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Information om Stockholms stads brukar-
undersökning inom socialpsykiatrin 2021  

Nytt för i år 

Brukarforum som genomfördes förra året på alla verksamheter som 

så önskade kommer även att erbjudas i år. Rapporterna från forumet 

kommer att skickas direkt till verksamheterna efter genomförandet. 

Rapporterna från forumet kommer också att skickas ut tillsammans 

med undersökningsresultatet.  

 

Undersökningen för sysselsättningsverksamheterna kommer att se 

lite annorlunda ut i år då Staden har för avsikt att delta i SKR:s 

nationella undersökning för brukare med sysselsättning. Mer 

information om detta kommer senare i vår.   

 

På start.stockholm hittar ni all information om undersökningen 

http://start.stockholm/brukarundersokningar 

 

Så går årets undersökning till för boende, stödboende, 
HVB samt boendestöd 

Undersökningen genomförs i år under veckorna 15 – 24, vilket är 

något senare än tidigare år. Undersökningen är framskjuten för att 

möjliggöra för brukarstödjarna att besöka verksamheten utomhus, 

en åtgärd med anledning av Covid -19.  I år samarbetar staden med 

två brukarstödjare och de började kontakta gruppboenden, 

stödboenden och vissa HVB redan i vecka tio för att boka in tider 

för besök. Enkäterna skickat med post till den adress där brukaren 

är mantalsskriven.  

 

Påminnelser skickas endast ut till brukare med boendestöd och 

HVB. För verksamheter som besöks av brukarstödjare kommer inga 

påminnelser att skickas ut till brukarna då brukarstödjarna har med 

sig enkäter när de besöker verksamheterna. Aktuell svarsstatus 

kommer att skickas ut och redovisas till verksamheterna som en 

påminnelse till personalen att påminna brukarna att svara. 

http://start.stockholm/brukarundersokningar
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All information om undersökningen finns på 

http://start.stockholm/brukarundersokningar/. Under rubriken 

”Information till verksamheterna” ligger information till 

förvaltningar och utförare. På så sätt kan ni alltid hitta allt ni 

behöver inför genomförandet och slipper leta i inkomna mejl.   

Undersökningsperiod 

Undersökningsperioden är från och med vecka 15 till och med 

vecka 24 för grupp- och serviceboende, stödboende och vissa HVB. 

För majoriteten av HVB skickas enkäterna ut med posten vilket de 

också gör för boendestöd. Dessa två undersökningar ska enligt 

planeringen avslutas i v 22.  

Urval 

Alla verksamheter utom vissa HVB och boendestöd kommer att 

kontaktas av stadens leverantör av undersökningen, som även i år är 

Enkätfabriken för att tillsammans stämma av urvalslistorna från 

Paraplyet. Insatser som deltar i undersökningen under våren är 

gruppboende, HVB, stödboende och boendestöd. Enkäten till 

sysselsättningsverksamheterna genomförs under veckorna 35 – 43. 

 

Undersökningen vänder sig till personer som hade beslut om insats 

den 1 mars 2021. 

Brukarstödjare 

För att öka svarsfrekvensen och underlätta för respondenterna att 

svara anlitar Stadsledningskontoret brukarstödjare. Brukarstödjarna 

delar ut alla enkäter till brukarna på alla gruppboenden, 

stödboenden samt för vissa HV). På så sätt säkerställer staden att 

alla brukare får sin enkät.   

 

Alla verksamheter kommer att kontaktas av brukarstödjarna 

från och med vecka 10 och framåtden för att göra upp om 

lämpligt tillfälle för besök. 

  

Utöver att vara ett stöd för brukarna då de svara på enkäten kommer 

brukarstödjarna att erbjuda sig att vid ett tillfälle hålla en samlad 

information om undersökningen på boendet. Brukarstödjarna 

kommer också ha med sig verksamheternas resultat från 2020 och 

har möjlighet att tillsammans med personal och brukare gå igenom 

dem. Detta förutsätter att verksamheten har haft minst fem personer 

som svarat på enkäten 2020 och därmed fått en rapport.  

http://start.stockholm/brukarundersokningar/
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Brukarforum 

Brukarstödjarna erbjuder sig också att genomföra så kallade 

brukarforum, se information om brukarforum finns på 

http://start.stockholm/brukarundersokningar eller i bifogat 

dokument.   

Information till brukarna 

Det är viktigt att alla känner till att undersökningen genomförs och 

att staden vill att de svarar. Bifogat finns en information ni kan dela 

ut till brukarna inför undersökningen som svarar på en del frågor 

som brukar förekomma. Informationen finns också på 

http://start.stockholm/brukarundersokningar .  

Information om när brukarstödjarna kommer 

På http://start.stockholm/brukarundersokningar finns från och med i 

vecka 12 ett informationsblad i form av en pdf med information om 

när brukarstödjaren ska komma till er verksamhet. Skriv ut den och 

fyll i tider som gäller för er verksamhet. Tiderna bestämmer ni 

tillsammans med den brukarstödjare som kontaktar er. Sätt upp 

informationslappen väl synlig på verksamheten.  

Respondenterna (brukaren som svarar på enkäten) och 
anonymiteten  

Alla brukare är anonyma. Svaren behandlas konfidentiellt och 

sammanställas i form av tabeller och diagram där ingen kan utläsa 

vem som svarat. Även om enkäten skickas hem till brukaren med 

namn och adress på kuvertet anonymiseras brukaren genom det 

nummer som står högst upp till höger på enkäten. Det är bara 

undersökningsföretaget som inledningsvis kan koppla ihop en 

person med dennes svar. Detta är nödvändigt för att inte en person 

ska kunna svara på enkäten flera gånger. Svaren kommer att 

redovisas på enhetsnivå där minst fem personer svarat. Läs mer om 

hur staden hanterar frågor kring anonymitet och GDPR på 

http://start.stockholm/brukarundersokningar. 

Möjlighet att svara via webben 

För den som vill svara på webben finns enkäten tillgänglig från och 

med den 15 april på http://start.stockholm/brukarundersokningar. 

För att kunna svara på webben måste brukaren använda den 

personliga kod som finns i deras enkät. Uppmana gärna Era brukare 

att svara via webben.  

Flera språk 

Enkäten är översatt till flera språk, dessa finns på 

http://start.stockholm/brukarundersokningar där även webblänken 

till enkäten finns.  

http://start.stockholm/brukarundersokningar
http://start.stockholm/brukarundersokningar
http://start.stockholm/brukarundersokningar
http://start.stockholm/brukarundersokningar
http://start.stockholm/brukarundersokningar
http://start.stockholm/brukarundersokningar
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Enkätformulär för påseende 

Enkätformulären finns att hämta för påseende på 

http://start.stockholm/brukarundersokningar. Formulären har en 

vattenstämpel och är INTE till för ifyllnad. Det är viktigt att det är 

det formulär som brukaren har fått av brukarstödjaren, alternativt 

hemskickad till sig som skickas in! Koden är avgörande för att ni 

ska få resultaten för er verksamhet. Om inte en brukare har fått 

någon enkät går det bra att kontakta Enkätfabriken, se kontaktinfo 

nedan. 

Rapporterna 

Rapporter kommer att tas fram totalt för staden, totalt per 

stadsdelsnämnd, chefsområden på stadsdelsnämnderna om sådana 

finns, totalt per privata koncerner om det är aktuellt, per verksamhet 

om verksamheten har fler än fem svarande. Rapporterna kommer 

tidigast att skickas ut till stadsdelsnämnderna under vecka 32 och 

därefter till utförarna. Rapporterna kommer att finnas upplagda på 

respektive utförares sida på Hitta efter vecka 33. Rapporterna från 

brukarforumen kommer att skickas till respektive SDN. 

 

 De stadsdelsnämnder som så önskar kan få så kallade 

chefsområdesrapporter det vill säga rapporter som avser 

chefernas verksamhetsansvar, därutöver får varje 

verksamhet sin egen rapport. Då denna områdesindelning 

inte finns registrerad i stadens verksamhetssystem, 

Paraplyet, så krävs att stadsdelsnämnderna kontaktar 

Enkätfabriken support@enkatfabriken.se alternativt per 

telefon senast den 6 april. Enkätfabriken kommer att 

kontakta alla verksamheter för att stämma av urvalet, ta 

då upp med dem om ni önskar en särskild 

rapportstruktur.  

 

 Det är möjligt för de privata utförare som har flera 

verksamheter i staden att få en totalrapport, en så kallad 

koncernrapport, för alla sina verksamheter utöver de 

rapporter som respektive verksamhet får. Denna rapport 

innehåller bland annat en ”rankning” av utförarens 

verksamheter per fråga. Även detta kräver en kontakt med 

leverantören, se ovan, senast den 5 april. 

Hitta service 

Syftet med undersökningen är att utveckla kvaliteten i varje enskild 

verksamhet. Resultaten skall även användas för att underlätta valet 

av verksamhet för brukarna i Stockholms stad genom att resultat 

från mätningen läggs upp på Hitta http://start.stockholm/hitta 

http://start.stockholm/brukarundersokningar
mailto:cecilia.helander@enkatfabriken.se
http://start.stockholm/hitta
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Arbetet med att lägga in uppgifter i systemet planeras att vara klart 

någon vecka efter att rapporterna offentliggjorts. 

Tidplan 

 Genomförandeperiod vecka 15 – 24 för grupp-

servicebostad, vissa HVB samt stödboende. 

 Genomförande postal undersökning vecka 15 – 22. 

 Urvalet stäms av mellan Enkätfabriken och verksamheterna 

under v 11 - 12. 

 Brukarstödjarna kontaktar verksamheterna och bokar in 

besök från och med vecka 10. 

 Sista dagen att anmäla rapportstruktur 5 april. Se vidare 

under ”Rapporter” 

 Veckorna innan undersökningen startar kommer 

information, affischer, formulär och översättningar läggas 

upp på http://start.stockholm/brukarundersokningar 

 Den 15 april kommer länk till webbenkäten att finnas 

tillgänglig. 

 Rapporter till SDN tidigast i vecka 32 

 

 

Kontaktuppgifter till undersökningsföretaget 

Stockholms stad har gett Enkätfabriken AB i uppdrag att genomföra 

undersökningarna. Enkätfabriken kan hjälpa till om någon inte fått 

sin enkät eller har frågor om inloggningsuppgifter. Ni är då 

välkomna att kontakta Enkätfabriken på telefon 020 - 12 10 28. 

eller maila till support@enkatfabriken.se. För att få nya 

inloggningsuppgifter måste ni ange fullständiga namn och 

verksamhet som avses.  

 

 

Vid frågor kontakta: 

Support /Karin Gioeli Sofie Hellström Rückert 

Enkätfabriken Stadsledningskontoret 

0760 – 35 41 00.                              Tel.nr 08-508 29 191 

support nr: 020 - 12 10 28  

 

 

                        

 

 

 

http://start.stockholm/brukarundersokningar

