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Brukarundersökning från 
Sveriges kommuner och landsting

o SKR:s erbjuder en gemensam digital 
undersökningstjänst för brukarundersökningar

o Avtal med företaget Enkätfabriken för genomförande
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Om undersökningen

o En bakgrundsfråga och nio-tio kvalitetsfrågor.  De flesta frågor är samma 

i alla enkäter, men finns också unika frågor för vissa enkäter

o Alla brukare vid anmäld enhet ska erbjudas att delta – samtliga brukare 

anmäls till undersökningen 

o För att få ett eget resultat på boendet/enheten måste 5 st eller flera 

lämna svar. Svaren ingår dock i totalen.
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Webbenkätverktygets funktionalitet 

o Uppläsning och bildstöd

o Brukaren kan välja om den vill ha med olika typer av 

stöd eller inte

o Brukare kan kommentera sina svar i fritext

o Det är brukaren som ska svara − frågeassistenten ska vara 

en neutral person med erfarenhet av målgruppen 

o (Demoenkäter finns på www.enkatfabriken.se/skr)

http://www.enkatfabriken.se/skr
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Tillvägagångssätt

o Undersökningen genomförs huvudsakligen med 

webbenkäter och besvaras på dator, surfplatta eller 

telefon

o Den kan besvaras på pappersenkät, men då måste svaren 

stansas in
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I år genomförs undersökningen 
i boende/hemmiljö

o Gruppbostad LSS

o Servicebostad LSS

o Personlig assistans 

o Bostad med särskild service SoL

o Boendestöd SoL
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Karslättsvägens gruppbostad 7

Markuslyckedreven gruppbostad 5

Wallenqvistgatan gruppbostad 6

Riddaregatan gruppbostad 1

Tåmarksgatans gruppbostad 6

Fållornavägen gruppbostad 6

Solrosvägen servicebostad 10

Stockrosvägen servicebostad 11

Åsundavy servicebostad 6

Hemrydsgatan 9

Tre rosor gruppbostad 2

Personlig assistans 10

Jönköpingsvägens psykiatriboende 12

Boendestöd 76



Foto: Jan Töve

Resultat 

o Resultat samlas direkt i Enkätfabrikens databas och presenteras 

dels i en resultatportal, dels i databasen Kolada

o Resultat publiceras den 15 november

o Rapporter i Powerpoint-format 

• På enhetsnivå och kommunnivå 

• Jämförelser med kommunen och totalresultat

• Jämförelser utifrån kön i kommunrapporter


	�Brukarundersökning funktionshinderområdet�2022�
	Brukarundersökning från �Sveriges kommuner och landsting
	Om undersökningen�
	Webbenkätverktygets funktionalitet �
	��Tillvägagångssätt��
	���I år genomförs undersökningen �i boende/hemmiljö���
	Bildnummer 7
	�Resultat ��

