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Daniel 

Elevenkät 2015 

 

Vi skickade ut sammanlagt 14 enkäter till boende på Viljan. Vi fick tillbaka 14 

vilket ger en svarsfrekvens på 100 %. Enkäterna besvarades anonymt. Vi 

redovisar samtliga kommentarer med undantag från kommentarer som kan 

undanröja anonymiteten. 
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1. Jag trivs bra med att bo på Viljan 
 

Instämmer helt  64%       Instämmer delvis  29%        Instämmer delvis inte 7% Instämmer inte alls 0% 

 

Kommentarer 

Vill ej lämna kommentarer. 

 

Generellt sett bra men det har hänt en del incidenter som personalen inte hanterat på 

ett professionellt sätt.  

 

Jag trivs bra med att bo på Viljan men man kan även bli trött av det om man är kvar en 

längre tid. Skoltrött påverkar, man känner sig fastlåst att göra egna spontana saker.  

 

2. Jag nöjd med min boendemiljö på Viljan, dvs. rummet, badrummet och 

allmänna utrymmen som vardagsrum och kök mm. 
 

Instämmer helt  64 %      Instämmer delvis  29 %    Instämmer delvis inte 7 %       Instämmer inte alls  0% 

 

Kommentarer 

För lyhört, ont om garderober. Fula tapeter på rummet. 

 

3. Jag tycker min tillvaro på Viljan är tillräckligt förutsägbar, dvs. att scheman 

och instruktioner är tillräckligt utförliga så att jag känner mig trygg med vad jag 

skall göra. 
 

Instämmer helt 43 %      Instämmer delvis  29 %     Instämmer delvis inte 14%     Instämmer inte alls 0%  

Uteblivet svar 2 = 14% 

Kommentarer 

Tycker inte om ändringar i schemat 

 

Har inte något behov av förutsägbarhet på samma sätt som många andra med Asperger 
 

 

 

4. Jag har möjlighet att påverka innehållet i mitt schema på boendet. 

 
Instämmer helt 79%       Instämmer delvis 21%        Instämmer delvis inte 0%       Instämmer inte alls 0% 

Kommentarer 

Vill ej lämna kommentar 

 

5. Jag känner att personalen lyssnar på mina önskningar. 

 
Instämmer helt 50%       Instämmer delvis 29%        Instämmer delvis inte 21%     Instämmer inte alls 0% 

Kommentarer 

Vill ej lämna kommentarer 

 

Små saker kan bli stora utan någon bra motivering till varför önskemål inte kan ske 

Inte alltid men oftast 
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6. Jag känner att personalen respekterar mitt privatliv, t.ex. att de knackar på 

dörren innan de går in i mitt rum, eller att vi går åt sidan om vi skall prata om 

känsliga saker.   

 
Instämmer helt  50%      Instämmer delvis 50%        Instämmer delvis inte 0%       Instämmer inte alls 0% 

 

Kommentarer 

En del klumpiga saker har sagts i allmänna sociala sammanhang fast inte i mitt 

nuvarande hus. 

 

När jag säger att ni inte får komma in när personalen knackar så kan personalen gå in 

ändå fast jag sagt nej eller att jag vill vara själv  

 

Några personal gör inte det 

 

Det har hänt ett par gånger där personal har följt ovanstående och agerat på egen 

”mark” 

 

7. Jag tycker att personalen bemöter mig på ett respektfullt sätt. 

 
Instämmer helt 74%       Instämmer delvis  19%       Instämmer delvis inte 7%       Instämmer inte alls 0% 

 

Kommentarer 

Är nöjd med personalen på mitt hus men har upplevt en del kränkande saker från 

personal i andra hus där det känns som att de tryckt ner en p.g.a. diagnosen när vi 

argumenterat. 

 

Några personal pratar inte snällt 28%. 75% pratar lugnt. Jag är inte nöjd med 

personalen som inte pratar lugnt. 

 

 

8. Jag känner mig trygg på Viljan. 

 
Instämmer helt 50%       Instämmer delvis  43%        Instämmer delvis inte 0%       Instämmer inte alls 7% 

 

Kommentarer: 

Vill ej lämna kommentarer 

 

Tidigare händelser har bevisat motsatsen 

 

Har upplevt att elev från ett annat hus fått mig att känna mig otrygg vid några tillfällen 

 

9. Jag är nöjd med utbudet av de gemensamma aktiviteter som erbjuds på Viljan, 

dvs. ART, tisdagasaktiviteter, bad/gym, stadsdag och helgaktiviteter.  

 
Instämmer helt 57%        Instämmer delvis 21%       Instämmer delvis inte 7%      Instämmer inte alls 14% 

Kommentarer: 

Tycker att aktiviteterna är tråkiga. Är oftast inte med på någon. 
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För många ”rutinaktiviteter” ser gärna mer variation samt så känns det som att Viljan 

gör nedskärningar med brist på kvalite på aktiviteterna som följd 

 

 

 

10. När det gäller aktiviteter tycker jag: 

Att det är lagom många 71% 

 

Att det är för lite aktiviteter 21 % 

 

Att det är för många aktiviteter 0 % 

 

1 uteblivet svar = 7% 

 

Att jag saknar (skriv dina önskemål): 

Ridning, bågskytte, klappa djur och kinarestaurang 

 

Spontana aktiviteter, mer kägel, andra alternativ till Säfsen, mindre bio och fagersta-

hallen, mer restaurangbesök på varierade ställen. Förslag Go-cart, laserdome, 

vandring, kägelspel, kolarbyn, kanotutflykter. Gemensamma sportaktiviteter som 

brännboll, badminton, fotboll och pingis. 

 

Saknar bowling 

 

Åka hundspann, rida mer på islandshästar vilket vi gjort förut 

  

Övriga kommentarer: OBS Gör inte nedskärningar 

 

Tack för din medverkan!     

   

 


