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Inledning 
Trålen® är ett utvärderingssystem för återkommande uppföljning och utvärdering av verksamhet 
vid HVB-hem och stödboenden för ensamkommande barn och ungdomar. Utvärderingssystemet 
har utvecklats av Anders Hanberger, Umeå universitet, i nära samarbete med Annica Damm och 
Åsa Boman, KFUM i Umeå, samt Mehdi Ghazinour, Umeå universitet. Personalen vid KFUM-
Fenix1 i Umeå har också medverkat i arbetet. Utvecklingsarbetet har pågått under 2013 och 
början av 2014 och genomförts inom ramen för forskningsprojektet ”Hur fungerar samhällets 
insatser för ensamkommande flyktingungdomar? Om ensamkommande flyktingungdomars 
introduktion och etablering i Umeå”. Projektet har finansierats av Europeiska Flyktingfonden. 
 
Innehållet i Trålen har utgått från behovet av kontinuerlig uppföljning och utvärdering av 
verksamheten vid KFUM-Fenix i Umeå. Utvärderingssystemet ska kunna användas av andra 
boendeverksamheter för ensamkommande, men kan då behöva anpassas till den aktuella 
verksamheten. Trålen består av fyra delar som tillsammans bildar en helhet som ska ge 
verksamhetsledning och personal överblick över hur verksamheten fungerar och utvecklas. Den 
ska hjälpa till att upptäcka brister och identifiera utvecklingsbehov, samt bidra till att utveckla och 
upprätthålla god kvalitet i boendeverksamheten.  
 
I rapporten ges först en kort sammanfattning av utvecklingsarbetet. Därefter presenteras 
utvärderingssystemets olika delar. I det efterföljande avsnittet sammanfattas synpunkter och 
reflektioner kring Trålen som framkommit vid tre dialogmöten med Fenix personal och verksam-
hetsledning. Rapporten avslutas med information om vad som gäller för användning av Trålen.  
 
Rapporten har författats av Anders Hanberger, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 
och Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universitet.  
 
 
 
 
Om du har frågor om utvärderingssystemet kontakta:  
Anders Hanberger anders.hanberger@edusci.umu.se eller 
Mehdi Ghazinour Mehdi.Ghazinour@socw.umu.se 
 
 

 

  

                                                 
1 Fenix är ett HVB-hem och stödboende för ensamkommande ungdomar i Umeå. 

mailto:anders.hanberger@edusci.umu.se
mailto:Mehdi.Ghazinour@socw.umu.se
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Utvecklingsarbetet 
Att utveckla ett system för uppföljnings och utvärdering av boendeverksamhet för ensam-

kommande barn och ungdomar har ingått som en del i forsknings- och utvecklingsprojektet ”Hur 

fungerar samhällets insatser för ensamkommande flyktingungdomar? Om ensamkommande 

flyktingungdomars introduktion och etablering i Umeå”. Initiativet kommer från KFUM i Umeå, 

en av samarbetspartnerna i forskningsprojektet, som upplevt ett behov av att utveckla ett samlat 

system för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamheten vid Fenix.  

Utvecklingsarbetet inleddes i början av 2013 med dialogmöten där Annica Damm, Åsa Boman, 

KFUM Umeå och Anders Hanberger, Umeå universitet, diskuterade verksamhetens innehåll, 

interna och externa krav på KFUM-Fenix, samt vad utvärderingssystemet skulle behöva lösa och 

hantera. I förutsättningarna ingick Socialstyrelsens och Inspektionen för vård och omsorgs krav 

på HVB-hem (bl.a. dokumentation, uppföljning, kvalitetssäkring) och socialtjänsten krav på 

HVB-hem för ensamkommande, samt KFUMs egna intentioner med verksamheten. Ett första 

förslag på ett utvärderingssystem presenterades våren 2013. Förslaget har steg för steg utvecklats 

till det utvärderingssystem som beskrivs i rapporten. Ett noggrant arbete har genomförts för att 

utveckla checklistor anpassade till Fenix verksamhet, för att följa upp det som är relevant, och för 

att ge struktur till, integrera och komplettera Trålen med de checklistor som används idag.  

 
Under utvecklingsarbetet diskuterades behovet av återkommande information om hur ungdomar 

uppfattar och bedömer att verksamheten fungerar. Enkäter till ungdomar bedömdes vara ett 

effektivt och lämpligt sätt att samla in sådan information. Diskussioner fördes på detaljnivå kring 

vilka frågor som bör ställas, frågeformuleringar och när enkäter lämpligast ska skickas ut. Det 

framkom ett behov av att kontinuerligt få veta hur ungdomar som befinner sig i HVB-hem 

upplever miljön, mentorer/kontaktpersoner, kamrater mm., hur ungdomar i träningslägenheter 

upplever att bo i lägenhet och vilka erfarenheter de har av HVB-hemmet när de fått distans till 

kollektivboendet. Det fanns också behov av att få veta hur ungdomar som lämnat systemet ser på 

boendeverksamheten i efterhand. Vidare diskuterades behovet av att översätta enkäterna till 

ungdomarnas modersmål. Mot den bakgrunden bestämdes att tre olika enkäter riktade till 

ungdomarna skulle utvecklas och testas och att den första skulle översättas till persiska. Ett 

elektroniskt utvärderingsverktyg har använts för att enkelt kunna arkivera och efterhand kunna 

göra jämförelser över tid. Hittills har testversioner av enkät 1 och 2, men inte av enkät 3, testats 

på ungdomarna. Den första enkäten ska besvaras efter ett halvår, för att ungdomarna ska hinna 

finna sig tillrätta och ha en rimlig chans att kunna uttala sig, och den andra efter cirka ett år. 

Behovet av personalenkät och vilka frågor som skulle behöva ställas diskuterades också. Även här 

kom man fram till att ett elektroniskt enkätverktyg skulle vara lämpligt att använda. Fenix 

personal fick lämna synpunkter på en första uppsättning frågor vilka därefter anpassades och 

testades i form av en elektronisk provenkät. Därefter reviderades frågorna något och personalen 

uppmanades att fylla i en andra testversion av enkäten. Enkäten ska besvaras en gång per år.  

Från slutet av 2013 och början av 2014 har också Fenix personal och Mehdi Ghazinour mer 

aktivt medverkat i utvecklingsarbete. Forskarna har träffat Fenix personal i några dialogmöten där 

Trålens olika delar diskuterats och finjusterats. Personalen har också på prov använt checklistor 

under sex månader (från september -13 till februari -14), samt bidragit med synpunkter och 

tankar om vad som behöver förtydligas i checklistor och enkätfrågor. 
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Trålen 
 

Utvärderingssystemet består av fyra delar: 

I. Checklistor för insatser för ungdomar 

II. Enkät till ungdomar 

III. Enkät till personal 

IV. Verksamhetsuppföljning och analys  

Trålens delar Syfte När  Ansvarig 

I. Checklista för 
insatser för ungdomar 

Dokumentera, följa upp 
och kvalitetssäkra 
insatserna 

Ia: Första 
månaden,  

Ib: Löpande  

Mentor/ 
kontaktperson 

II. Enkät till ungdomar Utvärdera verksamheten, 
identifiera risker/behov av 
insatser, ge ungdomarna 
möjlighet att påverka, 
verksamhetsutveckling 

1. Individuellet 
efter ½ år på 
Fenix,  

2. För boende i 
externa lägenheter,  

3. 1-3 år efter 
utskrivning 

Mentor, 
föreståndare 

III Enkät till personal Utvärdera verksamheten, 
identifiera risker/behov av 
fortbildning, ge personalen 
möjlighet att påverka, 
verksamhetsutveckling 

Årligen (ange 
månad) 

Föreståndare  

IV. Verksamhets-
uppföljning och analys  

Tid för reflektion, 
verksamhetsanalys och 
verksamhetsutveckling 

Vid problem  

Planeringsdagar       

Reflektionsmöten 

Föreståndare  

Kommentar: Utvärderingssystemet är utformat för Fenix i Umeå, men är tänkt att kunna 

användas vid andra HVB-hem och stödboenden för ensamkommande barn och ungdomar.   
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Checklistor 

Ia) Första månaden  

Ungdomens namn:………………………………………………….. 

Genomförda insats  Gjort  Kommentar   

Inhämtat information om pågående processer 

(asylprocess, anhöriginvandring mm) 

  

Vårdplan genomgången med ungdomen och gode 

man/vårdnadshavare 

  

Upplysa om skyldigheter, boenderegler, etc.   

Genomgång av rutiner (tvättstuga, dator mm)   

Fråga om hälsa, behov av hälsoundersökning och 

informera vart man ska vända sig om man är sjuk 

  

Inhämta information kring skola, elevhandledare, 

närvarosystem. 

  

Upplysa om ungdomens rättigheter: 

 att det är socialsekreteraren som har ansvar att 

informera om ungdomarnas rättigheter i allmänhet 

 att de ska kunna påverka boendeförhållanden  

 att de ska kunna framföra klagomål och hur  

  

Upplysa om boendets förväntningar på ungdomen   

Ta reda på särskilda behov, kost, religion, intressen 

etc 

  

Samråda/ klargöra ekonomi och ekonomiska rutiner    

Upprätta genomförandeplan inom tre veckor enl. 

gällande rutin 

  

Åtgärder vidtagna med anledning av sjukdom/ohälsa   

Anm. Används tillsammans med befintliga checklistor  
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1b) Löpande: Ungdomens namn:…………………………………………………..(ange datum alt. sätt kryss för när insats gjorts ) 

 Mentor/kontaktperson:……………………………………………… 

Genomförda insatser  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

Utarbeta genomförandeplan (GP)             

Uppföljning av genomförandeplan             

Genomförandeplan/uppföljning 

skickad till soc sekr 

            

Dokumentation av genomförda 

hälsorelaterade insatser (samtal, 

kontakt med sjukvård, BUP etc.)  

            

Dokumentation av genomförda 

integrationsrelaterad insatser 

(kontakt med skola, förening, 

praktikplats, sommarjobb etc.) 

            

Fråga om hur han/hon blir bemött 

av personal (om detta ingått i GP 

skriv GP under datum) 

            

Fråga om hur han/hon blir bemött 

av andra boende (om detta ingått i 

GP skriv GP under datum) 

            

Fråga om han/hon känner sig 

delaktiga i planering (om detta ingått 

i GP skriv GP under datum) 
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Fortsättning från föregående 

sida  

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

Fråga om han/hon känner sig trygg             

Följa upp ev. konflikt och 

konfliktlösning (avvikelserapport 

gjord) 

            

Klagomål dokumenterade              

Klagomål hanterade/åtgärdade             

Genomförd behandlingskonferens              

Genomförd enkät             

Information om utflyttning till 

stödboende alternativt egen lägenhet 

            

Förberedelser vid utflyttning till 

stödboende (kontakt med 

socialsekreterare, hyresvärd etc.) 

            

Kontakt med boende i externa 

lägenheter 

            

Besök i extern lägenhet             

Anvisningar: Kontaktperson/ mentor fyller i checklistan vid återkommande tillfällen som bestämts av verksamheten. Om annan personal vidtagit 

något anges dennes initialer. 
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Enkät 1 till ungdom på [ boende ]  

(1/2 år efter inskrivning)   

Obs verksamhetsnivå, pappers eller elektroniskt 

1. Hur ser din situation ut? jag har uppehållstillstånd/ jag väntar på asylbeslut/ jag har fått 
avslag. 

2. Hur har du mått de sista veckorna? Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ dåligt/ mycket 
dåligt. 

3. Hur mår du idag? Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ dåligt/ mycket dåligt. 
4. Vad är det som gör att du mår bra eller dåligt just nu? [ skriv i rutan ]  
5. Har du fått information om varför du bor på [ boende ]? Ja/ nej. 
6. Har du fått information om att du bor här frivilligt? Ja/ nej. 
7. Vet du hur länge du kan bo på [boendet]? Ja/nej 
8. Vet du vilka regler som finns på [boendet]? Ja/ nej 
9. Vad tycker du om de krav som ställs på dig på [boendet]? För höga/lagom/för låga 
10. Hur tycker du att det fungerar med din mentor? Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ 

dåligt/ mycket dåligt. 
11. Tycker du att din mentor lyssnar på dig? Ja ofta/ja ibland/ nej. 
12. Om du svarat nej på fråga 11, berätta vad du tycker om din mentor: [skriv i rutan] 
13. Kan du säga vad du tycker om olika saker till personalen på [boendet]? Ja ofta/ja ibland/ 

nej. 
14. Om du svarat nej på fråga 13 berätta varför du inte kan prata med personalen? [skriv i 

rutan] 
15. Tycker du att personalen bemöter dig på ett bra sätt. Ja ofta/ja ibland/ nej. 
16. Om du svarat nej på fråga 13, kan du berätta vad det handlar om (varför)? [skriv i rutan] 
17. Känner du dig trygg och säker på [boendet]? Ja ofta/ja ibland/ nej sällan/nej aldrig. 
18. Har du behandlats illa eller känner du dig kränkt av personal? Ja ofta/ja ibland/ nej. 
19. Har du behandlas illa eller känner du dig kränkt av andra ungdomar som bor på 

[boendet]? Ja ofta/ja ibland/ nej. 
20. Kan du ta kontakt med personal dygnet runt? Ja/nej 
21. Kan du påverka hur du vill ha det på [boendet]? Ja ofta/ja ibland/ nej. 
22. Får du vara med när man planerar saker som handlar om dig? Ja ofta/ja ibland/ nej. 
23. Vet du vad det står i din vårdplan? Ja/nej. 
24. Har du varit med och påverkat vad som står i din genomförandeplan? Ja det mesta/ ja en 

del/nej. 
25. Om du svarat nej på fråga 24, Vad har du inte varit med och påverkat? [skriv i rutan] 
26. Hur trivs du på [boendet]? Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ dåligt/ mycket dåligt. 
27. Trivs du med det du gör på fritiden? Ja ofta/ja ibland/ nej. 
28. Får du vara med och bestämma vad du ska göra på fritiden? Ja ofta/ja ibland/ nej. 
29. Kan du vara med och påverka aktiviteter som [boendet] anordnar vid lov helger etc? 
30. Får du vara i fred när du vill? Ja ofta/ja ibland/ nej. 
31. Finns det något som inte fungerar på [boendet] och som borde förändras? Om ja berätta 

vad? [skriv i rutan] 
32. Har du fått veta vad som gäller inför att du ska flytta ut till en lägenhet? Ja/ nej/det är 

inte aktuellt för mig nu. 
33. Finns det något annat (positivt eller negativt) som du vill berätta för oss eller har du något 

förslag på hur det kan bli bättre på [boendet]? [skriv i rutan] 
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Enkät 2 till ungdomar i externa lägenheter 

 
1. Hur länge har du bott i externlägenhet 0-1 år/1-2år/2-3år/mer än 3år 
2. Hur har du mått de sista veckorna? Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ dåligt/ mycket 

dåligt. 
3. Hur mår du idag? Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ dåligt/ mycket dåligt. 
4. Hur kommer det sig att du mår som du gör? [skriv i rutan] 
5. Fick du tillräckligt med information inför din utflytt från [boendet]? Ja/ ja till viss del/ 

nej. 
6. Om du svarat till viss del eller nej på 5. Vad saknade du? [skriv i rutan] 
7. Vet du vilka rättigheter och skyldigheter du har som hyresgäst? Ja/ja till viss del/nej. 
8. Vet du hur du kan komma i kontakt med din hyresvärd? Ja/nej. 
9. Vet du vilka frågor som du kan ställa till din hyresvärd? Ja/nej. 
10. Får du tillräckligt med besök i lägenheten? För lite/ lagom/för mycket. 
11. Har du vänner utanför [boendet]? Ja/nej. 
12. Har du svenskfödda vänner? Ja/nej. 
13. Vad tycker du om [hvb boendet] när du ser tillbaka? Mycket bra/ bra/ både bra och 

dåligt/ dåligt/ mycket dåligt. 
14. Vad var det som var bra med att bo på [hvb boendet]? [skriv i rutan] 
15. Vad var det som var dåligt med att bo på [hvb boendet]? [skriv i rutan] 
16. Vad tycker du om att bo i lägenhet? Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ dåligt/ 

mycket dåligt. 
17. Vad är det som är bra/dåligt med att bo i lägenhet?[skriv i rutan] 
18. Får du tillräckligt med stöd av din mentor när du bor i lägenhet? Ja/ja till viss del/nej. 
19. Om du svarat till viss del eller nej på fråga 18, vad saknar du? [skriv i rutan] 
20. Får du vara med tillräckligt på [boendets] aktiviteter när du bor i lägenhet? Ja/ nej/jag vill 

inte vara med. 
21. Hur mycket deltar du i [boendets] aktiviteter när du bor i lägenhet? Mer än när jag bodde 

på [hvb boendet] lika mycket som när jag bodde på [hvb boendet], mindre än när jag 
bodde på [hvb boendet]/jag har aldrig velat vara med på aktiviteter. 

22. Vet du vem du ska vända dig till med olika frågor om ekonomi och försörjning? Jag vet i 
vilka frågor som jag kan kontakta: 

a. Banken: ja/nej 
b. Skattekontoret: ja/nej 
c. Arbetsförmedlingen: ja/nej 
d. Socialtjänsten: ja/nej 
e. a-kassa: ja/nej 
f. CSN: ja/nej 
g. Försäkringsbolag: ja/nej 
h. Inkasso/kronofogden: ja/nej 

23. Vet du vart du ska vända dig när det gäller hälso- och sjukvårdsfrågor?  
a. Vid akut sjukdom eller besvär: ja/nej 
b. Vid andra sjukdomar och besvär: ja/nej  
c. När du får tandvärk: ja/nej 
d. Om du mår dåligtpsykiskt/ känner dig deprimerad: ja/nej 

24. Vet du i vilka frågor du ringer/kontaktar dessa myndigheter:  
a. Polisen: ja/nej 
b. Ringa 112: ja/nej 
c. Försäkringsbolag: ja/nej 
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25. Har du några övriga synpunkter om vad som är bra /dåligt med [boendet] eller förslag 
om vilka förbättringar vi kan göra? Övriga synpunkter och kommentarer om att bo i 
lägenhet? [skriv i rutan] 

26. Har du några övriga synpunkter och kommentarer om att bo i lägenhet? [skriv i rutan] 
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Enkät 3 till ungdomar som lämnat systemet 

1. Hur har du mått de sista veckorna? Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ dåligt/ mycket 
dåligt. 

2. Hur mår du idag? Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ dåligt/ mycket dåligt. 
3. Hur kommer det sig att du mår som du gör? [kommentera] 
4. Hur lång tid har gått sedan du lämnade [boendet]? 0-1år/1-2 år/2-3år/mer än 3 år. 
5. Hur ser din situation ut idag? Jag har fast arbete/Jag har tillfälligt arbete/Jag är 

studerande/Jag är arbetslös/Jag är sjukskriven. 
6. Ange vilket arbete du har eller vad du studerar: [kommentera] 
7. Hur uppfattar du din livssituation är idag? Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ dåligt/ 

mycket dåligt. 
8. Hur kommer det sig att din situation ser ut så som du svarade på fråga 7? [kommentera] 
9. Känner du dig delaktig/integrerad i det svenska samhället? I hög grad/ i viss grad/ i 

mindre grad/ inte alls 
10. Har du vänner utanför [boendet]? Ja/ nej 
11. Har du svenskfödda vänner? Ja/ nej 
12. Vad tycker du om [boendet] när du ser tillbaka? Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ 

dåligt/ mycket dåligt. 
13. Vad tycker du har varit bra på [boendet]? [kommentera] 
14. Vad tycker du har varit dåligt med [boendet]? [kommentera] 
15. Vad tyckte du om att bo i lägenhet på [boendet]? Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ 

dåligt/ mycket dåligt. 
16. Övriga synpunkter och kommentarer om [hvb boendet]: [kommentera] 
17. Övriga synpunkter och kommentarer om att bo i lägenhet på [boendet]: [kommentera] 
18. Finns något du vill tipsa om eller varna andra ensamkommande ungdomar förnär man 

kommer som ny i Sverige? [kommentera] 
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Enkät till personal 

  

1. Hur trivs du på jobbet? Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ dåligt/ mycket dåligt. 

2. Hur upplever du den handledning som du får? Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ 
dåligt/ mycket dåligt/ har inte fått någon. 

3. Får du den fortbildning du behöver? Ja, nej 

4. Om du svarat Nej på föregående fråga vilken fortbildning saknar du? [kommentera] 

5. Hur upplever du i allmänhet ditt mentorsansvar? Mycket tydligt/ ganska tydligt/ otydligt/ 
mycket otydligt. 

6. Om du svarat otydligt tycker du att det är ett problem eller en möjlighet? [kommentera] 

7. Hur fungerar de metoder som ni använder på verksamheten?  

- MI- motiverande samtal: Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ dåligt/ mycket dåligt. 

- Lösningsfokuserat arbetssätt: Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ dåligt/ mycket 
dåligt. 

- Salutogent perspektiv: Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ dåligt/ mycket dåligt. 

8.  Känner du att du har användning av våra metoder? Alltid/ofta/ibland/sällan/aldrig/har 
ingen kunskap om våra metoder. 

9. För att följa upp arbetet gentemot ungdomarna har vi checklistor. I vilken utsträckning 
används dessa? (exempel) 

- Checklista inskrivningssamtal ungdom: alltid/ nästan alltid/ ibland/ sällan/ aldrig. 

- Checklist inför steg 2: alltid/ nästan alltid/ ibland/ sällan/ aldrig. 

- Checklista inför steg 3 (+21): alltid/ nästan alltid/ ibland/ sällan/ aldrig. 

- Checklista för kvalitetssäkring: alltid/ nästan alltid/ ibland/ sällan/ aldrig. 

- Checklista för sexuell hälsa: alltid/ nästan alltid/ ibland/ sällan/ aldrig. 

- Checklista för pedagogisk städ: alltid/ nästan alltid/ ibland/ sällan/ aldrig. 

10. Vilket stöd har du av checklistorna? (exempel) 

- Checklista för introduktion av ny ungdom: stort stöd/ visst stöd/ inget stöd 

- Checklista inför steg 2: stort stöd/ visst stöd/ inget stöd 

- Checklista inför steg 3 (+21) : stort stöd/ visst stöd/ inget stöd 

- Checklista för kvalitetssäkring: stort stöd/ visst stöd/ inget stöd 

- Checklista för sexuell hälsa: stort stöd/ visst stöd/ inget stöd 

- Checklista för pedagogisk städning: stort stöd/ visst stöd/ inget stöd 

11. Om du svarat inget stöd på föregående fråga. På vilket sätt känner du att checklistorna 
inte ger dig något stöd? [kommentera] 

12. Är vårdplanen anpassad efter var och ens behov? Alltid/oftast/ ibland/sällan/aldrig. 

13. Är genomförandeplanen anpassad efter var och ens behov? Alltid/oftast/ 
ibland/sällan/aldrig. 

14. Tycker du att genomförandeplanen fungerar som stöd i arbetet? Alltid/oftast/ 
ibland/sällan/aldrig. 

15. Hur fungerar uppföljningen av genomförandeplanen? Mycket bra/ bra/ både bra och 
dåligt/ dåligt/ mycket dåligt. 

16. Hur fungerar verksamhetens rutiner gällande: (exempel)  

- Uppföljning av handlingsplaner: Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ dåligt/ 
mycket dåligt. 

- Kommunikation (loggbok, kalender, journal) : Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ 
dåligt/ mycket dåligt. 

- När ungdom inte går till skolan: Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ dåligt/ 
mycket dåligt. 

- Klagomålshantering: Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ dåligt/ mycket dåligt. 
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- Verksamheten (dag/kvällsrutiner, veckorutiner, skjuts, regler på huset, mm ): Mycket 
bra/ bra/ både bra och dåligt/ dåligt/ mycket dåligt. 

17. Om du svarat dåligt eller mycket dåligt på föregående fråga, har du förslag till förbättring? 
[kommentera] 

18. Finns det situationer i ditt arbete som du upplever svåra att hantera? Ja, nej  

19. Om ja vilka? [kommentera] 

20. Känner du att du kan få stöd att hantera dessa situationer? Alltid/oftast/ 
ibland/sällan/aldrig. 

21. Hur tycker du att samverkan i personalgruppen fungerar vid svåra situationer? Mycket 
bra/ bra/ både bra och dåligt/ dåligt/ mycket dåligt. 

22. Hur fungerar personalgruppen i allmänhet? Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ dåligt/ 
mycket dåligt. 

23. Är personalen ett stöd för varandra? Alltid/oftast/ ibland/sällan/aldrig. 

24. Hur fungerar samverkan med andra aktörer kring ensamkommande ungdomar? 

- A: God män/sfv. Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ dåligt/ mycket dåligt/vet ej. 

- B: Socialsekreterarna. Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ dåligt/ mycket 
dåligt/vet ej. 

- C: Skola. Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ dåligt/ mycket dåligt/vet ej. 

- D: Sjukvården. Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ dåligt/ mycket dåligt/vet ej. 

25. Hur tycker du att verksamhetsmöten fungerar? Mycket bra/ bra/ både bra och dåligt/ 
dåligt/ mycket dåligt. 

26. I vilken grad tycker du att ni får tillräcklig tid för erfarenhetsutbyte med dina kollegor? 
Alltid/oftast/ ibland/sällan/aldrig. 

27. Tycker du att ni arbetar konstruktivt för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten? 
Alltid/oftast/ ibland/sällan/aldrig. 

28. Finns det något som inte fungerar bra och som borde förändras? Om ja [kommentera] 

29. Övriga synpunkter [kommentera] 
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Verksamhetsuppföljning och analys 

 
Tabellen för ”Verksamhetsuppföljning och analys” är ett stöd för att kontrollera att 

utvärderingssystemets olika delar har genomförts. Den hjälper också till att fokusera på hur 

verksamheten ska kunna utvecklas i förhållande till resultat i checklistor och enkäter. I tabellen 

dokumenteras även eventuella beslut om åtgärder som vidtagits när brister eller utmaningar 

upptäckts. Sammantaget ger den överblick över hur verksamheten förändras och utvecklas.  

 

Utvärderingssystemets delar  Genomfört 
(datum) 

Kommentarer, beslut om åtgärder 

Kontroll av om och hur 

checklistorna används 

  

Se över om det finns utmaningar/ 

brister och behov av insatser 

  

Enkät 1, 2 och 3 till ungdomar  

 

  

Sammanställning och analys av 

enkätsvar 

  

Enkät besvarad av personal 
 

  

Sammanställning och analys av 
enkätsvar 

  

Möten för reflektion och analys  

 

  

 
 

Observera att Trålen inte inkluderar uppföljning och analys av all verksamhet. Den omfattar t.ex. 

inte uppföljning av individuella genomförandeplaner, journaler och åtgärder efter tillsyn av IVO.  
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Erfarenheter av utvecklingsarbetet  
Verksamhetsansvariga och personal vid Fenix är eniga om att det fanns ett behov av ett 

utvärderingssystem anpassat till Fenix verksamhet. Genom utvecklingsarbetet tycker de som 

uttryckt synpunkter att Trålen också anpassats på ett bra sätt till Fenix behov och verksamhet. 

Hur Trålen ska kunna bli det stöd som det är tänkt att vara utan att skapa onödigt merarbete har 

diskuterats. I utvecklingsarbetet har man kommit en bit på väg men Trålen har inte varit 

färdigutvecklat så utvecklingsarbetet kommer att fortsätta efter att detta projekt är avslutat. 

Få i personalen anser att de kan bedöma hur Trålen fungerar som helhet, men de som framfört 

synpunkter tycker att det är logiskt och ser bra ut. Någon varnar för att det kan bli för mycket 

pappersarbete och att resultaten riskerar att hamna i pärmar där de inte gör någon nytta.  

När det gäller de olika delarna så tycker personal som framfört synpunkter att checklistorna är 

bra att ha, men understryker att de måste vara tydliga så att det inte går att missförstå vad man 

fyller i. I det arbetet har personalen aktivt bidragit till förtydliganden. Ordningsföljden i 

checklistorna har efter synpunkter från personalen också ändrats något.  

Erfarenheterna av personalenkäten är att frågorna har fungerat bra och att enkäten kan användas 

för att återkommande fånga in personalens erfarenheter och bedömningar av Fenix. 

Den första enkäten till ungdomar upplevdes för lång. Det var därför svårt att motivera 

ungdomarna att besvara den. Det fanns även frågor som väckte reaktioner hos ungdomarna. Det 

gällde fråga 5 och 6 som därför har omformulerats. Enkäten har också kortats ner något. Enkät 2 

till ungdomar boende i lägenheter har fungerat bra och det har varit lätt att få ungdomarna att 

svara. Den tredje enkäten har ännu inte testats och inte heller den sista delen i 

utvärderingssystemet ”verksamhetsuppföljning och analys”.  

Verksamhetsledningen vid KFUM/Fenix tycker att utvecklingsarbetet och samarbetet med 
forskarna fungerat bra och säger sig vara nöjda med resultatet. 
 
Först när alla delar i Trålen har trimmats in och börjat användas kommer det att visa sig hur 

utvärderingssystemet fungerar som helhet. Det bör understrykas att användningen av Trålen 

innebär ett initialt arbete som bl.a. omfattar att välja lämpligt elektroniskt enkätverktyg och att 

lägga in enkätfrågorna i verktyget. Hittills har checklistor använts i pappersformat, men även 

dessa kan man arbeta med elektroniskt. Det finns ett behov av fortsatt utveckling om man vill 

digitalisera alla delar i Trålen. Observera att Trålen inte är bunden till en speciell elektronisk 

lösning. 
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Användning av Trålen 
Trålen är en varumärkesskyddad och registrerad (®) immateriell tillgång och rättighet. De 

intellektuella tillgångarna har identifieras efter typ av tillgång enligt följande tre tillgångar: 

 Modell - en systematisering som kan användas i beskrivande eller analyserande syfte, 

exempelvis statistisk modell, taxonomi för inlärningssätt, datorarkitektur 

 Metod - ett strukturerat arbetssätt som skapar en relation mellan en uppsättning indata 

och ett väldefinierat resultat, exempelvis undervisningsmetod, sätt att tillverka, 

rådgivningsmetod, metod för samverkan 

 Datamängd - en uppsättning relaterade datapunkter, exempelvis intervjumängd, resultat 

från gruppövningar, litteratursammanställning, resultat från marknadsundersökning, 

Trålen innehåller följande intellektuella tillgångar: 

 Tillgångar  Modell Metod  Datamängd  

Trålen som helhet 2 1  - 1 

I. checklistor 4 - 2 (Ia, Ib) 2 

II enkät till 

ensamkommande 

6 - 3 (1,2 3) 3 

III enkät personal 2 - 1 1 

IV uppföljning/analys 2  1 1 

Denna rapport  1   1 

Summa  17 1 7 9 

 

Trålen kan användas, men inte i kommersiellt syfte. Vid användning ska användaren referera till 

Trålen® eller till att delarna (kursiverade i kolumn 1) används. I de fall helheten eller en eller flera 

delar (I-IV) används efter att ha anpassats till den egna verksamheten ska detta tydligt anges. 

Beträffande datamängd producerad under utvecklingsarbetet har KFUM/Fenix och 

forskargruppen fri tillgång till resultaten. All datamängd som produceras vid användning därefter 

kan användas på det sätt användaren av Trålen bestämmer. 


