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Bakgrund 
Sedan 2003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att 
styra sin verksamhet. I den Balanserad styrningen strävar vi efter att arbeta med fem olika 
perspektiv, varav brukarperspektivet är ett. Socialnämnden sätter varje år upp mål för sin 
verksamhet som sammanställs i en Socialplan. Därefter är det upp till verksamheternas 
enheter att bestämma hur den vill arbeta för att nå målen. I 2009 års Socialplan finns god 
omsorg och självständigt liv med som ett resultatmål. Mätmetoden anges ske i form av 
enkätundersökningar och för handikappomsorgen är målet att 85% av brukarna ska vara nöjda 
med omsorgen och 100 % av brukarna med LSS-insatser ska ha en genomförandeplan. 
 
Inom socialförvaltningen har brukarnas uppfattningar om socialförvaltningens arbete mätts på 
olika sätt sedan 2003. Vanligt förekommande har enkäter, fokusgrupper och samtalsgrupper 
varit. Handikappomsorgen mäter 2009 brukarnas nöjdhet inom verksamheterna Jobbcoaching 
och Jobbcenter. Här redovisas enkätresultatet för Jobbcoaching. 
 
Jobbcoaching 
Jobbcoachingen vänder sig till personer som har en psykisk- eller begåvningsmässig 
funktionsnedsättning och har svårt att ta sig in på den öppna arbetsmarknaden. För att delta i 
verksamheten krävs ett beslut från handikappavdelningen om daglig verksamhet. Idén med 
Jobbcoaching är att två av socialförvaltningen anställda jobbcoacher kartlägger deltagarnas 
styrkor och försöker matcha dessa med lämplig sysselsättning inom något företag eller 
förening. När det blir klart med en arbetsplats påbörjas en praktik, där Jobbcoachen stöttar i 
ett inledningsskede och håller kontakt med arbetsgivaren. Målsättningen är att deltagaren 
efterhand ska fungera självständigt på arbetsplatsen. 
 
Syfte 
Enkätundersökningen för socialförvaltningens Jobbcoachingverksamhet genomförs för första 
gången. Med undersökningen vill avdelningen veta vad personer som deltar tycker om 
verksamheten. 
 
Metod 
Som metod för undersökningen har en enkät använts. Undersökningen har riktats till personer 
som deltagit i Jobbcoachingprojektet. Vid undersökningstillfället var 14 personer knutna till 
projektet. Enkäterna har fyllts i av deltagarna själva, men möjlighet att fråga personalen har 
funnits vid oklarheter. Likaså kunde man vid behov få hjälp av personal att skriva öppna 
kommentarer. 
 
Enkäten är uppdelad i två delar. I den första delen får brukaren välja ut de 5 påståenden som 
de anser särskilt viktiga av de 12 som fanns med i enkäten. I den andra delen har brukaren fått 
betygsätta samtliga påståenden som fanns med i enkäten och givit svar på hur de anser att 
dessa fungerar idag. Betygsskalan är satt till 1 – 5 där ett är lägsta betyg och fem är högsta 
betyg. 
 
Förutom redovisad metod där ett antal påståenden ska viktas och betygsättas fanns som 
avslutning av enkäten två separata frågor som handlar om nöjdhet och trivsel. 
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Bakgrundsvariabler 
Enkäten inleds med ett antal bakgrundsvariabler. Dessa kan bl.a. användas vid analys och 
diskussion av resultatet.  
 
Urval 
Enkäter delades ut till samtliga personer som hade en regelbunden kontakt med Jobbcoaching 
under mars-april 2009. Fjorton personer var aktuella under denna period.  
 
Svarsfrekvens 
14 enkäter skickades ut och 12 enkäter lämnades in vilket ger en svarsfrekvens på 83 %.  
 
Bakgrundsvariabler 
 
 
Tabell 1 Antal uppdelade på kön Antal svar 
Kön:  
Män 6 
Kvinnor 6 
Summa 12 
 
 
Tabell 3 Ålder Antal svar 
20-30 år 3 
31-40 år 3 
41-50 år 4 
51-60 år - 2 
Summa: 12 
 
 
Tabell 4 Arbetsdagar i veckan på företaget/föreningen Antal svar 
1 dag/vecka 0 
2 dagar/vecka 1 
3 dagar/vecka 3 
4 dagar/vecka 3 
5 dagar/vecka 5 
Summa: 12 
 
 
Tabell 4 Kunskap var man kan vända sig med klagomål Antal svar 
Ja 10 
Nej  2 
Summa 12 
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Resultat 
 
Viktning – vad tycker brukarna är allra viktigast 
 
Resultatet grundar sig på 12 enkäter, varav 1 bortföll helt i viktningsdelen p.g.a. att den fyllts i 
felaktigt. Det saknas svar på enstaka påståenden i övriga enkäter. 
 
Den första delen av enkäten består av 12 påståenden, där brukaren valt ut de 5 påståenden 
som de tycker är allra viktigast. Resultatet kan utläsas i diagrammet nedan och siffrorna 
anger i antal hur utfallet blivit. 
 

Viktigt, antal

Jag får jobba ute på företaget/föreningen så mycket jag önskar

Personalen på min arbetsplats bemöter mig väl

De som arbetar som Jobbcoacher bemöter mig väl

Jag har en Jobbcoach som på ett bra sätt hjälper mig den försa tiden på mitt jobb

Jag har goda möjligheter att träffa andra arbetskamrater i mitt jobb

Jag har ett meningsfullt arbete

Jag har en bra kontaktman på min aarbetsplats

Arbetskamraterna/kontaktpersonen på min arbetsplats har tillräcklig tid att lyssna på mig

Jag får det stöd och den hjälp jag behöver på jobbet

Jag själv får vara med och påverka mitt arbete

Jag får bra information på min arbetsplats så jag vet vad jag ska göra

Jag får bra information från jobbcoachen vad som gäller för mitt arbete

5

10

10

4

6

3

2

2

2

5

7

0

 
 
De tre faktorer som anses allra viktigast är: 

- att personalen på min arbetsplats bemöter mig väl 
- att de som arbetar som jobbcoacher bemöter mig väl 
- att jag får bra information på min arbetsplats så jag vet vad jag ska göra 

 
De fyra faktorer som jämförelsevis ansågs minst viktiga var följande påståenden: 

- att jag får bra information från jobbcoachen vad som gäller för mitt arbete 
- att jag får stöd och den hjälp jag behöver på jobbet 
- att jag får vara med och påverka mitt arbete 
- att jag har en bra kontakt på min arbetsplats 
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Betygssättning - hur bra fungerar det idag? 
Resultatet grundar sig på 12 brukarenkäter 
 
I den andra delen av enkäten har brukarna fått sätta betyg på alla de tolv påståendena på en 
skala 1 – 5, där 1 motsvarar sämsta betyget och 5 motsvarar bästa betyget. Resultatet som 
anges är ett medelvärde av enkätresultaten. Denna del skall ge svar på hur bra dessa 
påståenden fungerar idag. 
 

Snittbetyg - oavsett vikt

Jag får jobba ute på företaget/föreningen så mycket jag önskar

Personalen på min arbetsplats bemöter mig väl

De som arbetar som Jobbcoacher bemöter mig väl

Jag har en Jobbcoach som på ett bra sätt hjälper mig den försa tiden på mitt jobb

Jag har goda möjligheter att träffa andra arbetskamrater i mitt jobb

Jag har ett meningsfullt arbete

Jag har en bra kontaktman på min aarbetsplats

Arbetskamraterna/kontaktpersonen på min arbetsplats har tillräcklig tid att lyssna på mig

Jag får det stöd och den hjälp jag behöver på jobbet

Jag själv får vara med och påverka mitt arbete

Jag får bra information på min arbetsplats så jag vet vad jag ska göra

Jag får bra information från jobbcoachen vad som gäller för mitt arbete

3,92

4,17

4,92

4,25

4,33

4,42

3,92

3,25

4,25

3,92

3,75

4,08

 
 
 
Sju av påståendena har fått betyg 4,0-5,0 och fem påståenden har fått under mellan 3,0-4,0 
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Nöjdhet och trivsel 
De två separata frågorna i enkäten ska ge en översiktlig bedömning från brukarna hur de trivs 
med och hur nöjda de är med sina arbetsplatser inom Jobbcoachingprojektet. Resultatet blev 
enligt följande: 
 

   

Jag är nöjd med mitt jobb på företaget/föreningen
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Jag tycker det är roligt att gå till jobbet
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Fria kommentarer 
Sist i enkäten gavs möjligheter att skriva ner saker som man skulle vilja förbättra i sin 
arbetssituation. De åsikter som kom in är följande: 
 
• Bättre sammanhållning 
• Jag vill ha min flitpeng så jag kan känna mig viktig på jobbet 
• Bättre information från föreningen om vad som är viktigt 
• Jag vill känna mig trygg på jobbet 
• Att det finns städgrejer hemma innan de tar slut 
• Jag skulle vilja ha mer ansvar 
• Inte bli utskälld när det blir fel 
• Bemötandet av personalen kan bli bättre 
• Jag skulle vilja sitta i kassan mer 
• Jag vill lära mig mer om hur packmaskinen och vågen fungerar 
• Jag skulle vilja ha en stege eller dylikt när jag skall packa upp varor 
• Jag skulle vilja ha mer att göra på jobbet 
• Jag skulle vilja ha en jobbcykel så jag kan ta mig från dagcentralen och till jobbet 
• Jag vill ha min ersättning kvar 
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Sammanfattning och diskussion  
 
Svarsfrekvens 
Svarsfrekvensen på enkäten blev 83 %, 12/14 enkäter, vilket är fullt godkänt. Det är ett litet 
underlag och därför bör observeras att varje enkätsvar blir viktig. 
 
Bakgrundsvariabler 
Av de svarande kan vi utläsa att fördelningen mellan kvinnor och män är lika.   
Åldersfördelningen är relativt jämt fördelad mellan den yngste 22 år, och den äldste 58 år. 
Majoriteten arbetar minst halvtid på ett företag/förening. 
Tio av tolv visste var de skulle vända sig om de hade något att klaga på, vilket jämfört med 
andra mätningar är ett godkänt resultat. 
 
Resultatanalys 
 
Viktning 
Påståenden som anses särskilt viktiga är: 

- att personalen på min arbetsplats bemöter mig väl 
- att de som arbetar som jobbcoacher bemöter mig väl 
- att jag har goda möjligheter att träffa andra arbetskamrater i mitt jobb 
- att jag får bra information på min arbetsplats så jag vet vad jag ska göra 

 
Resultatet visar att de viktigaste faktorerna rör bemötandet mellan människor. Glädjande är att 
dessa faktorer ges höga betyg, d.v.s. att det fungerar väl. Information ges också hög vikt, men 
här ges ett lägre betyg. 
 
De fyra faktorer som i jämförelse får lägst viktning är: 

- att jag får bra information från jobbcoachen vad som gäller för min arbetsplats 
- att jag har en bra kontaktman på min arbetsplats 
- att arbetskamraterna har tillräckligt med tid att lyssna på mig 
- att jag får det stöd och den hjälp jag behöver på jobbet 

 
Betygssättning 
När det gäller stödet och när det gäller informationen från jobbcoachen ges det höga betyg 
(över 4:a) medan när det gäller arbetsplatsens kontaktman och arbetskamraternas engagemang 
för att lyssna på han/henne får lägre betyg. Särskilt det sistnämnda får ett i jämförelse lågt 
betyg 3,25. 
 
Av de tolv betygssatta faktorerna har sju över 4 i medelbetyg medan fem har mellan 3 och 4 i 
medelbetyg. 
 
Nöjdhet 
Två separata frågor ger svar på hur nöjda personerna är med sitt arbete på 
företaget/föreningen och om det roligt att gå till jobbet. 
 
Nöjdheten ger ett medelvärde på 4,2 i en skala på 5 och när det gäller hur roligt det är att gå 
till jobbet blir medelvärdet också 4,2. Att notera är att en person bara ger en 2:a på det 
sistnämnda och således inte trivs så bra på arbetet. 
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Om vi översätter skalan till betyg brukar 3,4, 5 anses som godkänt, medan 1 och 2 kräver 
förbättringsåtgärder. Resultatet visar då en 100 % nöjdhet. När det gäller hur roligt det är att 
gå till arbetet ger det en procentsiffra på 83 % 
 
 
Slutsats 
Vid jämförelser av liknande mätningar inom socialförvaltningen under de senaste åren kan vi 
se att både viktning och betygsättning visar liknande resultat. Det betyder att faktorer som har 
med det personliga mötet med personalen eller arbetskamraterna har allra störst betydelse och 
att dessa faktorer glädjande nog får höga betyg och får antas fungera bra. Faktorer som ligger 
utanför det personliga mötet får lägre viktning och också lägre, men ändå relativt höga betyg. 
Tidigare brukarundersökningar finns att läsa på kommunens hemsida www.tingsryd.se. - Vård 
och omsorg - Brukarundersökningar  
 
Förbättringsområden 
Även om resultatet pekar på ett lyckat projekt när det gäller sysselsättning åt gruppen som har 
svårt att komma in på den öppna arbetsmarknaden finns det några områden som bör 
uppmärksammas och utvecklas. Dessa är: 
• att kontakten mellan företagets/föreningens personal och arbetstagaren förbättras 
• att informationen som rör arbetsplatsen når arbetstagaren på ett begripligt sätt 
• att det finns tillräckligt med arbetsuppgifter på arbetsplatsen. 
• att arbetstagaren efter individuell bedömning får möjlighet att utnyttja hela sin kunskap i 

arbetssituationen 
 
I övrigt är det bara att bevaka att det goda omdömet av verksamheten består. 
 
 
Socialnämndens resultatmål 
Socialnämnden har formulerat ett resultatmål i brukarperspektivet som anger att 85 % av 
brukarna skall vara nöjda med handikappomsorgens omsorg.  När den gäller den del av 
omsorgen som handlar om sysselsättning ger resultatet ett helt godkänt resultat. 
I den genomförda enkäten har nöjdhetsgraden mätts i en betygskala mellan 1-5. 
I den gamla betygsskalan ansågs betyget 3-5 vara fullt godkänt. Ser vi på hur många som 
givet betygen 3-5 när det gäller faktorn nöjdhet när det gäller arbetet så blir resultatet 100 % 
nöjda brukare. 
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