
Resultat från Deltagarenkät 2013 

Som ett led i vår sociala redovisning har vi ställt en del 

frågor till våra Deltagare i en enkät som de fått besvara 

anonymt. 

I januari 2013 delade vi ut enkäten till de 64 Deltagare som 

var inskrivna i verksamheten. 

38 svar kom in efter en hel del påminnelser. 4 sorterade vi 

bort eftersom de var ofullständiga. 

Bortfall.  Ett par troliga skäl kan vara att enkäten är för 

omfattande och att det är svårt att samla alla för 

information. Det har antagligen inte nått fram hur 

betydelsefullt det är med Deltagarnas åsikter för att vi ska 

kunna utveckla kvalitèn på Jobbverket. Detta ska vi ta 

lärdom av. 

Genomgång av resultat 

Fråga om förväntningar: 

 Att komma hemmifrån kom på första plats (21) och att 

träffa andra människor (20) kom på andra plats. 

Att ha en meningsfull sysselsättning (17)kom sedan tätt 

följt av och att må bättre (15) 

 Att arbetsträna mot en framtida anställning tyckte 11 

personer. 



Den sociala delen framstår enligt denna undersökning som 

mycket viktig. Efter ofta långa tider av isolering och 

utanför de sammanhang som arbetslivet erbjuder kommer 

det primära behovet att vara med andra och utföra något 

meningsfullt i första hand. 

Att få behandling för mina psykiska svårigheter hade 4 

personer svarat och det ter sig lite underligt då det borde 

framgå att JV inte erbjuder behandling. 

Fråga om inflytande 

Överlag framkom en upplevelse av inflytande 70 –80%. Det 

är bra och rätt men att 10 – 15 % inte upplevde inflytande 

ska vi se över för det är en mycket viktig ingrediens i vårt 

företag. 

Förväntningar på Jobbverket 

19 personer tycker att förväntningarna har uppfyllts helt 

och hållet. 14 personer tycker att de uppfyllts något. 1 

person tycker att förväntningarna inte uppfyllts alls.  

Upplevd förbättrad livskvalité 

Denna fråga var ställd till de personer som har 

sysselsättning på Jobbverket. 13 personer upplevde en 

förbättring. 21 personer upplevde en något förbättrad 

livskvalité. 1 person upplevde inte alls någon förbättring. 

Upplevelse av förbättrade förutsättningar att komma ut i 

arbete 



Denna fråga är ämnad för personer med arbetsträning på 

Jobbverket. 

 8 personer svarade att de helt och hållet fått ökade 

förutsättningar till att komma ut i arbete.  15 personer 

svarade att de fått något förbättrade möjligheter. 2 

personer svarade att deras möjligheter inte ökat alls. 

Svar på skalfråga om mående 

27 personer har uppgivit att de upplevt en förbättring i sitt 

mående. 

7 personer har svarat att deras mående är detsamma som 

tidigare. 

Sammanställning av kommentarer 

från Enkät våren 2013  

 

Du som tidigare varit i RehabCenters verksamhet: 

Upplever du någon förändring av JobbVerkets 

verksamhet, nu i jämförelse med då vi hette 

RehabCenter? 

”Mer sammanhållning, klarare och tydligare regler” 

”Bra att vi bytt lokal” 

”Verksamheten känns mer som en arbetsplats idag. 

Rehabombuden känns mer som den typen av stöd som 



arbetsförmedlingen ger numera. I båda fallen upplever jag 

de två förändringarna som något positivt.” 

”Det kostar att äta” 

”Lite” 

Har dina förväntningar på JobbVerket hitintills blivit 

uppfyllda? Du som svarat ”inte alls”ge gärna förslag på 

något du saknar 

0 st kommentarer 

Du som beviljats plats på JobbVerket för sysselsättning; 

Upplever du en förbättrad livskvalitet? Du som svarat 

inte alls, försök ge en kortfattad beskrivning över 

situationen  

0 st kommentarer 

Du som har Arbetsträning på JobbVerket; Upplever du 

att du förbättrar dina förutsättningar att komma ut i 

arbete? 

”Jag saknar inget. Utan är här för stadigvarande nedsatt 

arbetsförmåga” 

”Jag har sysselsättning” 

”Vet ej” 

Kan du ge förslag på något du saknar? 

”Fotografi” 



”Vet ej” 

”Hallon tårta” 

”Gratis mat på JobbVerket” 

”Utflykter” 

”Göra utflykter” 

”Skomakeri” 

”Vem ska jag ta kontakt med vid problem/fel?” 

Kan du ge förslag på något som kan förbättras? 

”Vet ej” 

”Tycker att nån person ska representera deltagare i ett 

köksråd för synpunkter tex en gång i månaden” 

”Ja, det ska vara mat från andra länder” 

”Starkare kaffe på eftermiddagen” 

”Jag vet inte” 

 

Har du egna tankar till JobbVerket som du vill förmedla? 

1. ”Känner mig inte bekväm med att vara i verksamhet 

med förståndshandikappade. Fick ingen information om 

det från arbetsförmedlingen när jag började!” 

 



”Dialogen med handledaren är väsentlig och den fungerar 

bra. Viktigt för båda parter att kunna se /förmedla både 

förutsättningar samt eventuelle problem. Den delen 

fungerar väldigt bra.” 

 

”Jag trivs med handledare och mina arbetskamrater. Jag är 

nöjd att jag tränar Chi ball” 

 

”Trygg stabil hemliknande arbetsmiljö. Uppmärksamma 

arbetsledare som tar sig tid att lyssna och känna av och med 

full respekt för ens svårigheter. Tack!” 

 

 

 

 

 


