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1 BAKGRUND OCH GENOMFÖRANDE 
Under 2015 genomförde ett femtiotal svenska kommuner ett pilotprojekt i form av en samlad 

brukarundersökning inom områdena gruppbostad1 och daglig verksamhet. I och med att 

undersökningens former ännu inte var helt fastställda kom omfattningen att variera mellan de 

deltagande kommunerna från några enstaka deltagande enheter till en totalundersökning bland 

samtliga brukare i målpopulationen. 

Den genomförda undersökningen kom att utvärderas under våren 2016 genom intervju och 

workshop med de deltagande kommunerna och med utgångspunkt i detta beslutades det om att 

genomföra undersökningen på nytt under hösten 2016.  

I brukarundersökningen under hösten 2016 deltog 75 kommuner. Dessa bestod i huvudsak av 

kommunala verksamheter men även privata och ideella alternativ har lämnat svar. Totalt fanns 

möjligheten att besvara sex olika enkäter i 2016-års brukarundersökning: 

 Boendestöd 

 Sysselsättning 

 Boende särskild service 

 Daglig verksamhet 

 Gruppbostad 

 Servicebostad 

I Gislaveds kommun användes enkäterna för daglig verksamhet och gruppbostad och själva 

insamlingen av material genomfördes av personal från verksamheten med hjälp av digitala enkäter 

presenterade i surfplattor. Samtliga brukare i kommunens regi inom daglig verksamhet och 

gruppbostad erbjöds att besvara enkäten.2 

Svarsfrekvens 

 Gruppbostad Daglig 

verksamhet 

Totalt antal 

brukare 

36  55  

Besvarade 

enkäter 

27  37  

Svarsfrekvens 75 % 67 % 

 

                                                
1 Undersökningen genomfördes inom både gruppbostäder och servicebostäder i kommunen men för 

enkelhetens skull kommer detta benämnas gruppbostad i rapporten. 
2 Då flera brukare har både insatsen boende och daglig verksamhet kom flera att ges möjlighet att besvara 2 

olika enkäter. 
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2 RESULTAT 
I en brukarundersökning behöver alltid frågeställningen lyftas kring vad som är ett bra resultat. När 

det inte finns några fastställda nivåer kring vad som är bra eller mindre bra får man ofta falla tillbaka 

på jämförelser. Dels kan vi jämföra oss med andra kommuner, dels med oss själva över tid. I och med 

att detta är den första jämförbara brukarundersökningen som genomförs i Gislaved finns inget 

tidigare resultat att titta på. En jämförelse med till exempel riksgenomsnittet kan då fungera.  

Eftersom enkäternas 7 olika kvalitetsfrågor är formulerade utifrån samma grund så kommer 

resultatredovisningen i avsnitt 2 att presentera fråga 1-7 samlat för både gruppbostad och daglig 

verksamhet.  

2.1 BAKGRUNDFAKTOR 

2.1.1 KÖN  

 

Frågan är att se som en bakgrundsvariabel vilken möjliggör analys utifrån ett könsperspektiv. För både 

gruppbostad och daglig verksamhet kan vi se att bland de svarande är andelen män störst. Variabeln 

kommer inte att analyseras vidare i resultatet. 

2.2 SJÄLVBESTÄMMANDE 

2.2.1 FÅR DU BESTÄMMA OM SAKER SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG? 
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Resultaten är jämförbara för de svarande gällande både gruppbostad och daglig verksamhet. Tre 

fjärdedelar uppger att de får bestämma om saker som man upplever som viktiga.  

 

I en jämförelse med resultatet för upplevt inflytande på region- och riksnivå hamnar Gislaved något 

under nivån för medelkommunen gällande både gruppbostad och daglig verksamhet. 

2.2.2 FÅR DU DEN HJÄLP DU VILL HA? 

 

De allra flesta svarande upplever att de får den hjälp som de vill ha vid sin gruppbostad eller dagliga 

verksamhet.  

 

I en jämförelse med resultatet på läns- och riksnivå hamnar verksamheterna i kommunen strax över 

genomsnittet för både gruppbostad och daglig verksamhet. 
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2.3 BEMÖTANDE 

2.3.1 BRYR SIG PERSONALEN OM DIG? 

 

Resultaten visar att de svarande inom både gruppbostad och daglig verksamhet upplever att 

personalen bryr sig. Samtidigt uppgår skillnaderna mellan svaren för gruppbostad och de för daglig 

verksamhet till drygt 10 procentenheter där fler svarande inom daglig verksamhet har svarat positivt 

på frågan.  

 

I en jämförelse med resultatet på läns- och riksnivå hamnar kommunen över genomsnittet för både 

gruppbostad och daglig verksamhet. 

2.3.2 PRATAR PERSONALEN MED DIG SÅ ATT DU FÖRSTÅR VAD DE MENAR? 
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De allra flesta svarande upplever att personalen använder ett språk som man förstår. Samtidigt är det 

nästan var tredje svarande som uppger att delar av personalen pratar på ett sätt så att man inte 

förstår. 

 

I en jämförelse hamnar resultatet för verksamheterna i Gislaveds kommun strax under medelvärdet 

för indikatorn på läns- och riksnivå. 

2.4 TRYGGHET 

2.4.1 KÄNNER DU DIG TRYGG MED PERSONALEN? 

 

Runt åtta av tio svarande på både gruppbostad och i daglig verksamhet känner sig trygga med alla i 

personalen. Samtidigt upplever var femte svarande att man endast känner sig trygg med några i 

personalen.  
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I en jämförelse med resultatet på läns- och riksnivå upplever en större andel av brukarna i Gislaved 

trygghet med alla i personalen vid gruppbostad och daglig verksamhet. 

2.4.2 ÄR DU RÄDD FÖR NÅGOT PÅ DIN GRUPPBOSTAD/DAGLIGA VERKSAMHET? 

 

Mellan var tredje och var fjärde brukare inom gruppbostad och daglig verksamhet upplever att man 

ibland eller ofta är rädd för något hemma eller vid den dagliga verksamheten.  

 

I en jämförelse hamnar resultatet för kommunen i stort sett på samma nivå som för riket och 

regionen även om en viss skillnad kan skönjas till regionens fördel gällande andelen som aldrig är 

rädda för något vid sin gruppbostad. 

2.5 TRIVSEL 

2.5.1 TRIVS DU PÅ DIN GRUPPBOSTAD/DAGLIG VERKSAMHET? 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aldrig Ibland Ofta

Gruppbostad

Daglig verksamhet

67 73 73 72 64 72 

Gruppbostad Daglig verksamhet

Aldrig rädd för något hemma/på 

DV 

Gislaved Regionen Riket

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Ibland Nej

Gruppbostad

Daglig verksamhet



Gruppbostad & daglig verksamhet. Brukarundersökning 2017 

 

 

 
 9 [10]  Fyll i ev. antagen av …§..här 

Frågeställningen kan ses som en övergripande fråga kring hur väl man upplever att helheten gällande 

gruppbostaden och den daglig verksamheten fungerar. Runt 9 av 10 svarande i kommunen uppger att 

man trivs.  

 

I en jämförelse med resultatet på läns och riksnivå ligger Gislaved bra till. För daglig verksamhet ligger 

man i stort sett på samma nivå som medelvärdet för regionen och riket. Gällande området 

gruppbostad kan vi se att brukarna trivs bättre i Gislaveds kommun än i en tänkt medelkommun i 

regionen och riket. 

3 ANALYS 

3.1 ANALYSMATRIS 

De tre kvalitetsindikatorer med den… 

största andelen 

positiva svar inom 

gruppbostad 

minsta andelen 

positiva svar inom 

gruppbostad 

största andelen 

positiva svar inom 

daglig verksamhet 

minsta andelen 

positiva svar inom 

daglig verksamhet 

Trivs. (93 %) Får bestämma om 

saker som är viktiga. 

(67 %) 

Får den hjälp som man 

vill ha. (89 %) 

Får bestämma om 

saker som är viktiga. 

(65 %) 

Upplever att 

personalen bryr sig. 

(85 %) 

Upplever att 

personalen pratar på 

ett sätt som man 

förstår. (70 %) 

Upplever att 

personalen bryr sig. 

(97 %) 

Upplever att 

personalen pratar på 

ett sätt som man 

förstår. (73 %) 

Får den hjälp som man 

vill ha. (85 %) 

Är aldrig rädd för 

något. (67 %) 

Trivs. (86 %) Är aldrig rädd för 

något. (73 %) 

 

I matrisen ovan kan vi notera att det är samma kvalitetsfaktorer som hamnar under respektive 

kategori för både gruppbostad och daglig verksamhet.  
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Vi ser också att för samtliga kvalitetsfaktorer som placeras under de ”positiva” delarna ovan så 

hamnar resultatet för Gislaved över eller på samma nivå som för medelvärdet gällande regionen och 

riket. 

På motsvarande sätt hamnar merparten av värdena vid den ”negativa” delen ovan strax under 

medelvärdet för regionen och riket. 

4 FORTSATT ARBETE 
 Gällande indikatorn ifall man upplever personalen bryr sig kunde vi se en skillnad på drygt 10 

procentenheter mellan svaren för gruppbostad och de för daglig verksamhet där fler 

svarande inom daglig verksamhet har lämnat positiva svar. Frågan kan behöva utredas 

ytterligare gällande vad denna skillnad kommer av. 

 De allra flesta svarande upplever att personalen som man kommer i kontakt med använder 

ett språk som man förstår. Samtidigt är det nästan var tredje svarande som uppger att delar 

av personalen pratar på ett sätt så att man inte förstår vilket kan behöva diskuteras 

ytterligare. 

 Runt åtta av tio svarande på både gruppbostad och daglig verksamhet känner sig trygga med 

alla i personalen. Samtidigt upplever var femte svarande att man endast känner sig trygg med 

några i personalen. Att inte samtliga svarande upplever samma höga nivå av trygghet med all 

personal är en fråga som kan behöva ses över. 

 Flera svarande inom gruppbostad och daglig verksamhet uppger att de ofta eller ibland är 

rädda för något och sammantaget upplever var tredje svarande rädsla hemma eller vid sin 

dagliga verksamhet. Frågan är viktig att se över gällande vad denna rädsla utgår från. Handlar 

det t.ex. om rädsla för en annan brukare, för att något ska hända i verksamheten eller för 

något som man har sett på TV. 


