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TACK! 

 

Vi vill rikta ett varmt tack till de vi har fått intervjua på Droppen/Bruket.  

Det är tack vare era synpunkter och tankar den här rapporten har kommit till.  

Vi vill även tacka ledning och personal som varit behjälpliga i arbetet.  
Brukarrevisionsgruppen, april 2016 
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INLEDNING  

Uppdraget  
Brukarrevisionsprojektet är ett projekt som ägs av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk 

Hälsa) och drivs av RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) med medel från 

allmänna arvsfonden. Projektet förväntas pågå under januari 2015- januari 2018. Projektet 

förde samtal med bland andra projektledare Jessica Jansson och enhetschef Eva Lundgren om 

att göra en brukarrevision på sysselsättningsverksamheten Droppen/Bruket i Hägersten, 

Stockholm. Under hösten 2015 fick två brukarrevisorer i uppdrag att undersöka vad 

deltagarna på Droppen/Bruket tycker fungerar bra, vad som fungerar mindre bra, om de har 

förslag på förbättringar och att sedan sammanställa resultatet i en rapport.  

 

Brukarrevisionsgruppen bestod av:  

Fredrik Gothnier teamledare RSMH 

Sylvia Chudy brukarrevisor, medievetare och kommunikatör 

Jonathan Dahl brukarrevisor, jurist och MB (Medarbetare med Brukarerfarenhet) 

 

 

Vad är en brukarrevision?  

 

 

En brukarrevision är ”en granskning av en enhet eller verksamhet som ger vård, stöd eller 

service till personer med psykiska funktionshinder som utförs av brukare och/eller 

närstående”. 

  

Så definierar RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) och Schizofreniförbundet 

begreppet.    
(https://vardforbundet.se/BraVard/Aktuellt/Vad-ar-brukarrevision/) 

 

 

 

En brukarrevision är alltså en undersökning där personer med egen erfarenhet av psykisk 

ohälsa formulerar frågorna, genomför intervjuerna, analyserar materialet och sammanställer 

en rapport och slutligen återkopplar till verksamheten som har beställt revisionen. Detta är en 

process som från början till slut leds av brukare och är ett unikt sätt att samla information om 

och ta del av brukarnas erfarenhet av en verksamhet som ger vård och stöd. 
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Varför en brukarrevision?  
 

            ”Vård och omsorg som bedrivs skall utvärderas av de personer som nyttjar den.  

              Detta är en av grundstenarna i arbetet med brukarrevisioner. Personer med egen  

              erfarenhet av vård och omsorg besitter dels stor kunskap och erfarenhet om  

              verksamheten, dels har de ett unikt inifrån-perspektiv. Denna kunskapsresurs utgör  

               en riklig förbättringspotential för verksamheten.” 

 
Ur ”Metodhandbok för Brukarrevision” framtagen av NSPHiG, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg 

(http://www.nsphig.se/wordpress/pdf/Metodhandbok_F%C3%B6r_Brukarrevision.pdf) 

Det huvudsakliga syftet med en brukarstyrd brukarrevision är att förbättra kvalitén i den 

verksamhet som är föremål för en brukarrevision. I en brukarrevision har brukaren en 

nyckelroll. När en brukare ses som någon som har kunskap och erfarenhet blir brukaren en 

resurs för verksamheten.  

 

 

 

 

Fördelar med en brukarrevision 

Oberoende. Brukarrevisorerna är oberoende av verksamheten.  

De deltar inte i den verksamhet de granskar.  

Förförståelse. Brukarrevisorerna har själva erfarenhet av situationen  

de reviderar vilket ökar möjligheten för att ställa relevanta frågor,  

analysera samt reflektera över svaren med djupare förståelse. 

Jämlikt maktförhållande. När det gäller vad brukarna tycker om verksamheten 

har det visat sig att de lämnar andra svar när någon med erfarenhet av att själv 

vara brukare ställer frågorna – till skillnad från när någon i personalen ställer 

frågorna.   

Empowerment. Det kan vara en positiv upplevelse att möta någon som  

har befunnit sig i en liknande situation och återhämtat sig.  

Bekräftelse och förbättringsförslag. Personalen får ett kvitto på vad som 

fungerar bra, vad som fungerar mindre bra och förslag på hur man skulle kunna 

förbättra verksamheten baserat på brukarnas åsikter.  
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Tillvägagångssätt 
Under hösten 2015 utbildades vi under RSMH:s ledning i hur en brukarrevision går till. Vi 

studerade etik, sekretess, formulering av frågor, intervjukunskap, analys och rapportskrivning. 

Arbetet med brukarrevisionen påbörjades i december 2015 med en sökning på internet om 

Droppen/Bruket. Vi bokade ett möte med Susanna Gallus, en av verksamhetsledarna på 

Droppen/Bruket och besökte därefter verksamheten där vi träffade personal och deltagare 

samt informerade om den kommande brukarrevisionen. Vi fick också en rundvisning i 

lokalerna och en föredragning om Droppen/Brukets verksamhet samt möjlighet att ställa 

frågor. Med oss fick vi styrdokument som rörde verksamhetens mål.  

Efter detta påbörjade vi arbetet med att ta fram en första intervjumall. Denna lästes igenom av 

verksamheten i januari och kompletterades med ytterligare två frågor som verksamheten ville 

ha belysta i rapporten. För att få informanter lämnade vi lappar på Droppen/Bruket med 

information om brukarrevisionen och våra kontaktuppgifter. Personal tog aktivt del i att 

motivera deltagarna att ställa upp på intervjuer. Vi fick åtta intresseanmälningar och i 

slutändan åtta färdiga intervjuer. 

I rapporten har de intervjuades svar anonymiserats. Vid rapportskrivningen utkristalliserades 

en annan temauppdelning än den vi hade initialt. De fem teman vi har funnit relevanta är:  

1. Verksamheten/aktiviteterna, 2. Bemötande och kompetens, 3. Miljö, 4. Brukarinflytande 

och delaktighet, 5. Betydelsen av Droppen/Bruket. 

 

Metod och etik  
Under arbetet med brukarrevisionen på Droppen/Bruket följdes de fyra etiska principerna för 

en brukarrevision. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär i korthet att den intervjuade ska informeras om syftet med 

brukarrevisionen samt vem som beställt den. Samtyckeskravet betyder att det är frivilligt att 

delta i revisionen, att den intervjuade när som helst kan avbryta intervjun utan att uppge skäl 

och att den intervjuade inte behöver svara på alla frågor om denne inte vill. De intervjuade ska 

också informeras om att de kan ångra sitt deltagande inom en viss tidsperiod efter intervjun. 

Konfidentialitetskravet innebär att brukarrevisorerna har tystnadsplikt- de får inte röja vad 

som framkommit i intervjun förutom det som redovisas i rapporten. Insamlat material måste 

hanteras säkert, det är bara brukarrevisorerna som ska ha tillgång till materialet. Det innebär 

också att den intervjuade ska informeras om att denne är anonym. Vidare kan all insamlad 

information i brukarrevisorer förstöras efter det att rapporten är klar och revisionen är 

redovisad för verksamheten. Med nyttjandekravet menas att inkommen information ska 

användas, man får inte samla in material bara för insamlandets skull. 
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Validitet och generaliserbarhet  
En undersökning, t ex en brukarrevision, kan hämta in data antingen genom enkät eller genom 

intervjuer. Data kan vara av två slag- kvantitativa eller kvalitativa. I korthet innebär det att 

man kan få ut siffror som lämpar sig för statistisk analys eller individuella berättelser. Vår 

brukarrevision är en kvalitativ studie baserad på individuella berättelser. Urvalet består av åtta 

intervjuer utav totalt 24 deltagare på Droppen/Bruket. Vi anser att åtta intervjuer är ett 

tillräckligt stort antal för att få en ungefärlig bild av hur deltagarna på Droppen/Bruket 

uppfattar verksamheten. Inte alla deltagare i verksamheten har kunnat göra sin röst hörd men 

vi har i analys av intervjuerna kunnat se teman i hur deltagare ser på verksamheten och som vi 

tror kan vara intressanta. 

 

Om verksamheten Droppen/Bruket  
Droppen/Bruket ligger ett stenkast från Västertorps Centrum och hör till Hägerstens- 

Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Verksamheten är biståndsbedömd och till för personer med 

långvarig psykisk funktionsnedsättning. För närvarande har Droppen/Bruket 24 deltagare och 

fyra anställa. Man erbjuder sysselsättning i form av bakning, matlagning, försäljning i café 

och butik, odling av grönsaker och plantering av blommor, produktion av årstidsvaror samt 

friskvård.  

 

Verksamheten som ligger i ett vanligt hyreshus på Störtloppsvägen 40, består av Café 

Droppen samt butiken Bruket. I caféet säljer man hembakat fika, serverar lunch som tillagas i 

det egna köket och sköter även en del cateringuppdrag. I butiken säljs egenproducerade 

årstidsvaror och hantverk från annan sysselsättningsverksamhet som ligger under samma 

enhet. Under sommarhalvåret april-oktober förläggs verksamheten en till två dagar per vecka 

till Mariefred där man har en odlingslott. Man odlar grönsaker och planterar blommor - 

skörden används till varor som förutom i butiken Bruket säljs på andra ställen i Stockholm, 

exempelvis i Hötorgshallen och på andra årstidsmarknader. Droppen/Bruket tar också hand 

om källsortering och miljöåtervinning i den egna verksamheten samt även i de närliggande 

sysselsättningsverksamheterna Kravatten, Hägergruppen och Tora som även de hör till 

kommunens socialpsykiatriska verksamhet. 

Lokalerna delas med den öppna pensionärsverksamheten i upptagningsområdet. 

Pensionärerna äter lunch på caféet, håller antikträff, spelar bingo samt använder lokalerna till 

friskvård. Det finns som synes en stark koppling och samverkan med äldreomsorgen.  

  



                                                                                                          BRUKARREVISON DROPPEN/BRUKET 8  

SAMMANFATTNING   

 

OMRÅDEN POSITIVT  FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

VERKSAMHETEN/ 

AKTIVITETERNA 

Deltagarna är nöjda med 

aktiviteterna som i de flesta 

fall individanpassade.  

Aktiviteterna anses som 

meningsfulla.  

Deltagarna får använda sina 

resurser i aktiviteterna. 

Införa fler jagstärkande inslag: 

Prova konceptet ”ombytta 

roller” där brukaren är 

”experten”. 

Avsätta några timmar/ en 

halvdag till en ”workshop” / 

idéträff där deltagarna för en 

öppen diskussion om sina 

önskningar och drömmar.  

Efter detta kan man förslagsvis 

ha en stående punkt angående 

vad som framkommit och hur 

verksamheten samt deltagarna 

spinner vidare på förslagen så 

att de leder till något konkret. 

Detta går i linje med ett av 

verksamhetens mål att ”stödja 

deltagarens längtan till något 

mer.” 

Aktivt uppmuntra till 

aktiviteter och relationer 

utanför DB och psykiatrin.  

BEMÖTANDE & KOMPETENS Personal upplevs ha respekt, 

förståelse, vara flexibla, bra på 

att lyssna, ställer alltid upp och 

är hjälpsamma. Deltagare 

anser personalen som överlag 

bra på att hantera konflikter. 

Det uppges att personal är 

konstruktiv och löser problem 

genom ömsesidig diskussion. 

 

Det kan finnas ett behov av att 

personal i större utsträckning 

hör av sig till deltagare när 

han/hon inte dyker upp på sitt 

pass. 

Tala mer med deltagare än 

med varandra.  

När personal talar om arbetet 

rekommenderar 

brukarrevisorerna att de talar 

lite mer avsides. 

MILJÖ 

 

 

 

 

 

 

 

De flesta deltagare är i stort 

sett nöjda med lokalerna. Det 

är trivsamt, bekvämt och det 

finns ganska gott om plats.  

 

Lokalerna är ändamålsenliga 

och funktionsdugliga. 

En mindre renovering i form av 

ommålning och upprustning av 

köket skulle vara ett stort lyft 

för både personal och 

deltagare. 

Baserat på deltagarnas åsikter 

föreslår vi att se över 

städrutinerna. 
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FORTS. MILJÖ Det finns en del rum vad vi 

förstått som vanligtvis inte 

används av deltagarna. 

Utnyttja alla rum maximalt om 

möjligt så att deltagarna 

känner att även dessa är del av 

deras arbetsplats. Förslagsvis 

fundera kring att skapa 

”kombirum” som kan 

användas av både deltagare 

och äldreomsorgen. 

Ett vilorum alternativt 

utrymme dit man kan gå och 

bara ”vara” och pausa. 

BRUKARINFLYTANDE &  

DELAKTIGHET 

 

Majoriteten av deltagare 

upplever att de får vara med 

och bestämma hur de ska 

lägga upp dagen. Deltagare 

tycker att det finns en 

öppenhet för att framföra 

synpunkter och klagomål. 

Personal uppfattas som 

konstruktiva i att hantera 

dessa. 

Uppmuntra nya idéer på 

aktiviteter samt ge feedback 

på deltagares förslag.  

Involvera deltagare i 

sammanhang som rör 

verksamheten t ex möten med 

beslutsfattare, seminarier, 

konferenser. 

Uppmuntra och motivera 

deltagarna att delta i 

brukarråden. Införa ett mindre 

arvode som del av 

motivationen. 

BETYDELSEN AV  

DROPPEN/BRUKET 

Flertalet av de tillfrågade 

upplever deltagandet som 

positivt och meningsfullt och 

tycker att Droppen/Bruket har 

förbättrat tillvaron. 

Majoriteten ser det som ett 

jobb att gå till, vilket är viktigt 

för deltagarna.  

Den sociala biten har inneburit 

ett lyft för många. Deltagare 

känner gemenskap med 

varandra vilket skapar trygghet 

i gruppen.  

 

 

Reflektera över balansgången 

mellan att jobba 

företagsinriktat och att främja 

återhämtning.  

Då verksamheten strävar efter 

individanpassad sysselsättning 

kan man i högre grad fråga 

deltagare om vad denne helst 

vill göra under tiden på DB. 
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RESULTATDEL  
I denna del redogör vi för intervjusvaren, tema för tema samt redovisar våra reflektioner. De 

fem teman vi anser relevanta för rapporten är: 

 

1. Verksamheten/Aktiviteter 

2. Bemötande och kompetens 

3. Miljö 

4. Brukarinflytande och delaktighet 

5. Betydelsen av Droppen/Bruket 

 

Varje tema inleds med en kort beskrivande text baserad på teori och erfarenhetsbaserad 

kunskap. Därefter presenteras intervjusvaren som återföljs av brukarrevisorernas egna 

reflektioner.  

 

1. Verksamheten/Aktiviteter  

Att leva ett självständigt liv och att delta i samhället är en rättighet enligt FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning(artikel 19). En viktig faktor för vårt 

välbefinnande är en meningsfull sysselsättning. Personer med långvarig psykisk ohälsa 

riskerar i många fall att hamna utanför arbetslivet och därigenom även samhället i stor 

utsträckning. Högst var tionde person med psykisk funktionsnedsättning har ett arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden. Personer med psykisk funktionsnedsättning kan erbjudas 

sysselsättning av kommunerna. Denna sysselsättning ska ha ett tydligt mål och planering. 

 

 

               ”Kommunerna är skyldiga att erbjuda sysselsättning, om en person med psykiska  

                 eller fysiska funktionsnedsättningar beviljats sådan enligt socialtjänstlagen,  

                 SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

                 Sysselsättning eller dagliga aktiviteter kan utformas på olika sätt och anpassas  

                 till olika individers behov”. 

 

http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/sysselsattning/Sidor/Sysselsattning-daglig-verksamhet.aspx 

 

 

I verksamhetens kvalitativa mål och åtaganden kan man bland annat läsa:  

 

”Vi åtar oss att ge dig en meningsfull och individanpassad sysselsättning.” 

”Vi åtar oss att bemöta dig med respekt, vara lyhörda och arbeta jagstärkande.” 

 

Vidare beskriver man under sitt arbetssätt att man inom alla sina verksamheter ”stödjer 

personens längtan till något mer”. Hur fungerar detta i praktiken? Vad tycker deltagarna 

själva om sin sysselsättning och aktiviteterna som Droppen/Bruket erbjuder? 
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1.2 Intervjuerna  
 

 

 

Antal intervjuade är åtta stycken. En majoritet av de intervjuade har varit på Droppen/Bruket relativt länge. 

Genomsnittlig tid baserad på vårt urval av informanter är ca 14 år. 

 

 

 
 

Antal intervjuade är  åtta stycken. Av diagrammen går att utläsa att könsfördelningen på de intervjuade är 

förhållandevis jämn. Merparten av de intervjuade befinner sig i åldern 46-65 år. 

 

Sysselsättningsverksamheten är uppdelad i Café Droppen och Brukets Årstidsprodukter. Alla 

av de åtta intervjuade säger sig delta i någon slags tillverkning av årstidsprodukterna. Det kan 

exempelvis vara att hacka frukter och grönsaker, koka marmelader och göra inläggningar, 

etikettering av burkar, göra blomsterarrangemang. En tredjedel av de intervjuade följer med 

till odlingslotten i Mariefred under sommarhalvåret. Fyra av de intervjuade bakar skorpor och 

gör müsli som säljs i butiken Bruket.  En intervjuad sköter uträkningar av en symbolisk 

summa deltagarna erhåller, han/hon kallar det själv för ”lön”. En deltagare följer med en av de 

anställda och levererar produkter till olika platser t ex Hötorget och Medborgarplatsen och 

även är med och tar hand om källsorteringen. Några deltagare betonade att samvaron är viktig 

och att andra kan ha nytta av det man gör, att det man gör behövs. Sex stycken av de åtta 

intervjuade ansåg att utbudet av aktiviteter är bra. En ansåg att han/hon hade lärt sig nya saker 
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av att delta i arbetet och tyckte att det var roligt att få tillämpa vad man hade lärt sig under 

året. Två betonade särskilt Mariefredsresans förtjänster, det är roligt att åka till dit och odla 

grönsaker, plantera blommor och ta hand om skörden som sedan säljs i butiken och på olika 

marknader.  

 

Två av de intervjuade var av åsikten att utbudet när det gäller sysselsättningen är smalt och en 

av dessa uttryckte att arbetet kan bli lite långrandigt men att det ändå var bättre än att inte 

göra någonting. ”Jag har många idéer och behöver mer variation för att må bra. De är lite 

dåliga här på att ändra på verksamhet forma verksamhet efter individen”, berättade en av 

deltagarna. Någon ansåg också att arbetet kunde vara tungt då det involverade monotona 

rörelser under köksarbetet. En av de tillfrågade vill ha ett lägre tempo och få ta flera pauser. 

Vi undrade om deltagarna tyckte att de fick använda sig av sina kunskaper och resurser i 

aktiviteterna. Majoriteten av dem ansåg att de fick det. Två sade att man fick använda sina 

kunskaper till viss del. Tre uppgav att de var intresserade av bakning och matlagning och fick 

därmed tillämpa sina kunskaper. Två skulle vilja ägna sig ännu mer åt bakning medan två 

tyckte att det är bra som det är och vill inte ändra på någonting. En uppgav att denne skulle 

vilja vara med och leverera varor då detta inte var något som ingick arbetsuppgifterna. En 

intervjuad nämnde att han/hon gärna skulle vilja följa med när personalen går på föreläsningar 

och seminarier.  

 

                                                                 ”Det kan bli lite tungt för kroppen ibland.” 

                                                           

 

      ”Jag har många idéer och behöver mer variation för att må bra.”               

 

 

1.3 Brukarrevisorernas reflektioner  
De flesta av deltagarna nämner sin sysselsättning som ett jobb: det finns mycket att göra, det 

är produktion av varor som ska säljas och så ska man ta hand om caféet som har ett 

regelbundet klientel i och med samverkan med äldreomsorgen. Vi får intrycket att det som 

upplevs motiverande och meningsfullt med arbetsuppgifterna är man producerar och gör 

något som någon annan har nytta och glädje av. Resorna till Mariefred skapar en 

årstidsbunden kontinuitet och är ett välkommet avbrott för dem som gärna vill byta miljö och 

få variation i arbetsuppgifterna. Vi är av den åsikten att det är positivt att denna möjlighet 

finns och dessutom resulterar det till att allmänheten får njuta av genuint mathantverk som 

odlats och producerats lokalt.  

 

Vi slås av att nästan ingen av de intervjuade föreslog någon aktivitet som inte finns på 

Droppen/Bruket. De flesta verkar nöjda med aktiviteterna som de är. Det finns flera sidor som 

kan belysas kring detta. En sida är att deltagarna är väldigt nöjda och trivs med vad de gör 
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men vi ser också en begränsning. Det är visserligen högt i tak, svarade en deltagarna, men det 

inte är okej att föreslå vad som helst - denne trodde inte att ett nytt förslag på aktivitet skulle 

leda till något. En annan sida vi kan belysa är att personer med psykisk ohälsa kan behöva 

stöd att tänka ”utanför boxen” och att det kan vara önskvärt att deltagare som vill får träna på 

den här biten. Att utforska sina drömmar och längtan och att anta utmaningen att prova en ny 

aktivitet ligger i linje med strävan inom verksamheten att stödja deltagarens ”längtan till något 

mer”. Då Droppen/Bruket i sina kvalitativa mål anger att de arbetar jagstärkande kan det 

finnas möjlighet att söka göra det i högre grad.  

 

Om man vill arbeta mer jagstärkande kan man exempelvis uppmuntra deltagare till att börja 

göra fler saker utanför verksamheten. T ex att gå med i en förening, börja gymma eller bara ta 

en fika ute på stan. En tanke vi har är att deltagare skulle må bra av att ha ett kontaktnät som 

sträcker sig utöver all psykiatrisk verksamhet. Att få träffa ”vanliga” personer utan diagnos 

och få diskutera ämnen utanför mående och psykiatri är många gånger stärkande. En annan 

aspekt av att träffa personer utanför psykiatrin är att det kan vara ett lyft att bygga relationer 

med någon för att han/hon vill och inte bara för att det är ens jobb eller att den måste.  

 

Några önskade fler gemensamma aktiviteter tillsammans med personalen. Att deltagarna vill 

interagera mer med personalen ser vi som ett gott betyg till de som jobbar på Droppen/Bruket. 

Förslagsvis kan man göra prova konceptet ”ombytta roller” som vi ser som jagstärkande och 

en positiv upplevelse för deltagaren. Ett sådant exempel som vi brukarrevisorer känner till är 

en brukare som behövde mycket hjälp i hemmet av sin boendestödjare. En gång i veckan 

brukade de åka ut och spela golf. Den boende som alltid behövt ta emot hjälp behärskade 

golfen mycket bra och fick för en gångs skull rollen som ”expert” och undervisade 

boendestödjaren i hur man spelar. Det fick den boende att känna ett värde av att kunna ge 

något till boendestödjaren och inte bara vara mottagare av hjälp vilket stärkte självkänslan. 

 

2. Bemötande och kompetens  
Forskning har visat att återhämtningsprocessen för den som drabbats av psykiska besvär i hög 

grad är avhängigt bemötandet av vårdprofessionen och stödsystemet. Bemötande är 

naturligtvis viktigt vid alla patient- och myndighetskontakter, men för någon med psykisk 

skörhet är det extra viktigt. Konsekvenserna av ett dåligt bemötande kan leda till en negativ 

nedgående spiral med försämrad psykisk hälsa som resultat.  

 

Relationen mellan en brukare eller deltagare och personal/vårdgivare vilar på en asymmetrisk 

maktrelation då brukaren står i ett beroendeförhållande till vårdgivaren eller verksamheten. 

Personal bör sträva efter en intersubjektiv relation vilket utgår från tesen att två personer som 

möts är likvärdiga subjekt, inte ett subjekt och ett objekt. Bemötande är starkt kopplat till 

inflytande. När vi blir bemötta på ett respektfullt och jämbördigt sätt känner vi att vi vågar 

tycka till och påverka, att ”äga” vårt eget inflytande.  
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2.1 Intervjuerna  
När det gäller personalens bemötande hade alla intervjuade något positivt att säga. Åsikter 

som framkom var att personal lyssnar (fyra stycken). En uppgav att det gick att tala med 

personal om saker som tynger, en annan sa att man kunde prata med personal om allting. Att 

personalen är hjälpsam. Tre nämnde även att personalen är respektfull. På frågan om vad 

personalen gör som är bra framkom att de är flexibla och ser till att allt fungerar bra och att 

verksamheten är effektiv. En annan uppgav att det var bra att personal ser till att deltagare inte 

bara sitter utan får den/dem att göra något. Personalen ställer upp om deltagare behöver hjälp 

och en tillade att man inte blir hånad om man frågar något. Det uppgavs att det finns 

förståelse om deltagare är osäkra inför något.  

 

 

 

                                                       ”Jag känner att jag kan prata med personalen om allt.” 

 

 

Det enda som framkom som negativt är att en intervjuad upplevde att personalen talar för 

mycket med varandra istället för att tala med deltagarna och att personalen ibland inte har tid 

att prata. En deltagare menade dessutom att den stora lyhördheten för allas åsikter kan bli 

negativ då detta kan leda till att inget beslut alls fattas ifall personal tar hänsyn till för mångas 

åsikter.  

 

På frågan om personals sätt att hantera meningsskiljaktigheter så svarade flera av deltagarna 

att personalen är flexibel och att de försöker lösa alla konflikter. Personalen säger ifrån direkt 

om det uppstår konflikter och tar deltagarna avsides och löser konflikten förklarade en av 

deltagarna. Någon annan uppgav att konfliktlösning sker genom diskussion. En av deltagarna 

berättade att denne helst går till en i personalen som denne känner sig trygg med om det 

uppstår konflikter. En deltagare menade att personkemin inte alltid klickar men att personalen 

försöker lösa meningsskiljaktigheterna ändå.  

 

När det gäller möjligheten att framföra sina synpunkter och klagomål så anser en deltagare att 

det är högt i tak och denne alltid får gensvar och respons då denne har framfört synpunkter. 

Många nämner att det finns möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål på 

deltagarmötena men nästan alla tycker att de kan tala med personal direkt när de har något på 

hjärtat. Alla hade inte fått information om hur de ska göra om de vill framföra något men 

frågan om att få information om detta ansågs inte som så viktig då nästan alla känner att de 

kan ta upp saken direkt med personal.  

 

Några av deltagarna upplevde periodvis att saker och ting var mindre bra. Exempelvis kände 

en av de intervjuade att det inte fungerade så bra att samarbeta med en av de andra deltagarna. 

Han/hon kom då med ett förslag till personalen hur de skulle kunna lösa problemet. 

Personalen tyckte att det var ett konstruktivt förslag vilket löste dilemmat. På så sätt var 
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deltagaren i allra högsta grad delaktig i att finna en lösning på ett upplevt problem. Vad gäller 

hur synpunkter och klagomål har tagits emot så är det inte alla som har framfört några 

synpunkter eller klagomål. Ingen av deltagarna nämnde någon negativ erfarenhet av 

personalens sätt att hantera dessa situationer. Två personer anser att personalen är bra på att 

lyssna och en använder ordet konstruktivt när det gäller personalens sätt att hantera 

synpunkter och när något klagomål framförs. Det kanske inte alltid leder till något, menade 

denne, men han/hon upplevde ändå att personalen tagit emot synpunkten på ett bra sätt.  

 

Vad anser då deltagarna att personal ska göra mer av? En deltagare svarade att personalen 

gjorde allt bra och skulle fortsätta som tidigare. Denne ville att personal skulle göra ”mer av 

allting”. Någon nämnde att personal brukade ringa när han/hon inte dök upp på sitt pass men 

att de inte ringer lika ofta längre. Det upplevde den intervjuade som negativt. Denne ville att 

personalen skulle ringa oftare och bara höra hur det var. Ibland kunde personal ”övertala” 

deltagaren att komma förbi ändå, vilket visade sig vara något som var bra för deltagaren. Ett 

par av de tillfrågade uppgav att de ville att personal och brukare skulle göra mer gemensamma 

saker så att en mer kollektiv känsla uppstod.  

 

2. 2 Brukarrevisorernas reflektioner  
Flera deltagare nämnde att personal lyssnar och en att denne kan tala med personal om allting. 

Vi fick uppfattningen att de deltagare vi talade med hade en bra relation med personal och 

personal benämndes som respektfull. Vi inser att en aspekt av det här är att en deltagare som 

känner att det går att tala med personal om allting upplever det som befriande. Personal verkar 

för det mesta att ha lyckats skapa en tillåtande atmosfär. 

Vidare är vår uppfattning att personalen verkar ha hittat ett bra sätt att hantera konflikter - de 

har ett flexibelt förhållningssätt, tar alla konflikter som individuella händelser och agerar inte 

efter en förutbestämd mall. Likaså anser vi även att det är positivt att personal strävar efter att 

lösa konflikter genom en ömsesidig diskussion.  

 

Något som ledde till eftertanke var att en deltagare berättade att personal brukade ringa förut 

då han/hon inte dök upp på sitt pass men att det inte hände lika ofta längre. Det kan betyda 

mycket att personalen visar intresse för deltagaren genom att höra av sig. Deltagaren känner 

sig inte bortglömd och att personal menar väl. Å andra sidan, om någon vill komma mer 

sällan eller sluta så kan det också kännas pressande och att personen känner sig tvingad att 

dyka upp trots att denne inte vill. Likaså uppger deltagare att det är bra att personal pushar på 

deltagare men någon annan upplevde samma sak som att personal tjatar. Det kan vara en smal 

balansgång mellan att vara uppmuntrande och kanske ligga på lite för mycket. Vi anser att 

bemötande måste vara individuellt men inser också att det är omöjligt att alltid bemöta rätt. 

Att någon gång emellanåt fråga deltagare hur de upplever bemötandet eller att personal frågar 

hur deltagaren vill att man ska göra exempelvis om deltagare inte dyker upp kan vara en 

tanke. 
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3. Miljö  
Miljö kan syfta på dels den fysiska miljön, dels på det klimat och atmosfär som råder på en 

plats. I detta avsnitt fokuserar vi på den fysiska miljön – verksamhetens lokaler. Vad tycker 

deltagarna? Vad är bra, mindre bra, förslag på förbättringar och hur viktigt är det egentligen 

hur lokalerna ser ut? 

 

3.1 Intervjuerna  
Runt hälften av de tillfrågade deltagarna tycker att lokalerna är bekväma och trivsamma med 

gott om plats. En person tycker emellertid att det är lite trångt, särskild gångarna mellan 

rummen. Två av deltagarna svarade att de inte är så bra, det är slitet och behöver renoveras. 

Särskilt köket behöver upprustas och utrustningen förnyas. Dessa deltagare uppger även att de 

inte tycker det är tillräckligt rent och betonade vikten av att det ska vara det. De förklarade att 

de städar själva två gånger i veckan samt att det kommer en städerska en gång i veckan men 

att det inte var tillräckligt. Tre hade inga åsikter om vad som var mindre bra och uppgav inga 

förslag på vad som skulle kunna förbättras, ”det är bra som det är”. Förslag från några av 

deltagarna var upprustning av kök, ommålning av väggar och lägga nytt golv. Någon tyckte 

det skulle vara bra om det fanns ett vilorum. Hälften av deltagarna menar att det är viktigt hur 

lokalerna ser ut. Resten av de tillfrågade tycker inte det är så betydelsefullt hur det ser ut.  

”Det är inte så viktigt, jag är upptagen med det jag gör” var ett av svaren. 

 

3.2 Brukarrevisorernas reflektioner  
Vid våra besök på Droppen/Bruket fick vi intrycket att lokalerna i stort sett var trivsamma 

men att vissa utrymmen verkar vara outnyttjade samt att gångarna mellan rummen var en 

smula trånga där det kan stå möbler och annat längs med väggarna. Ett av de mindre rummen 

används vad vi förstod vanligtvis inte av deltagarna förutom vid brukarmötena som på förslag 

av en deltagare hålls där. Pensionärerna brukar använda rummet för att spela bingo en gång i 

veckan. Ytterligare i ett större rum har pensionärerna antikträff en gång i veckan och där 

brukar deltagarna inte heller vistas vad vi uppfattade. I en del av lokalerna finns ett stort 

utrymme som verkar vara lite ”bortglömt”. En spiraltrappa i anslutning till detta utrymme 

leder ner till en källare där man tidigare hade verkstad. I dagsläget fungerar det mera som en 

lagringslokal. Vid intervjuerna framkom att de flesta deltagare ansåg att lokalerna var 

funktionsdugliga och bra. Det är ganska gott om plats, de är bekväma och trivsamma.  

 

Några deltagare föreslog målning av väggar, lägga in nytt golv, renovering och upprustning 

av köket samt att det skulle vara bra med ett vilorum. Att lokalerna är i behov av en mindre 

renovering och upprustning av köket är något som stämmer överens med vad vi 

brukarrevisorer anser.  Det skulle vara ett stort lyft för såväl deltagare som personal. Två av 

deltagarna nämnde att de tyckte att det inte var tillräckligt rent vilket vi brukarrevisorer 

reagerade på eftersom det städas tre gånger per vecka, två gånger av deltagarna och en gång 

av en städare.  Kanske dessa rutiner behöver ses över? Förbättringsförslag om möjligt: en 
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mindre renovering i form av målning av väggar och snickerier, se över städrutinerna samt att 

även de utrymmen och rum som vanligtvis inte används av deltagarna även blir en del av 

arbetsplatsen på något sätt. Ett slags ”vilorum/utrymme” där man kan få gå undan och bara 

”vara” anser även vi brukarrevisorer vara en god idé.  

 

Vår slutsats är att de flesta deltagarna var nöjda med lokalerna vilket är i linje med vad vi 

brukarrevisorer anser - lokalerna är ändamålsenliga. Om man skulle vilja utöka verksamheten 

med andra/flera aktiviteter kan det däremot uppstå svårigheter. Kan man med liten budget och 

kreativt tänk skapa ”kombinationsrum” där deltagarna och äldreomsorgen samsas om de rum 

som för närvarande används mest av pensionärerna? Skulle man kunna rensa upp i källaren 

och återuppta verkstaden?  

 

4. Brukarinflytande och delaktighet  

Detta avsnitt behandlar deltagarens möjlighet att aktivt kunna påverka den verksamhet de 

deltar i, såväl på individnivå som på verksamhetsnivå. Att uppleva egenmakt och kontroll 

över sin tillvaro är en viktig faktor för att främja återhämtning. Begreppet ”brukare” avser i 

stort sett alla medborgare som använder sig av samhällets offentliga tjänster. Med 

”brukarinflytande” menas att personer som får insatser genom exempelvis socialtjänsten och 

psykiatrin ska få möjlighet och mandat att påverka beslut som får avsevärda konsekvenser för 

den egna livssituationen. Brukarinflytande finns på tre nivåer: individnivå, verksamhetsnivå 

och systemnivå. Individnivå handlar om möjlighet att påverka sin livssituation och den vård 

och det sociala stöd som behövs. Verksamhetsnivån rör inflytande över själva verksamheten 

och så slutligen systemnivån som involverar brukarens inflytande över exempelvis politisk 

påverkan. 

 

4.1 Intervjuerna  

Tre av de intervjuade nämnde att man lägger upp dagen på morgonmötena. En uppgav att 

denne fick lägga upp dagen efter eget huvud och att det finns möjlighet att ta egna initiativ. 

Några sa att man utgår ifrån var man behövs och vad som behöver göras. Deltagarna blir 

tillfrågade om de tycker att det är okej med de uppgifterna som ska utföras. Någon svarade att 

de blir tillfrågade vad de vill göra, men att man får anpassa sig till var i verksamheten man 

behövs.  Alla upplever inte att de har möjlighet att tacka nej till den uppgift som tilldelas. 

Någon uppgav att det är denne och personalen som bestämmer, någon sade att man får vara 

med och bestämma 50-70%. 

En av deltagarna menar att eftersom arbetet sker i grupp så får man anpassa sig till gruppen 

när det gäller hur delaktig man får vara i arbetet. Det leder förstås till att deltagare inte alltid 

får bestämma vad de vill göra enbart efter eget huvud. Hur ser det ut med att komma med 

förslag på egna aktiviteter?  Alla intervjuade upplever att de kan komma med egna förslag på 

aktiviteter. Någon hade många idéer och förslag medan någon annan inte hade något behov av 

att komma med egna förslag.   
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Hälften av de intervjuade hade vid något tillfälle varit med på ett brukarrådsmöte.  Alla 

förutom en visste vad de var till för och hade någon sorts uppfattning om det. ”Jag var med 

förut, det är till för oss brukare. Sen slutade jag gå. Tyckte inte att det hände något.” Någon 

deltog för tio år sedan, men har inte varit med sedan dess.  

 

Deltagarmötena äger rum en gång i månaden. ”Vi får information om verksamheten och vi får 

möjlighet att ta upp synpunkter under ’övriga frågor’ ” sa en av deltagarna.”Vi får göra vår 

röst hörd” svarade någon annan. Alla förutom en deltagare har varit med på ett deltagarmöte. 

 

4.2 Brukarrevisorernas reflektioner  

Nästan alla av de intervjuade uppger att de får vara med och bestämma vad de vill göra och 

flertalet känner att de har stor möjlighet att påverka vad de vill göra just den dagen eller de 

dagarna i veckan som de är på Droppen/Bruket. Vi uppfattar det som att det finns en 

flexibilitet i att lägga upp dagen. Våra reflektioner kring att komma med egna förslag på 

aktiviteter är att om deltagare kommer med förslag och inget händer mer än att de blir 

lyssnade på så är det viktigt för personal att motivera ett eventuellt avslag tydligt. Likaså 

anser vi att det är viktigt att deltagare får feedback på sina förslag från personal. Om deltagare 

kommer med många förslag och inget händer så är brukarrevisorernas egen uppfattning att det 

kan kännas meningslöst att komma med förslag då inget händer. Vi tolkar det som att det är 

viktigt att informera deltagarna i större utsträckning om möjligheten att komma med nya 

förslag på aktiviteter. Man skulle kunna ha det som stående punkt på deltagarmötena så att 

alla kan känna sig delaktiga och uppmuntrade att komma med förslag på aktiviteter. Om 

deltagare får frågan om de har förslag på aktiviteter under ett enskilt möte kan deltagarna 

känna sig pressade att svara på frågan.  

 

En sak som också slår oss är att informera mera om möjlighet till vilken aktivitet som kan 

väljas och tänka på att kanske inte alltid välja samma personer till samma sysslor bara för att 

det är bekvämt. Naturligtvis har Droppen/Bruket en ”affärsdrivande” del där deltagare 

tillverkar produkter för försäljning. Det innebär att det finns jobb som måste utföras. 

Valmöjligheten blir därmed begränsad.  

 

Vi får även uppfattningen att någon/några känner sig osynliggjord när det gäller sammanhang 

utanför arbetsplatsen som rör verksamheten – vid möten med exempelvis beslutsfattare under 

seminarier och konferenser som rör deltagarna. Vid sådana tillfällen kanske en eller två 

brukarrepresentanter kan få delta någon gång och sedan berätta för resten av deltagarna vad 

som avhandlades. Under samtalen med deltagarna har vi förstått att det finns ett bristande 

intresse för att delta i brukarrådsmötena. Detta kan bero på flera saker. Någon nämnde att 

han/hon brukade gå för länge sen men slutat för att det inte händer något. Det gör självklart att 

man tappar motivationen för att vara med. För att motivera deltagarna att delta kan man 

förslagsvis i större utsträckning kontinuerligt informera om brukarrådet och att deltagarnas 

synpunkter värdesätts. Vi tror att det är bra att tydliggöra vilka frågor och faktorer deltagarna 

har möjlighet att påverka och att involvera deltagarna i att exempelvis vara med och göra 
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dagordningen. Om möjligt kan man införa ett arvode för den/de deltagare som är med vid 

brukarrådsmötena. 

 

5. Betydelsen av Droppen/Bruket  
Verksamheten uppger i sina verksamhetsmål att de strävar efter ett återhämtningsinriktat 

arbetssätt. Vi vill här ge en kort introduktion till begreppet. Forskaren Strauss (Strauss, 

Harding, Hafez och Lieberman, 1987, The role of the patient recovering from psychosis) som 

studerade återhämtning har formulerat fyra strategier som han fann fick personer med psykisk 

ohälsa att må bättre. A) En ökad aktivitetsnivå. Att sysselsätta sig tar tanken från den psykiska 

ohälsan och stimulansen personen får av aktiviteten bidrar till återhämtningen b) En sänkt 

aktivitetsnivå- att ta igen sig, ta det lugnt och att vila när det blir för mycket intryck 

underlättar återhämtningen c) Undvikande av platser, personer. Personen med psykisk ohälsa 

har märkt att vissa platser och personer sätter igång något negativt hos personen så dessa 

undviks d) Att kunna resonera kring sina svårigheter hjälper personen vidare. Topor (Topor 

Alain, 2004, Vad hjälper?) instämmer i åsikten att personen kan må bättre av att hitta en 

förklaring till den psykiska ohälsan. 

I samband med återhämtning kan även Antonovskys forskning på 1970-talet om vad som gör 

folk lyckliga nämnas (Antonovsky, 1991, Hälsans mysterium) . Han kom fram till att när vi 

har en känsla av ett sammanhang, det vill säga att händelser är meningsfulla, begripliga och 

går att påverka, mår vi bättre.  

 

5.1 Intervjuerna  

Hälften av de tillfrågade hade jobbat tidigare men hade, som vi uppfattade det, svårigheter att 

behålla sina arbeten en längre tid och fått byta jobb ofta av olika skäl.  Två deltagare hade 

blivit sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Två var arbetslösa 

och tillbringade mycket tid hemma. ”Droppen/Bruket har blivit en fast punkt för mig. Innan 

var jag inne i en dagdrivartillvaro. Det mådde jag inte så bra av.” Två av de intervjuade hade 

varit på annan sysselsättningsverksamhet och sedan gått vidare till Droppen/Bruket. En av 

deltagarna som varit på Droppen/Bruket en längre tid sa att han/hon har uppfyllt sin dröm – 

att behålla ett jobb under en längre tid.  

 

 

                             ”Jag har uppfyllt min dröm! Att ha haft ett jobb jag trivs med  

                              så här länge, det trodde jag aldrig jag skulle få vara med om.”  

 

 

                       ”Jag mår mycket bättre sedan jag började här.  

                         Det finns massor med jobb, trevliga kamrater och möjlighet till semester.   

                        Att åka till Mariefred två gånger i veckan under sommaren är jättehärligt.” 
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Verksamheten säger sig vara återhämtningsinriktad. Flertalet av de tillfrågade tycker att det 

stämmer in bra. Vad återhämtning betyder är olika för olika personer. ”Återhämtning för mig 

betyder att man lär sig hushålla med sina krafter, man är på gång men i takt som man orkar.”  

Fem personer menar att återhämtning betyder att få ta saker i sin egen takt, att inte stressa, få 

jobba i sin egen takt. ”För mig betyder återhämtning att komma tillbaka till sin styrka” 

svarade en av deltagarna. Någon annan tycker att det betyder att man får vila ut sig och ta 

saker i sin egen takt.  

 

5.2 Brukarrevisorernas reflektioner  
Den samlade bilden vi har fått är att Droppen/Bruket har stor betydelse för deltagarna. Nästan 

alla vi talade med upplever deltagandet i verksamheten som positivt - sju av åtta tillfrågade 

svarade att deltagandet hade förbättrat tillvaron. Många av de intervjuade har varit på 

Droppen/Bruket länge vilket tyder på att de trivs bra. De flesta upplever sysselsättningen som 

meningsfull, som ett riktigt jobb att gå till. Några efterfrågade ett större utbud och mer 

variation i arbetsuppgifterna. En av deltagare nämnde att viss sysselsättning involverade 

monotona rörelser och var påfrestande för kroppen på lång sikt. Ytterligare någon ville gärna 

ha ett lägre tempo och fler pauser. Vår reflektion är att sysselsättningen är flexibel och 

individanpassad i de flesta fall men att man kan ha i åtanke att vissa personer behöver mer av 

något eller mindre av något för att må bra. Ett förslag vi tidigare tagit upp är att låta 

deltagarna utforska nya aktiviteter samt att införa fler jagstärkande element.  

 

Flertalet deltagare menar att den sociala biten är viktig. Mer än hälften betonar vikten av 

gemenskapen, ”Vi känner varandra utan och innan. Vi har blivit som en stor familj här.” 

Sammanfattningsvis uppfattar vi Droppen/Bruket som en trygg plats att vara på, en fast punkt 

i tillvaron som ger struktur, kontinuitet och mening. 
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SLUTORD  
Att insjukna i psykisk ohälsa är en genomgripande förändring som ofta ställer livet helt på 

ända. Ibland leder det till en psykisk funktionsnedsättning, kanske bara för en period, kanske 

för en längre tid. Att komma tillbaka till ett meningsfullt och rikt liv med givande sociala 

relationer kan ta tid. Det är denna process, att inte längre helt känna sig i sjukdomens grepp 

utan att ha hittat verktyg som får vardagen och livet att fungera, som brukar innebära att 

personen är återhämtad.  

 

En av de frågor vi ställde till deltagarna var hur de ser på ett av verksamhetens övergripande 

målsättning - att ha ett återhämtningsinriktat arbetssätt. Alla svarade att de tycker deltagandet 

har inneburit återhämtning. Vad återhämtning betyder för varje person kan skilja sig åt. Alla 

individer har olika vägar till att må bättre – ingens väg är den andra lik. Vi menar att 

återhämtning innebär att en person med psykisk ohälsa kan använda sig av sina resurser, ha 

meningsfulla sociala kontakter och ha ett rikt liv. Miljön personen befinner sig i samt 

relationer personen har kan underlätta eller försvåra återhämtningen. Det är här 

Droppen/Bruket kommer in i personernas liv. 

 

Sammanfattningsvis är Droppen/Bruket en uppskattad verksamhet för majoriteten. De flesta 

deltagare vi har intervjuat verkar nöjda med sin sysselsättning, gemenskapen och personalen. 

I verksamhetsmålen står att man åtar sig att ge deltagaren en meningsfull och individpassad 

sysselsättning vilket vi anser att de har lyckats med i de flesta fall. Några efterfrågade ett 

större utbud av aktiviteter, att få ta det lite lugnare i arbetet och att få ta fler pauser. Eftersom 

verksamheten åtar sig att erbjuda deltagarna en individanpassad sysselsättning kan personalen 

i större utsträckning sträva efter att se till vad någon behöver, vill, och mäktar med just där 

och då. Vi inser att det finns en problematik kring att ha ett återhämtningsinriktat arbetssätt 

och en företagsinriktad verksamhet. Många deltagare känner sig motiverade av att producera 

och göra något som någon annan har glädje och nytta av men några medger att det stundom 

vore skönt med ett lägre tempo. Det är naturligtvis knepigt att möta var och ens behov när 

verksamheten sysslar med produktion av något slag. Något att reflektera över i sådana 

verksamheter är att hålla balansen mellan givet ansvar, efterfrågat ansvar och förväntat 

ansvar.  

 

Droppen/Bruket är en plats där deltagare vi intervjuat trivs och som ger mening i tillvaro. 

Deltagandet i verksamheten har hjälp deltagare vidare - var och en i sin egen takt.  

Det är framförallt gemenskapen och att ha något meningsfullt att göra som i första hand 

motiverar deltagare att komma till Droppen/Bruket. Det faktum att man känner varandra väl 

alstrar trygghet och ger känslan av sammanhang. Droppen/Bruket bedriver en verksamhet 

som fyller en viktig roll i deltagarnas liv. 
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Bilaga1 

 

Vad har du för åsikter om 

Droppen/Bruket? 

Det vill vi gärna veta! Vi ska göra en brukarrevision om sysselsättningsverksamheten 

Droppen/ Bruket. Det går ut på att ta reda på vad som fungerar bra, vad som fungerar mindre 

bra samt om du har förslag på förbättringar på Droppen/Brukets verksamhet. Din åsikt är 

viktig!  

Vi som gör brukarrevisionen heter Sylvia och Jonathan och har egen erfarenhet av psykisk 

ohälsa.  

Vi skulle därför vilja intervjua dig (du kommer att vara helt anonym) om bland annat vad du 

tycker om personals bemötande och Droppen/Brukets verksamhet. Vi har tystnadsplikt. Inget 

som sägs under intervjuerna kommer att kunna kopplas till dig som person.  

Intervjun kan ske: A. På en neutral plats. 

           B. I ditt eget hem om du är bekväm med att släppa in oss. 

           C. Genom en telefonintervju. 

Intervjun tar max en timme.  

Vi kommer att sammanställa resultatet i en rapport. Du som intervjuats kommer inte att kunna 

identifieras utifrån de svar du givit. 

Du kan komma i kontakt med oss på telefonnummer:  

A. Sylvia xxx xxxxxx e-post- xxx xxxxxxx 

B. Jonathan xxx  xxxxxxxx e-post xxx xxxxxxxxx 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Denna försäkran gäller för brukarrevisorer inom RSMH, 802005-

6985. 
Härmed intygar jag att jag har tagit del av och förstått bestämmelserna i offentlighets- och 

sekretesslagen (bilaga) om vad som gäller för mig utifrån det uppdrag jag har för RSMH. 

Jag försäkrar att jag inte talar om eller på annat sätt för vidare sådant som jag under uppdraget får reda 

på rörande enskilda personers personliga förhållanden så som till exempel enskilds hälsotillstånd. 

Jag för inte heller vidare information jag får under uppdraget som gäller förhållanden i de 

verksamheter jag reviderar på uppdrag av RSMH. 

Jag har förstått att det gäller under den tid jag är uppdragstagare och för all tid därefter. 

Jag försäkrar att jag kommer att återlämna alla dokument och all annan information när mitt uppdrag 

är slutfört. 

Jag är medveten om att jag bryter mot tystnadsplikten i sekretesslagen om jag inte följer 

sekretessbestämmelserna på rätt sätt. Jag vet att brott mot bestämmelserna kan leda till åtal för brott 

mot tystnadsplikten. 

Jag är vidare medveten om att jag vid brott mot tystnadsplikten omgående mister mitt uppdrag för 

RSMH och att kvarvarande ersättning kan komma att ej betalas ut. 

 

 

 

.....................................................................................  

Ort och datum  

 

 .............................................…………………………………………………………… 

 

Uppdragstagares namn och namnteckning  

............................................…………………………  

Uppdragstagares personnummer  Bevittnat av företrädare för RSMH 

 

    ……………………………………… 
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Sekretessbelagd information och företagshemligheter  

Förhållandet mellan uppdragsgivare och uppdragstagare grundar sig på ömsesidig lojalitet och 

ömsesidigt förtroende. Uppdragstagare ska under sitt uppdrag, likväl som efter att detta upphört, iaktta 

diskretion rörande organisationens angelägenheter samt iaktta sekretess beträffande uppgifter som 

uppdragstagaren till följd av sitt uppdrag fått kännedom om och vars yppande kan medföra men för 

organisationen, dess medlemmar eller andra enskilda personer. 

Uppdragstagare för RSMH kan under uppdragets fullgörande komma att få tillgång till information 

som är sekretessbelagd enligt bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Av 

särskild betydelse är den sekretess som gäller till skydd för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller 

andra personliga förhållanden i till exempel vårdens eller socialtjänstens verksamhet.  Den som 

behöver service, vård och hjälp ska kunna vara trygg och säker på att inga känsliga uppgifter lämnas 

vidare till obehöriga. 

Muntliga uppgifter eller skrivna handlingar får inte lämnas vidare till utomstående. Observera att 

”utomstående” i detta sammanhang även innefattar din familj och dina vänner. Anställda/Ansvariga i 

verksamheten eller andra uppdragstagare, som inte behöver uppgiften för sitt eget arbete räknas också 

som utomstående. Det är av största vikt att sekretessbelagda uppgifter inte sprids vid tillfällen där 

dessa uppgifter inte ska tas upp eller obehöriga personer kan lyssna. Detta kan gälla på tåget, bussen 

eller andra platser dit allmänheten har tillträde. 

Observera att ovanstående även gäller sekretessbelagd information som man har fått inför ett uppdrag.  

Vidare kan anställd/uppdragstagare vid RSMH få del av sådan information som berör affärs- eller 

driftförhållanden i verksamheter som får anses näringsdrivande och som huvudmannen för denna 

belagt med sekretess; se lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Sådan information får 

självklart inte heller spridas i en vidare krets än vad som är nödvändigt för uppdragets fullgörande. 
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Bilaga 3 

 

INTERVJUFRÅGOR DROPPEN/BRUKET 

Kvinna  Man 

Ålder:  

 

VERKSAMHETEN/AKTIVITETER 

1. Hur länge har du gått på DB? 

2. Vilken typ av aktiviteter deltar du i? 

3. Vad tycker du om aktiviteterna? Motivera gärna. 

4. Hur upplever du att du får använda dina resurser och din kunskap i aktiviteterna? 

5. Om du skulle få välja fritt, vilken aktivitet skulle du vilja ägna dig åt här på DB?  

6. Är du motiverad att komma till DB? Vad är det som motiverar dig? Om inte, vad tror du gör att du 

inte känner dig motiverad? 

 

INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET 

7. På vilket sätt är du delaktig i att lägga upp din sysselsättning på DB? 

8. Hur pass mycket tycker du att du har blivit involverad i att bestämma vilken aktivitet du vill ägna 

dig åt? 

9. Hur ser det ut med möjligheten att komma med egna förslag på aktiviteter? 

10. Har du någon gång föreslagit någon egen aktivitet? Ifall ja, hur togs det emot? 

11. Vad tycker om möjligheten att framföra dina synpunkter, önskemål och klagomål? Vilken 

information har du fått om hur du ska gå till väga för att framföra dina synpunkter, önskemål och 

klagomål? 

12. Om du någon gång har framfört egna synpunkter, hur togs det emot? 

 

BEMÖTANDE OCH KOMPETENS 

13. Hur skulle du beskriva personalens bemötande? 

14. Vad gör personalen som är bra? 

15. Vad gör personalen som är mindre bra? 

16. Om det uppstår meningsskiljaktigheter, hur löser personalen det? 

17. Om du skulle få önska se mer av något som personalen gör, vad skulle det vara? 

 

TILLGÄNGLIGHET OCH MILJÖ 

18. Vad är bra med lokalerna? 

19. Vad är mindre bra? 

20. Ifall något, hur vill du ändra avseende lokaler? 

21. Hur viktigt är det för dig hur lokalerna ser ut? 

 

BETYDELSEN AV DB  

22. Hur såg din vardag ut innan du började på DB? 

23. Hur har deltagandet påverkat din hälsostatus och mående?  
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24. I sin verksamhetsplan anger DB att de åtar sig att ha ett återhämtningsinriktat förhållningssätt i 

sin verksamhet. Hur tycker du att det stämmer in på din upplevelse? 

25. Vad betyder återhämtning för dig? 

26. Vad skulle kunna förbättras på DB för att hjälpa dig framåt i din återhämtning? 

BRUKARRÅD OCH DELTAGARMÖTEN 

27. Känner du till att det finns ett Brukarråd? Vet du vad det är till för? Har du varit med någon gång? 

28. Känner du till att det finns Deltagarmöten på Droppen/bruket? Vet du vad de är till för? Har du 

varit med någon gång?   

 

TILL SIST 

29. Är det något som jag inte har frågat om som du vill tillägga? 
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[En brukarrevision är ”en granskning av en enhet  

eller verksamhet som ger vård, stöd eller service till  
personer med psykiska funktionshinder som utförs  

av brukare och/eller närstående”] 
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