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INLEDNING 

Brukarrevisioner är ett sätt att ta reda på vad ”de vi är till för” inom 

funktionshinder tycker om verksamheten.  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. Brukarrevisorerna har 

själva bestämt vilka frågor som är viktiga att ställa. Efter intervjuerna träffas 

gruppen 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 

 

Daglig verksamhet i Kärra-Rödbo består av flera grupper. Brukarrevisionen har 

gjorts i Trägruppen och Kärragruppen. I Trägruppen gjordes tre intervjuer med 

brukare och en med personal. I Kärragruppen intervjuades en brukare och en 

personal som också svarar för Klarebergsgruppen. 

 

Brukarrevisionsgruppen ser en daglig verksamhet där arbetstagarna trivs med 

sina arbetsuppgifter, arbetskamraterna och personalen. Både arbetstagare och 

personal säger att personalen har tid att lyssna på och prata med arbetstagarna. 

Arbetstagarna upplever att de får det stöd och den hjälp de behöver, det är bara 

att säga till så får man hjälp.  

 

I Trägruppen är det stort fokus på gruppen och de aktiviteter som erbjuds i 

daglig verksamhet. Den enskilde arbetstagarens behov av meningsfulla 

arbetsuppgifter kan komma i andra hand. Har arbetstagaren till exempel inget att 

göra kan arbetstagare uppmanas till egna aktiviteter som att måla, läsa eller 

arbeta vid datorn.  

 

Lagen talar om att daglig verksamhet ska bidra till den personliga utvecklingen 

och främja delaktighet i samhället. Vi saknar en tydlig struktur i Trägruppen. Vi 

uppfattar en hög omhändertagandenivå vilket gör att det blir otydligt för oss vad 

den enskilde arbetstagaren själv kan välja. Vi har också svårt att bedöma om den 

enskilde arbetstagarens intressen och färdigheter tas tillvara på ett sätt som 

bidrar till personlig utveckling.  
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För brukarrevisionsgruppen är det inte tydligt vilken verksamhetsidé daglig 

verksamhet har, vilket syftet är och vad som tillhandahålls. Är syftet social 

samvaro på grund av att arbetstagarna också har annat arbete/sysselsättning? 

Hur sätts den enskilde brukaren i centrum.  

 

I Kärragruppen ser revisionsgruppen en tydligare struktur med till exempel 

samling varje morgon för genomgång av dagens uppgifter.  
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BEMÖTANDE 

Styrkor (+) 

+ Trägruppen och Kärragruppen är arbetsplatser där alla trivs 

+ Brukarna upplever att personalen lyssnar på dem och respekterar dem 

+ Brukarna säger att de får den hjälp och det stöd de behöver 

Förbättringsområden (-) 

- Stort fokus på gruppen och utifrån gruppens aktiviteter, den enskilde 

arbetstagarens behov kan komma i andra hand 

-  

Frågor (?) 

? Hur uppmuntrar och stöttar ni arbetstagarna i att göra aktiviteter med varandra, 

utan personal 

? Är det bra att det inte förekommer bråk och konflikter 

?  

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 

mycket stöd 

Rast lunch fika Brukarna tycker att bemötandet vid fika, lunch och 

raster är ganska bra, men förbättringsförslag finns 

Konflikter - 

problemsituationer 

Konflikter och problemsituationer hanteras ganska 

bra 

Totalbedömning 

bemötande 

Bemötandet är ganska bra på den dagliga 

verksamheten 
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INFLYTANDE/DELAKTIGHET 

Styrkor  (+) 

+ Flertalet är nöjda med sina arbetsuppgifter 

+ Arbetstagare är alltid med när man handlar mat 

+ Individuell uppföljning sker två gånger per år, regelbundet 

Förbättringsområden (-) 

- Det är otydligt hur arbetstagarna kan välja/påverka till exempel 

arbetsuppgifter, arbetstider och mat 

- Trägruppen verkar sakna en tydlig arbetsstruktur för dagen och veckan, 

struktur verkar endast finnas i gemensam fika och måltider 

- Trägruppen saknar en tydlig tanke med det som görs i den dagliga 

verksamheten. Vi uppfattar att arbetsuppgifterna är mer hobby än arbete 

- Ett forum där arbetstagarna är med och påverkar verksamheten, ger synpunkter 

och förslag på vad som ska göras, planering osv saknas i vardagen 

Frågor (?) 

? Vem väljer ”mina” arbetsuppgifter och vilka valmöjligheter har arbetstagaren 

(brukaren) 

? Om jag inte säger till att jag behöver hjälp får jag någon hjälp då 

? Hur aktiverar jag mig när jag har gjort klart min arbetsuppgift 

Färgbedömningar 

Arbetsuppgifter  Brukarna har stort inflytande över sina arbetsuppgifter 

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

jobba 

Möten och planering Brukarna är ibland delaktiga i möten och planering 

Rast lunch fika Brukarna har till en del möjlighet att bestämma vilken 

mat de skall äta 

Totalbedömning 

inflytande och 

delaktighet 

Brukarna har till en del inflytande och är delaktiga i 

den dagliga verksamheten 
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