
Så här tyckte ni om er gruppbostad! 
 

Under en månad erbjöd vi alla som bor i gruppbostad att svara på frågor om 
vad ni tycker om er gruppbostad. Totalt svarade 80 personer. Vi vill tacka alla 
som tog sig tid att delta!  Tips! Vi har också gjort en film om resultatet. Se den 
på Mediahusets youtubekanal, på adress: https://youtu.be/EhaWJbnNoIc 

8 av 10 tycker att de får bestämma 

om saker som är viktiga för dem 

8 av 10 tycker att de får den hjälp 

de vill ha hemma 

8 av 10 tycker att personalen 

hemma bryr sig om dem 

6 av 10 är aldrig rädda hemma 

 

7 av 10 svarar att personalen 

hemma inte förstår vad de menar 

8 av 10 Känner sig trygg med 

personalen hemma  

7 av 10 tycker att personalen hemma pratar med dem 

så att de  förstår vad personalen menar 



Så här tyckte ni om ert boendestöd! 
 

Under en månad erbjöd vi alla som bor i boendestöd att svara på frågor om 
vad ni tycker om ert boendestöd. Totalt svarade 96 personer. Vi vill tacka alla 
som tog sig tid att delta! Tips! Vi har också gjort en film om resultatet. Se den 
på Mediahusets youtubekanal, på adress: https://youtu.be/EhaWJbnNoIc 

8 av 10 tycker att boendestödjarna låter dem 

bestämma om saker som är viktiga för dem 

8 av 10 tycker att de får den hjälp 

de vill ha av boendestödjarna 

9 av 10 tycker att boendestödjarna 

bryr sig om dem 

8 av 10 tycker att boendestödjarna pratar med dem så 

att de förstår vad boendestödjarna menar 

8 av 10 svarar att boendestödjarna 

förstår vad de menar 

7 av 10 Känner sig trygg med boendestödjarna 

7 av 10 Vet vem de ska prata med om något med  

boendestödet är dåligt 



Så här tyckte ni om er dagliga verksamhet! 
 

Under en månad erbjöd vi er att svara på frågor om vad ni tycker om er     
dagliga verksamhet. Vi ställde tre frågor om sådant som personer med daglig 
verksamhet  tidigare tyckt fungerar mindre bra. Personer i fyra dagliga      
verksamheter var med och svarade denna gång.  

Vi vill tacka alla som tog sig tid att delta!   

Tips! Vi har också gjort en film om resultatet. Se den på Mediahusets 
youtubekanal, på adress: https://youtu.be/EhaWJbnNoIc 

7 av 10 tycker att personalen låter dem bestämma om 

saker som är viktiga för dem 

6 av 10 tycker att personalen pratar med dem så att 

de förstår vad personalen menar 

7 av 10 är aldrig rädda för något 

på dagliga verksamheten 


