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Stöd till frågeassistenter inför genomförandet av 
årets brukarundersökning för grupp- och 
servicebostad samt daglig verksamhet. 
 
Brukarundersökningen genomförs under perioden september - oktober 

2021. Informationen nedan är riktad till de personer som ska vara 

frågeassistenter och är tänkt att vara en praktisk vägledning för 

brukarundersökningens genomförande.  

 
Förberedelser  

 Du som frågeassistent informera brukarna i din/dina 

verksamheter om att en undersökning kommer att göras.  

 Sätt gärna upp informationsaffischen som finns på 

start.stockholm, för länk se nedan.   

 Om ni genomfört undersökningen tidigare år (gäller 

entreprenader/fristående verksamheter), berätta gärna om 

förändringar/förbättringar som skett i verksamheten m.a.a. 

resultaten från förra undersökningen.  

 Förbered ”dina” brukaren genom att dela ut bifogat 

informationsbrev där det står varför undersökningen görs, hur 

den går till och hur resultatet kommer att användas. Brevet kan 

med fördel delas ut även till anhöriga/ gode män. Ni hittar även 

brevet på start.stockholm. 

 Som frågeassistenten ska du vara en oberoende person, alltså 

inte en företrädare, förälder eller baspersonal i den egna 

verksamheten. Frågeassistenten kan till exempel vara 

medarbetare från andra enheter/verksamheter, inte personal i 

den egna verksamheten och inte heller en anhörig eller god 

man.  

 Ditt uppdrag som frågeassistenten är att hjälpa till att sätta 

igång enkäten på datorn/mobilen/surfplattan och finnas till 

hands om något hakar upp sig. Vidare kan frågeassistenten 

hjälpa till att skriva en kommentar om brukaren så önskar eller 

svara på eventuella frågor. Det är viktigt att du som 

frågeassistent är neutral i ditt bemötande och om flera 

frågeassistenter används är det viktigt att ni agerar så lika som 

möjligt, se bifogad guide för frågeassistenter.  
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 Förbered läsplattor/datorer för undersökningen. Det är också 

möjligt att svara med hjälp av en smartphone. Det är viktigt att 

förbereda brukarna t.ex. genom att i förväg ge dem möjlighet 

att bekanta sig med den tekniska utrustningen och de 

ord/bilder/pictogram m.m. som används i enkäten. Det är 

viktigt att alla brukare känner sig trygga med undersökningen 

och förstår frågorna och bildstödet.  

 Mer praktisk och teknisk information (t.ex. demoenkäter, 

affischer, info till brukare, bildstöd till introduktionstext m.m.) 

finns på https://start.stockholm/funktionsnedsattning/ där även 

detta brev finns. På https://www.enkatfabriken.se/skr/ finns 

allmän info om den nationella undersökningen. 

 På Myndigheten för delaktighets hemsida finns det 

metodstöd och verktyg för ökad tillgänglighet. Metodstöd 

för dialog - MFD samt en introduktionsfilm om delaktighet 

https://youtu.be/oCIt43SwZ_w 

 På Diskrimineringsombudsmannen, DO:s hemsida finns det 

information om diskriminering på lättläst svenska 

Vad är diskriminering? (lättläst) | DO 
 

 

Genomförande  
 Se till att du som frågeassistenterna får tillgång till lösenord till 

de brukare som du ska hjälpa på andra enheter. Oftast är det 

vara enhetschefen som fått lösenorden.  

 Alla brukare vid enheter som deltar i undersökningen bör 

erbjudas att svara på enkäten och ges möjlighet att svara på 

egen hand eller – vid behov – med hjälp av en frågeassistent.  

 Brukaren ska informeras om att det är frivilligt att delta, att 

svaren förblir anonyma och att svaren redovisas på gruppnivå.  

 Det är önskvärt att brukaren kan svara i ett avskilt utrymme i 

lugn och ro. Hörlurar kan vara ett sätt att få brukaren att känna 

sig anonym, med tanke på uppläsningsfunktionen. Stäng av 

ljudet på datorn/surfplattan/mobilen om brukaren inte vill att 

enkäten läses upp, utan vill läsa själv. Ett sätt att ge stöd i 

besvarandet av enkäten är att ha ett ”öppet hus” i en gemensam 

lokal, där frågeassistenten/-er kan finnas på plats för att ge stöd 

och svara på eventuella frågor.  

 Det är viktigt att erbjuda alla brukare att svara och att inte i 

förväg avgöra vilka som kan eller inte kan svara.  

 

https://start.stockholm/om-stockholms-stad/utredningar-statistik-och-fakta/undersokningar/brukarundersokningar/tyck-till-om-omsorgen-for-personer-med-funktionsnedsattning/
https://www.enkatfabriken.se/skr/
https://www.mfd.se/verktyg/metodstod/metodstod-for-dialog/
https://www.mfd.se/verktyg/metodstod/metodstod-for-dialog/
https://youtu.be/oCIt43SwZ_w
https://www.do.se/lattlast/vad-ar-diskriminering/

