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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 

Om Änggårdens ungdomsboende och BIA 

Änggårdens och BIA ungdomsboende vänder sig till unga vuxna mellan 18-25 år som har 

psykiska eller sociala svårigheter. På boendet arbetar 11 behandlingsassistenter och det finns 

53 lägenheter. Man skall ha varit fri från droger under fyra månader för att få flytta in. 

Ungdomarna får en egen lägenhet och en eller två kontaktpersonal som de träffar regelbundet. 

Tiden är uppdelad dels på träningsperiod och dels på referensperiod. En skillnad mellan 

boendena, förutom att de ligger i åtskilda delar av Göteborg är att behandlingsassistenterna på 

Änggården arbetar till 21.00 samt helger vilket inte är fallet på BIA där man arbetar dagtid 

förutom två vardagar till 18.00. 

 

Bemötande 

De boende trivs med sina boenden och med personal, som ungdomarna beskrev som  

”hjärtliga” och ”jättevälkomnande”. De boende uppfattar att personalen är intresserad av dem 

som individer, vem man är och om det liv man levt tidigare. ”Personalen är underbar och det är 

fina samtal”. ”Man kan prata om vad som helst” menar en boende. En annan säger ”De pratar 

på ett fint sätt och tar hänsyn till vad jag har gått igenom”. Någon säger som förslag till 

förbättring att ”jag skulle vilja ha mer läxhjälp” och någon menar att personalen har för mycket 

att göra och inte alltid hinner möta behoven. Ibland på kvällarna är kontorsdörren låst och 

ringklockan sönder, så då får man inte tag i dem. De boende uppskattar att bli behandlade som 

vuxna och med respekt. ”De pratade på ett fint sätt om störningen och förklarade att man måste 

ta hänsyn” sa en boende. 

 

De boende tycker att personalen pushar på lagom mycket ”Det känns som en familj det är öppna 

samtal”. De flesta tycker de får det stöd de behöver i lägenheten. 

 

När det gäller samtal tycker de flesta att de får lättnad och stöd i samtalen med personal. ”De 

kommer ihåg vad vi har pratat om” säger en boende. Någon önskar däremot att få samtalsstöd 

utifrån ”jag vet inte vart jag skall vända mig”. Det är viktigt att alla boende vet om alternativa 

sätt att få exempelvis samtalsstöd. De flesta visste vart de skulle vända sig vid konflikt; Annan 
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personal, chef eller socialsekreterare. Det fanns någon som inte visste ”vart jag skall vända mig 

högre upp” det vill säga om det var oenighet med kontaktpersonen. Det är även här viktigt att 

alla vet alternativa vägar och personer. 

 

Delaktighet 

De som intervjuades kände alla igen den skriftliga informationen, det fungerar menade de. 

Någon ställde sig frågande och negativ till nolltolerans på boendet kring alkohol. 

 

När det gäller delaktighet i samhället och då, information om saker att göra saknade flera det 

stödet. ”Jag vill gärna ha information om vad som händer i Göteborg, gratis saker” sa en. En 

annan sa ”Jag vill ha kontakt med andra svenska ungdomar, det blir lättare då att lära sig 

språket”. De boende tycker att de får tillräcklig information runt hur de kan vända sig till 

exempelvis läkarvård och myndighetskontakter. Ungdomarna tycker boendet möter deras 

förväntningar ”Bättre än förväntat” och ”jag fick mer hjälp än jag väntat om jag inte hade 

kommit hit tror jag att jag hade varit ”där nere”. 

 

De boende tycker personal är bra på att fråga hur man vill ha det. Kontaktpersonal tar emot 

förslag men de boende är osäkra på hur det ”tas vidare”. Kanske förslagslådan säger någon. På 

frågan om de har fått information om synpunktshanteringen nämner de sin kontaktperson som 

den som tar emot synpunkter och återkopplar. Om det är något som inte kontaktpersonalen kan 

ordna så är de osäkra på vad som händer med synpunkten.  

Personal ser behov av system för återkoppling och funderar på husmöten och hur detta skulle 

kunna genomföras. Frågan är alltså redan väckt och det är viktigt att man hittar bra former för 

synpunkter och återkoppling, för att främja delaktighet. 

 

När det gäller fritid är det några som önskar hjälp att få kontakt med svenska ungdomar. Man 

uppfattar inte ha fått någon information och stöd till det. Flera uppfattar sitt boende som ett 

vanligt hem och det är positivt att kunna ta hem kompisar. Vår uppfattning är att de flesta av 

ungdomarna är nöjda med sin fritid och förväntar sig inte någon särskild hjälp från personalen 

i den frågan. Dock finns det några som har ett stort behov av att finns en meningsfull fritid inte 

minst i integrationshänseende, och önskar hjälp av personalen med detta.  

 

De flesta är nöjda med sin egen planering tillsammans med kontaktpersonalen och de vet hur 

planen ser ut. Däremot fanns osäkerhet och oro runt hur länge man kan bo kvar och vad som är 

steg-för-steg mot eget boende. Det är en onödig oro tror vi som behöver arbetas bort. 

 

De boende uppskattar mycket hjälp med CV och mot arbetspraktik, detta ”förstår de bra”. De 

uppskattar hjälp att ringa viktiga samtal. Den hjälp de boende vill ha är att; 

 

• Visa utbud 

• Förklara för mig 

• Söka information 

• Hålla tiderna 

 

Diskussionsfrågor 

Vi har fått till oss tveksamheter kring vad som förväntas när det gäller att söka boende på egen 

hand. Någon har hört att socialtjänst kräver att man skall söka allt, andrahands boende, 

inneboende ja allt man kan hitta. Vad är det som gäller? Vem bestämmer detta? 
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Vi frågade om regler. Känner de boende till vad som gäller runt varningar, exempelvis när 

kan man bli uppsagd?  Vi har inte uppfattat inte vara oro kring det bland de intervjuade vi 

undrar om det finns något regelverk? 
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BEMÖTANDE 

Styrkor  (+) 

 De boende trivs i lägenheten och med personalen 

 De boende uppskattar samtalen 

 De boende tycker de behandlas med respekt 

 Personalen är tillgänglig 

 De boende har stort förtroende för personalen 

 De boende beskriver att personalen samtalar hänsynsfullt 

 Personalen pushar på lagom mycket 

 De boende tycker de får tillräckligt stöd i lägenheten med boendet 

Förbättringsområden (-) 

 Någon önskar mer läxhjälp, hur kan det säkerställas att alla får det stöd i skolan som de 

behöver? 

Frågor (?) 

 Hur arbetar enheten med fastighetsägarna för att fräscha upp exempelvis 

trappuppgångar? 

 Det fanns boende som inte visste vart de skulle vända sig för externt samtalsstöd .  

 Är det möjligt att få hjälp med det? 

 Det fanns boende som inte visste vem de skulle prata med om det var konflikt med 

personal exempelvis kontaktperson, hur kan det förtydligas? 

 Personal ser behov av system för återkoppling och funderar å husmöten. Kan det 

genomföras på något sätt? 

Färgbedömningar 

Trivsel Brukarna trivs bra i bostaden. 

Hänsyn, omtanke 

och lyssnande 

Personalen ger ett gott stöd. De lyssnar och pratar med 

brukarna på ett bra sätt. 

Tillgänglighet Personalen är tillgänglig på olika sätt utifrån behov. 

Problem- och 

konfliktlösning 

Konflikter och problemsituationer hanteras ganska bra 

Totalbedömning 

bemötande 

Bemötande är bra i bostaden. 
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DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 

Styrkor  (+) 

 Den skriftliga informationen igenkänns och uppskattas 

 Förväntningarna har mötts och boendet är över förväntan för flera 

 Några har fått information om synpunktshantering 

 De flesta nämner sin kontaktperson som viktig för återkoppling 

 De flesta är nöjda med sin fritid 

 Ungdomarna tycker att den egna planeringen fungerar bra 

 Ungdomar vet hur planen ser ut 

 Ungdomarna får god hjälp att skriva CV och söka arbetspraktik 

 De boende får hjälp att ringa viktiga telefonsamtal 

 De boende tycker personal förstår behov av sysselsättning 

 De boende är tydliga med vad de behöver för stöd 

Förbättringsområden (-) 

 Någon boende är negativ till nolltolerans mot alkohol 

 Flera boende vill ha mer information som saker att göra i Göteborg 

 Någon vill söka sammanhang för att träffa mer svenska ungdomar 

 Förväntningar och konsekvenser behöver klargöras runt vägen mot eget boende 

(Boplatsinskrivning) 

 Regler runt hur länge man kan bo kvar i ungdomsboendet behöver tydliggöras 

 Det finns oro över att behöva flytta som behövs pratas om 

Frågor (?) 

 Vi undrar i hur hög utsträckning personalen förväntas stödja de boende ut i föreningsliv 

in i sammanhang där andra jämnåriga finns? 

 Kan det vara en idé att utbyta kunskap med verksamhet som stödjer ensamkommande 

flyktingbarn?  
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Färgbedömningar 

Information Brukarna får den information de behöver runt boendet 

och samhälle för att kunna leva ett gott liv. 

Forum för 

påverkan 

Brukarna ges goda möjligheter för att kunna påverka 

den egna situationen såväl som verksamheten. 

Aktiviteter, sociala 

kontakter och 

fritid 

Brukarna har ganska bra möjligheter att komma till 

social gemenskap. De får inte tillräckligt stöd att 

engagera sig i olika sammanhang för den egna 

utvecklingen. 

Planering Brukarna har stor möjlighet att 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/delaktig

het 

Brukarna har stort inflytande och är delaktiga i 

hur boendet utformas.  

 

 


