
Brukarundersökning för 
personer inom socialpsykiatri 
och LSS 2016 



Det är Sveriges kommuner och landsting som gjort enkäten 
som består av sju frågor. 
 
Under oktober 2016 besökte verksamhetsutvecklarna på 
socialförvaltningen verksamheterna inom daglig verksamhet 
och daglig sysselsättning. Verksamhetsutvecklarna delade ut, 
bistod med hjälp samt samlade in enkäterna. Personalen var 
endast med som stöd till de personer som önskade detta. Det 
är endast de brukare som var på plats under det planerade 
besöket som bereddes möjlighet att svara.  
 
Av de som erbjudits att delta i undersökningen har 79 procent 
inom daglig verksamhet och 100 procent inom daglig 
sysselsättning valt att svara på enkäten. Totalt är det 91 
personer som svarat på enkäten varav 84 inom daglig 
verksamhet och 7 inom daglig sysselsättning. 



Får du bestämma om saker som 
är viktiga för dig? 


Diagram1

		Daglig verksamhet 2015		Daglig verksamhet 2015		Daglig verksamhet 2015

		Daglig verksamhet 2016		Daglig verksamhet 2016		Daglig verksamhet 2016

		Riket daglig verksamhet 2016		Riket daglig verksamhet 2016		Riket daglig verksamhet 2016

		Sysselsättning SoL 2015		Sysselsättning SoL 2015		Sysselsättning SoL 2015

		Sysselsättning SoL 2016		Sysselsättning SoL 2016		Sysselsättning SoL 2016

		Riket sysselsättning 2016		Riket sysselsättning 2016		Riket sysselsättning 2016
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Daglig verksamhet

		Daglig verksamhet

						Kvinna		Man

		1.

		Kvinna		45

		Man		63

		2. Får du bestämma

		Ja		66		40		26

		Ibland		34		13		21

		Nej		8		2		6

				108		55		53		216

		3.

		Jag		21		16		5

		Jag och personalen		67		32		35

		Personalen		20		7		13

				108		55		53		216

		4.

		Alla		90		45		45

		Några		17		9		8

		Ingen		2		1		1

				109		55		54		218

		5.

		Ja		84		46		38

		Ibland		19		8		11

		Nej		3		1		2

				106		55		51		212

		6.

		Alla		78		41		37

		Några		25		14		11

		Ingen		3				3

				106		55		51		212

		7.

		Ja		9		5		4

		Ibland		14		11		3

		Nej		84		39		45

				107		55		52		214





Gruppbostad LSS

		1.

		Kvinna		29

		Man		30

						Kvinna		Man

		2.

		Ja		40		22		18

		Ibland		19		7		12

		Nej		1		1		0

				60		30		30		120

		3.

		Jag		9		8		1

		Jag och personalen		34		16		18

		Personalen		15		6		9

				58		30		28		116

		4.

		Alla		43		23		20

		Några		17		7		10

		Ingen						0

				60		30		30		120

		5.

		Ja		39		18		21

		Ibland		19		12		7

		Nej						0

				58		30		28		116

		6.

		Alla		38		21		17

		Några		19		9		10

		Ingen		1		0		1

				58		30		28		116

		7.

		Ja		4		2		2

		Ibland		17		9		8

		Nej		38		19		19

				59		30		29		118





Servicebostad LSS

		1.

		Kvinna		35

		Man		34

		2.				Kvinna		Man

		Ja		54		27		27

		Ibland		12		8		4

		Nej		3				3

				69		35		34		138

		3.

		Jag		23		12		11

		Jag och personalen		42		20		22

		Personalen		3		3		0

				68		35		33		136

		4.

		Alla		46		24		22

		Några		20		11		9

		Ingen		1				1

				67		35		32		134

		5.

		Ja		50		26		24

		Ibland		11		9		2

		Nej		7				7

				68		35		33		136

		6.

		Alla		45		21		24

		Några		21		14		7

		Ingen		2				2

				68		35		33		136

		7.

		Ja		3		2		1

		Ibland		13		7		6

		Nej		52		25		27

				68		34		34		136





Boende 

		Boende

						Kvinna		Man

		1.

		Kvinna		12

		Man		14

		2.

		Ja		22		10		12

		Ibland		4		2		2

		Nej						0

				26		12		14

		3.

		Jag		8		2		6

		Jag och personalen		17		10		7

		Personalen		1				1

				26		12		14		52

		4.

		Alla		13		7		6

		Några		11		5		6

		Ingen		1				1

				25		12		13		50

		5.

		Ja		20		10		10

		Ibland		6		2		4

		Nej						0

				26		12		14		52

		6.

		Alla		12		5		7

		Några		12		7		5

		Ingen		1				1

				25		12		13		50

		7.

		Ja		1		0		1

		Ibland		3		2		1

		Nej		21		10		11

				25		12		13		50





Daglig syssels

		

		1.

		Kvinna		25

		Man		19

						Kvinna		Man

		2.

		Ja		38		12		26

		Ibland		5		3		2

		Nej		1		1		0

				44		16		28		88

		3.

		Jag		8		2		6

		Jag och personalen		36		14		22

		Personalen						0

				44		16		28		88

		4.

		Alla		40		14		26

		Några		3		2		1

		Ingen						0

				43		16		27		86

		5.

		Ja		37		14		23

		Ibland		7		2		5

		Nej						0

				44		16		28		88

		6.

		Alla		36		13		23

		Några		7		2		5

		Ingen		1		1		0

				44		16		28		88

		7.

		Ja		3		2		1

		Ibland		12		6		6

		Nej		29		8		21

				44		16		28		88





Totalt

		1.		Dv		G LSS		SB LSS		Boende		DS						Kvinna		Man

		Kvinna		45		29		35		12		25		146

		Man		63		30		34		14		19		160

		2.

		Ja		66		40		54		22		38		220				111		105		216

		Ibland		34		19		12		4		5		74				33		41		74

		Nej		8		1		3				1		13				4		10		14

																		148		156		304

		3.

		Jag		21		9		23		8		8		69				39		30		69

		Jag och personalen		67		34		42		17		36		196				91		103		194

		Personalen		20		15		3		1				39				18		23		41

																		148		156		304

		4.

		Alla		90		43		46		13		40		232				113		117		230

		Några		17		17		20		11		3		68				33		35		68

		Ingen		2				1		1				4				1		3		4

																		147		155		302

		5.

		Ja		84		39		50		20		37		230				114		117		231

		Ibland		19		19		11		6		7		62				33		30		63

		Nej		3				7						10				1		9		10

																		148		156		304

		6.

		Alla		78		38		45		12		36		209				101		111		212

		Några		25		19		21		12		7		84				46		37		83

		Ingen		3		1		2		1		1		8				1		7		8

																		148		155		303

		7.

		Ja		9		4		3				3		19				11		9		20

		Ibland		14		17		13		4		12		56				35		25		60

		Nej		84		38		52		21		29		203				102		122		224

																		148		156		304





Diagram totalt

		Totalt		Ja		Ibland		Nej

																																																				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig?		70		25		5																																										Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		76		20		4

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med?		23		63		14

																																																				Alla		Några		Ingen

																																																		Känner du dig trygg med personalen?		70		27		3

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		76		23		1

																																																				Ja		Ibland		Nej

																																																		Är du rädd för något hemma i ditt boende/arbete		6		20		74
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Diagram gruppbostad LSS
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Diagram daglig verksamhet LSS
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Diagram sysselsättning SoL
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sammanställning

		Diagram boende särskild service (socialpsykiatri)

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma i din lägenhet?		84		16		0

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med hemma i din lägenhet?		30		67		3

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		52		44		4

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		78		22		0

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		48		48		4

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något hemma i din lägenhet?		4		12		84





sammanställning
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		Diagram gruppbostad LSS

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?		67		31		2

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med hemma?		15		59		26

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		72		28		0

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		68		32		0

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		66		33		1

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något hemma?		7		29		64
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		Diagram servicebostad LSS

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?		79		17		4

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med hemma?		55		45		0

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		69		30		1

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		74		16		10

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		66		31		3

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något hemma?		4		20		76
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		Diagram daglig verksamhet LSS

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din dagliga verksamhet?		61		31		8

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med när du är på daglig verksamhet?		20		62		18

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		82		16		2

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		78		19		3

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		74		23		3

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något på din dagliga verksamhet?		8		13		79
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		Diagram sysselsättning SoL

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din sysselsättning?		84		13		3

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med i din sysselsättning?		17		83		0

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		92		8		0

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		86		14		0

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		82		15		3

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något på din sysselsättning?		8		30		62
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Ibland
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Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		1. Får du bestämma vad som är viktigt för dig?

				Ja		Ibland		Nej

		Daglig verksamhet 2015		61		31		8

		Daglig verksamhet 2016		58		30		12

		Riket daglig verksamhet 2016		73

		Sysselsättning SoL 2015		84		13		3

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning 2016		77

		2. Vem bestämmer vad du får hjälp med?

				Jag		Jag och personalen tillsammans		Personalen

		Daglig verksamhet LSS 2015		20		62		18

		Sysselsättning SoL 2015		17		83

		2. Får du den hjälp som du behöver?

				Ja		Ibland		Nej

		Daglig verksamhet LSS 2016		83		11		6

		Riket daglig verksamhet 2016		83

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning 2016		82

		Bryr sig personalen om dig?

				Alla/Ja		Några/Ibland		Ingen/Nej

		Daglig verksamhet LSS 2015		82		16		2

		Daglig verksamhet LSS 2016		87		5		8

		Riket daglig verksamhet 2016		87

		Sysselsättning SoL 2015		92		8

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket Sysselsättning 2016		90

		Pratar personalen med sig så att du förstår?

				Ja/Alla		Ibland/Några		Nej/Ingen

		Daglig verksamhet LSS 2015		78		19		3

		Daglig verksamhet LSS 2016		75		20		5

		Riket daglig verksamhet 2016		75

		Sysselsättning SoL 2015		86		14

		Sysselsättning SoL 2016		71		29

		Riket sysselsättning 2016		79

		Känner du dig trygg med personalen?

				Alla		Några		Ingen

		Daglig verksamhet LSS 2015		74		23		3

		Daglig verksamhet LSS 2016		81		13		6

		Riket daglig  verksamhet 2016		79

		Sysselsättning SoL 2015		82		15		3

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket daglig sysselsättning 2016		77

		Är du rädd för något på ditt arbete?

				Nej/Aldrig		Ibland		Ja/ofta

		Daglig verksamhet LSS 2015		79		13		8

		Daglig verksamhet LSS 2016		76		18		6

		Riket daglig verksamhet 2016						72

		Sysselsättning SoL 2015		62		30		8

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning SoL		70

		Trivs du på ditt arbete?

				Ja		Ibland		Nej

		Daglig verksamhet LSS 2016		81		15		4

		Riket daglig verksamhet		84

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning SoL 2016		82
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Får du den hjälp du vill ha? 


Diagram1

		Daglig verksamhet LSS 2016		Daglig verksamhet LSS 2016		Daglig verksamhet LSS 2016

		Riket daglig verksamhet 2016		Riket daglig verksamhet 2016		Riket daglig verksamhet 2016

		Sysselsättning SoL 2016		Sysselsättning SoL 2016		Sysselsättning SoL 2016

		Riket sysselsättning 2016		Riket sysselsättning 2016		Riket sysselsättning 2016
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Daglig verksamhet

		Daglig verksamhet

						Kvinna		Man

		1.

		Kvinna		45

		Man		63

		2. Får du bestämma

		Ja		66		40		26

		Ibland		34		13		21

		Nej		8		2		6

				108		55		53		216

		3.

		Jag		21		16		5

		Jag och personalen		67		32		35

		Personalen		20		7		13

				108		55		53		216

		4.

		Alla		90		45		45

		Några		17		9		8

		Ingen		2		1		1

				109		55		54		218

		5.

		Ja		84		46		38

		Ibland		19		8		11

		Nej		3		1		2

				106		55		51		212

		6.

		Alla		78		41		37

		Några		25		14		11

		Ingen		3				3

				106		55		51		212

		7.

		Ja		9		5		4

		Ibland		14		11		3

		Nej		84		39		45

				107		55		52		214





Gruppbostad LSS

		1.

		Kvinna		29

		Man		30

						Kvinna		Man

		2.

		Ja		40		22		18

		Ibland		19		7		12

		Nej		1		1		0

				60		30		30		120

		3.

		Jag		9		8		1

		Jag och personalen		34		16		18

		Personalen		15		6		9

				58		30		28		116

		4.

		Alla		43		23		20

		Några		17		7		10

		Ingen						0

				60		30		30		120

		5.

		Ja		39		18		21

		Ibland		19		12		7

		Nej						0

				58		30		28		116

		6.

		Alla		38		21		17

		Några		19		9		10

		Ingen		1		0		1

				58		30		28		116

		7.

		Ja		4		2		2

		Ibland		17		9		8

		Nej		38		19		19

				59		30		29		118





Servicebostad LSS

		1.

		Kvinna		35

		Man		34

		2.				Kvinna		Man

		Ja		54		27		27

		Ibland		12		8		4

		Nej		3				3

				69		35		34		138

		3.

		Jag		23		12		11

		Jag och personalen		42		20		22

		Personalen		3		3		0

				68		35		33		136

		4.

		Alla		46		24		22

		Några		20		11		9

		Ingen		1				1

				67		35		32		134

		5.

		Ja		50		26		24

		Ibland		11		9		2

		Nej		7				7

				68		35		33		136

		6.

		Alla		45		21		24

		Några		21		14		7

		Ingen		2				2

				68		35		33		136

		7.

		Ja		3		2		1

		Ibland		13		7		6

		Nej		52		25		27

				68		34		34		136





Boende 

		Boende

						Kvinna		Man

		1.

		Kvinna		12

		Man		14

		2.

		Ja		22		10		12

		Ibland		4		2		2

		Nej						0

				26		12		14

		3.

		Jag		8		2		6

		Jag och personalen		17		10		7

		Personalen		1				1

				26		12		14		52

		4.

		Alla		13		7		6

		Några		11		5		6

		Ingen		1				1

				25		12		13		50

		5.

		Ja		20		10		10

		Ibland		6		2		4

		Nej						0

				26		12		14		52

		6.

		Alla		12		5		7

		Några		12		7		5

		Ingen		1				1

				25		12		13		50

		7.

		Ja		1		0		1

		Ibland		3		2		1

		Nej		21		10		11

				25		12		13		50





Daglig syssels

		

		1.

		Kvinna		25

		Man		19

						Kvinna		Man

		2.

		Ja		38		12		26

		Ibland		5		3		2

		Nej		1		1		0

				44		16		28		88

		3.

		Jag		8		2		6

		Jag och personalen		36		14		22

		Personalen						0

				44		16		28		88

		4.

		Alla		40		14		26

		Några		3		2		1

		Ingen						0

				43		16		27		86

		5.

		Ja		37		14		23

		Ibland		7		2		5

		Nej						0

				44		16		28		88

		6.

		Alla		36		13		23

		Några		7		2		5

		Ingen		1		1		0

				44		16		28		88

		7.

		Ja		3		2		1

		Ibland		12		6		6

		Nej		29		8		21

				44		16		28		88





Totalt

		1.		Dv		G LSS		SB LSS		Boende		DS						Kvinna		Man

		Kvinna		45		29		35		12		25		146

		Man		63		30		34		14		19		160

		2.

		Ja		66		40		54		22		38		220				111		105		216

		Ibland		34		19		12		4		5		74				33		41		74

		Nej		8		1		3				1		13				4		10		14

																		148		156		304

		3.

		Jag		21		9		23		8		8		69				39		30		69

		Jag och personalen		67		34		42		17		36		196				91		103		194

		Personalen		20		15		3		1				39				18		23		41

																		148		156		304

		4.

		Alla		90		43		46		13		40		232				113		117		230

		Några		17		17		20		11		3		68				33		35		68

		Ingen		2				1		1				4				1		3		4

																		147		155		302

		5.

		Ja		84		39		50		20		37		230				114		117		231

		Ibland		19		19		11		6		7		62				33		30		63

		Nej		3				7						10				1		9		10

																		148		156		304

		6.

		Alla		78		38		45		12		36		209				101		111		212

		Några		25		19		21		12		7		84				46		37		83

		Ingen		3		1		2		1		1		8				1		7		8

																		148		155		303

		7.

		Ja		9		4		3				3		19				11		9		20

		Ibland		14		17		13		4		12		56				35		25		60

		Nej		84		38		52		21		29		203				102		122		224

																		148		156		304





Diagram totalt

		Totalt		Ja		Ibland		Nej

																																																				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig?		70		25		5																																										Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		76		20		4

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med?		23		63		14

																																																				Alla		Några		Ingen

																																																		Känner du dig trygg med personalen?		70		27		3

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		76		23		1

																																																				Ja		Ibland		Nej

																																																		Är du rädd för något hemma i ditt boende/arbete		6		20		74





Diagram totalt

		



Ja

Ibland

Nej



Diagram boende särskild service

		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



Diagram gruppbostad LSS

		



Alla

Några

Ingen



Diagram servicebosad LSS

		



Ja

Ibland

Nej



Diagram daglig verksamhet LSS

		



Alla

Några

Ingen



Diagram sysselsättning SoL

		



Ja

Ibland

Nej



sammanställning

		Diagram boende särskild service (socialpsykiatri)

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma i din lägenhet?		84		16		0

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med hemma i din lägenhet?		30		67		3

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		52		44		4

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		78		22		0

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		48		48		4

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något hemma i din lägenhet?		4		12		84





sammanställning

		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		Diagram gruppbostad LSS

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?		67		31		2

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med hemma?		15		59		26

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		72		28		0

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		68		32		0

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		66		33		1

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något hemma?		7		29		64





		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		Diagram servicebostad LSS

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?		79		17		4

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med hemma?		55		45		0

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		69		30		1

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		74		16		10

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		66		31		3

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något hemma?		4		20		76





		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		Diagram daglig verksamhet LSS

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din dagliga verksamhet?		61		31		8

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med när du är på daglig verksamhet?		20		62		18

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		82		16		2

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		78		19		3

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		74		23		3

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något på din dagliga verksamhet?		8		13		79





		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		Diagram sysselsättning SoL

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din sysselsättning?		84		13		3

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med i din sysselsättning?		17		83		0

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		92		8		0

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		86		14		0

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		82		15		3

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något på din sysselsättning?		8		30		62





		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		



Ja

Ibland

Nej



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		1. Får du bestämma vad som är viktigt för dig?

				Ja		Ibland		Nej

		Daglig verksamhet 2015		61		31		8

		Daglig verksamhet 2016		58		30		12

		Riket daglig verksamhet 2016		73

		Sysselsättning SoL 2015		84		13		3

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning 2016		77

		2. Vem bestämmer vad du får hjälp med?

				Jag		Jag och personalen tillsammans		Personalen

		Daglig verksamhet LSS 2015		20		62		18

		Sysselsättning SoL 2015		17		83

		2. Får du den hjälp som du behöver?

				Ja		Ibland		Nej

		Daglig verksamhet LSS 2016		83		11		6

		Riket daglig verksamhet 2016		83

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning 2016		82

		Bryr sig personalen om dig?

				Alla/Ja		Några/Ibland		Ingen/Nej

		Daglig verksamhet LSS 2015		82		16		2

		Daglig verksamhet LSS 2016		87		5		8

		Riket daglig verksamhet 2016		87

		Sysselsättning SoL 2015		92		8

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket Sysselsättning 2016		90

		Pratar personalen med sig så att du förstår?

				Ja/Alla		Ibland/Några		Nej/Ingen

		Daglig verksamhet LSS 2015		78		19		3

		Daglig verksamhet LSS 2016		75		20		5

		Riket daglig verksamhet 2016		75

		Sysselsättning SoL 2015		86		14

		Sysselsättning SoL 2016		71		29

		Riket sysselsättning 2016		79

		Känner du dig trygg med personalen?

				Alla		Några		Ingen

		Daglig verksamhet LSS 2015		74		23		3

		Daglig verksamhet LSS 2016		81		13		6

		Riket daglig  verksamhet 2016		79

		Sysselsättning SoL 2015		82		15		3

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket daglig sysselsättning 2016		77

		Är du rädd för något på ditt arbete?

				Nej/Aldrig		Ibland		Ja/ofta

		Daglig verksamhet LSS 2015		79		13		8

		Daglig verksamhet LSS 2016		76		18		6

		Riket daglig verksamhet 2016						72

		Sysselsättning SoL 2015		62		30		8

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning SoL		70

		Trivs du på ditt arbete?

				Ja		Ibland		Nej

		Daglig verksamhet LSS 2016		81		15		4

		Riket daglig verksamhet		84

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning SoL 2016		82





		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammans

Personalen



		



Alla/Ja

Några/Ibland

Ingen/Nej



		



Ja/Alla

Ibland/Några

Nej/Ingen



		



Alla

Några

Ingen



		



Nej/Aldrig

Ibland

Ja/ofta



		



Ja

Ibland

Nej



		



Ja

Ibland

Nej





Bryr sig personalen om dig? 


Diagram1

		Daglig verksamhet LSS 2015		Daglig verksamhet LSS 2015		Daglig verksamhet LSS 2015

		Daglig verksamhet LSS 2016		Daglig verksamhet LSS 2016		Daglig verksamhet LSS 2016

		Riket daglig verksamhet 2016		Riket daglig verksamhet 2016		Riket daglig verksamhet 2016

		Sysselsättning SoL 2015		Sysselsättning SoL 2015		Sysselsättning SoL 2015

		Sysselsättning SoL 2016		Sysselsättning SoL 2016		Sysselsättning SoL 2016

		Riket Sysselsättning 2016		Riket Sysselsättning 2016		Riket Sysselsättning 2016



Alla/Ja

Några/Ibland

Ingen/Nej

82

16

2

87

5

8

86

92

8

86

14

90



Daglig verksamhet

		Daglig verksamhet

						Kvinna		Man

		1.

		Kvinna		45

		Man		63

		2. Får du bestämma

		Ja		66		40		26

		Ibland		34		13		21

		Nej		8		2		6

				108		55		53		216

		3.

		Jag		21		16		5

		Jag och personalen		67		32		35

		Personalen		20		7		13

				108		55		53		216

		4.

		Alla		90		45		45

		Några		17		9		8

		Ingen		2		1		1

				109		55		54		218

		5.

		Ja		84		46		38

		Ibland		19		8		11

		Nej		3		1		2

				106		55		51		212

		6.

		Alla		78		41		37

		Några		25		14		11

		Ingen		3				3

				106		55		51		212

		7.

		Ja		9		5		4

		Ibland		14		11		3

		Nej		84		39		45

				107		55		52		214





Gruppbostad LSS

		1.

		Kvinna		29

		Man		30

						Kvinna		Man

		2.

		Ja		40		22		18

		Ibland		19		7		12

		Nej		1		1		0

				60		30		30		120

		3.

		Jag		9		8		1

		Jag och personalen		34		16		18

		Personalen		15		6		9

				58		30		28		116

		4.

		Alla		43		23		20

		Några		17		7		10

		Ingen						0

				60		30		30		120

		5.

		Ja		39		18		21

		Ibland		19		12		7

		Nej						0

				58		30		28		116

		6.

		Alla		38		21		17

		Några		19		9		10

		Ingen		1		0		1

				58		30		28		116

		7.

		Ja		4		2		2

		Ibland		17		9		8

		Nej		38		19		19

				59		30		29		118





Servicebostad LSS

		1.

		Kvinna		35

		Man		34

		2.				Kvinna		Man

		Ja		54		27		27

		Ibland		12		8		4

		Nej		3				3

				69		35		34		138

		3.

		Jag		23		12		11

		Jag och personalen		42		20		22

		Personalen		3		3		0

				68		35		33		136

		4.

		Alla		46		24		22

		Några		20		11		9

		Ingen		1				1

				67		35		32		134

		5.

		Ja		50		26		24

		Ibland		11		9		2

		Nej		7				7

				68		35		33		136

		6.

		Alla		45		21		24

		Några		21		14		7

		Ingen		2				2

				68		35		33		136

		7.

		Ja		3		2		1

		Ibland		13		7		6

		Nej		52		25		27

				68		34		34		136





Boende 

		Boende

						Kvinna		Man

		1.

		Kvinna		12

		Man		14

		2.

		Ja		22		10		12

		Ibland		4		2		2

		Nej						0

				26		12		14

		3.

		Jag		8		2		6

		Jag och personalen		17		10		7

		Personalen		1				1

				26		12		14		52

		4.

		Alla		13		7		6

		Några		11		5		6

		Ingen		1				1

				25		12		13		50

		5.

		Ja		20		10		10

		Ibland		6		2		4

		Nej						0

				26		12		14		52

		6.

		Alla		12		5		7

		Några		12		7		5

		Ingen		1				1

				25		12		13		50

		7.

		Ja		1		0		1

		Ibland		3		2		1

		Nej		21		10		11

				25		12		13		50





Daglig syssels

		

		1.

		Kvinna		25

		Man		19

						Kvinna		Man

		2.

		Ja		38		12		26

		Ibland		5		3		2

		Nej		1		1		0

				44		16		28		88

		3.

		Jag		8		2		6

		Jag och personalen		36		14		22

		Personalen						0

				44		16		28		88

		4.

		Alla		40		14		26

		Några		3		2		1

		Ingen						0

				43		16		27		86

		5.

		Ja		37		14		23

		Ibland		7		2		5

		Nej						0

				44		16		28		88

		6.

		Alla		36		13		23

		Några		7		2		5

		Ingen		1		1		0

				44		16		28		88

		7.

		Ja		3		2		1

		Ibland		12		6		6

		Nej		29		8		21

				44		16		28		88





Totalt

		1.		Dv		G LSS		SB LSS		Boende		DS						Kvinna		Man

		Kvinna		45		29		35		12		25		146

		Man		63		30		34		14		19		160

		2.

		Ja		66		40		54		22		38		220				111		105		216

		Ibland		34		19		12		4		5		74				33		41		74

		Nej		8		1		3				1		13				4		10		14

																		148		156		304

		3.

		Jag		21		9		23		8		8		69				39		30		69

		Jag och personalen		67		34		42		17		36		196				91		103		194

		Personalen		20		15		3		1				39				18		23		41

																		148		156		304

		4.

		Alla		90		43		46		13		40		232				113		117		230

		Några		17		17		20		11		3		68				33		35		68

		Ingen		2				1		1				4				1		3		4

																		147		155		302

		5.

		Ja		84		39		50		20		37		230				114		117		231

		Ibland		19		19		11		6		7		62				33		30		63

		Nej		3				7						10				1		9		10

																		148		156		304

		6.

		Alla		78		38		45		12		36		209				101		111		212

		Några		25		19		21		12		7		84				46		37		83

		Ingen		3		1		2		1		1		8				1		7		8

																		148		155		303

		7.

		Ja		9		4		3				3		19				11		9		20

		Ibland		14		17		13		4		12		56				35		25		60

		Nej		84		38		52		21		29		203				102		122		224

																		148		156		304





Diagram totalt

		Totalt		Ja		Ibland		Nej

																																																				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig?		70		25		5																																										Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		76		20		4

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med?		23		63		14

																																																				Alla		Några		Ingen

																																																		Känner du dig trygg med personalen?		70		27		3

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		76		23		1

																																																				Ja		Ibland		Nej

																																																		Är du rädd för något hemma i ditt boende/arbete		6		20		74





Diagram totalt

		



Ja

Ibland

Nej



Diagram boende särskild service

		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



Diagram gruppbostad LSS

		



Alla

Några

Ingen



Diagram servicebosad LSS

		



Ja

Ibland

Nej



Diagram daglig verksamhet LSS

		



Alla

Några

Ingen



Diagram sysselsättning SoL

		



Ja

Ibland

Nej



sammanställning

		Diagram boende särskild service (socialpsykiatri)

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma i din lägenhet?		84		16		0

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med hemma i din lägenhet?		30		67		3

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		52		44		4

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		78		22		0

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		48		48		4

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något hemma i din lägenhet?		4		12		84





sammanställning

		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		Diagram gruppbostad LSS

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?		67		31		2

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med hemma?		15		59		26

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		72		28		0

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		68		32		0

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		66		33		1

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något hemma?		7		29		64
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Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen
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Några
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Ja

Ibland

Nej



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		Diagram servicebostad LSS

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?		79		17		4

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med hemma?		55		45		0

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		69		30		1

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		74		16		10

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		66		31		3

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något hemma?		4		20		76
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Ibland
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Jag och personalen tillsammmans
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Ibland
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Ja

Ibland
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		Diagram daglig verksamhet LSS

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din dagliga verksamhet?		61		31		8

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med när du är på daglig verksamhet?		20		62		18

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		82		16		2

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		78		19		3

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		74		23		3

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något på din dagliga verksamhet?		8		13		79
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Ibland
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Jag
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Ja

Ibland
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Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		Diagram sysselsättning SoL

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din sysselsättning?		84		13		3

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med i din sysselsättning?		17		83		0

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		92		8		0

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		86		14		0

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		82		15		3

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något på din sysselsättning?		8		30		62





		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		



Ja

Ibland

Nej



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		1. Får du bestämma vad som är viktigt för dig?

				Ja		Ibland		Nej

		Daglig verksamhet 2015		61		31		8

		Daglig verksamhet 2016		58		30		12

		Riket daglig verksamhet 2016		73

		Sysselsättning SoL 2015		84		13		3

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning 2016		77

		2. Vem bestämmer vad du får hjälp med?

				Jag		Jag och personalen tillsammans		Personalen

		Daglig verksamhet LSS 2015		20		62		18

		Sysselsättning SoL 2015		17		83

		2. Får du den hjälp som du behöver?

				Ja		Ibland		Nej

		Daglig verksamhet LSS 2016		83		11		6

		Riket daglig verksamhet 2016		83

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning 2016		82

		Bryr sig personalen om dig?

				Alla/Ja		Några/Ibland		Ingen/Nej

		Daglig verksamhet LSS 2015		82		16		2

		Daglig verksamhet LSS 2016		87		5		8

		Riket daglig verksamhet 2016		86

		Sysselsättning SoL 2015		92		8

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket Sysselsättning 2016		90

		Pratar personalen med sig så att du förstår?

				Ja/Alla		Ibland/Några		Nej/Ingen

		Daglig verksamhet LSS 2015		78		19		3

		Daglig verksamhet LSS 2016		75		20		5

		Riket daglig verksamhet 2016		75

		Sysselsättning SoL 2015		86		14

		Sysselsättning SoL 2016		71		29

		Riket sysselsättning 2016		79

		Känner du dig trygg med personalen?

				Alla		Några		Ingen

		Daglig verksamhet LSS 2015		74		23		3

		Daglig verksamhet LSS 2016		81		13		6

		Riket daglig  verksamhet 2016		79

		Sysselsättning SoL 2015		82		15		3

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket daglig sysselsättning 2016		77

		Är du rädd för något på ditt arbete?

				Nej/Aldrig		Ibland		Ja/ofta

		Daglig verksamhet LSS 2015		79		13		8

		Daglig verksamhet LSS 2016		76		18		6

		Riket daglig verksamhet 2016		72

		Sysselsättning SoL 2015		62		30		8

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning SoL		70

		Trivs du på ditt arbete?

				Ja		Ibland		Nej

		Daglig verksamhet LSS 2016		81		15		4

		Riket daglig verksamhet		84

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning SoL 2016		82
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Pratar personalen med dig så 
att du förstår vad de menar? 


Diagram1

		Daglig verksamhet LSS 2015		Daglig verksamhet LSS 2015		Daglig verksamhet LSS 2015

		Daglig verksamhet LSS 2016		Daglig verksamhet LSS 2016		Daglig verksamhet LSS 2016

		Riket daglig verksamhet 2016		Riket daglig verksamhet 2016		Riket daglig verksamhet 2016

		Sysselsättning SoL 2015		Sysselsättning SoL 2015		Sysselsättning SoL 2015

		Sysselsättning SoL 2016		Sysselsättning SoL 2016		Sysselsättning SoL 2016

		Riket sysselsättning 2016		Riket sysselsättning 2016		Riket sysselsättning 2016



Ja/Alla

Ibland/Några

Nej/Ingen

78

19

3

75

20

5

75

86

14

71

29

79



Daglig verksamhet

		Daglig verksamhet

						Kvinna		Man

		1.

		Kvinna		45

		Man		63

		2. Får du bestämma

		Ja		66		40		26

		Ibland		34		13		21

		Nej		8		2		6

				108		55		53		216

		3.

		Jag		21		16		5

		Jag och personalen		67		32		35

		Personalen		20		7		13

				108		55		53		216

		4.

		Alla		90		45		45

		Några		17		9		8

		Ingen		2		1		1

				109		55		54		218

		5.

		Ja		84		46		38

		Ibland		19		8		11

		Nej		3		1		2

				106		55		51		212

		6.

		Alla		78		41		37

		Några		25		14		11

		Ingen		3				3

				106		55		51		212

		7.

		Ja		9		5		4

		Ibland		14		11		3

		Nej		84		39		45

				107		55		52		214





Gruppbostad LSS

		1.

		Kvinna		29

		Man		30

						Kvinna		Man

		2.

		Ja		40		22		18

		Ibland		19		7		12

		Nej		1		1		0

				60		30		30		120

		3.

		Jag		9		8		1

		Jag och personalen		34		16		18

		Personalen		15		6		9

				58		30		28		116

		4.

		Alla		43		23		20

		Några		17		7		10

		Ingen						0

				60		30		30		120

		5.

		Ja		39		18		21

		Ibland		19		12		7

		Nej						0

				58		30		28		116

		6.

		Alla		38		21		17

		Några		19		9		10

		Ingen		1		0		1

				58		30		28		116

		7.

		Ja		4		2		2

		Ibland		17		9		8

		Nej		38		19		19

				59		30		29		118





Servicebostad LSS

		1.

		Kvinna		35

		Man		34

		2.				Kvinna		Man

		Ja		54		27		27

		Ibland		12		8		4

		Nej		3				3

				69		35		34		138

		3.

		Jag		23		12		11

		Jag och personalen		42		20		22

		Personalen		3		3		0

				68		35		33		136

		4.

		Alla		46		24		22

		Några		20		11		9

		Ingen		1				1

				67		35		32		134

		5.

		Ja		50		26		24

		Ibland		11		9		2

		Nej		7				7

				68		35		33		136

		6.

		Alla		45		21		24

		Några		21		14		7

		Ingen		2				2

				68		35		33		136

		7.

		Ja		3		2		1

		Ibland		13		7		6

		Nej		52		25		27

				68		34		34		136





Boende 

		Boende

						Kvinna		Man

		1.

		Kvinna		12

		Man		14

		2.

		Ja		22		10		12

		Ibland		4		2		2

		Nej						0

				26		12		14

		3.

		Jag		8		2		6

		Jag och personalen		17		10		7

		Personalen		1				1

				26		12		14		52

		4.

		Alla		13		7		6

		Några		11		5		6

		Ingen		1				1

				25		12		13		50

		5.

		Ja		20		10		10

		Ibland		6		2		4

		Nej						0

				26		12		14		52

		6.

		Alla		12		5		7

		Några		12		7		5

		Ingen		1				1

				25		12		13		50

		7.

		Ja		1		0		1

		Ibland		3		2		1

		Nej		21		10		11

				25		12		13		50





Daglig syssels

		

		1.

		Kvinna		25

		Man		19

						Kvinna		Man

		2.

		Ja		38		12		26

		Ibland		5		3		2

		Nej		1		1		0

				44		16		28		88

		3.

		Jag		8		2		6

		Jag och personalen		36		14		22

		Personalen						0

				44		16		28		88

		4.

		Alla		40		14		26

		Några		3		2		1

		Ingen						0

				43		16		27		86

		5.

		Ja		37		14		23

		Ibland		7		2		5

		Nej						0

				44		16		28		88

		6.

		Alla		36		13		23

		Några		7		2		5

		Ingen		1		1		0

				44		16		28		88

		7.

		Ja		3		2		1

		Ibland		12		6		6

		Nej		29		8		21

				44		16		28		88





Totalt

		1.		Dv		G LSS		SB LSS		Boende		DS						Kvinna		Man

		Kvinna		45		29		35		12		25		146

		Man		63		30		34		14		19		160

		2.

		Ja		66		40		54		22		38		220				111		105		216

		Ibland		34		19		12		4		5		74				33		41		74

		Nej		8		1		3				1		13				4		10		14

																		148		156		304

		3.

		Jag		21		9		23		8		8		69				39		30		69

		Jag och personalen		67		34		42		17		36		196				91		103		194

		Personalen		20		15		3		1				39				18		23		41

																		148		156		304

		4.

		Alla		90		43		46		13		40		232				113		117		230

		Några		17		17		20		11		3		68				33		35		68

		Ingen		2				1		1				4				1		3		4

																		147		155		302

		5.

		Ja		84		39		50		20		37		230				114		117		231

		Ibland		19		19		11		6		7		62				33		30		63

		Nej		3				7						10				1		9		10

																		148		156		304

		6.

		Alla		78		38		45		12		36		209				101		111		212

		Några		25		19		21		12		7		84				46		37		83

		Ingen		3		1		2		1		1		8				1		7		8

																		148		155		303

		7.

		Ja		9		4		3				3		19				11		9		20

		Ibland		14		17		13		4		12		56				35		25		60

		Nej		84		38		52		21		29		203				102		122		224

																		148		156		304





Diagram totalt

		Totalt		Ja		Ibland		Nej

																																																				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig?		70		25		5																																										Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		76		20		4

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med?		23		63		14

																																																				Alla		Några		Ingen

																																																		Känner du dig trygg med personalen?		70		27		3

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		76		23		1

																																																				Ja		Ibland		Nej

																																																		Är du rädd för något hemma i ditt boende/arbete		6		20		74





Diagram totalt
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Diagram boende särskild service

		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



Diagram gruppbostad LSS

		



Alla
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Ingen



Diagram servicebosad LSS

		



Ja

Ibland

Nej



Diagram daglig verksamhet LSS

		



Alla

Några

Ingen



Diagram sysselsättning SoL

		



Ja

Ibland

Nej



sammanställning

		Diagram boende särskild service (socialpsykiatri)

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma i din lägenhet?		84		16		0

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med hemma i din lägenhet?		30		67		3

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		52		44		4

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		78		22		0

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		48		48		4

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något hemma i din lägenhet?		4		12		84





sammanställning

		



Ja
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Jag
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Ingen
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Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		Diagram gruppbostad LSS

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?		67		31		2

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med hemma?		15		59		26

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		72		28		0

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		68		32		0

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		66		33		1

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något hemma?		7		29		64
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		Diagram servicebostad LSS

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?		79		17		4

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med hemma?		55		45		0

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		69		30		1

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		74		16		10

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		66		31		3

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något hemma?		4		20		76
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Ja
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		Diagram daglig verksamhet LSS

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din dagliga verksamhet?		61		31		8

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med när du är på daglig verksamhet?		20		62		18

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		82		16		2

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		78		19		3

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		74		23		3

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något på din dagliga verksamhet?		8		13		79
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Ja
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		Diagram sysselsättning SoL

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din sysselsättning?		84		13		3

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med i din sysselsättning?		17		83		0

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		92		8		0

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		86		14		0

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		82		15		3

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något på din sysselsättning?		8		30		62
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Ja

Ibland

Nej



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		1. Får du bestämma vad som är viktigt för dig?

				Ja		Ibland		Nej

		Daglig verksamhet 2015		61		31		8

		Daglig verksamhet 2016		58		30		12

		Riket daglig verksamhet 2016		73

		Sysselsättning SoL 2015		84		13		3

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning 2016		77

		2. Vem bestämmer vad du får hjälp med?

				Jag		Jag och personalen tillsammans		Personalen

		Daglig verksamhet LSS 2015		20		62		18

		Sysselsättning SoL 2015		17		83

		2. Får du den hjälp som du behöver?

				Ja		Ibland		Nej

		Daglig verksamhet LSS 2016		83		11		6

		Riket daglig verksamhet 2016		83

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning 2016		82

		Bryr sig personalen om dig?

				Alla/Ja		Några/Ibland		Ingen/Nej

		Daglig verksamhet LSS 2015		82		16		2

		Daglig verksamhet LSS 2016		87		5		8

		Riket daglig verksamhet 2016		87

		Sysselsättning SoL 2015		92		8

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket Sysselsättning 2016		90

		Pratar personalen med sig så att du förstår?

				Ja/Alla		Ibland/Några		Nej/Ingen

		Daglig verksamhet LSS 2015		78		19		3

		Daglig verksamhet LSS 2016		75		20		5

		Riket daglig verksamhet 2016		75

		Sysselsättning SoL 2015		86		14

		Sysselsättning SoL 2016		71		29

		Riket sysselsättning 2016		79

		Känner du dig trygg med personalen?

				Alla		Några		Ingen

		Daglig verksamhet LSS 2015		74		23		3

		Daglig verksamhet LSS 2016		81		13		6

		Riket daglig  verksamhet 2016		79

		Sysselsättning SoL 2015		82		15		3

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket daglig sysselsättning 2016		77

		Är du rädd för något på ditt arbete?

				Nej/Aldrig		Ibland		Ja/ofta

		Daglig verksamhet LSS 2015		79		13		8

		Daglig verksamhet LSS 2016		76		18		6

		Riket daglig verksamhet 2016						72

		Sysselsättning SoL 2015		62		30		8

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning SoL		70

		Trivs du på ditt arbete?

				Ja		Ibland		Nej

		Daglig verksamhet LSS 2016		81		15		4

		Riket daglig verksamhet		84

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning SoL 2016		82
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Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammans

Personalen



		



Alla/Ja

Några/Ibland

Ingen/Nej



		



Ja/Alla

Ibland/Några

Nej/Ingen



		



Alla

Några

Ingen



		



Nej/Aldrig

Ibland

Ja/ofta



		



Ja

Ibland

Nej



		



Ja

Ibland

Nej





Känner du dig trygg med 
personalen? 


Diagram1

		Daglig verksamhet LSS 2015		Daglig verksamhet LSS 2015		Daglig verksamhet LSS 2015

		Daglig verksamhet LSS 2016		Daglig verksamhet LSS 2016		Daglig verksamhet LSS 2016

		Riket daglig  verksamhet 2016		Riket daglig  verksamhet 2016		Riket daglig  verksamhet 2016

		Sysselsättning SoL 2015		Sysselsättning SoL 2015		Sysselsättning SoL 2015

		Sysselsättning SoL 2016		Sysselsättning SoL 2016		Sysselsättning SoL 2016

		Riket daglig sysselsättning 2016		Riket daglig sysselsättning 2016		Riket daglig sysselsättning 2016



Alla

Några

Ingen

74

23

3

81

13

6

79

82

15

3

86

14

77



Daglig verksamhet

		Daglig verksamhet

						Kvinna		Man

		1.

		Kvinna		45

		Man		63

		2. Får du bestämma

		Ja		66		40		26

		Ibland		34		13		21

		Nej		8		2		6

				108		55		53		216

		3.

		Jag		21		16		5

		Jag och personalen		67		32		35

		Personalen		20		7		13

				108		55		53		216

		4.

		Alla		90		45		45

		Några		17		9		8

		Ingen		2		1		1

				109		55		54		218

		5.

		Ja		84		46		38

		Ibland		19		8		11

		Nej		3		1		2

				106		55		51		212

		6.

		Alla		78		41		37

		Några		25		14		11

		Ingen		3				3

				106		55		51		212

		7.

		Ja		9		5		4

		Ibland		14		11		3

		Nej		84		39		45

				107		55		52		214





Gruppbostad LSS

		1.

		Kvinna		29

		Man		30

						Kvinna		Man

		2.

		Ja		40		22		18

		Ibland		19		7		12

		Nej		1		1		0

				60		30		30		120

		3.

		Jag		9		8		1

		Jag och personalen		34		16		18

		Personalen		15		6		9

				58		30		28		116

		4.

		Alla		43		23		20

		Några		17		7		10

		Ingen						0

				60		30		30		120

		5.

		Ja		39		18		21

		Ibland		19		12		7

		Nej						0

				58		30		28		116

		6.

		Alla		38		21		17

		Några		19		9		10

		Ingen		1		0		1

				58		30		28		116

		7.

		Ja		4		2		2

		Ibland		17		9		8

		Nej		38		19		19

				59		30		29		118





Servicebostad LSS

		1.

		Kvinna		35

		Man		34

		2.				Kvinna		Man

		Ja		54		27		27

		Ibland		12		8		4

		Nej		3				3

				69		35		34		138

		3.

		Jag		23		12		11

		Jag och personalen		42		20		22

		Personalen		3		3		0

				68		35		33		136

		4.

		Alla		46		24		22

		Några		20		11		9

		Ingen		1				1

				67		35		32		134

		5.

		Ja		50		26		24

		Ibland		11		9		2

		Nej		7				7

				68		35		33		136

		6.

		Alla		45		21		24

		Några		21		14		7

		Ingen		2				2

				68		35		33		136

		7.

		Ja		3		2		1

		Ibland		13		7		6

		Nej		52		25		27

				68		34		34		136





Boende 

		Boende

						Kvinna		Man

		1.

		Kvinna		12

		Man		14

		2.

		Ja		22		10		12

		Ibland		4		2		2

		Nej						0

				26		12		14

		3.

		Jag		8		2		6

		Jag och personalen		17		10		7

		Personalen		1				1

				26		12		14		52

		4.

		Alla		13		7		6

		Några		11		5		6

		Ingen		1				1

				25		12		13		50

		5.

		Ja		20		10		10

		Ibland		6		2		4

		Nej						0

				26		12		14		52

		6.

		Alla		12		5		7

		Några		12		7		5

		Ingen		1				1

				25		12		13		50

		7.

		Ja		1		0		1

		Ibland		3		2		1

		Nej		21		10		11

				25		12		13		50





Daglig syssels

		

		1.

		Kvinna		25

		Man		19

						Kvinna		Man

		2.

		Ja		38		12		26

		Ibland		5		3		2

		Nej		1		1		0

				44		16		28		88

		3.

		Jag		8		2		6

		Jag och personalen		36		14		22

		Personalen						0

				44		16		28		88

		4.

		Alla		40		14		26

		Några		3		2		1

		Ingen						0

				43		16		27		86

		5.

		Ja		37		14		23

		Ibland		7		2		5

		Nej						0

				44		16		28		88

		6.

		Alla		36		13		23

		Några		7		2		5

		Ingen		1		1		0

				44		16		28		88

		7.

		Ja		3		2		1

		Ibland		12		6		6

		Nej		29		8		21

				44		16		28		88





Totalt

		1.		Dv		G LSS		SB LSS		Boende		DS						Kvinna		Man

		Kvinna		45		29		35		12		25		146

		Man		63		30		34		14		19		160

		2.

		Ja		66		40		54		22		38		220				111		105		216

		Ibland		34		19		12		4		5		74				33		41		74

		Nej		8		1		3				1		13				4		10		14

																		148		156		304

		3.

		Jag		21		9		23		8		8		69				39		30		69

		Jag och personalen		67		34		42		17		36		196				91		103		194

		Personalen		20		15		3		1				39				18		23		41

																		148		156		304

		4.

		Alla		90		43		46		13		40		232				113		117		230

		Några		17		17		20		11		3		68				33		35		68

		Ingen		2				1		1				4				1		3		4

																		147		155		302

		5.

		Ja		84		39		50		20		37		230				114		117		231

		Ibland		19		19		11		6		7		62				33		30		63

		Nej		3				7						10				1		9		10

																		148		156		304

		6.

		Alla		78		38		45		12		36		209				101		111		212

		Några		25		19		21		12		7		84				46		37		83

		Ingen		3		1		2		1		1		8				1		7		8

																		148		155		303

		7.

		Ja		9		4		3				3		19				11		9		20

		Ibland		14		17		13		4		12		56				35		25		60

		Nej		84		38		52		21		29		203				102		122		224

																		148		156		304





Diagram totalt

		Totalt		Ja		Ibland		Nej

																																																				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig?		70		25		5																																										Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		76		20		4

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med?		23		63		14

																																																				Alla		Några		Ingen

																																																		Känner du dig trygg med personalen?		70		27		3

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		76		23		1

																																																				Ja		Ibland		Nej

																																																		Är du rädd för något hemma i ditt boende/arbete		6		20		74





Diagram totalt

		



Ja

Ibland

Nej



Diagram boende särskild service

		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



Diagram gruppbostad LSS

		



Alla

Några

Ingen



Diagram servicebosad LSS

		



Ja

Ibland

Nej



Diagram daglig verksamhet LSS

		



Alla

Några

Ingen



Diagram sysselsättning SoL

		



Ja

Ibland

Nej



sammanställning

		Diagram boende särskild service (socialpsykiatri)

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma i din lägenhet?		84		16		0

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med hemma i din lägenhet?		30		67		3

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		52		44		4

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		78		22		0

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		48		48		4

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något hemma i din lägenhet?		4		12		84





sammanställning

		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		Diagram gruppbostad LSS

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?		67		31		2

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med hemma?		15		59		26

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		72		28		0

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		68		32		0

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		66		33		1

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något hemma?		7		29		64





		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		Diagram servicebostad LSS

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?		79		17		4

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med hemma?		55		45		0

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		69		30		1

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		74		16		10

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		66		31		3

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något hemma?		4		20		76





		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		Diagram daglig verksamhet LSS

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din dagliga verksamhet?		61		31		8

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med när du är på daglig verksamhet?		20		62		18

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		82		16		2

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		78		19		3

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		74		23		3

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något på din dagliga verksamhet?		8		13		79





		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		Diagram sysselsättning SoL

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din sysselsättning?		84		13		3

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med i din sysselsättning?		17		83		0

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		92		8		0

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		86		14		0

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		82		15		3

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något på din sysselsättning?		8		30		62





		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		



Ja

Ibland

Nej



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		1. Får du bestämma vad som är viktigt för dig?

				Ja		Ibland		Nej

		Daglig verksamhet 2015		61		31		8

		Daglig verksamhet 2016		58		30		12

		Riket daglig verksamhet 2016		73

		Sysselsättning SoL 2015		84		13		3

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning 2016		77

		2. Vem bestämmer vad du får hjälp med?

				Jag		Jag och personalen tillsammans		Personalen

		Daglig verksamhet LSS 2015		20		62		18

		Sysselsättning SoL 2015		17		83

		2. Får du den hjälp som du behöver?

				Ja		Ibland		Nej

		Daglig verksamhet LSS 2016		83		11		6

		Riket daglig verksamhet 2016		83

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning 2016		82

		Bryr sig personalen om dig?

				Alla/Ja		Några/Ibland		Ingen/Nej

		Daglig verksamhet LSS 2015		82		16		2

		Daglig verksamhet LSS 2016		87		5		8

		Riket daglig verksamhet 2016		87

		Sysselsättning SoL 2015		92		8

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket Sysselsättning 2016		90

		Pratar personalen med sig så att du förstår?

				Ja/Alla		Ibland/Några		Nej/Ingen

		Daglig verksamhet LSS 2015		78		19		3

		Daglig verksamhet LSS 2016		75		20		5

		Riket daglig verksamhet 2016		75

		Sysselsättning SoL 2015		86		14

		Sysselsättning SoL 2016		71		29

		Riket sysselsättning 2016		79

		Känner du dig trygg med personalen?

				Alla		Några		Ingen

		Daglig verksamhet LSS 2015		74		23		3

		Daglig verksamhet LSS 2016		81		13		6

		Riket daglig  verksamhet 2016		79

		Sysselsättning SoL 2015		82		15		3

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket daglig sysselsättning 2016		77

		Är du rädd för något på ditt arbete?

				Nej/Aldrig		Ibland		Ja/ofta

		Daglig verksamhet LSS 2015		79		13		8

		Daglig verksamhet LSS 2016		76		18		6

		Riket daglig verksamhet 2016						72

		Sysselsättning SoL 2015		62		30		8

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning SoL		70

		Trivs du på ditt arbete?

				Ja		Ibland		Nej

		Daglig verksamhet LSS 2016		81		15		4

		Riket daglig verksamhet		84

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning SoL 2016		82
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Jag och personalen tillsammans
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Alla/Ja

Några/Ibland

Ingen/Nej



		



Ja/Alla

Ibland/Några

Nej/Ingen
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Nej/Aldrig

Ibland
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Ibland
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Ja

Ibland

Nej





Är du rädd för något på ditt 
arbete? 


Diagram1

		Daglig verksamhet LSS 2015		Daglig verksamhet LSS 2015		Daglig verksamhet LSS 2015

		Daglig verksamhet LSS 2016		Daglig verksamhet LSS 2016		Daglig verksamhet LSS 2016

		Riket daglig verksamhet 2016		Riket daglig verksamhet 2016		Riket daglig verksamhet 2016

		Sysselsättning SoL 2015		Sysselsättning SoL 2015		Sysselsättning SoL 2015

		Sysselsättning SoL 2016		Sysselsättning SoL 2016		Sysselsättning SoL 2016

		Riket sysselsättning SoL		Riket sysselsättning SoL		Riket sysselsättning SoL



Nej/Aldrig

Ibland

Ja/ofta

79

13

8

76

18

6

72

62

30

8

86

14

70



Daglig verksamhet

		Daglig verksamhet

						Kvinna		Man

		1.

		Kvinna		45

		Man		63

		2. Får du bestämma

		Ja		66		40		26

		Ibland		34		13		21

		Nej		8		2		6

				108		55		53		216

		3.

		Jag		21		16		5

		Jag och personalen		67		32		35

		Personalen		20		7		13

				108		55		53		216

		4.

		Alla		90		45		45

		Några		17		9		8

		Ingen		2		1		1

				109		55		54		218

		5.

		Ja		84		46		38

		Ibland		19		8		11

		Nej		3		1		2

				106		55		51		212

		6.

		Alla		78		41		37

		Några		25		14		11

		Ingen		3				3

				106		55		51		212

		7.

		Ja		9		5		4

		Ibland		14		11		3

		Nej		84		39		45

				107		55		52		214





Gruppbostad LSS

		1.

		Kvinna		29

		Man		30

						Kvinna		Man

		2.

		Ja		40		22		18

		Ibland		19		7		12

		Nej		1		1		0

				60		30		30		120

		3.

		Jag		9		8		1

		Jag och personalen		34		16		18

		Personalen		15		6		9

				58		30		28		116

		4.

		Alla		43		23		20

		Några		17		7		10

		Ingen						0

				60		30		30		120

		5.

		Ja		39		18		21

		Ibland		19		12		7

		Nej						0

				58		30		28		116

		6.

		Alla		38		21		17

		Några		19		9		10

		Ingen		1		0		1

				58		30		28		116

		7.

		Ja		4		2		2

		Ibland		17		9		8

		Nej		38		19		19

				59		30		29		118





Servicebostad LSS

		1.

		Kvinna		35

		Man		34

		2.				Kvinna		Man

		Ja		54		27		27

		Ibland		12		8		4

		Nej		3				3

				69		35		34		138

		3.

		Jag		23		12		11

		Jag och personalen		42		20		22

		Personalen		3		3		0

				68		35		33		136

		4.

		Alla		46		24		22

		Några		20		11		9

		Ingen		1				1

				67		35		32		134

		5.

		Ja		50		26		24

		Ibland		11		9		2

		Nej		7				7

				68		35		33		136

		6.

		Alla		45		21		24

		Några		21		14		7

		Ingen		2				2

				68		35		33		136

		7.

		Ja		3		2		1

		Ibland		13		7		6

		Nej		52		25		27

				68		34		34		136





Boende 

		Boende

						Kvinna		Man

		1.

		Kvinna		12

		Man		14

		2.

		Ja		22		10		12

		Ibland		4		2		2

		Nej						0

				26		12		14

		3.

		Jag		8		2		6

		Jag och personalen		17		10		7

		Personalen		1				1

				26		12		14		52

		4.

		Alla		13		7		6

		Några		11		5		6

		Ingen		1				1

				25		12		13		50

		5.

		Ja		20		10		10

		Ibland		6		2		4

		Nej						0

				26		12		14		52

		6.

		Alla		12		5		7

		Några		12		7		5

		Ingen		1				1

				25		12		13		50

		7.

		Ja		1		0		1

		Ibland		3		2		1

		Nej		21		10		11

				25		12		13		50





Daglig syssels

		

		1.

		Kvinna		25

		Man		19

						Kvinna		Man

		2.

		Ja		38		12		26

		Ibland		5		3		2

		Nej		1		1		0

				44		16		28		88

		3.

		Jag		8		2		6

		Jag och personalen		36		14		22

		Personalen						0

				44		16		28		88

		4.

		Alla		40		14		26

		Några		3		2		1

		Ingen						0

				43		16		27		86

		5.

		Ja		37		14		23

		Ibland		7		2		5

		Nej						0

				44		16		28		88

		6.

		Alla		36		13		23

		Några		7		2		5

		Ingen		1		1		0

				44		16		28		88

		7.

		Ja		3		2		1

		Ibland		12		6		6

		Nej		29		8		21

				44		16		28		88





Totalt

		1.		Dv		G LSS		SB LSS		Boende		DS						Kvinna		Man

		Kvinna		45		29		35		12		25		146

		Man		63		30		34		14		19		160

		2.

		Ja		66		40		54		22		38		220				111		105		216

		Ibland		34		19		12		4		5		74				33		41		74

		Nej		8		1		3				1		13				4		10		14

																		148		156		304

		3.

		Jag		21		9		23		8		8		69				39		30		69

		Jag och personalen		67		34		42		17		36		196				91		103		194

		Personalen		20		15		3		1				39				18		23		41

																		148		156		304

		4.

		Alla		90		43		46		13		40		232				113		117		230

		Några		17		17		20		11		3		68				33		35		68

		Ingen		2				1		1				4				1		3		4

																		147		155		302

		5.

		Ja		84		39		50		20		37		230				114		117		231

		Ibland		19		19		11		6		7		62				33		30		63

		Nej		3				7						10				1		9		10

																		148		156		304

		6.

		Alla		78		38		45		12		36		209				101		111		212

		Några		25		19		21		12		7		84				46		37		83

		Ingen		3		1		2		1		1		8				1		7		8

																		148		155		303

		7.

		Ja		9		4		3				3		19				11		9		20

		Ibland		14		17		13		4		12		56				35		25		60

		Nej		84		38		52		21		29		203				102		122		224

																		148		156		304





Diagram totalt

		Totalt		Ja		Ibland		Nej

																																																				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig?		70		25		5																																										Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		76		20		4

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med?		23		63		14

																																																				Alla		Några		Ingen

																																																		Känner du dig trygg med personalen?		70		27		3

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		76		23		1

																																																				Ja		Ibland		Nej

																																																		Är du rädd för något hemma i ditt boende/arbete		6		20		74





Diagram totalt

		



Ja

Ibland

Nej



Diagram boende särskild service

		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



Diagram gruppbostad LSS

		



Alla

Några

Ingen



Diagram servicebosad LSS

		



Ja

Ibland

Nej



Diagram daglig verksamhet LSS

		



Alla

Några

Ingen



Diagram sysselsättning SoL

		



Ja

Ibland

Nej



sammanställning

		Diagram boende särskild service (socialpsykiatri)

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma i din lägenhet?		84		16		0

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med hemma i din lägenhet?		30		67		3

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		52		44		4

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		78		22		0

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		48		48		4

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något hemma i din lägenhet?		4		12		84





sammanställning

		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		Diagram gruppbostad LSS

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?		67		31		2

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med hemma?		15		59		26

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		72		28		0

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		68		32		0

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		66		33		1

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något hemma?		7		29		64





		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		Diagram servicebostad LSS

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?		79		17		4

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med hemma?		55		45		0

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		69		30		1

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		74		16		10

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		66		31		3

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något hemma?		4		20		76





		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		Diagram daglig verksamhet LSS

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din dagliga verksamhet?		61		31		8

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med när du är på daglig verksamhet?		20		62		18

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		82		16		2

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		78		19		3

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		74		23		3

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något på din dagliga verksamhet?		8		13		79





		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		Diagram sysselsättning SoL

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din sysselsättning?		84		13		3

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med i din sysselsättning?		17		83		0

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		92		8		0

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		86		14		0

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		82		15		3

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något på din sysselsättning?		8		30		62





		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		



Ja

Ibland

Nej



		



Alla

Några

Ingen



		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		1. Får du bestämma vad som är viktigt för dig?

				Ja		Ibland		Nej

		Daglig verksamhet 2015		61		31		8

		Daglig verksamhet 2016		58		30		12

		Riket daglig verksamhet 2016		73

		Sysselsättning SoL 2015		84		13		3

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning 2016		77

		2. Vem bestämmer vad du får hjälp med?

				Jag		Jag och personalen tillsammans		Personalen

		Daglig verksamhet LSS 2015		20		62		18

		Sysselsättning SoL 2015		17		83

		2. Får du den hjälp som du behöver?

				Ja		Ibland		Nej

		Daglig verksamhet LSS 2016		83		11		6

		Riket daglig verksamhet 2016		83

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning 2016		82

		Bryr sig personalen om dig?

				Alla/Ja		Några/Ibland		Ingen/Nej

		Daglig verksamhet LSS 2015		82		16		2

		Daglig verksamhet LSS 2016		87		5		8

		Riket daglig verksamhet 2016		87

		Sysselsättning SoL 2015		92		8

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket Sysselsättning 2016		90

		Pratar personalen med sig så att du förstår?

				Ja/Alla		Ibland/Några		Nej/Ingen

		Daglig verksamhet LSS 2015		78		19		3

		Daglig verksamhet LSS 2016		75		20		5

		Riket daglig verksamhet 2016		75

		Sysselsättning SoL 2015		86		14

		Sysselsättning SoL 2016		71		29

		Riket sysselsättning 2016		79

		Känner du dig trygg med personalen?

				Alla		Några		Ingen

		Daglig verksamhet LSS 2015		74		23		3

		Daglig verksamhet LSS 2016		81		13		6

		Riket daglig  verksamhet 2016		79

		Sysselsättning SoL 2015		82		15		3

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket daglig sysselsättning 2016		77

		Är du rädd för något på ditt arbete?

				Nej/Aldrig		Ibland		Ja/ofta

		Daglig verksamhet LSS 2015		79		13		8

		Daglig verksamhet LSS 2016		76		18		6

		Riket daglig verksamhet 2016		72

		Sysselsättning SoL 2015		62		30		8

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning SoL		70

		Trivs du på ditt arbete?

				Ja		Ibland		Nej

		Daglig verksamhet LSS 2016		81		15		4

		Riket daglig verksamhet		84

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning SoL 2016		82





		



Ja

Ibland

Nej



		



Jag

Jag och personalen tillsammans

Personalen



		



Alla/Ja

Några/Ibland

Ingen/Nej



		



Ja/Alla

Ibland/Några

Nej/Ingen



		



Alla

Några

Ingen



		



Nej/Aldrig

Ibland

Ja/ofta



		



Ja

Ibland

Nej



		



Ja

Ibland

Nej





Trivs du på ditt arbete? 


Diagram1

		Daglig verksamhet LSS 2016		Daglig verksamhet LSS 2016		Daglig verksamhet LSS 2016

		Riket daglig verksamhet		Riket daglig verksamhet		Riket daglig verksamhet

		Sysselsättning SoL 2016		Sysselsättning SoL 2016		Sysselsättning SoL 2016

		Riket sysselsättning SoL 2016		Riket sysselsättning SoL 2016		Riket sysselsättning SoL 2016



Ja

Ibland

Nej

81

15

4

84

86

14

82



Daglig verksamhet

		Daglig verksamhet

						Kvinna		Man

		1.

		Kvinna		45

		Man		63

		2. Får du bestämma

		Ja		66		40		26

		Ibland		34		13		21

		Nej		8		2		6

				108		55		53		216

		3.

		Jag		21		16		5

		Jag och personalen		67		32		35

		Personalen		20		7		13

				108		55		53		216

		4.

		Alla		90		45		45

		Några		17		9		8

		Ingen		2		1		1

				109		55		54		218

		5.

		Ja		84		46		38

		Ibland		19		8		11

		Nej		3		1		2

				106		55		51		212

		6.

		Alla		78		41		37

		Några		25		14		11

		Ingen		3				3

				106		55		51		212

		7.

		Ja		9		5		4

		Ibland		14		11		3

		Nej		84		39		45

				107		55		52		214





Gruppbostad LSS

		1.

		Kvinna		29

		Man		30

						Kvinna		Man

		2.

		Ja		40		22		18

		Ibland		19		7		12

		Nej		1		1		0

				60		30		30		120

		3.

		Jag		9		8		1

		Jag och personalen		34		16		18

		Personalen		15		6		9

				58		30		28		116

		4.

		Alla		43		23		20

		Några		17		7		10

		Ingen						0

				60		30		30		120

		5.

		Ja		39		18		21

		Ibland		19		12		7

		Nej						0

				58		30		28		116

		6.

		Alla		38		21		17

		Några		19		9		10

		Ingen		1		0		1

				58		30		28		116

		7.

		Ja		4		2		2

		Ibland		17		9		8

		Nej		38		19		19

				59		30		29		118





Servicebostad LSS

		1.

		Kvinna		35

		Man		34

		2.				Kvinna		Man

		Ja		54		27		27

		Ibland		12		8		4

		Nej		3				3

				69		35		34		138

		3.

		Jag		23		12		11

		Jag och personalen		42		20		22

		Personalen		3		3		0

				68		35		33		136

		4.

		Alla		46		24		22

		Några		20		11		9

		Ingen		1				1

				67		35		32		134

		5.

		Ja		50		26		24

		Ibland		11		9		2

		Nej		7				7

				68		35		33		136

		6.

		Alla		45		21		24

		Några		21		14		7

		Ingen		2				2

				68		35		33		136

		7.

		Ja		3		2		1

		Ibland		13		7		6

		Nej		52		25		27

				68		34		34		136





Boende 

		Boende

						Kvinna		Man

		1.

		Kvinna		12

		Man		14

		2.

		Ja		22		10		12

		Ibland		4		2		2

		Nej						0

				26		12		14

		3.

		Jag		8		2		6

		Jag och personalen		17		10		7

		Personalen		1				1

				26		12		14		52

		4.

		Alla		13		7		6

		Några		11		5		6

		Ingen		1				1

				25		12		13		50

		5.

		Ja		20		10		10

		Ibland		6		2		4

		Nej						0

				26		12		14		52

		6.

		Alla		12		5		7

		Några		12		7		5

		Ingen		1				1

				25		12		13		50

		7.

		Ja		1		0		1

		Ibland		3		2		1

		Nej		21		10		11

				25		12		13		50





Daglig syssels

		

		1.

		Kvinna		25

		Man		19

						Kvinna		Man

		2.

		Ja		38		12		26

		Ibland		5		3		2

		Nej		1		1		0

				44		16		28		88

		3.

		Jag		8		2		6

		Jag och personalen		36		14		22

		Personalen						0

				44		16		28		88

		4.

		Alla		40		14		26

		Några		3		2		1

		Ingen						0

				43		16		27		86

		5.

		Ja		37		14		23

		Ibland		7		2		5

		Nej						0

				44		16		28		88

		6.

		Alla		36		13		23

		Några		7		2		5

		Ingen		1		1		0

				44		16		28		88

		7.

		Ja		3		2		1

		Ibland		12		6		6

		Nej		29		8		21

				44		16		28		88





Totalt

		1.		Dv		G LSS		SB LSS		Boende		DS						Kvinna		Man

		Kvinna		45		29		35		12		25		146

		Man		63		30		34		14		19		160

		2.

		Ja		66		40		54		22		38		220				111		105		216

		Ibland		34		19		12		4		5		74				33		41		74

		Nej		8		1		3				1		13				4		10		14

																		148		156		304

		3.

		Jag		21		9		23		8		8		69				39		30		69

		Jag och personalen		67		34		42		17		36		196				91		103		194

		Personalen		20		15		3		1				39				18		23		41

																		148		156		304

		4.

		Alla		90		43		46		13		40		232				113		117		230

		Några		17		17		20		11		3		68				33		35		68

		Ingen		2				1		1				4				1		3		4

																		147		155		302

		5.

		Ja		84		39		50		20		37		230				114		117		231

		Ibland		19		19		11		6		7		62				33		30		63

		Nej		3				7						10				1		9		10

																		148		156		304

		6.

		Alla		78		38		45		12		36		209				101		111		212

		Några		25		19		21		12		7		84				46		37		83

		Ingen		3		1		2		1		1		8				1		7		8

																		148		155		303

		7.

		Ja		9		4		3				3		19				11		9		20

		Ibland		14		17		13		4		12		56				35		25		60

		Nej		84		38		52		21		29		203				102		122		224

																		148		156		304





Diagram totalt

		Totalt		Ja		Ibland		Nej

																																																				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig?		70		25		5																																										Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		76		20		4

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med?		23		63		14

																																																				Alla		Några		Ingen

																																																		Känner du dig trygg med personalen?		70		27		3

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		76		23		1

																																																				Ja		Ibland		Nej

																																																		Är du rädd för något hemma i ditt boende/arbete		6		20		74
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Diagram sysselsättning SoL
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sammanställning

		Diagram boende särskild service (socialpsykiatri)

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma i din lägenhet?		84		16		0

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med hemma i din lägenhet?		30		67		3

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		52		44		4

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		78		22		0

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		48		48		4

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något hemma i din lägenhet?		4		12		84
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		Diagram gruppbostad LSS

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?		67		31		2

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med hemma?		15		59		26

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		72		28		0

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		68		32		0

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		66		33		1

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något hemma?		7		29		64
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		Diagram servicebostad LSS

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?		79		17		4

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med hemma?		55		45		0

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		69		30		1

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		74		16		10

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		66		31		3

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något hemma?		4		20		76
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		Diagram daglig verksamhet LSS

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din dagliga verksamhet?		61		31		8

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med när du är på daglig verksamhet?		20		62		18

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		82		16		2

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		78		19		3

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		74		23		3

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något på din dagliga verksamhet?		8		13		79
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		Diagram sysselsättning SoL

				Ja		Ibland		Nej

		Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din sysselsättning?		84		13		3

				Jag		Jag och personalen tillsammmans		Personalen

		Vem bestämmer vad du får hjälp med i din sysselsättning?		17		83		0

				Alla		Några		Ingen

		Bryr sig personalen om dig?		92		8		0

				Ja		Ibland		Nej

		Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?		86		14		0

				Alla		Några		Ingen

		Känner du dig trygg med personalen?		82		15		3

				Ja		Ibland		Nej

		Är du rädd för något på din sysselsättning?		8		30		62
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Jag

Jag och personalen tillsammmans

Personalen



		1. Får du bestämma vad som är viktigt för dig?

				Ja		Ibland		Nej

		Daglig verksamhet 2015		61		31		8

		Daglig verksamhet 2016		58		30		12

		Riket daglig verksamhet 2016		73

		Sysselsättning SoL 2015		84		13		3

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning 2016		77

		2. Vem bestämmer vad du får hjälp med?

				Jag		Jag och personalen tillsammans		Personalen

		Daglig verksamhet LSS 2015		20		62		18

		Sysselsättning SoL 2015		17		83

		2. Får du den hjälp som du behöver?

				Ja		Ibland		Nej

		Daglig verksamhet LSS 2016		83		11		6

		Riket daglig verksamhet 2016		83

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning 2016		82

		Bryr sig personalen om dig?

				Alla/Ja		Några/Ibland		Ingen/Nej

		Daglig verksamhet LSS 2015		82		16		2

		Daglig verksamhet LSS 2016		87		5		8

		Riket daglig verksamhet 2016		87

		Sysselsättning SoL 2015		92		8

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket Sysselsättning 2016		90

		Pratar personalen med sig så att du förstår?

				Ja/Alla		Ibland/Några		Nej/Ingen

		Daglig verksamhet LSS 2015		78		19		3

		Daglig verksamhet LSS 2016		75		20		5

		Riket daglig verksamhet 2016		75

		Sysselsättning SoL 2015		86		14

		Sysselsättning SoL 2016		71		29

		Riket sysselsättning 2016		79

		Känner du dig trygg med personalen?

				Alla		Några		Ingen

		Daglig verksamhet LSS 2015		74		23		3

		Daglig verksamhet LSS 2016		81		13		6

		Riket daglig  verksamhet 2016		79

		Sysselsättning SoL 2015		82		15		3

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket daglig sysselsättning 2016		77

		Är du rädd för något på ditt arbete?

				Nej/Aldrig		Ibland		Ja/ofta

		Daglig verksamhet LSS 2015		79		13		8

		Daglig verksamhet LSS 2016		76		18		6

		Riket daglig verksamhet 2016		72

		Sysselsättning SoL 2015		62		30		8

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning SoL		70

		Trivs du på ditt arbete?

				Ja		Ibland		Nej

		Daglig verksamhet LSS 2016		81		15		4

		Riket daglig verksamhet		84

		Sysselsättning SoL 2016		86		14

		Riket sysselsättning SoL 2016		82
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	Brukarundersökning för personer inom socialpsykiatri och LSS 2016
	Det är Sveriges kommuner och landsting som gjort enkäten som består av sju frågor.��Under oktober 2016 besökte verksamhetsutvecklarna på socialförvaltningen verksamheterna inom daglig verksamhet och daglig sysselsättning. Verksamhetsutvecklarna delade ut, bistod med hjälp samt samlade in enkäterna. Personalen var endast med som stöd till de personer som önskade detta. Det är endast de brukare som var på plats under det planerade besöket som bereddes möjlighet att svara. ��Av de som erbjudits att delta i undersökningen har 79 procent inom daglig verksamhet och 100 procent inom daglig sysselsättning valt att svara på enkäten. Totalt är det 91 personer som svarat på enkäten varav 84 inom daglig verksamhet och 7 inom daglig sysselsättning.
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