik, studier eller 
annan formell sysselsättning. Drygt hälften av dessa vill ha det.  

 
Reflektionsunderlag 
 

Punkterna under styrkor och utvecklingsmöjligheter bygger på vad flera respondenter har sagt. 
Samtidigt finns det information från enskilda respondenter som kan vara av intresse för 
verksamheten. Här följer ett urval av erfarenheter, synpunkter och förslag från enskilda 
respondenter som kan vara värdefulla att reflektera över.   

 
Meddelande om beslut: en respondent understryker vikten av att viktiga beslut meddelas med 
framförhållning för att ha tid på sig att överklaga eller återkoppla om det skulle behövas:  

 
När det är stora eller livsavgörande beslut så måste dessa meddelas minst 6 månader i 

förväg. Att få veta sådant några veckor innan är alldeles för kort tid! /…/ Ja, jag har 
överklagat beslut. Och det är bland annat därför man behöver få så lång tid på sig, för att 
hinna överklaga. 
 
Boendestöd: en intervjuperson skulle vilja att Funktionshinderenheten hade större förståelse för att 
vissa brukare behöver avboka vikarier då de inte känner sig trygga med nya personer: 
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Det finns en sak som brister mellan socialsekreteraren och boendestödet. För många med 
psykisk ohälsa är det viktigt att ha samma boendestödjare och ibland kan det faktiskt vara 
bättre att få avboka om den boendestödjaren inte är på plats. Man kan ju ha två eller tre 
olika boendestödjare som man känner väl, det behöver ju inte vara bara en person. Men 
om någon av de inte finns på plats så kan det för vissa vara bättre att få avboka. Det kan 
vara väldigt stressfullt med en helt ny person som ska komma hem till en. Och det här 
verkar vara lite svårt för socialsekreterarna att förstå. Boendestödjarna märker ju det och 
förstår det. Men de får inte belägg för det när de tar upp det. Socialsekreterarna ser ju mer 
till uppdraget, att det är viktigt att alla möten uppfylls. Men för vissa med psykisk ohälsa så 
får man kanske inte det man ville gjort ändå om det kommer en helt ny person. Och det 
finns ju brukare med olika upplevelser, vissa tycker det här är väldigt viktigt. Andra kanske 
inte gör det. Men det vore bra om socialsekreterarna kunde ta hänsyn till båda typer. För 
många kan det bli väldigt jobbigt när det kommer någon helt ny, med ängslan inför en ny 
person och att känna in den. 
 
Med koppling till föregående intervjucitat kan nämnas att flera respondenter berättar hur svårt det 
blir för dem när kontinuiteten brister i boendestödet - både vad gäller stödjare och tider:  

 
/…/Men ibland märks det att de har personalbrist på boendestödet och de kan behöva 
ändra tiderna de ska komma. Det funkar inte för mig. Jag behöver ha lite "starttid". Jag får 
ju stöd med min sociala fobi och då behöver jag få tid på mig innan, det funkar inte att jag 
får ett sms där de skriver att de kommer om en halvtimme. Det blir alldeles för kort tid för 
mig. Jag behöver ha startsträckan. 
 
Samverkan mellan enheter: en respondent berättar om en problematisk erfarenhet som berör 
samverkan mellan enheterna funktionshinder och försörjningsstöd:        

 
Just nu har jag bara en socialsekreterare, men tidigare hade jag en på boende och en på 
ekonomi också. Men de var inte särskilt bra på att samarbeta. Det får man lösa själv 
istället. Men det är nog inte Funktionshinderenhetens fel. Det ligger nog på andra 
avdelningar, ekonomi till exempel i mitt fall. Man får en lägenhet men man måste själv gå 
och söka pengar till hyran. Och det är ju precis sånt som jag har svårt för. Men det är nog 
inte Funktionshinderenhetens fel som sagt, kanske ligger mer hos ekonomiavdelningen. 
Helst skulle jag bara behöva gå till Funktionshinderenheten och inte behöva kontakta 
ekonomi också. Det blir ju lite konstigt, de ger mig en lägenhet som jag inte kan betala 
hyran på. Man är ju inte hos Funktionshinderenheten för skojs skull, man är ju där för att 
man har svårigheter som man kan behöva få hjälp med. Man borde åtminstone kunna få 
en genväg så man inte behöver sitta i långa telefonköer och sådant. Och så när man väl 
gjort allt det som behövs får man dessutom avslag ibland, det blir jobbigt. 
 
Samverkan med boendestöd: en respondent skulle vilja kunna läsa boendestödets anteckningar om 
hen och deras kommunikation utåt, förslagsvis via en digital plattform: 

 
Svårt för mig att veta hur mycket kontakt de har med varandra. Jag skulle vilja ha nån 
sorts inloggning så jag kan se vad för slags loggar (anteckningar som personalen skriver 
varje dag angående vad som hänt under dagen och vad som ska göras) som de skriver. Jag 
skulle vilja veta vem dom skickar den här informationen till, och vilka som inte får den. I så 
fall får jag själv berätta för dom. Svårt annars för mig att veta det. 
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Ta till sig det goda 
 

De flesta frågor blev gröna, däribland de allra viktigast - de som handlar om stödinsatser och 
socialsekreterarnas bemötande. Majoriteten av de intervjuade får de stödinsatser de behöver och 
upplever ett gott bemötande.     
 
Vi gratulerar till ett bra resultat! 
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NSPHiG tipsar 
 

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

för personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. 

 

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

har egen erfarenhet av psykisk ohälsa.  

 

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

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

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

 

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

 

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

specialanpassat stöd till arbete, studier och sysselsättning.  

 

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

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

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

vem.  

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

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

 

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

koppling till psykisk ohälsa.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

  

Stort tack till alla respondenter som delade med sig av sina 

erfarenheter och synpunkter samt till personal och ledning på 

Myndighet Funktionsstöd f.d. Östra Göteborg som gjorde den här 

undersökningen möjlig! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


