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Skaraborg 

• Statlig satsning på en evidensbaserad 
praktik 

 

• Beslut om att använda Pict-O-Stat 

 

• Kartläggning tillsammans med Fyrbodals 
Kommunalförbund 
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Skaraborgs pilotstudie 

• Arbetsgrupp  

• Referensgrupp med brukarrepresentanter 

• Styrgrupp 

• Samtycken 

• Övningsmaterial 

• Genomförande 
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Är det något på vägen till eller från jobbet som du 

är orolig för? 

Kommentarer 

Totalt 32 kommentarer, framförallt kring transport och väglag. 

 

”Jag är orolig ibland för att taxin inte kommer i tid. det har hänt att den kommit 
sent.” 

 

”Orolig för att halka på vintern när det är halt.” 

 

”Jag vet inte vad jag ska göra på Fontänen ibland och det gör mig orolig.” 

 

 

4 



FoU 

Får du vara med och bestämma vad du ska göra 

på jobbet? 

Kommentarer 

Totalt 16 kommentarer, hälften av kommentarerna visar på att brukarna vill ha mer 
inflytande.  

 

”Jag vill vara med och planera mervad vi ska göra på jobbet. Jag vill att vi ska 
samarbeta bättre.” 

 

”Det är min arbetsledare som bestämmer det åt mig vad jag ska göra för arbete.” 

 

”Det är bra som det är” 
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Vet du vad du ska göra när du är på jobbet? 

Kommentarer 

Totalt 12 kommentarer, samtliga visar på vikten av tydliggörande pedagogik. 

 

”Har ett schema jag följer.” 

 

”Jag vill ha ett schema på vad jag ska göra.” 

 

”Om jag har börjat på något dagen innan så vet jag vad jag ska göra när jag 
kommer nästa dag. Då fortsätter jag på det.” 
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Är det lugnt och skönt på jobbet? 

Kommentarer 

Totalt 24 kommentarer, framförallt kring ljud- och stressnivå.  

 

”Jag blir störd i arbetet, det är andra brukare som gapar.” 

 

”Ibland är det massor att göra” 

 

”När vi blir för många i samma lokal. Fyra personal och tre arbetare är för mycket, 
lagom är två personal och tre arbetare” 
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Pratar du med personalen om något är dåligt på 

jobbet? 

Kommentarer 

Totalt 10 kommentarer, visar på vikten av erfaren och, för brukaren, känd 
personal. 

 

”Det är min arbetsledare som jag går och pratar med om det är dåligt på jobbet.” 

 

”Jag pratar inte med personalen om det. men jag skulle vilja det. jag pratar med 
dem jag känner väl.” 

 

”Viss personal är svårt att prata med. det är lättare att prata med en del.” 
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Är det något du är rädd för på jobbet? 

Kommentarer 

Totalt 22 kommentarer, det är både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön som 
lyfts fram. 

 

”Jag är rädd att skada mig i arbetet när jag jobbar.” 

 

”Jag är rädd för en annan brukare” 

 

”Jag är rädd för att göra fel. Då känner jag mej misslyckad.” 
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Skaraborgs resultat 

• Respektive kommuns nämnd 

 

• Återkoppling till personalen och brukarna 

 

• Fortsatt arbete med resultatet 
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121           12                               17                                                   92 
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Reflektioner från Skaraborg 

•En metod som ger stor självständighet och är lättanvänt 

 

•Metoden utesluter dock brukare på den allra tidigaste 
utvecklingsnivån 

 

•Väcker mycket känslor hos brukarna 

 

•De allra flesta brukarna är mycket glada efter 
brukarundersökningen. De känner att de fått uttrycka sina 
åsikter och blivit lyssnade på 

 

•Programmet har stora utvecklingsmöjligheter 
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Uddevalla 

• Målgruppen har varit brukare med personlig assistans 

 

• Öka brukarmedverkan vid förbättringsarbete 

 

• Använt Pict-o-stat som enkätverktyg 
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Reflektioner från Uddevalla 

• Enkätverktyget lättarbetat 

 

• Alla möjligheter med verktyget har inte utnyttjats 

 

• Positiva reflektioner från deltagare 
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Tack för oss! 

Ketty Axelsson 

projektledare Skaraborgs Kommunalförbund 

ketty.axelsson@skovde.se 

 

Marita Niemi 

Projektledare Uddevalla kommun 

marita.niemi@uddevalla.se 
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