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INLEDNING 

Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att ta reda på vad ”de vi 

är till för” inom verksamhetsområdena funktionshinder och boendeverksamheten tycker om 

verksamheten. Brukarrevisionsmetoden utgör ett komplement till metoder såsom t.ex. enkäter. 

Brukarrevisionsarbetet ska ses som en del av Göteborgs stads kvalitetsarbete. 

 

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

En hel dag ägnas åt ”platsbesök” då gruppen besöker en verksamhet och ställer frågor till 

brukare och personal om bemötande respektive inflytande/delaktighet. Efter intervjuerna träffas 

teamet för att prata ihop sig om det samlade intrycket av verksamheten. Gruppen gör en 

färgbedömning där verksamheten ges grönt, gult eller rött kort inom olika delområden. Några 

dagar senare träffar brukarrevisionsteamet brukarna och personalen för återföring då teamet 

delar med sig av vad de upplever att verksamheten har för styrkor respektive 

förbättringsområden. Den här rapporten är en sammanfattning av teamets slutsatser. 

Sammanfattning – helhetsbedömning 

Då våren 2020 var en speciell tid på grund av Corona virus, Covid-19 så 

förlitade vi oss helt på telefonintervjuer. Vi gjorde utskick med en förklaring vad 

intervjun handlar om, intresseanmälan och bifogat för frankerat svarskuvert till 

alla boende (54+ personer) i mars månad. Därefter gjordes ett utskick till som en 

påminnelse. Vi fick efter dessa utskick fem intervjuer med boende och tre 

intervjuer med personal. De boende hade tidigare bott på olika sätt; inneboende 

ett antal gånger, bostadsrätt, inom boende verksamheten på annat boende och i 

frivillig organisationsregi. 

 

Om enheten (text hämtad från hemsidan) 

Nordost Tränings och referensboende är en del av Social resursförvaltnings 

enhet BoR (Boende och Referens). Boendet vänder sig till personer som är över 

25 år som inte har en egen bostad och som vill ha boendereferenser. De arbetar 

på uppdrag av socialtjänsten. Boendet eftersträvar en drogfri miljö där personer 

ges stöd och möjlighet att förändra och få en mer stabil livssituation. Målet är att 

de boende ska komma vidare till ett mer självständigt och ändamålsenligt 

boende. Det finns möjlighet att få boendereferenser så att den boende kan söka 

ett kontrakt på en egen lägenhet. Alla som bor får en egen kontaktpersonal. 

Personal använder sig av metoden Motiverande samtal (MI) och 

Återfallsprevention (ÅP), för att ge stöd i att minska missbruk eller förebygga 

återfall i missbruk. De samarbetar med andra myndigheter för att kunna hjälpa i 

olika situationer. Det kan till exempel handla om att den boende har ekonomiska 

skulder, problem att få sysselsättning eller behöver behandling inom vården. 

Tiden här inleds oftast med en träningstid på tre månader. Syftet med 

träningstiden är att vi i personalen ska få en uppfattning om den boendes behov 
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och förmåga att bo i egen lägenhet. Under träningstiden har den boende 

hembesök en till två gånger i veckan. Det finns utrymme för att hjälpa den 

boende med allt som är nytt kring en flytt, möblering, hemförsäkring, 

hyresinbetalning m.m. Om allt fungerar bra under träningstiden påbörjas 

därefter en referenstid och den boende får ett andrahandskontrakt på lägenheten. 

Det innebär att den boende ska klara av de krav som gäller enligt hyreslagen: 

  

- att du ska sköta din lägenhet,  

- betala in hyran i rätt tid  

- inte få några klagomål. 

- Samt att regelbundet träffa din kontaktpersonal för att följa upp boendet  

 

Referenstiden varar minst tolv månader. Om allt fungerar bra så får den boende 

boendereferenser som han eller hon kan använda för att söka bostad på egen 

hand. Socialsekreterare kan också använda referenserna i en remiss till 

Fastighetskontoret vid ansökan om kommunalt hyreskontrakt. Enheten har en 

verksamhetslokal som har öppet en eftermiddag i veckan (viss ändring under 

Covid 19). I lokalen kan de boende låna telefon för att kontakta myndigheter, 

använda dator, läsa tidningen och fika. Under öppettiderna finns alltid personal 

på plats. Det arbetar nio behandlingsassistenter och tillgång till två 

fastighetsskötare och en gruppchef. Enheten har bemannat vardagar: måndag, 

onsdag, torsdag, fredag 08:00-16:30, och tisdag 08:00-19:00. Övrig tid finns 

väktare att tillgå och ronder görs alla nätter. 

 

BEMÖTANDE 

Trivsel 

De (5) uppfattar boendet som bra eller mycket bra, de nämnde lägenheten, att 

det är ett lugnt område och stödet från kontaktperson. Boendet har förändrat 

livet väldigt mycket positivt för tre och inte alls för en. De sa ”jag har börjat 

leva igen”, ”mentalt bra” och ”inte alls”. Alla (5) trivs ”jag har varit hemlös 

många år så detta är kanon”, ”jag är chanslös att få ett boende på något annat 

vis”, och ”stor lägenhet”, ”bra grannar”. De trivs alla (5) med sin 

kontaktperson. Två har träffat bovärden/fastighetsskötaren och två har det inte. 

De två som har kontakt tyckte den fungerade bra. De (5) tycker kontakten med 

socialsekreteraren är bra, men en kommentar fanns, att det byts mycket. 

 

Hänsyn och omtanke 

Alla (5) är nöjda med stödet. Tre tyckte att personal lyssnade bra och de hade 

förtroende för personalen och en menade ”sådär”. En sa ”stödpersonen har 

hjälpt mig ta beslut när jag blivit för stressad”. Detsamma förhållande gällde att 

visa omtanke och känna sig trygg, tre var positiva och en var osäker på 

omtanken och kände sig inte trygg. En som kände sig trygg menade ”ja, för att 
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det bor inga av gamla bekanta i närheten”. Teamet diskuterade frågan om en 

telefonjour kunde öka tryggheten. Alla (5) menade att personalen visade respekt.  

 

Tillgänglighet 

De boende tycker alla att personal är närvarande och tillgängliga ”de har ett 

stort engagemang”, ”de har trevlig ton” och ”de är trevliga”. En person sa 

”för mig är det särskilt viktigt att om jag söker någon så hör personen av sig 

och det funkar alltid”. Hälften, två av fyra hade inte ont av ensamhet, en hade 

ont av ensamheten och en var ensam men menade att denne inte hade ont av det. 

 

Problem och konfliktlösning 

De tycker alla att de har någon att prata med om det uppkommer problem i 

samband med boendet (5). En säger att är man oense med kontaktpersonen så 

ringer man chefen och tre menade att ”det har vi inte varit”. Vi frågade vad man 

gör med sin synpunkt eller förslag om man har ett, en person sa lådan, en visste 

inte, två menar att det fungerar bra i vanliga kontakten och en menade att den 

inte behöver lämna några synpunkter. 

 

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 

Information 

De flesta (4/5) tycker informationen fungerar fint de vet vad som gäller och de 

vet vad de kan be om. En säger ”jag vet inte vad jag kan be om” en annan ”jag 

tycker det fungerar som det ska göra”. När det handlar om regler för boendet 

vet de alla vad som gäller, en säger hyresrättslagen. De vet också vad som gäller 

vid störningar. De boende tycker de får information om kulturella aktiviteter. De 

flesta (4/5) tycker de får information om vart de kan vända sig och hur om de 

behöver läkarvård eller myndighetskontakt. En tycker inte den får denna hjälp. 

Alla menar att boendet fyller och möter förväntningarna. 

 

Forum för påverkan 

De boende vet hur de kan påverka sitt hem med inredning exempelvis. Någon 

menar att ”när jag tar över lägenheten så skulle jag vilja förändra några 

saker”. Vid större frågor hör man av sig till kontaktpersonen och en var inte så 

säker. Vi frågade hur den boende kan få svar på sina synpunkter som ifall något 

inte fungerar riktigt som det ska i lägenheten eller att man vill borra hål för 

något. Två visste inte hur de skulle göra, två nämnde kontaktpersonen och en 

nämnde bovärden. Vi undrade också vilken typ av frågor som man kan vända 

sig till fastighetskontoret för? Eller till bovärden? Eller till kontaktpersonen? Det 

rådde stor osäkerhet kring detta, man visste inte. 

 

Planering 

Vid frågan om man är delaktig i planeringen svarade två personer ja, en nej och 

en visste inte. En tyckte det tog lång tid, allt.  
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Teamet diskuterade erfarenheter från andra intervjuer på andra boenden. Ett 

arbetssätt som uppskattats är när kontaktpersonen lämnar sina 

arbetsanteckningar på bordet när den går så att den boende kan i lugn och ro läsa 

igenom. Dessutom att lämna punkter att tala om nästkommande gång så att även 

den boende kan förbereda sig.  

 

Planeringen med socialtjänst fungerade bra enligt alla. De boende menar att de 

vet hur de ska komma vidare. När vi frågade om planering när det gällde 

boendet sa de; fastighetskontoret nämndes, en sa fastighetsägaren och ytterligare 

två sa Göteborgs stad. Två visste inte. 

 

Aktivitet och sociala relationer 

De boende tycker alla de får stöd till aktiviteter. De flesta menar att kontakt till 

anhöriga fungerar bra (4/5), en tycker inte det. 

 

Arbete och sysselsättning 

En menar att fungerar ok med stödet till arbete, en annan säger att ”ja det är bra 

jag är på arbetsträning” och två är sjukpensionärer. De med sjukpension är 

nöjda med det. Om de behöver hjälp med exempelvis komma i kontakt med 

skuldsanering eller komma till arbete så kan de få det menar de boende. 

 

Nedan fick de boende som intervjuats skatta på en skala 1 -5 om de höll med om 

påståendena nedan (stämmer = 5 stämmer inte = 1). Vi fick ej skattning av alla. 

 

PÅSTÅENDEN Skala 1-5 

Jag har en egen lägenhet. 5 5  

Jag har stöd kring ekonomi. 5 5 5 

Jag har stöd kring sysselsättning. 4 5 5 

Jag har stöd kring utbildning. 4 5 5 

Jag har stöd kring sjukvård 5 5 5 

Jag har flexibelt stöd. 5 5 5 

Kontakt med personal dygnet runt. 5 5  

Jag vet vart jag ska vända mig om jag har problem med boendet. 5 5 5 

Jag vet hur jag ska ta mig mot ett förstahandskontrakt. 5 5 5 

Jag har stöd av bovärden. 5 5 2 

Jag har stöd av min kontaktperson 5 5 5 

Jag trivs med tillvaron just nu. 5 5 5 

Jag tror jag klarar av att nå ett första hands kontrakt. 5 5 5 
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BEMÖTANDE 

Styrkor (+) 

+ De uppfattar boendet som bra eller mycket bra. 

+ Alla trivs. 

+ De trivs alla med sin kontaktperson.  

+ De två som har kontakt tyckte den fungerade bra.  

+ De tycker kontakten med socialsekreteraren är bra. 

+ Alla är nöjda med stödet.  

+ De flesta men inte alla tyckte att personal lyssnade bra och de hade 

förtroende för personalen  

+ De flesta kände sig trygga.  

+ Alla menade att personalen visade respekt. 

+ De boende tycker alla att personal är närvarande och tillgängliga. 

+ Hälften två av fyra hade inte ont av ensamhet. 

+ Alla menar att de har någon att prata med om det uppkommer problem i 

boendet.  

Förbättringsområden (-) 

-  

Frågor (?) 

 Hur kommer det sig att alla inte känner till bovärden/fastighetsskötaren? 

Finns det någon fördel att känna till vem fastighetsskötaren är? 

 Hur kan boendet fånga upp då någon känner brist på tillit och känner sig 

otrygg i sin lägenhet? 

 Någon känner sig ensam hur kan enheten möta upp ensamhet och förhindra 

isolering? 

 Hur kan otrygghet hanteras? 

 De boende hade inte entydigt svar om vad man gör om man är oense med 

kontaktpersonen hur kommer det sig? 
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Färgbedömningar 

 

Trivsel Brukarna trivs bra i bostaden. 

Tillgänglighet Tillgängligheten är ganska bra från personal men 

förbättringsområden finns. 

Stöd och lyssnande Stödet från personalen är ganska bra, men 

förbättringsområden finns.  

Konflikter problem Konflikter och problemsituationer hanteras bra 

Totalbedömning 

bemötande 

Bemötande är ganska bra i bostaden, men 

förbättringsområden finns. 
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DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 

Styrkor (+) 

+ De flesta tycker informationen fungerar. 

+ När det handlar om regler för boendet säger alla att det vet vad som gäller. 

+ De vet också vad som gäller vid störningar.  

+ De boende tycker de får information om kulturella aktiviteter.  

+ De flesta tycker de får information om vart de kan vända sig om de behöver 

läkarvård eller myndighetskontakt.  

+ Alla menar att boendet fyller och möter förväntningarna. 

+ De boende vet hur de kan påverka sitt hem. 

+ Planeringen med socialtjänst fungerade bra enligt alla.  

+ De boende menar att de vet hur de ska komma vidare. 

+ De boende tycker alla de får stöt till aktiviteter.  

+ De flesta menar att kontakt till anhöriga fungerar bra. 

+ De boende menar att fungerar ok med stödet till arbete. 

+ Om de behöver stöd till skuldsanering eller arbete så kan de få det. 

Förbättringsområden (-) 

− En boende vet inte vad den kan be om för stöd, hur tydliggör ni det stöd ni 

kan ge och inte kan ge? 

− Hälften visste inte hur de skulle få svar på frågor som rörde lägenheten. 

− De flesta hade inte klart för sig vilken typ av fråga som var till 

fastighetskontoret, eller till bovärden eller till kontaktpersonen, kan det 

förtydligas? 

− Om de ska vidare i sin planering så vet de inte om det är fastighetskontoret 

eller fastighetsägaren som bestämmer, kan ”gången ” tydliggöras, kanske 

med en processkarta? 

Frågor (?) 

 En boende tycker inte att den får information om vart hen kan vända sig vid  

behov av läkarvård eller myndighetskontakt, hur kan det säkerställas att alla 

vet? 

 Alla kände sig inte delaktiga i den egna planeringen hur kan det förändras? 

 Vad tänker enheten runt telefonjour kväll och natt? 
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 Eftersom inte alla kände sig delaktiga i planeringen kan kontaktmannen 

lämna sina anteckningar för mötet + agenda för nästa möte vid varje besök 

(förslag)? 

 Får man ha någon som sover över? Vet alla svaret på frågan? 

 Får de boende ha husdjur? 

Färgbedömningar 

Information Brukarna får den information de behöver runt 

boendet och samhälle för att kunna leva ett gott liv. 

Forum för påverkan Brukarna ges dåliga möjligheter för att kunna 

påverka den egna situationen såväl som 

verksamheten. 

Aktiviteter, sociala 

kontakter och fritid 

Brukarna har stor möjlighet att påverka sin fritid och 

får tillräckligt stöd att göra det de tycker om att göra. 

Planering Brukarna kan påverka hur de använder sitt stöd i 

boendet.  

Arbete och 

sysselsättning 

Brukarna ges goda möjligheter att vara del av en 

sysselsättning eller komma i arbete. De får 

tillräckligt stöd för att nå arbete eller sysselsättning. 

Totalbedömning 

Inflytande/delaktigh

et 

Brukarna har till en viss del inflytande och är 

ganska delaktiga i boendets verksamhet.  

 

 


