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Förord	
Inledningsvis vill vi tacka alla personer som deltagit i denna brukarrevision på olika sätt.  

Vi vill framför allt tacka alla informanter som delat med sig av sin kompetens och sina 
erfarenheter av insatsen boendestöd. Vi vill också tacka Helene Joelsson verksamhetschef 
boendestöd på vård- och omsorgsförvaltningen Uppsala kommun och hennes kollegor, som har 
beställt brukarrevisionen och tillsammans med oss har formulerat uppdraget. Slutligen vill vi 
tacka Ulrika Toresten på FoU-Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) inom 
Region Uppsala som bidragit med metodstöd. Vi vill också tacka Karin Karelius, 
verksamhetsutvecklare på Brukarrevisionsbyrån BRIU, som samordnat uppdraget och varit ett 
stort stöd från början till slut. 

Brukarrevisionsbyrån	och	brukarrevision	

Brukarrevisionsbyrån, BRIU startade 2012 och har drygt 20 utbildade brukarrevisorer som 
jobbar på längre och kortare uppdrag. Föreningen genomför brukarrevisioner på uppdrag av 
Region Uppsala och länets kommuner.  

Metoden brukarrevision är ett verktyg för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. En 

brukarrevision är en oberoende utvärdering som görs för att utveckla och förbättra vård, omsorg, 
sociala insatser och andra typer av verksamheter utifrån ett brukarperspektiv. Utvärderingen 
utförs av personer med egna erfarenheter av vård- och stödinsatser. Brukarrevisorerna som 
jobbar för BRIU har olika spetskompetenser och brukarerfarenheter. Exempelvis erfarenheter av 
funktionsnedsättningar, av vård- och/eller stödinsatser inom psykiatrin, socialpsykiatrin, 
socialförvaltningen eller arbetsmarknadsförvaltningen. En anhörig kan, med sin unika inblick 
och erfarenhet, också arbeta som brukarrevisor. Målsättningen är att bidra till ökat 
brukarinflytande inom vård, omsorg och samhället i stort. 

BRIU genomför brukarrevisioner enligt den så kallade Uppsalamodellen, som bygger på 

kvalitativa individuella intervjuer. Metoden har utvecklats av före detta Regionförbundet 

Uppsala län i samarbete med brukare. Utvärderingen svarar på vad brukare tycker fungerar bra 
eller mindre bra i en verksamhet. Revisorerna står för frågeformulering, materialinsamling, 
analys och rapportskrivande. Brukarrevisionen ger också förslag på utvecklingsområden och 
förbättringsförslag. Några återkommande teman i intervjuerna är bemötande, tillgänglighet och 
delaktighet. Svaren från intervjuerna redovisas alltid anonymt i rapporten. Både beställare, 
medverkande brukare och brukarföreningar får ta del av slutresultatet, både i form av en rapport 
och i en muntlig presentation. 
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Sammanfattning	
Under 2019 genomförde boendestödsenheten på Uppsala kommuns vård- och 
omsorgsförvaltning nya rutiner för hur man ska arbeta med genomförandeplaner. Boendestödjare 
fick sedan relevant utbildning och handledning i det nya arbetssättet.  

Hösten 2021 fick BRIU i uppdrag att utvärdera hur brukarna upplever samarbetet med 
boendestödjaren gällande genomförandeplanen. Vidare vill man veta om brukaren förstår 
intentionen med sitt boendestöd, hur delaktig brukaren är i arbetet med genomförandeplanen 
samt på vilket sätt samarbetet har lett till ökad självständighet hos brukaren.  

Som metod användes kvalitativa intervjuer där brukarna har intervjuats en och en. Totalt 15 
brukare intervjuades (9 kvinnor och 6 män i åldrarna 29-75 år) varav alla har haft en 
genomförandeplan i minst 1 år. Intervjuunderlaget baserades på en frågeguide som arbetats fram 
av brukarrevisorerna. Frågorna som formulerats har som syfte att ta fram relevant information 
för att kunna besvara uppdragets frågeställningar.  

Det som kom fram under revisionen är att majoriteten av brukarna upplever att deras boendestöd 
är enligt eller bättre än förväntan och de känner sig nöjda med hela insatsen. Samtliga brukare 
som deltagit förstår vad syftet med deras boendestöd är och beskriver det som en stödfunktion 
som ska ge de en större kontroll över sin vardag och leda till ökad självständighet.  

Majoriteten av brukarna har en hög grad av delaktighet i samarbetet där de känner sig lyssnade 
på i upprättandet av genomförandeplanen. Även när det kommer till det praktiska samarbetet 
upplever brukarna att det fungerar bra och att de får vara med och bestämma hur insatsen ska 
utföras.  

Många brukare tycker att samarbetet med genomförandeplanen fungerar bra, speciellt de som har 
en god relation till sin boendestödjare. Vi ser att de har lyckats sätta mål som är välformulerade 
och enligt brukarens behov och önskemål samt att de har regelbundna uppföljningar. Vi kan se 
en direkt koppling mellan att brukaren har ett bra samarbete med sin boendestödjare och ökad 
självständighet.  

Trots att många var nöjda med insatsen så har vi i vår analys av materialet försökt att hitta och 
lyfta fram de brister som brukare upplever och har delat med sig till oss. Vi har sett potential i 
och gett förslag på hur man förbättrar samarbetet i upprättande av genomförandeplanen och i 
utförandet av innehållet i planen.   
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Inledning	

Bakgrund	

År 2018 genomförde vård- och omsorgsförvaltningen Uppsala kommun ett projekt med fokus på 
boendestöd. Under årets gång blev det tydligt att sättet att arbeta med genomförandeplaner och 
brukarens delaktighet kring sina mål behövde utvecklas. Man tog därmed fram nya rutiner och 
vägledande dokument för ett nytt sätt att arbeta med genomförandeplaner. Med start sommaren 
2019 fick boendestödjare utbildning och handledning i dessa nya rutiner. 

Om	uppdraget	

För att utvärdera förändringsarbetet, gav Uppsala kommun i augusti 2021 BRIU uppdraget att 
undersöka vad brukarna tycker om samarbetet med sin boendestödjare gällande 
genomförandeplanen. 

Uppdragsgivaren vill ha följande frågeställningar besvarade: 

● Förstår brukaren intentionen med insatsen boendestöd? 

● Hur upplever brukarna samarbetet med boendestödjare gällande genomförandeplanerna? 

● Vilken grad av delaktighet känner brukaren i det samarbetet? 

● Hur har samarbetet kring innehållet i genomförandeplanen gjort så att brukaren har 
kunnat utvecklats mot självständighet? 

 
Utifrån svaren vill uppdragsgivaren att BRIU: 

● Ger förslag på hur arbetet med genomförandeplaner kan utvecklas vidare. 

Definition	boendestöd	och	genomförandeplan	

Boendestöd 
Boendestöd är en form av hemtjänst, i och utanför den egna bostaden, som ansöks hos 
kommunen. Stödet riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning eller personer med 
behov som är av liknande karaktär och där boendestödets utformning är mest lämplig.  

Stödet bygger, till skillnad från hemtjänst, på att brukaren till stor del är motiverad och delaktig i 
de moment som utförs inom ramen för insatsen. I vissa fall behövs endast motivation och en 
“push” från boendestödet, i andra fall behövs ett praktiskt stöd som utförs tillsammans med 
brukaren. Stödet är inte begränsat till den egna bostaden utan kan även omfatta att utföra diverse 
aktiviteter utanför boendet. Insatsen innebär att brukaren, förutom hjälp med praktiska sysslor, 



BRUKARREVISION	BOENDESTÖD	 5 

får ett pedagogiskt och psykosocialt stöd i hem och närmiljö. Boendestöd kan också vara ett stöd 
för brukaren i dennes rehabilitering mot meningsfull sysselsättning eller arbete. Boendestödet 
ska vid behov också aktivt arbeta för att bryta brukarens isolering och stärka den sociala 
förmågan, vilket exempelvis kan innebära att introducera brukaren för träffpunktsverksamheter.  

Boendestödets innehåll och omfattning utgår från brukarens individuella behov och  ska i den 
mån det är möjligt tillgodose hela brukarens behov av stöd och hjälp, vilket kan innebära att 
stödet tillfälligt innefattar viss omvårdnad och praktisk hjälp med vissa delmoment såsom 
exempelvis att bära matkassar. Boendestödet kan i undantagsfall utföra samtliga delmoment i en 
insats som ingår i stödet åt brukaren helt utan dennes medverkan. Om detta sker återkommande, 
eller när den enskilde till följd av en fysisk funktionsnedsättning eller på grund av åldrande inte 
längre kan vara delaktig i stödet, kan annan verkställighetsform övervägas som exempelvis 
hemtjänst. 

 

Syfte och målformulering enligt Uppsala kommun 
Syftet med boendestöd är “att stödja, upprätthålla och utveckla brukarens egna förmågor för att  
kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och aktivt kunna delta i samhället”.  

Målet med boendestöd är att brukaren “ska bibehålla och utveckla förmågor för att stärkas till 
ökad självständighet och därmed kunna hantera vardagslivet i och utanför sitt hem. Tillsammans 
utgår man ifrån individens förutsättningar och formar stödet med fokus på delaktighet och 
återhämtning”. 

 

Genomförandeplan 
För att skapa en tydlig struktur hur ett boendestöd ska genomföras tar boendestödjaren fram en 
genomförandeplan tillsammans med brukaren. Den har vidare till syfte att säkerställa att 
insatserna utformas utifrån brukarens behov och önskemål samt att insatserna följs upp och 
utvärderas. När planen utgår från individens önskemål och behov ökar förutsättningarna för att 
besluten blir gemensamma och att individen fortsätter att ha inflytande över sitt stöd. 

I arbetet med genomförandeplanen ska boendestödjaren fokusera på relationsskapande med 
brukaren och utforska dennes motivation och vilja. De ska i samråd utföra följande moment; 

● upprätta en plan för hur insatsen ska genomföras 

● dokumentera planerade aktiviteter 

● lista uppsatta mål och delmål 

● följa upp och utvärdera insatserna. 
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Målen nedskrivna i genomförandeplanen ska bygga vidare på de mål som har fastställts i 
utredning och beslut för boendestödet. De bör ha en tydlig koppling till individens 
vardagssituation och uttrycka vad som är önskvärt och realistiskt att uppnå. Det kan till exempel 
handla om att klara sin försörjning, klara ett självständigt boende eller skapa och upprätthålla 
sociala kontakter. 

Målen ska vara stödjande och tränande. Stödjande och tränande syftar till att beskriva mål som är 
utvecklande för brukaren för att bidra till en ökad självständighet. Stödet kan även vara 
kompenserande om behovet finns eller uppstår. Kompenserande syftar till att bibehålla och 
bevara de förmågor brukaren har eller har utvecklat. 

Målen och delmålen ska vara; 

● konkreta 
● genomförbara 
● lagom utmanande 
● meningsfulla 
● tidsbestämda 
● mätbara 
● beteendeinriktade 
● sikta mot underskottsbeteenden 
● överenskomna 
● nedskrivna. 

Det ska även framgå i genomförandeplanen när och hur planen ska följas upp. 
Genomförandeplanen ska hållas aktuell och revideras regelbundet och vid förändrade behov i 
samråd med brukaren. 

Exempel på frågor som boendestödjaren ställer vid uppföljning: 

● Har det gått som vi planerat? 

● Har du kommit närmare eller nått dina mål eller delmål? 

● Har vi som personal respekterat dina önskemål om hur du vill ha stödet utfört? 

● Har alla inblandade tagit sitt ansvar och genomfört överenskomna åtgärder? 

● Har något förändrats i din situation? 
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Metod	

Arbetet med brukarrevisionen började augusti 2021. BRIU har valt att använda kvalitativa 
intervjuer som huvudmetod för att ta reda på vad brukarna tycker och upplever samt för att få 
svar på frågeställningarna. Intervjuerna har som genomförts med en individ i taget. Det ger 
informanten möjlighet att i lugn och ro samtala kring och svara på frågorna utifrån sin 
brukarerfarenhet- och perspektiv.  

Det första som gjordes var att skapa en frågeguide1. Vid utformningen av frågorna utgick vi från 
uppdragets frågeställningar. Totalt sex brukarrevisorer och en projektsamordnare var involverade 
i arbetet. 

Ett informationsbrev2 skickades sedan ut till enhetscheferna på Uppsala kommuns boendestöd 
som i sin tur delade ut det till boendestödjarna. De hade i sin tur ansvar för att dela ut det till 
brukarna. För att säkerhetsställa anonymitet anmälde brukarna själva sitt intresse att delta i 
brukarrevisionen. För att vara aktuell för revisionen ska brukaren ha haft en genomförandeplan 
under minst ett år. Femton brukare valde att delta i intervjuerna som genomfördes under oktober 
månad. Informanterna har själva valt sätt att bli intervjuad på, antingen via Zoom, telefon eller på 
plats i BRIUs lokaler eller på café. Det var viktigt att de skulle känna sig trygga i 
intervjusituationen.  

Totalt fyra brukarrevisorer fick uppdraget att utföra intervjuerna. Varje intervju genomfördes av 
en eller två brukarrevisorer. Informanterna informerades om att deras svar ska behandlas 
konfidentiellt och att de alltid har möjlighet att avbryta intervjun om de vill. Intervjuerna tog 45-
90 minuter att genomföra. Samtalen spelades efter samtycke in på en diktafon eller genom 
Zoom-inspelning och därefter transkriberades materialet. En brukare ville inte bli inspelad och 
anteckningar gjordes istället. 

Två brukarrevisorer ansvarade för att analysera materialet och sammanställa en rapport. De svar 
som informanterna gav lade grunden för resultatredovisningen. Man har sedan utgått från 
uppdragets frågeställningar vid indelning av kapitel och rubriksättning. För att lyfta fram några 
specifika kommentarer och/eller för att illustrera några av de sammanfattade svaren, användes 
kompletterande citat. För att öka informanternas och personalens anonymitet har han och hon 
bytts ut mot hen. Namngivna personer benämns xxx.  

Varje person som deltog fick sedan ett presentkort som tack för hjälpen. 

 
 
 	

                                                
1 Se bilaga 1 
2 Se bilaga 2 
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Resultat	från	intervjuerna	

1. Intentionen med boendestöd enligt brukaren 
 
Majoriteten av brukarna beskriver insatsen som ett stöd för dem att  hantera vardagen alltmer 
självständigt.  

De uttrycker sig bland annat på följande sätt; 

”Tanken är ju att man ska bli självständig.” 

”Jag kom på nu också att det står i genomförandeplanen att målet är att jag på 
sikt ska bli helt självständig.” 

 
● Det gradvis minskade stödet är en indikation på att de har utvecklat sin självständighet 

”De hjälpte till mera förut, men nu gör jag det mesta själv. Vilket bara är bra.”  

”Jag har lättare att ta tag i saker själv nu. Om jag jämför med förut, då satt jag 
och väntade till de här två gångerna då boendestöd kommer. Nu kan jag ändå 
göra saker på eget initiativ mellan gångerna.” 

 

●  De beskriver att boendestödet inte ska göra saker åt dom utan fungerar mer som en 
”startmotor” eller en ”push” för att komma igång. 

 
”Ja, som jag sa innan så blir jag ju mer självgående efterhand och det är ju för 
att jag får det här stödet med rätt pushning.” 

”Nu vet jag liksom att jag klarar av att göra saker och ting. Det handlar bara om 
att få igång startmotorn så att jag kommer igång.” 

Några brukare beskriver att insatsen mer handlar om hjälpen de får att upprätthålla sina förmågor 
än att diskutera hur mycket de har ökat sin självständighet. 

2. Brukarens upplevelse av samarbetet med boendestödjaren 
gällande genomförandeplanen 

Vi har valt att dela in resultaten enligt de moment som samarbetet sker i, det vill säga hur 
brukarna upplever samarbetet vid framtagandet av planen, vid utförandet av innehållet i planen, 
vid uppföljningar samt när de uppdaterar planen. Vi har även valt att ta fram och diskutera andra 
faktorer som brukarna lagt extra vikt på när de berättar om sin upplevelse. Det som vi sett är 
viktigast för brukarna är deras åsikter om relationen till sin boendestödjare och vikten av att 
anpassa samarbetet utefter individen.  
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Framtagande	av	genomförandeplanen	

Majoriteten av brukarna verkar ha tagit fram en genomförandeplan i dialog med sin 
boendestödjare. De tycker att man har utgått från deras behov och önskemål och att 
boendestödjaren varit lyhörd och lyssnat på dem. Man upplever generellt att samarbetet har 
fungerat bra.   

”Vi diskuterar ju ganska mycket hur vi vill ha det […] vi planerar ihop det och vi 
lyssnar på varandra. Hon [boendestödjaren] har ju en annan inblick i vad jag behöver 
fast jag kanske inte ser det själv. Så vi diskuterar och så skriver hon en 
genomförandeplan och tar med den till mig. Och så har vi lite åsikter och det blir ju 
alltid lite korrigeringar. Men sen brukar det bli jättebra.” 
 
”När vi gjorde genomförandeplanen […] satte vi oss ner och gick igenom, vad är det 
jag behöver ha hjälp med och liksom hur ska vi komma fram till det och vad är rimligt. 
Så vi har liksom tagit fram min genomförandeplan i dialog […] Jag har ju själv fått 
säga det här behöver jag jobba med och lägga upp delmål och mål.” 

 
Några brukare säger att dom tycker det är bra att man har tagit fram konkreta mål att jobba med. 
De tycker att man sätter målen på en realistisk och genomförbar nivå. Några uttrycker att 
genomförandeplanen är lagom utmanande.  

”Hon var alltid väldigt duktig på att “lägga ribban” på en nivå som gjorde att jag 
klarade det, men ändå kom framåt. Jag hade hela tiden en känsla av att hon trodde på 
min förmåga, och det där gjorde att jag vågade mer […] att någon annan tror på mig.” 

 
En brukare hade svårigheter att skriva ner och uttrycka sina behov men uppskattade stödet från 
boendestödjaren att få ner det. Boendestödjaren ställde några frågor för att “dra det ur hen” om 
vad hen tyckte.  

”Jag tyckte alltid att det här när vi skulle uppdatera den, det var en av mina jobbiga 
dagar… Jag vet inte vad som funkar och jag vet liksom inte […] ja det är svårt för mig. 
[…] Men dom visste att jag hade svårt med det här så dom fick liksom hjälpa till och 
föreslå liksom – är det här nåt som du skulle vilja, eller är det här nåt.” 

 
En annan brukare säger att man planerat fram en rutin som ska göras för att hen ska må bra men 
att hen utför det enbart av ren ”formalitet” och nödvändighet. 

Ett par brukare kommer inte ihåg att man tagit fram en genomförandeplan. Några har tagit fram 
genomförandeplaner med sitt tidigare boendestöd men arbetar inte alls med genomförandeplan 
nu. Den ena brukaren använder enbart sitt gamla schema. Den andra brukaren, som hade en bra 
upplevelse av en välfungerande plan med sitt förra boendestöd, har nu inget minne av att man 
ens gjort en sådan plan i den nuvarande insatsen. 
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”Ja det hade jag med [tidigare boendestöd], med den nya har jag nog inte riktigt haft 
det […] jag tror inte jag hade det riktigt, det var nånting kanske […] Fullt möjligt att 
det finns, men kommer inte ihåg.” 

 

Utförande	av	innehållet	i	genomförandeplanen	

Efter att de tagit fram en genomförandeplan så har flera brukare upprättat ett schema att jobba 
efter. Flera säger att veckoschemat hjälper dem att få en bra översikt om vad som ska göras. 

”Jag har ju ett veckoschema som jag fyller i med alla tider och vad som ska hända. Där 
skriver jag in allt ...även om jag har kalender så behöver jag den där översikten. Det 
där gör boendestöd och jag tillsammans inför varje ny vecka och just det där att se hela 
veckobilden hjälper mig mycket.” 

 
En brukare jobbar enbart med sitt schema och inte med genomförandeplanen, vilket hen tycker 
är bra. Schemat innehåller allt som hen behöver och att man vet vad som ska göras varje dag, 
vecka och månad. 

”Jag tycker det går bra utan genomförandeplan att vi bestämmer vad vi ska göra varje 
gång han [boendestödjare] kommer.” 

 
Många ser sina boendestödjare som en ”startmotor” som ”pushar” dem i sitt utförande.  

”Dom fungerar som min startmotor, dom flesta i alla fall, ... Nu vet jag liksom att jag 
klarar av att göra saker o ting det handlar bara om att få igång startmotorn så att jag 
kommer igång.” 
 

Några behöver dock lite mer praktiskt hjälp och är beroende av att boendestödjaren alltid 
kommer hem till dem. Man uppskattar att boendestödjaren hjälper till när brukaren har ont eller 
liknande.  

”Jag har så svårt med balansen och då frågade jag om dom kunde vaska golvet också.” 
 

”Ja men det finns dom som kommer [...] och så säger dom att nu ska du göra det här, nu 
ska du göra det här och nu ska du göra det här. Ibland kan jag säga när jag har ont, då 
kanske man kan hjälpas åt. Då får jag välja om jag ska dammsuga eller skura golvet 
och oftast blir det då bara att man dammsuger och sen så lovar man att skura golvet 
nån annan dag och då blir det inte gjort.” 

  
Informanterna har uttryckt att man inte gillar de boendestödjare som kommer och delegerar om 
vad de ska göra. Man vill ha ett jämlikt samarbete, inte att de bara “står med armarna i kors”.  
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”Jag skulle väl säga att rollen [för genomförandeplanen] där är mellan 40-60% och 
blir ju såklart mellan 40-60% för själva personerna. För att det var en sommar jag 
hade en vikarie till exempel och hon bara tog fram den här genomförandeplanen och 
det blev liksom som en todo-list – ”ja du ska göra det här, du ska göra det här, har du 
gjort det här, har du gjort det här…”. Uhm så det var jättejobbigt, att den sommaren 
vart som typ en arbetsrutin i hemmet.” 

 
”Jag vet ju precis allt som står i genomförandeplanen och har ju varit delaktig, så då 
blir det aldrig den där känslan att någon ”bossar” över en.” 

 
En brukare uttrycker stort missnöje med de boendestödjare hen haft att hen tillslut inte ville ha 
dem i hemmet och påbörjade därmed telefonkontakt.  

”Lägenheten är kaos rakt upp och ner så jag behöver hjälp med att få den i nåt 
någorlunda skick och då behöver jag hjälp att strukturera upp det osv. men det jag får 
istället är en vålnad som står i hallen som säget du gör ingenting gör någonting, gör 
nånting, gör nånting. Och då släppte jag inte in honom något mer för jag kan inte vara 
”utskeppningsplats” åt liksom mylingar dom hittar nånstans då sa jag ok då kan vi ta 
det här på telefon så jag kan bli av med er om det inte funkar.” 

 
En brukare berättar att de började med att komma hem men att det “fungerade bra” så att det 
räckte med att ringa och smsa istället, något hen upplever ger mer “frihet”.    

”Som det är nu har vi bestämt att de ringer mig och frågar vad jag har för planering för 
dagen, vad jag ska göra. Då säger jag till exempel att jag ska fixa i köket med disken till 
exempel och så skickar jag ett sms när jag är klar med det. Jag känner faktiskt att det 
blir lite mer frihet... jag gör ju grejerna ändå, fast det ibland kanske inte blir lika noga 
som när de kom hit.” 

 
 

Uppföljning	och	uppdatering	

Uppföljningen är en viktig del för samarbetet då boendestödjaren kan diskutera med brukaren 
hur det har gått, vad som inte fungerar och man har därmed möjligheten att ändra och förbättra 
genomförandeplanen därefter.   

”Det funkar jättebra! Hon följer ju upp och frågar ”hur har det gått med det här” och 
har det inte gått så bra ”hur ska vi göra så det blir bättre?” Hon har jättekoll.” 

 
”Det har funnits gånger då vi upptäckt att förväntningarna varit för höga och då har 
just den aktiviteten lagts på is ett tag ...jag har behövt backa ibland. Men sen har vi 
tagit upp aktiviteten lite senare.” 
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Det framkommer av intervjuerna att det är även viktigt att följa upp mål och delmål med brukare 
för att kunna få en känsla av att utveckla sin självständighet. En brukare ger följande exempel: 

”Jag började på gym som jag tänkt i flera år att jag skulle göra, men inte kunnat ta tag 
i. Då följde hon med dit och vi bara tittade första gången och ja, att jag fick ta det i min 
takt. Det var så bra att hon tänkte mycket i förväg och la upp det på ett bra sätt för mig. 
Vi gjorde upp en plan kommer jag ihåg att jag bara skulle gå dit själv ...alltså bara till 
dörren typ och sen kunde jag öka på.” 

 
Några brukare tycker att det känns bra att revidera planen för att de kan dels pricka av mål och 
delmål som man har klarat av men också se sådant som inte fungerar och ändra.  

”Man kan pricka av att man har faktiskt uppfyllt mål som man jobbat med. Och det är 
rätt skönt när man går igenom genomförandeplanen och ser att amen det här målet 
funkar det här målet funkar inte och vad är orsaken till att det inte funkar och då får 
man liksom hitta det och förändra arbetssättet eller tankesättet för att det ska funka.” 

 
Några brukare skriver inte in något nytt i planen vid uppdatering för att de känner att de kommit 
till den nivå att de bara behöver upprätthålla de sysslor som de strukturerat upp. De upplever att 
nya mål och delmål inte längre behöver sättas.  

”Vi har ju uppföljning väldigt regelbundet. Men sen pratar vi ju också mycket om 
liksom om vi ska ändra på nåt eller så. [...] Annars som det varit nu senaste åren så har 
mina behov varit rätt så konstanta, men uppdateringen görs ju ändå.” 

 
En brukare berättar att ingen uppföljning gjorts. 

”Det har vi säkert [en genomförandeplan] men ingen har följt den för fem öre. Vi har 
haft två SIP (Samordnad Individuell Plan) och ingenting av det vi säger görs. Och 
ingen uppföljning görs överhuvudtaget.” 

 

Relationen	till	boendestödjaren	

Relationen med boendestödjaren upplevs som viktigt för brukarna och har en påverkan på hur 
nöjd brukaren är med insatsen och samarbetet. 

”Jag vill säga att jag är väldigt glad att boendestöd finns. Jag är supernöjd med mina 
boendestödjare. De har så mycket värme och …ja, glädje. Och att de oavsett hur mitt 
humör har bra energi. Det är ju många gånger jag har gråtit eller mått dåligt, men jag 
har alltid känt mig lite bättre efter att jag träffat mitt boendestöd. De är bra på att 
lyssna och komma med råd och är peppande på ett väldigt bra sätt.” 
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”Hon är så bra på att ”piska” på mig så jag kommer igång och det är ju mera nu som 
en bra kompis fast lite mer och jag har respekt för henne. …jag vet att hon är en himla 
bra och klok människa så jag lyssnar på henne.” 

 
Några uttrycker på olika sätt att trots att de tycker det är en bra insats med boendestöd så skapas 
missnöje om de inte har god personkemi med sin stödjare. 

”Jag tycker det är en jättebra insats ...men det där när man inte kommer överens, det är 
svårt alltså.” 
 
”Eftersom det blev så tokigt med personkemin blev det ju inte toppenbra i början, men 
nu funkar det över förväntan! [...] Det blev ju mycket bättre än jag trott ...alltså när hon 
som jag har nu började.” 

  
Brukarna tycker alltså att samarbetet har fungerat olika bra beroende på vem de har som 
boendestödjare. 

”Men jag har också haft tur med dom som jag har fått för jag har träffat vissa andra, 
vissa andra har varit bra sen har det varit vissa som har varit fett pain. [...] Man 
undrar ju hur det hade gått om första personen som kom, då hade jag nog inte stått ut 
med boendestöd , så jag har haft väldigt tur faktiskt - lyckligt lottad!” 

 
De brukare som har haft en lång relation med sin boendestödjare upplever ett bra samarbete. 
Boendestödjaren känner brukaren väl och kan sätta mer korrekta delmål i relation till brukarens 
behov och förmågor. De känner en trygghet att de kan säga till om de tycker något inte fungerar, 
ifall de skulle vilja ändrat något i planeringen eller om de känner att de har fallit tillbaka i sin 
utveckling.  

”Vi har ju gjort den [genomförandeplanen] tillsammans och vi håller oss till den. Sen 
kan det ju hända saker så man får ändra på nån grej ibland ...men det är vi också bra 
på och det är för att vi haft så lång kontakt så vi tänker så lika och jag har full tillit till 
henne.” 
 
”Jag har haft mina två boendestödjare väldigt länge så vi känner varandra. Och vi är 
lika raka alla tre. Så är det nåt som inte funkar och man ser någonting så kan man säga 
till…” 

 
Men i de fall där samarbetet inte fungerar helt optimalt bör man fråga sig om brukaren borde 
byta till någon annan innan man inlett en lång relation med sin nuvarande boendestödjare där 
samarbetet inte verkar kunna utvecklas mycket till det bättre. 
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Ibland känner brukaren som sagt att samarbetet inte fungerar och konsekvensen blir att de vill 
byta boendestödjare. Anledningen till detta varierar men primärt beror det på att personkemin 
inte stämmer. En brukare ville inte säga något utan avbokade bara tillfällena.  

”Och sen när insatsen drog igång som fick jag en boendestödjare som ...ja, vi funkade 
liksom inte. Det var ju inget personligt mot henne, men vi var så olika liksom.” 
 
”Det kan ju kännas väldigt tufft att säga det direkt till boendestödet ...man vill inte såra 
någon [...].” 

 
En annan brukare bytte för att hens boendestödjare inte ville hjälpa till med vissa saker och 
kände en press på att göra allt själv. Hen ville ha någon som var mer hjälpsam.  

 ”Det är ju väldigt olika. Till exempel så kommer jag väldigt bra överens med XXX som 
              kommer för det mesta. Och hen som inte ville göra så mycket har slutat nu hos  
              mig.” 
I ett fall upplevde brukaren att gränsen mellan professionalitet och vänskap försvann vilket inte 
uppskattades. 

”Men den jag hade tidigare blev mer ”hemma” hos mig. Den sa hon också när hon kom 
”ah, vad skönt det är att komma hit, det är som att komma hem” då reagerade jag. Jag 
vill inte att en boendestödjare ska känna att mitt hem är hennes hem. Hon hade varit 
hos mig länge, men jag vill inte att hon ska vara min kompis. Det är inte därför hon är 
där, det blir gränslöst.” 

 
Många har uttryckt ett problematiskt samarbete med vikarier. En brukare säger att vikarien inte 
hade någon koll på att man hade telefonkontakt. Ytterligare en brukare uttrycker stort missnöje 
med vikarier och märker tydligt att de inte har läst på om hen innan de kommer. En annan 
brukare skulle uppskatta om man har samma vikarie istället för flera olika personer.  

”Förhoppningsvis när det kommer vikarier får man ju hoppas att de läser igenom det 
där [dokument om brukaren] då… Vissa [läser] och vissa inte, eller jag skulle säga, de 
allra flesta har nog inte gjort det så där… För liksom en del verkar ju inte riktigt förstå 
överhuvudtaget hur det liksom ska ha.” 

 
”Min kontaktperson har förstått det här att, men okej, om vi kör med att det kommer 
vikarier så är det ju bra om det kommer samma vikarie när det kommer vikarier liksom. 
Så i största möjliga mån så försöker de ju faktiskt göra så och det är ju positivt.” 
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Vikten	av	individanpassning	

Många brukare uttrycker variationer av flexibilitet i hur man jobbar med planeringen, ofta 
beroende på deras mående. De uppskattar att man inte behöver följa planen ”slaviskt” utan det 
finns utrymme för att frångå schemat om det skulle behövas. Men i stort sett följer man planen 
säger många brukare. 

”Det fanns ju en väldigt specifik plan och den följde inte helt slavisk men anledningen i 
det funkade ju. Det fanns en flexibilitet.” 
 
”Kanske inte till 100%, för det kan komma hinder på vägen som gör att man måste 
tänka om lite. Men till största delen ja. Och det är ju alltid så att vi tillsammans hittar 
ett sätt att ändra på det som inte funkar.” 

 
Trots att tanken är att brukarna ska utföra sysslor själv, så uppskattar de att boendestödjaren 
hjälper till ibland om de exempelvis har ont eller mår dåligt någon dag. En brukare uppskattar att 
hens boendestödjare hjälper till med småsysslor när de är där eftersom det skapar en vänligare 
atmosfär. 

”Boendestödjarna får egentligen inte göra nåt utan dom ska bara stå och se på när man 
gör. Men nu är mina boendestödjare lite så att, dom kan göra småsaker, typ att vattna 
blommor eller plocka torra blad eller nåt sånt där eller tula med katten. Och det tycker 
jag är bra att dom kan göra lite småsaker och inte bara stå och följer efter och står med 
armarna i kors.” 

 
En brukare föredrar att inte använda genomförandeplanen utan arbetar bara i ett veckoschema. 

En annan brukare tycker det är jobbigt och blir stressad av att revidera planen så ofta som man 
gör för att det känns som att hen inte kan utvecklas mer på grund av funktionsnedsättning, hen 
upplever det nästan som ett ”hån”. Hen har inget emot att sätta långsiktiga mål, men tycker att 
det är onödigt att ständigt sätta delmål, speciellt nya delmål. Man uppdaterar planen utan att 
ändra något. 
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3. Brukarens grad av delaktighet i samarbetet 
För att mäta graden av delaktighet hos brukarna så har vi använt oss av delaktighetstrappan. Det 
samarbete som vi ska titta på är alltså hur delaktig brukaren känner sig i arbetet med 
genomförandeplanen tillsammans med sin boendestödjare.  

 

Delaktighetstrappan	

	

3	

 
Steg 1: Information - Brukaren får veta 
Det första steget är att brukaren får information om insatsen. Vi utgår ifrån att detta sker vid 
första mötet mellan kontaktmannen4 och brukaren. Det är vid detta tillfälle som kontaktmannen 
ansvarar för att ge relevant information och öppnar upp för synpunkter och frågor från brukaren 
gällande detta.  

 

                                                
3 Arnstein, Sherry R. (1969) A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners 
35(4):216-24 
4 Kontaktmannen är den boendestödjare som valts ut att vara brukarens huvudsakliga kontaktperson. 
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Majoriteten av brukarna berättar om sitt möte med boendestödjaren när de tagit fram sin 
genomförandeplan. Man ser tydligt att dessa brukare har kunskap om insatsen, att de vet sina 
rättigheter att kunna exempelvis ändra boendestödjare eller att de kan påverka sitt schema och 
vet hur man ska jobba med sin genomförandeplan. Om något inte skulle fungera så har dom fått 
information om vem de ska kontakta för att åtgärda det.  

”Jadå, då talar jag om för XXX [om att jag vill ändra något i genomförandeplanen], 
och då kontaktar hen det boendestöd jag har och berättar det.” 

 
Det finns några brukare som inte kommer ihåg uppstartstillfället med framtagande av en 
genomförandeplan och någon diskussion med sin boendestödjare kring sina mål, men det 
framgår ändå i dessa intervjuer att de förstår sina rättigheter i form av att de vet att de kan byta 
boendestödjare om de vill, att de kan ändra sitt schema och att de kan påverka samarbetet på 
olika sätt. De är alltså medvetna om att de har möjligheten att vara delaktiga i samarbetet och vi 
får anta därför att de har fått den information de behöver.  

Det finns ingen brukare som verkar ha brist på relevant information för att kunna genomföra 
insatsen med sin boendestödjare. Alla brukare verkar ha fått det de behöver veta.  

 
Steg 2: Konsultation - Brukaren får tycka 
Det första mötet med kontaktmannen var som vi uppfattar det från intervjuerna i stort sett ett 
informationsmöte. Det fanns brukare som berättar att de inte kände sig riktigt involverade när de 
tittade på det första utkastet av genomförandeplanen eftersom mål redan var förinskrivna.  

”Och där kanske jag inte var involverad alls för där stod det ju saker som mitt 
boendestöd sa att det där kan vi inte ändra för att det där står liksom med i 
beställningen eller vad man ska säga” 

 
Konsultering verkar börja ordentligt på det nästkommande mötet, det vill säga då brukaren får 
chansen att kunna diskutera sina behov, önskemål, mål och hur saker ska genomföras.   

Majoriteten av brukarna känner sig lyssnade på då boendestödjaren bjuder in de till diskussion 
angående deras behov. De får uttrycka sina önskemål vid upprättandet av planen och upplever att 
de är delaktiga att sätta sina mål och delmål med förslag från boendestödjaren.  

”Boendestödet ville veta hur jag tyckte att det skulle vara när de var här. Hur jag tyckte 
att de skulle göra … Det här hur de kunde stötta mig på bäst sätt.” 

 

”Ta det här med dammsuga och skura golven. Då kom vi överens om vad är rimligt och 
vad är målet? Och målet ska ju vara att jag ska ha dammsugit mitt vardagsrum innan 
dom kommer för då har jag i alla fall påbörjat något och ett delmål var att ta fram 
dammsugaren tills dom hade kommit så jag har ju själv fått säga det här behöver jag 
jobba med och lägga upp delmål och mål.” 
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En brukare berättar att det var svårt att komma på vad hen skulle skriva ner i sin plan men att 
boendestödjaren lyckades stimulera fram det. Det är något hen var mycket tacksam över och 
säger att hen inte hade kunnat få till en plan utan den hjälpen. Här ser man att brukaren ibland 
kan behöva hjälp på traven för att få rätt förutsättningar att kunna vara delaktig.  

”Hon kan liksom skriva det som jag kommit på som oftast inte var någonting… Dom 
visste att jag hade svårt med det här så dom fick liksom hjälpa till och föreslå liksom - 
är det här nåt som du skulle vilja, eller är det här nåt.” 

 
En annan brukare är närvarande i hela arbetsprocessen med genomförandeplanen men det 
framkommer under intervjun att när planen togs fram från första början så har boendestödet inte 
utgått från brukarens verkliga behov. I detta fall verkar det som om boendestödet har satt mål 
och rutiner som brukaren genomför för att han känner att det är något man “borde” göra för att 
må bra, men inte lyckats gå djupare och reflekterat över vad hen som individ verkligen vill. Som 
konsekvens av detta blir resultatet att känslan av delaktighet fallerar i de resterande stegen i 
trappan. Hen är passiv i samarbetet, det vill säga när de planerar löpande och när hen genomför 
innehållet i planen. Hen säger också att hen inte tycker boendestödet hjälper hen eller ökar hens 
självständighet. Denna brukare är alltså inte mer delaktig i samarbetet än på delaktighetsgrad 2. 

”Man säger ju att vissa saker gör att man mår bra, t.ex. ta promenader, äta bra och 
god mat, gå och lägga sig samma tid - att ha rutiner. Det försöker vi få till… [...] Det är 
någonting som man brukar se som en formalitet, saker som egentligen inte behövs men 
man gör det i alla fall. Det är väldigt svårt att beskriva det här.”  

En annan brukare gjorde en tydlig jämförelse mellan sitt tidigare och sitt nuvarande boendestöd. 
I förra boendestödet, var hen nöjd och kände sig delaktig under hela arbetsprocessen med 
genomförandeplanen. Idag upplever hen att “inget har gjorts överhuvudtaget” och att inget 
fungerar. Vi ser att hjälpen hen får inte matchar hens reella behov. Det är oklart vad exakt som 
ligger till grund för det här, ifall det redan börjar vid konsultationsnivå med felbestämd planering 
utifrån brukarens behov eller om detta uppkom senare under boendestödets pågående samarbete. 
Vi ser att hen känner till sina behov väl och haft upprepade dialoger med sitt boendestöd om sin 
situation men verkar inte ha något inflytande på att något ändras.  

”Lägenheten är kaos rakt upp och ner så jag behöver hjälp med att få den i nåt 
någorlunda skick och då behöver jag hjälp att strukturera upp det osv. Men det jag får 
istället är en vålnad som står i hallen som säget du gör ingenting gör någonting, gör 
nånting, gör nånting. Och då släppte jag inte in honom något mer [...] då sa jag ok då 
kan vi ta det här på telefon så jag kan bli av med er om det inte funkar. Och då blev jag 
istället nåt slags samtalsstöd till samma boendestödjare, konversationspartner till det. 
[...] Jag kan inte säga åt dom vad dom ska göra för att hjälpa mig, liksom jag behöver 
hjälp, det som är problemet dom är där för att hjälpa mig och strukturera upp se till att 
jag gör rätt saker drf att jag inte kan det .. Så vad har dom för funktion då egentligen.” 
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”Dom är jättebra på att lyssna på vad jag säger men sen så antingen skiter dom i det 
eller hittar på vad det betyder själva. Väldigt lite "nästa steg".” 
 
 

Steg 3: Dialog - Brukaren får resonera 

De brukare som uppfyller denna delaktighetsgrad har lyckats ha en löpande dialog med 
boendestödjaren under hela arbetsprocessen. Majoriteten av brukarna verkar vara delaktiga i 
denna dialog och har möjlighet att säga vad de tycker och tänker. Det de diskuterar är antingen 
angående deras samarbete i utförandet av det som står i planen, planering, om något behöver 
ändras eller om deras mål. De flesta har frekventa uppföljningar där dom diskuterar hur det går. 

”Jag tycker de lyssnade ...verkligen alltså. Styrde hela tiden frågan till mig om vad jag 
tyckte.” 

”Vi diskuterar ju ganska mycket hur vi vill ha det ...vi planerar ihop det. Och vi lyssnar 
på varandra. Hon har ju en annan inblick i vad jag behöver fast jag kanske inte ser det 
själv. Så vi diskuterar och så skriver hon en genomförandeplan och tar med den till mig. 
Och så har vi lite åsikter och det blir ju alltid lite korrigeringar.”  

En brukare säger att hens boendestödjare är noga med att öppna upp för dialog och fråga vad 
brukaren tycker vad de ska göra. Det finns alltså en proaktivitet från boendestödjaren att se till 
att man stämmer av med brukaren.  

”Hon är väldigt noga med det [uppföljning]. Hon tar ju upp det ibland också, till 
exempel vi skrev ju det här och hur ska vi göra för att komma framåt, vad jag tycker om 
hur vi ska göra alltså.” 

 

Steg 4: Samarbete - Brukaren får genomföra 

Här tittar vi närmre på hur samarbetet ser ut mellan boendestödjaren och brukaren när dom 
planerar insatsen tillsammans och när de utför det som har planerats fram. Vi tittar på hur 
delaktig brukaren känner sig i samarbetet. Man kan se att vid uppdatering av planen och löpande 
uppföljningar kan brukarna ändra något om de känner att något inte fungerar.  

”Det kan vara svårt att sätta sig ner och skriva en genomförandeplan i teorin för sen i 
praktiken visar sig att det här ska man tänka på kanske. För jag tycker att det är viktigt 
att uppdatera allt eftersom man märker att det behövs nåt. Liksom att man kan justera 
efteråt eller lägga till saker.” … ”Alltså vi sitter ju tillsammans och gör den, hon som 
ansvarar för mig hon skriver ju rent det liksom, men hon har ju med sig den när vi ska 
ändra och så.” 
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En brukare visar på att när man gör planeringen tillsammans och brukaren är delaktig i hela 
utformandet av planen så är risken betydligt mindre för att brukaren ska kunna känna sig 
överkörd.       

”Jo, det funkar bra! Och det är ju himla bra att man gjort genomförandeplanen 
tillsammans ...för om det varit så att hon bara ”kastat” ur sig någonting, då hade jag 
nog kunnat sätta mig på tvären. Men jag vet ju precis allt som står i 
genomförandeplanen och har ju varit delaktig, så då blir det aldrig den där känslan att 
någon ”bossar” över en.” 

En brukare tycker att det är jobbigt att uppdatera planen så ofta som de gör och se över delmålen 
varje gång. Hen skulle vilja minska på det men berättar att hen inte får vara med och bestämma 
hur den rutinen ska se ut. Brukaren känner att hen kommit till en nivå som hen är nöjd med 
utifrån sina förmågor. Det verkar som att boendestödjaren enbart följer rutin och envisas med att 
man gör det iallafall även om inget uppdateras.  

Det har kommit till en punkt att brukaren känner det som ett hån mot hens förmåga att vara 
självständig, som att hen ska bli bättre än hen känner sig kapabel till utifrån sin 
funktionsnedsättning. Det är tydligt att det framkallar stress hos brukaren och att hen inser att det 
kommit till en meningslös punkt att fortsätta uppdatera delmål. Från början uppdaterade de 
planen mer sällan vilket brukaren tyckte var bra. 

”Från början var det en gång om året och det kändes som rätt okej, men nu tror jag att 
det är om det varje halvår eller varje kvartal och det känns som varför hålla på med 
det. [...] Och jag tycker det känns som den här genomförandeplanen utgår ifrån att man 
ska komma tillbaks till ett friskt stadie liksom eller vad man ska säga. Ja, det känns lite 
som ett hån om man aldrig blir bra.” 

”Jag kan kanske tycka att man skulle absolut att man kanske sätter upp ett långsiktigt 
mål, liksom vad man ska försöka uppnå. Men att hålla på och uppdatera. …För att jag 
har en problematik och jag har liksom [funktionsnedsättning]. Det kommer liksom inte 
bli bättre.” 

Hen är fysiskt närvarande vid planeringen och utförandet men uttrycker en viss uppgivenhet, att 
hen gör det bara av ren formalitet. Även i utförandet av en aktivitet ser man ett ojämlikt 
samarbete då boendestödjarna trycker på att hen ska göra aktiviteten på ett visst sätt som hen inte 
vill. Hen måste motsätta sig för att få sin vilja tydlig igenom.  

”Liksom ett tag blev det att dom till och med tyckte att när jag håller på med liksom 
skrivbordsarbete och betala räkningar och sånt att man skulle hålla på ta tid, hur lång 
tid olika moment har och det känner jag. Nej, nej.” 

Allt som allt, ser man ingen flexibilitet gällande ändring av rutin för planeringen enligt brukarens 
önskemål. Hen berättar även vidare om sin upplevelse med vikarier. Hen har velat ha samma 
vikarier men fått olika och säger sig ha fått kämpa för att få sin vilja igenom. Vi ser en brist på 
förmåga till medbestämmande över hur saker ska vara.  
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Steg 5: Medbestämmande - Brukaren får bestämma 
Här tittar vi på om brukaren är delaktig i de beslut som fattas gällande utformandet av sitt 
boendestöd.  
Majoriteten av brukarna framför i sina beskrivningar att de är delaktiga i de mål och delmål som 
sätts samt hur insatsen ska utföras. De kan också välja en ny boendestödjare om de skulle vilja 
det. Brukare upplever att de kan få hjälp ifall dom inte skulle ha tillräcklig med ork eller mår 
extra dåligt. Det finns några brukare som också har beslutat att de inte vill arbeta med 
genomförandeplanen utan bestämt att de enbart arbetar med sitt schema.  

”Jag vet inte exakt hur ofta [man uppdaterar planen], men det kan bli ganska ofta. Jag 
säger ju till och då ändras det.” 
 
 ”Det är väl jag som säger vad vi ska göra varje gång vi ses [...].” 
 

En av brukarna säger att hens boendestödjare ibland misstolkar när hen vill göra något och tolkar 
det som att hen vill göra det på en gång, något brukaren blir stressad över. Det låter som att 
boendestödjaren fattar ett beslut direkt innan brukaren har godkänt det. Boendestödjaren har 
även fått hen att göra sådant som hen egentligen inte vill. 

”Mitt boendestöd tar allt jag säger ordagrant. Jag kan säga ”det skulle vara bra att ha 
ordning i klädkammaren” då tar hon det som att jag vill att vi ska göra det. Men det är 
inte alls min prioritering. Då kan det bli stressigt, då känner jag att det ska bli gjort tills 
hon kommer.” 
 
”Vi har lite olika syn på ordning. Hon tycker att jag ska kasta allt. Jag har till och med 
kastat papper som jag ville spara för de var viktiga, men hon sa åt mig att kasta och då 
kastade jag. [...] Man kan inte bara säga att saker ska kastas. Vissa saker är dessutom 
viktiga för mig. [...] Mitt boendestöd förstår inte affektionsvärde.” 

 

4. Hur samarbetet kring innehållet i genomförandeplanen har lett till 
ökad självständighet hos brukaren 

Vi ser att brukarnas självständighetsutveckling kan direkt relateras till att de har ett bra 
samarbete med sin boendestödjare. Mönstret av framgångsrikt samarbete är att de lyckats skapa 
en bra relation till varandra, formulerat mål tydligt och på rätt nivå samt att de gör kontinuerliga 
uppföljningar där brukaren känner sig delaktig genom hela processen. 
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Relationen	till	boendestödjaren	

Vi har sett att de brukare som har en god relation till sin boendestödjare vilket lett till ett gott 
samarbete har haft en större utveckling i deras självständighet. Det som utmärker de som har en 
god relation är känslan av trygghet och att de kan kommunicera öppet. Brukarna känner då även 
en tillit till sin boendestödjare, upplever dem som kompetenta och att de har “koll”.  

”Hon finns ju där att diskutera och bolla med. Det betyder mycket att jag kan göra det 
[tänka och planera framåt]. Jag diskuterar ju egentligen allt med henne ...alltså allt i 
livet, inte bara det som står i genomförandeplanen och det är oerhört värdefullt att kunna 
göra det med en vettig person som känner mig så väl.” 

 
Vi ser att det hjälper när brukarna känner sig trygga i sin relation till sin boendestödjare, till 
exempel när det inte går så bra för de, att de kan säga till. Det finns därmed möjlighet att ändra i 
planeringen för att sätta rätt nivå. 

”Märker man att man tappar och trillar tillbaka då kan man säga det och säga nu har 
jag trillat tillbaka och vi behöver ta tag i det här igen och få in det i 
genomförandeplanen och jobba med det.” 

 
I och med att relationen till boendestödjaren påverkar brukarens självständighetsutveckling är det 
bra att man har möjligheten att byta person om man önskar. 

 

Målformulering	

De brukare som haft en tydlig målformulering har ökat sin självständighet markant genom att ha 
stadigt utvecklat sina förmågor. Dessa mål har varit konkreta, lagom utmanande, genomförbara 
och realistiska.  

När ett mål bryts ned i tydliga och lagom utmanande delmål för brukaren att uppnå så ser man att 
brukaren utvecklas.   

”Det här med att duscha. Då var i början duscha jag när dom kom, det första dom 
gjorde var att knuffa in en i badrummet [...]. Och då liksom duscha man och tvätta håret 
och klev ut sen så sa dom ah men vi lägger in en dag till men då skulle det inte vara på 
boendestöds-dagen så då skickade dom sms ”har du duschat?” Och då fick jag inte 
svara förrän jag hade duschat. Och nu sitter det där måndag,onsdag, fredag.” 
 
”Jag har ju kunnat ta mig ut på flera aktiviteter med hjälp av boendestödet. Och då har 
det kunnat vara så att hon [boendestödjaren] varit med från början för att jag 
överhuvudtaget skulle komma dit. Och sen har jag klarat mer och mer själv. Det har 
funnits gånger då vi upptäckt att förväntningarna varit för höga och då har just den 
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aktiviteten lagts på is ett tag ...jag har behövt backa ibland. Men sen har vi tagit upp 
aktiviteten lite senare och då känns det inte som att börja från noll.” 

 
Vi ser att veckoschemat med dagliga aktiviteter som skapas utifrån de satta målen resulterar i att 
brukarna blir mer självgående. De upplever en större känsla av kontroll på vad som ska göras 
och har en större översikt. De börjar göra saker utan att boendestödjaren behöver säga till. Tack 
vare schemat kan de även göra löpande uppföljningar tillsammans med sin boendestödjare och 
bibehålla en god dialog. 

”Jag ansvarar för att det som står i planen ska bli gjort inom hyffsade ramar. De 
behöver inte berätta för mig vad jag ska göra. Planen hjälper mig att bli påmind. Min 
kontaktman brukar fråga mig vad som ska bli gjort till nästa gång vi ses.” 
 
”Jag planerar ju inte så långt överhuvudtaget, det har jag aldrig gjort. Jag har ju ett 
veckoschema som jag fyller i med alla tider och vad som ska hända. Där skriver jag in 
allt ...även om jag har kalender så behöver jag den där översikten. Det där gör 
boendestöd och jag tillsammans inför varje ny vecka och just det där att se hela 
veckobilden hjälper mig mycket.” 

 
En brukare tycker att det är mycket tydligare vad som ska göras nu när det finns en 
genomförandeplan som är nedskriven samt att det finns mål och delmål att jobba med. 

”Ja förut har det varit lite flytande på vad ska vi jobba med men nu har vi liksom på 
papper vad vi har för delmål och vad vi har för mål.” 
 
”Ja för det blir ett konkret mål, att det är det här jag ska jobba med. Ett exempel med att 
ta blodsockret och få ordning på det, då var det liksom ett mål  att nöta in - ta 
medicinerna varje morgon, och då började dom att ringa varje morgon ”vad ligger 
blodsockret på, har du tagit din medicin” och liksom hade man inte tagit medicinen 
eller blodsockret så väntade dom i telefonen tills man liksom talade om ja blodsockret är 
såhär och jag har tagit mitt insulin. Allt eftersom glesa man ut, först var det varje dag, 
sen varannan sen var tredje sen vart det en gång i veckan sen släppte vi det.” 

 
En brukare uttrycker att målen som har lagts inte är i enlighet med hens behov vilket kan ha 
bidragit till att hen är passiv i sitt samarbete med boendestödjaren. Här kan vi se vikten av att 
målen ska kännas meningsfulla för brukaren för att de ska känna sig motiverade att genomföra 
en förändring.  

”Ja, man säger ju att vissa saker gör att man mår bra, till exempel ta promenader, äta 
bra och god mat, gå och lägga sig samma tid- att ha rutiner. Det försöker vi få till, men 
det är lättare sagt än gjort… Det är någonting som man brukar se som en formalitet, 
saker som egentligen inte behövs men man gör det i alla fall.” 
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Uppföljning	

Vi kan se att samtliga brukare som ökat sin självständighet har bra rutin på sin uppföljning. De 
sitter tillsammans och går igenom hur det har gått, om något behöver ändras på eller om man 
behöver lägga till något.  

”Vi har ju uppföljning väldigt regelbundet. Det är hon som har koll på det där, men för 
mig känns det som att “nu är det dags igen att kolla genomförandeplanen!” Det är väl 
åtminstone två gånger om året. Men sen pratar vi ju också mycket om liksom om vi ska 
ändra på nåt eller så …” 

 
”Då tar boendestödjaren med sig genomförandeplanen sen tittar vi på vad vi har satt 
upp för delmål, har vi nått delmålen, har vi gjort det vi sagt  att vi ska göra - har det 
dykt upp nåt nytt mål som vi behöver jobba med och sätta upp delmål.” 

 
En del brukare uttrycker att de tycker om att uppdatera genomförandeplanen för då kan de se hur 
långt dom har kommit.  

”Sen så tycker jag att det är kul när man reviderar, då man ska göra en ny. Så skriver 
man i slutet; mål är uppnått eller något sånt där. Ja, då får man ju luft under vingarna 
direkt, då är man nöjd.” 

 
”Man kan pricka av att man har faktiskt uppfyllt mål som man jobbat med. Och det är 
rätt skönt när man går igenom genomförandeplanen och ser att amen det här målet 
funkar det här målet funkar inte och vad är orsaken till att det inte funkar och då får 
man liksom hitta det och förändra arbetssättet eller tankesättet för att det ska funka.” 

 
I framgångsrika fall ser vi att boendestödjaren ser till att uppföljningar görs regelbundet och för 
dialoger ofta med brukaren. Man ser ett genomgående karaktärsdrag av envishet att stötta 
brukaren och inte ge upp. De är duktiga på att fråga ofta brukaren hur hen upplever att saker går 
och vad de tycker om hur man ska gå framåt. 

”Hon följer ju upp och frågar ”hur har det gått med det här” och har det inte gått så 
bra ”hur ska vi göra så det blir bättre?” Hon har jättekoll, jag är imponerad hur hon 
kan komma ihåg så bra som hon gör!” 
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Insikter kopplat till brukarens självständighet 
Vid genomgång av intervjuerna så har vi kommit fram till fler insikter om vad som är 
betydelsefullt när man diskuterar brukarens självständighetsutveckling. Vi diskuterar här hur 
självständighet är något individuellt och vikten av den sociala förmågan. 

Självständighet	är	något	individuellt	

När vi pratar om självständighet utgår vi från individens egna förmågor. Genom den här insatsen 
ska brukarna alltså öka sin självständighet utifrån den grad som är möjlig för dem. Boendestödet 
behöver individanpassa stödet för att brukarna ska kunna leva ett självständigt liv och vara 
delaktiga i samhället. Det ska utgå från individens behov, vilja och önskemål. Ett självständigt 
liv innebär att en människa kan göra val och kan ha kontroll över sitt liv.  

För att uppnå detta, är det vissa brukare som bara behöver en “push” för att komma igång att 
utföra sysslor och att komma ut i samhället. Några behöver en struktur och rutin att följa för att 
kunna göra det de vill och behöver. Några behöver praktisk hjälp medan andra behöver bara en 
närvaro av boendestödjaren för att komma igång.  

”Jag hade ju haft det [boendestöd] förut men ...mycket handlar för mig om att jag 
behöver lite pushande för att hålla i rutinerna som man behöver ha i vardagen. Men sen 
även mycket samtal, att kunna prata med någon om hur man har det och om sina 
tankar.” 
 
”kommer inte ihåg vad det var men vet när vi skrev nåt sånt skulle han hjälpa mig och 
dammsuga och jag skulle vaska golv och städning och disk o sånt. [...] Jag har så svårt 
med balansen och då frågade jag om dom kunde vaska golvet också.” 
 
”Planeringen jag hade med [boendestöd] gjorde så att det blev enklare att tänka 
framåt. Vi hade en planering och ja det var jättebra då vet jag vad jag behöver göra 
och behöver inte lägga energi på att lista ut det för det är liksom det jag behöver hjälp 
med.” 
 
”Jag har väldigt lätt att utföra sysslorna när den personen kommer hem till mig, så 
boendestödjaren behöver inte tjata på mig eller så, utan det blir bara så mycket enklare 
för mig att sätta igång. Dom behöver egentligen bara komma hit så sätter jag igång. 
Det är inte något tjat att dom försöker peppa mig eller så utan jag gör det när dom 
kommer- det räcker med att dom är här.” 
 

Vi kan se att några brukare har inspirerats av arbetet med insatsen och utvecklat deras förmågor 
så att de kan göra en del saker självgående. Bland annat att de hittat motivationen att se till att 
saker blir gjorda utan boendestödets närvaro, att de själva kan planera sin vardag och framtid 
samt kunnat ändra sin attityd i hur man tar sig an sina sysslor. 
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”Boendestödet är bra där tycker jag att få mig att tänka ut hur jag ska göra och tänka 
för att få saker gjorda. Att bryta ner det liksom ...jag har ju fått ett veckoschema till 
exempel som jag fyller i och sen går vi igenom hur det har gått den veckan. Om det är 
nåt jag behöver ändra eller om det är för mycket eller så.” 

”Jag kan till exempel fixa till köksregionen utan att bli förbannad. Förut var jag alltid 
arg inom mig när sånt skulle göras. Jag har tränat på att gå in med en annan attityd 
kan man väl säga.” 

”Det här med att planera saker fram i tiden det kom redan efter halva tiden jag haft 
boendestöd - jag lärde mig att använda google calendar och jag lade in sakerna från 
genomförandeplanen sen kunde man successivt ta bort dom när det blev mer och mer 
automatiskt. Som exempel nånstans där så började jag tänka mål längre fram i tiden, 
mål som att börja plugga igen, söka jobb…” 

”Jag ansvarar för att det som står i planen ska bli gjort inom hyffsade ramar. De 
behöver inte berätta för mig vad jag ska göra. Planen hjälper mig att bli påmind.” 

 

Självständighet	och	social	förmåga	

Några brukare har innan de fick boendestöd förväntat sig att de ska få någon att prata med. Det 
finns alltså ett socialt behov såväl som ett praktiskt. Några brukare ser sin boendestödjare som 
deras vän och är en av de få kontakter de verkar ha i sitt sociala nätverk.  

”Tanken är ju att man ska bli självständig det som jag sagt till mina boendestödjare jag 
har inte speciellt många som jag umgås med så dom blir liksom en del av den sociala 
biten, snacka lite skit och såna saker så visst finns det där att man vill inte komma till 
vägs ände och släppa dom. Jag skulle nog inte medvetet sabotera någonting för att ha 
kvar dom men däremot kanske man omedvetet drar på saker och ting för att se till att 
man har boendestödet kvar.” 

 
Utvecklingen av den sociala kompetensen bidrar till ökad självständighet och tvärtom; en 
utvecklad självständighet stimulerar självförtroendet och ofta den sociala förmågan.  

”Då vart det ju att vi träffades hemma och jag blev ganska dålig i min sociala fobi, 
kom inte ut så mycket på egen hand. Då var boendestödet väldigt viktig på det viset att 
hon ”drog” ut mig ...föreslog promenader, kanske bara 20 minuter i början. Eller att vi 
skulle ses ute ...så att jag kom framåt i det där, att jag tog steget. Och jag började på 
gym som jag tänkt i flera år att jag skulle göra, men inte kunnat ta tag i.”  
 
”Jag har ju kunnat ta mig ut på flera aktiviteter med hjälp av boendestödet. Och då har 
det kunnat vara så att hon varit med från början för att jag överhuvudtaget skulle 
komma dit. Och sen har jag klarat mer och mer själv.” 
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”Jo det är bra [att jag kan fokusera på andra delar i livet], om man har städat liksom 
så kan man göra roliga grejer. [...]  Jo, det är det jag gör ganska mycket nu [tar hem 
folk]. Det är trevligt tycker jag. Det var en period som jag inte träffade kompisar hos 
mig  men nu träffar jag mycket kompisar hos mig.” 

 
”Jag känner mig mer bekväm med att ha besök hemma och ...jag menar andra än 
boendestöd alltså. Och ...ja, men jag mår ju bättre när det är någon som stöttar i det 
här att det blir lite mer ordning och jag kanske går lite oftare till Tinget5 till exempel 
Jag går dit oftare nu ändå och det hade nog varit jobbigare om jag inte hade hjälp med 
att få till det på hemmaplan.” 

 
I de flesta fall verkar det som att insatsen fokuserar på att få ordning på brukarens praktiska 
behov, såsom hemarbete, personlig hygien etc. Boendestödet bör eventuellt fokusera mer på den 
sociala biten som leder till att brukaren kan stärka sitt sociala nätverk och bli mer aktiv och 
delaktig i samhället. Alla dessa faktorer påverkar brukarens känsla av självständighet. En 
konsekvens av detta är att brukaren även blir mindre beroende av sin boendestödjare. 

 

Förbättringsförslag	

I stort sett så har majoriteten av brukarna tyckt att insatsen har varit lyckad och att användningen 
av genomförandeplaner har fungerat bra. Många tycker att insatsen har varit enligt eller över 
förväntan och matchat deras behov och önskemål väl. Något annat som utmärker sig är att många 
boendestödjare har lyckats skapa en god relation med sina brukare vilket lett till fungerande 
samarbeten. Brukarna tycker att de blir lyssnade på och mål sätts enligt vad de vill och 
planeringen följs upp och uppdateras regelbundet.  

Efter genomgång av intervjuerna så kan vi se att det finns vissa moment som har potentialen att 
förbättras. Vi har efter noga analys och diskussion kommit fram till följande förbättringsförslag; 

 
1. Uppföljning av brukarens relation och samarbete med boendestödjaren 

Det är många brukare som har bytt boendestödjare minst en gång och de pratar mycket 
om hur viktigt det är med en bra relation med boendestödjaren. Vi ser också att kvaliteten 
på insatsen är korrelerad till hur bra samarbetet fungerar. Det vi har funderat på är om det 
finns något sätt att stämma av med brukaren om hur det går med deras boendestödjare. 
Ett förslag är att biståndshandläggaren eller någon på boendestödet kontaktar brukaren 
cirka 2-3 månader efter att de har börjat med sitt boendestöd och frågar hur det går och 
hur de känner sig. Om någon på boendestödet ska göra det förutsätter det att det inte är 

                                                
5Tinget är en träffpunkt för människor med olika typer av psykiatriska diagnoser. Den drivs av Uppsala 
kommun. 
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samma person/er som kommer hem till brukaren. De brukare som har ett samarbete som 
skulle kunna bli bättre men som väljer att inte säga något har också här möjligheten att 
kunna göra det.  

 

2. Klargör vad självständighet innebär i diskussion med brukaren 

Då intentionen med insatsen är att öka brukarens självständighet så är det viktigt att förstå 
vad ordet självständighet innebär. Detta kan tolkas olika från person till person. Det finns 
en brukare som trots funktionsnedsättning upplever att hen har en hög förväntan på sig 
hur självständig hen borde bli. Detta verkar ha lett till brist på motivation, stress och en 
ovilja att jobba med mål. Det kan vara bra att förklara tydligt för brukarna att 
självständighet är något relaterat till deras egna förmågor och diskutera tillsammans vad 
självständighet innebär för hen. Boendestödet behöver vara individanpassat och utgå från 
brukarnas behov. 

 

3. Dokumentera brukarens profil 

En brukare som beskriver sig ha problem med att skjuta upp saker säger att det ibland 
kommer boendestödjare som hen kan prata bort hela besöket med. Det ironiska är då att 
boendestödjarna uppmuntrar indirekt hens prokrastinering. Hen skulle önska att det finns 
något sätt som gör att de kan bli påminda om detta så att problemet inte återuppstår. Vi 
föreslår därför att man i samråd med brukaren skulle kunna fylla i uppgifter om vad hen 
tycker att boendestödjarna borde veta och tänka på innan de kommer på besök. Det skulle 
även kunna hjälpa vikarier att bemöta brukare på ett bättre sätt eftersom de ofta inte 
känner varandra väl. 

 

4. Förenkla rutin för vikarier 

Vi har sett att en del brukare tycker att vikarier inte är pålästa innan de kommer på besök. 
Det kan vara bra att se över de rutiner som finns och se till att vikarier läser schemat 
ordentligt innan besöket. Det som skulle kunna förbereda vikarien bättre är att använda 
ett dokument om brukaren som vi nämnt i punkt 2 för att kunna få en bättre förståelse för 
hur man ska relatera till brukaren och bättra samarbetet. Vi vet inte säkert varför 
vikarierna inte alltid är pålästa men vi reflekterar över om det har att göra med att det är 
mycket att läsa på inför ett enda besök. Att förenkla förarbetet för vikarien och att 
tillgängliggöra informationen som är allra viktigast inför besöket skulle kunna vara 
framgångsrikt. Informationen bör alltså vara lättillgänglig och lättläst.  

Man har också uttryckt en önskan att det är samma person när en vikarie kommer. 
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5. Jobba mer aktivt med sociala behov och mål 

I intervjuerna kan vi se att brukare uttrycker ett socialt behov men det framgår inte att det 
är något som brukaren och boendestödet aktivt arbetar med i genomförandeplanen.  
Störst fokus ligger till på brukarens praktiska behov, såsom hemarbete, personlig hygien 
etc. Men vi ser också att det är viktigt att brukarna utvecklar sin sociala förmåga för att 
öka självständigheten och delta i samhället mer. Vi förstår att detta är något som redan 
finns i insatsen men det skulle kunna behöva läggas mer fokus på att kartlägga vilka 
sociala behov och mål brukaren har och önskar och få in det tydligt i planeringen.  

 

6. Ta fram en förslagslista på behov 

I intervjuerna framkommer det att det ibland kan det vara svårt för brukare att veta vad de 
ska skriva i genomförandeplanen. Det kan vara svårt att identifiera och skriva ner sina 
behov och mål trots att boendestödjaren kan vara duktig på att komma med förslag. En 
brukare berättar också att det kan vara rentav pinsamt att dela med sig till en ny person 
(boendestödjaren) för att dessa behov kan ofta verka “basala” - något man normalt borde 
kunna göra själv. Hen tycker att det skulle vara hjälpsamt att se alternativ på mål och 
behov från andra brukare. Förslagsvis en lista som innehåller förslag på vad brukare kan 
behöva hjälp med.  
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Bilagor	

1. Frågeguide Genomförandeplan, Boendestöd 
Bakgrund: Uppdraget innebär att genomföra en brukarrevision med brukare som har insatsen 
boendestöd. Fokus ligger på att ta reda på hur brukarna upplever samarbetet med boendestödjare 
gällande genomförandeplanerna, samt vilken grad av delaktighet brukaren känner i det 
samarbetet. Uppdragsgivaren önskar få reda på om och hur brukarna upplever att dessa har bidragit till 
förändringar för dem och hur arbetet med genomförandeplaner kan utvecklas vidare. 
 
Gruppen som arbetat med att ta fram frågor till frågeguiden har utgått från uppdragsgivarens 
frågeställningar som står nedan inom parentes. Uppdragsfrågorna ska inte ställas till informanten under 
intervjun.  
 
(Uppdragsfråga: Förstår brukaren intentionen med den beslutade insatsen?) 
 

1. Hur kommer det sig att du ansökte om boendestöd? 

2. Vilka förväntningar hade du på insatsen boendestöd? 

3. Blev det som du tänkte? 

 
 
(Uppdragsfråga: Fråga brukare som har en genomförandeplan om deras upplevelse av samarbetet 
med boendestödjaren kring denna.) 
 

4. Hur samarbetar du och din boendestödjare i genomförandeplanen?  

5. Hur har genomförandeplanen tagits fram?  
(Hur gjorde ni, passade det dig att göra så? Hur då?) 

6. Upplever du att du var delaktig och blev lyssnad på när planen togs fram?  
Om ja, kan du ge exempel? 
Om nej, vad beror det på/vad skulle behöva göras annorlunda? 

7. Upplever du att du och din boendestödjare följer planen? 
Om nej, vad beror det på/vad skulle behöva göras annorlunda? 

8. Hur fungerar samarbetet när ni gör det som står i genomförandeplanen?   

9. Uppdaterar ni planen?  
Om ja, hur gör ni då? 
Om nej, finns det möjlighet att uppdatera planen om du har behov av det? 
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(Uppdragsfråga: Hur har samarbetet kring innehållet i genomförandeplanen gjort så att brukaren har 
kunnat utvecklats mot självständighet?) 
 

10. Upplever du att du har blivit mer självständig med hjälp av ditt boendestöd och er planering? 
Om ja, kan du ge exempel? 
Om nej, vad beror det på/vad skulle behöva göras annorlunda? 

 
11. Gör er planering det mer hanterligt för dig att tänka och planera framåt? 

 
12. Har planeringen gjort så att du kan göra saker själv utan stöd? 

 
 
 
Övrigt:  
Finns det något mer du vill tillägga 
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2. Informationsbrev till brukarna 

Vad	tycker	du	om	genomförandeplanerna?	
Boendestödet har bett oss att genomföra en undersökning av hur arbetet med genomförandeplanerna går. 
Vi vill intervjua dig som har haft boendestöd och en genomförandeplan i minst 1 år. Vi önskar få veta hur 
samarbetet med boendestödjaren kring genomförandeplanen har hjälpt dig framåt i din utveckling. Vad är 
bra och vad kan förbättras?  

Vi kommer att intervjua personer som bor på olika platser i Uppsala, har olika åldrar och olika kön för att 
få en spridning och olika åsikter. Vi som intervjuar har egna erfarenheter av funktionsnedsättningar.6 Du 
som vill bli intervjuad kontaktar oss direkt och ditt boendestöd får inte reda på vilka som blir intervjuade. 
Som tack får du ett presentkort på 100 kr. 

Mejla eller ring oss och gör en intresseanmälan då hör vi av oss till dig.  

Du kan välja att bli intervjuad på ett av följande sätt: 

1. Vi träffas på en plats vi bestämmer tillsammans där vi kan ses ”coronasäkert”. 
Du träffar två brukarrevisorer i en lokal där vi kan sitta avskilt. Vi bjuder på fika. 
 

2. Vi träffas digitalt via zoom. 
Du får en länk till ett zoommöte och vi träffas där på en i förväg bestämd tid. 
 

3. Intervju via telefon. 
Vi ringer upp dig på en i förväg bestämd tid. 

Vill du ta med dig någon person går det naturligtvis bra. Intervjun tar 45-60 minuter och sker på en tid 
som passar dig någon gång under vecka 38-X. 

 

Vad händer med dina svar? 

Alla intervjuer analyseras och sammanställs i en rapport. Vi skriver på ett sätt som gör att ingen kan veta 
vilka som intervjuade. Rapporten presenteras för alla boendestödjare och cheferna. Du får också 
rapporten.  

Dina upplevelser är viktiga! De bidrar till att boendestödet får reda på vad som fungerar bra och mindre 
bra med genomförandeplanerna och vad som kan förbättras! 

Gör en intresseanmälan till karin.karelius@briu.se eller telefonnummer 0760 08 20 84 . 

Du kan läsa mer om brukarrevision på vår hemsida www.briu.se 

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!  

                                                
6	Vi	som	intervjuar	kallas	brukarrevisorer	eftersom	vi	själva	är	s.k.	brukare.	Vi	har	egna	erfarenheter	av	
funktionsnedsättningar	och	av	vård-	och	stödinsatser	inom	psykiatrin	och	socialpsykiatrin.	En	brukarrevision	är	en	
undersökning	av	en	verksamhet	utifrån	brukare/patienters/klienters	erfarenheter	och	upplevelser.	
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Denna brukarrevision har genomförts av Brukarrevisionsbyrån 
i Uppsala län, BRiU. Den är genomförd på uppdrag av Uppsala 
kommun. 

År 2018 genomförde vård- och omsorgsförvaltningen 
Uppsala kommun ett projekt med fokus på boendestöd. 
Under årets gång blev det tydligt att sättet att arbeta med 
genomförandeplaner och brukarens delaktighet kring sina 
mål behövde utvecklas. Man tog därmed fram nya rutiner 
och vägledande dokument för ett nytt sätt att arbeta med 
genomförandeplaner. Med start sommaren 2019 fick 
boendestödjare utbildning och handledning i dessa nya rutiner.

För att utvärdera förändringsarbetet, gav Uppsala kommun 
i augusti 2021 BRIU uppdraget att undersöka vad brukarna 
tycker om samarbetet med sin boendestödjare gällande 
genomförandeplanen.




