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INLEDNING 

Om brukarrevision 

Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på 

vad ”de vi är till för” tycker om verksamheten. Revisionen kan ses som ett kom-

plement till andra metoder som enkäter. Arbetet är en del av Göteborgs stads kva-

litetsarbete. 

 

Ett brukarrevisionsteam består av fyra personer (två brukare, en närstående och 

en samordnare). En hel dag ägnas åt ”platsbesök” då gruppen ställer frågor till 

brukare och personal om inflytande/delaktighet respektive bemötande. Efter in-

tervjuerna träffas teamet för att prata ihop sig om intrycken. Gruppen gör en färg-

bedömning där verksamheten ges grönt, gult eller rött kort inom olika områden. 

Några dagar senare träffar brukarrevisionsteamet brukarna och personalen för 

återföring då teamet delar med sig av resultatet. Denna rapport är resultatet. 

Sammanfattning – helhetsbedömning 

Om Bergums gård 

Teamet besökte Bergums gård vid två tillfällen innan vi gjorde intervjuer. Första 

tillfället var på personalens arbetsplatsträff (APT) och därefter på respektive 

grupps planerings/veckomöte på en onsdag. På gården arbetar man antingen i 

köks-, fixar- eller djurgruppen. Alla grupper har morgonmöten samt ett veck-

omöte. Ingen grupp har egen budget utan den är gemensam. Under dagen fick vi 

sju intervjuer med arbetstagare och två med personal. 

 

Fixargruppen 

De är två handledare och fyra arbetstagare. Arbetstagare har arbetat från ett halvår 

till 10 år. Arbetsuppgifter är att röja i skogen, stapla ved, laga stängsel. 

 

Djurgruppen 

I djurgruppen är det fem arbetstagare på heltid och två personer 1-2 dagar/veckan. 

De har 

Kor 4 st (ute och inne)  katter 2 st 

Tjur 1   getter 2 st 

Kalvar 2 st   kyckling höns tuppar 

Kaniner 2 st  ankor 5 mysk och 1 annan ras 

Får 28 tackor + baggar + lamm 

Arbetsuppgifter är skötsel av djuren. De har morgonmöte då de går igenom dagen 

och fördelar sins emellan vem som ska sköta 1/kossor 2/höns kaniner (förmiddag 

kan göras med tillsyn självständigt) eller 3/kor+får ute mata. Handledare försöker 
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få dem att variera sig. Det behövs minst tre heltider annars blir det för tungt. En 

handledare/personal är alltid i ladan och en ute. 

 

Program och studiebesök 

En egen enhet. Inga arbetstagare är inplanerade 1-2 har engagerat sig för de vill 

av arbetstagarna. Det är skolklasser förskoleklasser som kommer för undervisning 

i ull, djur, mjölk och lin. 

 

Köksgruppen  

Det finns sex deltagare; tre i matlagning 2-3 dukar + städar. Två har jobbat sedan 

1993 och 2004 och en person i sex år. En deltagare gör dagsplaneringen. De gör 

cirka 15 portioner. 1 gång/veckan kommer en daglig verksamhet för att äta. Hand-

ledare är 1-2 i köket. 

Arbetsuppgifter är att göra lunch till Bergums gård, konferenser (heldagspaket 

och de ska servas), kafé till allmänhet (kaffe då och då+ kakbuffé torsdagar varan-

nan torsdag) städ och tvätt. Personal gör inköp. Meny föreslås på onsdagsmöte 

och till fredag. Fredagar har de olika teman som visar sig i maträtter teman är 

länder. 

 

Bemötande 
Trivsel 

Alla som vi intervjuade menar att de trivs. De trivs också med sina handledare 

och beskriver att de är olika individer och betyder olika för arbetstagare någon är 

bra på att förklara och någon är omhändertagande. De trivs med sina arbetskam-

rater. Det är ingen som uppfattar att man är dum mot någon. Arbetstagarna upp-

fattar att de har någon att prata med om de känner att de har behov. 

 

Stöd 

Alla arbetstagare förutom en tycker de får stöd när de behöver, en var osäker 

”ibland ibland inte” var svaret. De känner att de får förtroende att personal litar 

på att de kan. De flesta tycker handledare har tid att lyssna och prata med något 

undantag. Arbetstagarna uppfattar inte att de ”pratas över huvudet” det vill säga 

att man borde vara med i samtalet men utesluts. Personal ringer om man inte hört 

av sig och det är bra. 

 

Rast lunch och fika 

Arbetstagarna tycker de får tillräckligt med rast och kan ta rast när de behöver. 

”Jag säger till om jag känner mig trött och det fungerar bra” säger en. Däremot 

tyckte hälften av de intervjuade att det var för högljutt och stimmigt på rasten. Inte 

alltid men tillräckligt ofta för att det ska vara besvärande och inte rofyllt.  De 

nämner att det finns en önskelista där man kan önska luncher det är bra. Någon 

önskar att få reda på kommande veckomenyn tidigare än fredagen innan. 
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Konfliktlösning 

Arbetstagarna uppfattar inte att det finns några pågående konflikter. Det är sällan. 

Om det blir något säger hälften att ”vi pratar och reder ut” någon säger ” jag går 

därifrån”. 

 

Delaktighet 

Arbetsuppgifter 

Hälften tycker att de kan styra och bestämma sina arbetsuppgifter. De andra tycker 

lite olika allt från kompromisser till att inte komma till tals. ”Detta kan bli bättre 

det är de som låter mest som får bäst uppgifter” och ”någon gång emellanåt be-

stämmer personalen” och ”ja, ibland får man kompromissa”. 

 

Alla förutom en är nöjda med sina arbetsuppgifter någon vill ha mer anpassat. De 

är alla nöjda med att ibland arbeta själv ibland i grupp och att ha möjlighet till det. 

De tycker alla att de får lära sig nya arbetsuppgifter. De är osäkra på om de kan 

och får ta emot studiebesök det kan förtydligas. 

 

Teamet undrar om arbetstagare kan involveras mer tydligt i exempelvis budget-

planering, meny sättning, beställning av varor. Kan det vara en fördel för arbets-

tagare? 

 

Arbetsplats 

Alla uppfattar att de valt Bergums gård aktivt. De tycker de fått pröva på olika 

arbetsplatser tidigare.  Det finns omklädningsrum som uppfattas trånga och ofrä-

scha. Det kan behöva pratas om vikten av att inte lukta svett för arbetsmiljön och 

arbetskamraternas skull. Vi fick inte grepp om ifall det finns behov av vilorum 

men vi uppfattade att möjligheten inte fanns. 

 

Möten och planering 

Arbetstagare är nöjda med den dagliga planeringen dag för dag. Någon tycker att 

den som hörs mest får bestämma det kan behöva ses över. Arbetstagare nämner 

alla möten som: 

 

• Eget planeringsmöte/genomförandeplan 

• Morgonmöte 

• Veckomöte 

• Stormöte 

• Brukarrådsmöte 

 

Eftersom det är många möten kan det behöva tydliggöras vilka frågor som tas upp 

på respektive möte, vad som hör hemma var. Kanske visuellt? Ha exempel på 

punkter…? De har morgonmöten och ibland krockar dessa möten med andra mö-

ten då de kommer in och det blir störigt och rörigt. Det kan behöva ses över. 
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Personal sköter ekonomi. Inköp stämmer inte med menyn och dess ingredienser 

detta kan behöva planeras/koordineras bättre. 

 

Alla utom en tycker de kan säga vad de tycker. Om man inte kan säga vad man 

tycker i grupp önskas enskilda samtal. 

 

Genomförandeplansmöten verkar ibland ha genomförts med enbart en handle-

dare/personal, är det så? Teamet undrar om inte LSS handläggare skall vara med? 

stödpedagog? 

 

Teamet rekommenderar att alla får utskrivet sin plan eftersom nästen ingen hade 

någon sådan utskrift att titta på då vi frågade. En person sa ”jag har en kopia”. 

 

Vi frågade om man får den information man behöver och vi fick lite olika svar; 

”ibland är informationen bristande”, och fyra sa att de får det de behöver. När vi 

visade en arbetsuppgift (hur man sköter kaninerna med 6-8 olika steg) på två olika 

sätt; dels med enbart text och dels med bildstöd + text  då tyckte hälften att enbart 

text räckte och hälften ville ha bild+text. 

 

En annan sak teamet funderar över är kompetensbehov. Är det så att arbetstagare 

erbjuds tillräckligt med utbildning för att kunna vara delaktiga? Vi tänker på hy-

gienregler i kök, inköpsrutiner, bokföring, djurvård, att hålla i möten (förenings-

kunskap). 

 

Teamets funderingar 

Vi tror att personalgruppen behöver diskutera sin roll och sina arbetsuppgifter. 

Kanske kan man se det som en spännvidd mellan pedagogik och yrkeskunskap. 

Och även att de som arbetar har olika pedagogisk bakgrund och olika yrkeserfa-

renheter. Hur kan det tas tillvara? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1          2      3 

Var finns ni? Var ”placerar” ni er 1, 2 eller 3? Vad är önskvärt? 

 

 

 

 

 

 

Yrkeskunskap        Pedagogik 
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Vid återföringen 

Vid återföringen presenterades rapporten och diskuterades. Det var ett finst samtal 

och god uppslutning. Frågor, som var svåra att lösa togs upp och vi tyckte hela 

mötet präglades av öppenhet. Översikten nedan användes vid mötet: 
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BEMÖTANDE 

Styrkor  (+) 

+ Arbetstagarna trivs 

+ De trivs med sina handledare / personal 

+ De trivs med sina kollegor 

+ Majoritet uppfattar att de får ett bra stöd 

+ Majoritet tycker handledare lyssnar och tar sig tid 

+ Bra att personal ringer om man inte kommer 

+ Antal raster och att kunna ta rast fungerar 

+ Konfliktlösning fungerar 

 

Förbättringsområden (-) 

− Det är för stimmigt och högljutt på många raster 

Frågor (?) 

 Hur kan ni fånga upp om arbetstagarna har behov av stöd de inte får? 

 Går det att få reda på menyn för kommande vecka tidigare? Ha ett annat 

system? 

Färgbedömningar 

Trivsel Trivsel med personal och arbetskamrater är bra. 

Stöd och omtanke Personalen tar sig tid att lyssna och prata med 

brukarna. Personal visar stor omtanke och ger bra 

stöd.  

Rast lunch fika Brukarna tycker att bemötandet vid fika, lunch 

och raster är ganska bra, men förbättringsförslag 

finns.  

Konflikter – problemsi-

tuationer 

Konflikter och problemsituationer hanteras bra 

Totalbedömning  

Bemötande 

Bemötande är ganska bra på den dagliga verk-

samheten. 
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INFLYTANDE /DELAKTIGHET 

Styrkor (+) 

+ Arbetstagare tycker om att kunna välja att jobba själv eller i grupp. 

+ De tycker om att få nya arbetsuppgifter vilket de får. 

+ Arbetstagare säger att de aktivt valt Bergums gård. 

Förbättringsområden (-) 

− Involvera arbetstagare i hela processen exempelvis planering av inköp, 

budget med mera 

− Får arbetstagare den utbildning de kan behöva? 

− Att komma överens om vilken kompetens är önskvärd för handledare? 

− Ha en fast vikariepool. 

Frågor (?) 

 Hur kan ni försäkra er om att alla kommer till tals? Når det gäller att välja 

arbetsuppgifter. 

 Någon vill ha mer anpassade arbetsuppgifter hur tar ni reda på dessa beho-

ven? 

 Vad har ni på gården för regler runt att ta studiebesök? Vem får göra det 

och hur förbereds man på att ta emot besök? 

 Eftersom arbetet är fysiskt är det viktigt att sköta sin hygien? Hur pratar ni 

om det? 

 Omklädningsrum uppfattas trånga.  

 Det är bra om handledare kan varandras arbete vid sjukdom, hur kan det 

går till, rotera? 

 Vad skulle det innebära om varje enhet har en egen budget? 
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Färgbedömningar 

Arbetsuppgifter Brukarna har ganska stort inflytande över sina arbets-

uppgifter 

Arbetsplats Brukarna kan till en del påverka var och när de vill 

jobba. 

Möten och plane-

ring 

Brukarna är ibland delaktiga i möten och planering. 

Totalbedömning 

inflytande/delak-

tighet 

Brukarna har till en del inflytande är delaktiga i 

den dagliga verksamheten. 

 

 

 


