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IINNLLEEDDNNIINNGG  

Brukarrevisionerna som genomförs 2006 är ett försök att se om vi i Göteborgs Stad kan hitta 

nya och bättre sätt att ta reda på vad ”de vi är till för” inom funktionshinder tycker om verk-

samheten.  En brukarrevisionsgrupp består av fyra personer (2 brukare, 1 närstående och 1 

samordnare). Under en dag besöker gruppen en verksamhet inom funktionshinder och ställer 

frågor till brukarna och personalen om inflytande/delaktighet och bemötande. Brukarreviso-

rerna har själva bestämt vilka frågor som är viktiga att ställa. Efter intervjuerna träffas grup-

pen för att diskutera vad de tycker var bra och vad de tycker att verksamheten borde förbättra. 

Gruppen gör också en färgbedömning där verksamheten ges grönt, gult eller rött kort inom 

olika delområden. Några dagar senare träffar brukarrevisionsgruppen brukarna och personalen 

för att samtala om gruppens slutsatser. Samtalet som förs där är kanske den viktigaste delen 

av metoden. Den här rapporten är sammanfattning av vad gruppen drog för slutsatser efter 

intervjudagen och används som underlag för samtalet under rapportdagen.  

Sammanfattning – helhetsbedömning 

Servicegruppen har funnits knappt 2 år. Många av arbetstagarna har varit betydligt kortare tid 

i gruppen. Brukarrevisionsgruppen uppfattar att det på denna tid blivit stor trivsel i service-

gruppen.   

 

I servicegruppen har det arbetats fram rutiner med ”nyckelknippor” och arbetsbeskrivningar 

som verkar mycket genomtänkta. 

 

Arbetstagarna uppskattar den omtanke och det stöd som på detta sätt och i de dagliga kontak-

terna visas dem.  

 

Brukarrevisionsgruppen ser denna omtanke och detta stöd från personalen som en viktig för-

utsättning för att arbeta med nästa steg i utvecklingen av verksamheten. 

 

Det är viktigt att påpeka att de synpunkter som i det följande lämnas på verksamheten huvud-

sakligen avser ett område som är svårt på alla arbetsplatser. Trivs arbetstagarna tycker de ofta 

att förutsättningarna för arbetet är ok och engagerar sig inte därutöver.  

 

Brukarrevisionsgruppen har uppmärksammat att arbetstagarna är osäkra eller inte vet vilka 

påverkansmöjligheter som finns, utöver morgonmötena. Detta utesluter inte att arbetstagarna 

kan påverka men inflytande innebär att veta hur påverkan går till. Eftersom arbetstagarna inte 

har klart för sig formerna för hur påverkan kan ske, är inflytande ett förbättringsområde.  

 

På samma sätt är arbetstagarna inte klara över hur och var utveckling av verksamheten beslu-

tas. På vilka möten sker detta eller i vilka former. Och om arbetstagarna inte är deltagare i 

sådana möten – hur sker återrapportering till arbetstagarna? Sker all återrapportering? Hur kan 

de reagera och ha synpunkter? Hur vet arbetstagarna detta? På grund av att arbetstagarna inte 

är helt klara över dessa synpunkter blir också delaktighet ett förbättringsområde.   

 

Med tanke på den goda relation som finns mellan personal och arbetstagare i servicegruppen 

är brukarrevisionsgruppen övertygad om att det fortsatta arbetet kommer att innebära intres-

santa lösningar inom de nämnda förbättringsområdena. 
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IINNFFLLYYTTAANNDDEE//DDEELLAAKKTTIIGGHHEETT  

Styrkor (+) 

+ Arbetstagarna har möjlighet att växla mellan arbetsuppgifterna 

+ Arbetstagarna kan planera arbetstiderna 

+ Systemet att dela upp arbetsuppgifterna är bra 

Förbättringsområden (-) 

- En av arbetstagarna önskade nya uppgifter 

- Det saknas tydlighet om vilka möten som finns och syftet med dem. 

- Habiliteringsmöten en gång om året är för sällan kan t ex kompletteras med utvecklingssam-

tal mellan personal och arbetstagare eftersom det är olika hur lätt arbetstagare har att tala för 

sig.  

Frågor (?) 

? (Ev -) Är det personalens bild eller deltagarnas bild att det inte ska vara fler arbetsuppgifter. 

Med få uppgifter blir en tråkig uppgift som kompost en stor del av arbetet.   

? Får arbetstagarna fullständig information när arbetsplatsträffar saknas. 

Färgbedömningar 

 

Arbetsuppgifter Brukarna har ganska stort inflytande över sina arbetsuppgifter 

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

Möten och planering Brukarna är inte delaktiga i möten och planering 

Rast lunch och fika Brukarna får var med och bestämma vilken mat de skall äta. 

Totalbedömning in-

flytande/delaktighet 

Brukarna har till en del inflytande och är delaktiga 

i den dagliga verksamheten. 
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BBEEMMÖÖTTAANNDDEE  

Styrkor  (+) 

+ Alla arbetstagarna uttryckte trivsel med både arbetstagarna och personalen.  

+ Fredagsavslutningarna med musik och film uppskattades.  

+ Alla arbetstagarna tyckte de fick stöd och omtanke från personalen 

+ Skulle problem och konflikter uppstå trodde ingen att det skulle bli problem att lösa kon-

flikterna  

Förbättringsområden (-) 

- Matalternativen vid beställning är få 

Frågor (?) 

? Hur ser miljön ut i lokalen?    

? Har arbetstagarna haft möjlighet att utforma lokalen 

? (ev -)Finns möjlighet att använda dator på rasten och/eller spela spel tillsammans? 

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 bra på den dagliga verksamheten. 

 

 


