
   Genomgång av Deltagarenkät    2017      1 

 
I mars delades enkäten ut till 53 deltagare, 43 av dessa har inkommit. 

Av dessa är 29 deltagare på JV för sysselsättning, 

11 för arbetsträning och 3 personer har uppgivit både och. 

 

Genomgång av resultat 

 
Fråga om förväntningar 3 alt. 

 

De med arbetsträning 11 st svarade:   

 

Arbetsträna mot en framtida anställning.  5 

 

Ha en meningsfull sysselsättning  3 

 

Få hjälp att planera min rehabilitering    2 

 

Komma hemifrån    6 

 

Träffa an människor   4 

 

Lära mig ett hantverk  1 

 

Träffa andra i liknande situation   1 

 

Motivation att komma upp på morgonen   4 

 

Att må bättre  5 

 

 

De med sysselsättning 29 st svarade : 

 

Avser 3 alt. men 3 pers. har prickat för alla alt. 

 

Komma hemifrån   23 

 

Träffa andra människor 23 

 

Arbetsträna mot en framtida anställning   5 

 

Ha en meningsfull sysselsättning   19 

 

Lära mig ett hantverk   6 

Få hjälp med min rehabilitering   4 

 



Träffa andra i liknande situation   7             2 

 

Motivation att komma upp på morgonen   6 

 

Att må bättre   13 

 

 

 3 har def. att de är på JV för både sysselsättning och arbetsträning. 

En av dem kryssade för alla alt. 

 

Komma hemifrån   1 

 

Träffa andra   3 

 

Arbetsträna mot en framtida anställning   3 

 

Ha en meningsfull sysselsättning   2 

 

Lära mig ett hantverk   2 

 

Få hjälp med min rehabilitering   1 

 

Träffa andra i liknande situation   1 

 

Motivation att komma upp på morgonen   1 

 

Att må bättre   2 

 

 

Inflytande 
 

Upplever du ett eget inflytande över din genomförandeplan ? 

 

       Totalt  Ja   Nej      Vet ej 

 De med arbetsträning      11  7   2     2 

 

De med sysselsättning      29  25   3        1 

 

De med arbetsträning och sysselsättning   3  2           1 

 

 

 

 

 

 

 



Upplever du att du kan påverka innehållet i de verksamhet du medverkar ?       3 

 

       Totalt  Ja Nej  Vet ej 

 De med arbetsträning      11   6  2         3 

 

De med sysselsättning      29   23  3       3 

 

De med arbetsträning och sysselsättning   3    3 

 

 

Upplever du att du lätt kan framföra åsikter och synpunkter om din 

arbetsträning/sysselsättning ? 

 

       Totalt  Ja Nej  Vet ej 

De med arbetsträning      11  9        2 

 

De med sysselsättning      29  26   1       2 

 

De med arbetsträning och sysselsättning   3  2   1  

 

 

Upplever du att du blir inbjuden att medverka vid APT- träffar ? 

 

       Totalt  Ja Nej  Vet ej 

De med arbetsträning      11   6   3        2 

 

De med sysselsättning      29  25   4   

 

De med arbetsträning och sysselsättning   3  2         1 

 

 

Vet du hur du ska framföra klagomål och rapportera händelser som du känner dig 

upprörd över ? 

 

Ut går då frågan kommit bort på 9 enkäter. 

 

 

Hur pass har dina förväntningar på JV hittills blivit uppfyllda ? 

 

       Totalt  Inte alls Något      Helt och  

                    hållet 

De med arbetsträning      11      1           4       6 

 

De med sysselsättning      29      1      8    19 

 

De med arbetsträning och sysselsättning   3         2 



                  4 

 

Du som arbetstränar, upplever du att dina förutsättningar att komma ut i arbete har 

förbättrats ? 

 

       Ja  Nej  Oklart 

        7    3       1 

 

 

Du som har sysselsättning, upplever du att din livskvalité har förbättrats ? 

 

       Ja  Nej  Inget svar 

       21    5         3 

 

 

Hur mådde du när du påbörjade kontakten med JV, och hur mår du idag ? 

 

Märk ut på linjen.            Mycket dåligt      Mycket bra 

 

De med arbetsträning : totalt 11 st 

 

6 mådde vid start OK till mycket bra och 4 personer mår i dagsläget bättre än vid start. 1 

person mår samma som vid start. 1 person mår lite sämre men fortfarande bra. 

5 personer mådde dåligt och har alla ökat sitt mående till det bättre. 

 

De med sysselsättning: totalt 29 st 

 

16 personer som vid start mådde dåligt till mycket dåligt har alla ökat sitt mående till det 

bättre. 

1 person som mådde mycket dåligt vid start mår i dagsläget mycket bra. 

Ytterligare 1 person uppger status quo. 

 

Av 10 personer som vid start mådde OK till inte bra, har 6 st klättrat på skalan mot bättre 

mående. 4 personer står vid samma läge som vid start. Ingen har blivit sämre. 

 

De som svarat både och : totalt 3st 

 

2 personer har förbättrat sitt mående. 1 person detsamma som vid start. 

 

Av de 43 deltagare som svarat på enkäten är en genomgående tendens att personerna mår 

bättre i dagsläget än nä de började på JV. 

Endast 2 svar avviker varav 1 person mådde lite dåligt vid start och mådde i dagsläget 

dåligt. 

En annan person som mådde mycket bra vid start mådde i dagsläget bra. 

 
 



 

Några kommentarer                 5 

 

”Det bästa är att få rutiner” 

 

”Skulle önska längre arbetsdagar” 

 

”Jag är glad att jag har fått lära mig allt som jag inte kunde innan” 

 

”JV är bra för oss alla” 

 

”Det jag har svårt för personligen känner jag att JV haft god hänsyn till” 

 

”Känner mig mer hoppfull inför min egen framtid sedan jag började jobba här” 

 

”Jag mår mycket bättre nu idag tack vare JV men jag pallar inte att jobba för många 

timmar” 

 

”Bra att man får jobba i sin egen takt” 

 

”Saknar Cederoths jobbet” 

 

”Gillar elektronikjobbet” 

 

”Gillar inte att riva papper”' 

 

”Jag är nöjd med JV- personalen är jättebra, dem bryr sig om alla deltagare på ett bra sätt” 

 

”Jag tycker att AF är bra, jag får den tid jag behöver på JV” 

 

”Jag klarar att öka arbetstiden” 

 

 

 

Kommentarer om resultatet 

 

På fråga om förväntningar: 

Att komma hemifrån kom på första plats för de som arbetstränade. Tätt följt av att 

arbetsträna mot en framtida anställning och att må bättre. 

 

För de med sysselsättning var alternativet ”att komma hemifrån” och träffa andra 

människor högst på listan. 

 

Överhuvudtaget visar enkäten en mycket positiv bild av deltagarnas medverkan på JV. 

 
 


