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     Enkät hösten 2012 

    Du som Deltagare på JobbVerket är mycket viktig!                               

Det är därför betydelsefullt för oss att på olika sätt få kunskap om hur Du uppfattar vår 

verksamhet.  Snälla hjälp oss att bli bättre genom att besvara denna enkät !! 

 

Vad “tycker du bäst beskriver dina förväntningar på JobbVerket? 

 

 

Kryssa för högts 3 alternativ 

 

Komma hemifrån i            

 

Träffa andra människor i   ___ 

 

Få behandling for mina psykiska svårigheter i ___ 

 

Arbetsträna mot en framtida anställning     ___ 

 

Ha en meningsfull sysselsättning   ___ 

 

Lära mig ett hantverk    ___: 

 

Få hjälp att planera min rehabilitering :   ___ 

 

Få samtalsstöd     ___ 

 

Träffa andra som också är i liknande situation í  ___ 

 

Motivation att komma upp på morgonen   ___ 

 

Att Må bättre     ___ 

 

Övrigt; eget forslag   _________________________________ 

 

När påbörjades din kontakt 

med Jobbverket Rehabcenter(årtal)?  ____ 

 

 

 



 

 

 

Du som tidigare var i RehabCenters verksamhet; Upplever du någon förändring av JobbVerkets 

verksamheten, nu 1 jämförelse med då vi hette RehabCenter?        

Ja____                      

Nej____                

Vet ej____ 

 

Om ja, skriv gärna ner något på baksidan som du upplever som annorlunda 

__________________________________________________________________ 

                     

    

Upplevelse av inflytande 

 

Upplever du ett eget inflytande 

över din genomförandeplan på JobbVerket?  Ja____   Nej____   Vet ej____ 

 

Upplever du att du kan påverka 

innehållet i den verksamhet som du medverkar i?  Ja____   Nej____   Vet ej____ 

 

Upplever du att du kan framföra åsikter 

och synpunkter om ditt arbete/sysselsättning?  Ja ____   Nej____    Vet ej____ 

 

Upplever du att du blir inbjuden att medverka 

i APT-träffar och Deltagarråd?   Ja____   Nej____    Vet ej____ 

 

Vet du hur du ska framföra klagomål och rapportera 

händelser som du känner dig upprörd över?   Ja____   Nej ____   Vet ej____ 

 

Hur pass har dina förväntningar på JobbVerket hitintills blivit uppfyllda? 

 

inte alls   ____ 

 

Något     ____ 

 

Helt och hållet   ____ 

 



 

 

Du som svarat inte alls, ge gäma förslag på något du saknar  

     

______________________________________________________  

Du som beviljats plats på Jobbverket för sysselsättning: Upplever du en förbättrad livskvalitet? 

Inte alls   ____ 

 

Något   ____ 

 

Helt och hållet  ____ 

 

Du som svarat inte alls, försök att ge en kortfattad beskrivning på situationen 

_______________________________________________________________________  

Du som har Arbetsträning på JobbVerket: Upplever du att du Förbättrar dina förutsättningar att 

komma ut i arbete ? 

Inte alls  ____ 

  

Något  ____ 

 

Helt och hållet  ____ 

  

 Du som svarat inte alls, ge några Förslag på vad du saknar i arbetsträningen  

_____________________________________________________________ 

Kan du ge andra förslag på något du saknar? 

___________________________________________________________ 

Kan du ge andra förslag på något som kan förbättras? 

_________________________________________________________ 

Hur mådde du då påbörjade kontakten med JobbVerket?   
  

Dåligt 0___________________________________________ 10 Bra 

Hur mår du idag?     
   

Dåligt O___________________________________________ 10 Bra 

      
  

Har du egna tankar om Jobbverket du vill förmedla?  

Skriv här eller på baksidan.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


