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Hur har du det på ditt boende? 

Känns det tryggt? Är alla så trevliga mot dig som du 

önskar? Vi vill att du ska vara - eller bli – nöjd. Därför 

är dina svar i årets undersökning extra viktiga för oss.  

 

 
 

Hur går det till? 

Du får ett brev hem med posten. I den finner du: 

 Ett frankerat kuvert, det vill säga ett kuvert som du inte 

behöver sätta frimärke på 

 Samt ett papper med lite frågor – en ”enkät” 

Du svarar på så många av dessa frågor som du kan och vill svara på. 

Helst alla. 
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Känns det tryggt? Är alla så trevliga mot dig 

som du önskar? Vi vill att du ska vara - eller bli 

– nöjd. Därför är dina svar i årets undersökning 

extra viktiga för oss. 

 

Kan man få stöd? 

Ja. Det kommer ut två Brukarstödjare 

till din verksamhet. De arbetar på 

uppdrag av Stockholms stad och 

berättar gärna mer om 

undersökningen, samt ger dig det stöd 

som du behöver för att vara med (om 

du så önskar).                                                                      

Du kan även ta hjälp av en person 

som står dig nära, om du hellre vill 

det.  

 

Hur stödjer de?  

Brukarstödjarna kan: 

 Posta enkäten. 

 Ta fram enkäten på andra språk med hjälp av sina iPads. 

 Läsa upp frågor samt förklara frågor (vissa kan kännas 

svåra). 

 Emellanåt använda bild-stöd (säg gärna till någon i 

personalen om du önskar det, så alla hinner förbereda rätt 

saker extra bra) 

Brukarstödjarna har stor förståelse för om någon mår mindre 

bra eftersom de alla har egen erfarenhet av psykisk ohälsa samt 

erfarenhet av återhämtning (hur man kan bli bättre.)  

 

Är det säkert? 

Varje person som svarar har en unik enkät. Det betyder att din enkät 

har ett visst nummer som inte kan kopplas till dig när du svarat. Vad 

du tycker blir därför hemligt. Brukarstödjarna lyder även under 

sträng sekretess, och kommer därför inte berätta vart ni har träffats, 

vem du är eller vad du har sagt. 

 

När blir det av? 

Personalen på din verksamhet kan berätta mer om när 

undersökningen är och när Brukarstödjarna kommer till din 

verksamhet. Undersökningen pågår från och med 2 mars och nästan 

hela april.  

 

Vad händer med alla svar? 

Stockholms Stad använder svaren för att se vad som fungerar bra 

och om någonting fungerar mindre bra. Och för att se om vi får 
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– nöjd. Därför är dina svar i årets undersökning 

extra viktiga för oss. 

 

liknande resultat på alla boenden– eller om vissa uppskattas mer/ 

mindre. Informationen används bland annat när personal tittar på 

vad just de kan behöva göra för att fortsätta att vara en bra eller bli 

bättre. Är ni nyfikna på hur ni i er verksamhet svarade förra året så 

kan brukarstödjarna visa er! 

 

Vår önskan är att alla våra verksamheter ska vara platser som 

känns trevliga, trygga, och meningsfulla att vara på.  

 

Tack för att du tog dig tid att läsa! 

 

 


