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Bakgrund Ohälsa bland arbetslösa är ett stort samhällsproblem. Med lågkonjuktur och ökning av 
arbetslöshet krävs även samhällsinsatser form av rehabilitering och arbetsmarknadsinsatser för att 
få människor tillbaka till sysselsättning och därmed ekonomisk självständighet. Syfte Syftet med 
studien är att belysa de förändringar som sker hos individer gällande motivation och tilltro till sin 
egen förmåga efter genomgånget projekt hos Samordningsförbudet Östergötland. Metod Studien 
undersöker förändring i Outcome Rating Scale  och self-efficacy efter genomförd 
rehabiliteringsprojekt för arbetslösa. Slutsats Det går inte att signifikant säkerställa någon 
förändring mellan testtillfälle ett och två. Baserat på de resultat vi har fått ta del av kan vi inte dra 
någon slutsats att deltagarnas egenskattade förmåga eller motivation har förändrats till följd av 
insatsen.  
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Background Poor health among the unemployed is a major social problem. The recession and rise 
in unemployment the community requires to take action in form of rehabilitation and employment 
programs to get people back into employment and hence economic autonomy. The purpose of this 
study is to evaluate if a change occur in the participators motivation and belief in their own abilities 
after completing Samordningsförbundet Östergötlands intervention. Method an empirical study 
was conducted with a quantitative method. Two validated models ORS and Self-efficiacy test with 
an added self-assessment question of individual motivation. Conclusion There is no significant 
data to ensure that a  change has taken place between test occasion one and two. Based on the 
results we have, we can not conclude that the participants attitude has changed as a result of the 
intervention. Whether self-estimated ability or motivation. 
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Inledning 

Forskning visar att arbetslösa är en riskgrupp som i stor utsträckning har ekonomiska 

problem samt upplever stress, ångest, depression och ökad risk för fler psykologiska 

problem (Wanberg et al., 1999). Egenskattad känsla av egenmakt är en stor faktor då man 

ska komma närmare arbetsmarknaden (Carlier et al., 2014).  

I februari i år publicerade Statistiska Centralbyrån (SCB) siffror som visade att antalet 

arbetslösa uppgick till 433,000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,5 procent. Det var en 

ökning på 1,2 % sedan 2013 (SCB, 2014). I statens direkta utgifter för de arbetslösa ingår  

a-kasseersättning, arbetsgivaravgifter och skatter (Ekonomifakta, 2009). Dock finns det 

sekundära kostnader till följd av den psykiska ohälsan såsom vårdkostnader, 

rehabiliterings- och arbetsmarknadsinsatser (Backhans et al. 2011). Under 2008 inleddes 

en global ekonomisk lågkonjuktur som slagit hårt mot det svenska samhället och 

arbetsmarknaden. Under 2008-2009 ökade arbetslösheten med 3 % (SCB, 2009). Detta har 

lett till konsekvenser som är ekonomiskt allvarliga såväl på samhälls- som på individnivå 

(Falkstedt & Hemmingsson, 2011). Psykisk ohälsa som följd av arbetslöshet kan vara ett 

resultat både av statusförlust på en tidigare priviligierad situation, samt förstärkas av en 

större sårbarhet på grund av brist på ekonomiska och sociala resurser och en lågt 

egenskattad hälsa (Bugard et al., 2007).  

Arbetslöshet, utanförskap och brist på sysselsättning skapar ohälsa. Enligt svensk lag 

avsätts statliga medel för att minska förekomsten av utanförskap som följd av arbetslöshet. 

“Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av 

samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin 

förmåga att utföra förvärvsarbete” (2003:1210). 

Individer utan sysselsättning är en riskgrupp som rapporterar större andel psykisk ohälsa 

(KFA, 2011). Ur ett hälsoekonomisk perspektiv krävs preventiva insatser som motverkar 

att denna riskgrupp ökar samt effektiva rehabiliteringsåtgärder som motverkar att individer 

hamnar i ett långsiktigt utanförskap som följd av brist på sysselsättning (Creed et al., 

2009). Syftet med examensarbetet är att utvärdera, i samverkan med 

Samordningsförbundet i Östergötland, de rehabiliteringsinsatser som utförs i form av 

skattefinansierade projekt som verkar för att förhindra ohälsa i denna riskgrupp. 
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Målsättningen med dessa projekt är att föra individer närmare arbetsmarknaden eller 

studier och i sin tur självständighet. Vi kommer att analysera resultaten för att se om 

motivationen och känsla av egenskattad förmåga påverkas av interventionen. 

Bakgrund 

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) fungerar som ett språkrör för Sveriges 

alla samordningsförbund. På kommunnivå finns Samordningsförbund med det 

huvudsakliga syftet att genom finansiell samverkan mellan olika myndigheter leda 

individer utan sysselsättning närmre självständighet och arbetsmarknad eller studier. Deras 

huvudsakliga uppgift är att fungera som ett nätverk gällande finansiell samordning. 

Samarbetet sker mellan olika statliga aktörer såsom Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen samt landstinget. Samordningsförbundet Östergötland är ett av dessa 

förbund.  

Målsättningen med samordningsförbundets rehabiliteringsprojekt är att skapa en väg 

tillbaka till arbetslivet eller studier, samt en meningsfull sysselsättning som är långsiktigt 

hållbar. Samordningsförbunden är ett resultat av lagen om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser (2003:1210). I skattefinansierade projekt läggs stor vikt på att mäta 

hur bra utfallet av ett projekt är i hur många som har gått från arbetslöshet till 

sysselsättning. Vikten av att kunna utvärdera denna form av rehabilitering som ska leda 

tillbaka till sysselsättning är mycket stor. Både för att kunna visa på projektens utfall 

hälsoekonomiskt och hur de påverkar de individer som deltar. Samordningsförbundet som 

aktör har även ett stort intresse av att utvärdera och kvalitetssäkra sina insatser för att borga 

för en god kvalitet på sina projekt. 

Samordningsförbundet Östergötlands önskan är att kunna ha ett och samma instrument 

som på ett nyanserat sätt mäter de potentiella effekterna av deras projekt. Det material som 

insamlas då dessa instrument utvärderas resulterar i den insamlade data som vi får ta del av 

och grundar vår studie på. Deltagarna har fått ta del av olika interventioner och sedan 

svarat på samma enkät. Vi får svaren i ett samlat dokument och kommer att analysera dem. 

Vår studie syftar till att se hur den egenupplevda förmågan och deltagarnas motivation 

påverkas av Samordningsförbundet Östergötlands insatser. 
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Samverkan med Samordningsförbundet i Östergötland  

Under 2013 slöts en kontakt via Maria Torstensson, den ena författaren av denna uppsats 

och Samordningsförbundet i Östergötland. Parterna hade ingen tidigare koppling till 

varandra innan studien startades. Samordningsförbundet hade en önskan om att 

tillsammans med studenter från högskola eller universitet utvärdera två potentiella 

mätmetoder för de projekt de genomför. Det sätt som Samordningsförbundet Östergötland 

utvärderar sina projekt ansågs vara för onyanserat då det endast mäter i fall 

projektdeltagandet har lett till sysselsättning eller inte. Merparten av deltagarna i projekten 

befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, därav kan många utvecklande steg ske innan 

individerna är i sysselsättning vilket är nyttig kunskap att kunna använda då man skapar 

projekt. Sammantaget önskade Samordningsförbundet Östergötland att kunna utvärdera 

sina projekt på flera parametrar. I diskussion med Samordningsförbundet Östergötland, 

Maria Torstensson och handledning från Skövde Högskola lades förslaget om vårt 

konstruerade instrument fram och detta godtogs. De olika modeller som utgör vårt 

instrument presenteras ytterligare under avsnitt Instrument. 

Vi har genomfört en studie där deltagarna fått besvara en enkät vid projektstart, samt efter 

tre månaders deltagande eller vid avslutat projekt för de som understiger tre månader. 

Därefter analyserades den data som sammanställts av Samordningsförbundet Östergötland 

och svar på våra frågeställningar formulerades. Avsikten är att är utforska ämnet för att se 

om det går att vi utvinna någon information som kan medverka till att öka kunskapen om 

de faktorer som är kopplade till känsla av egenkontroll och motivation i denna riskgrupp.  

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) fungerar som ett språkrör för Sveriges 

alla samordningsförbund. Finansiell samverkan inom rehabiliteringsområdet-Finsam ger 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt enskilda landsting och kommuner, möjlighet 

att samordna sina insatser. Ett av syftena med Finsam är att förhindra att personer med 

nedsatt funktions- och arbetsförmåga hamnar mitt i mellan de olika myndigheterna. Istället 

får de ett samlat stöd, som utgår ifrån vardera individs förutsättningar och behov. På 

kommunnivå finns förbund med det huvudsakliga syftet att finansiellt samverka mellan 

olika myndigheter. I skattefinansierade projekt läggs stor vikt på att mäta hur bra utfallet 

av ett projekt är i hur många som har gått från arbetslöshet till sysselsättning. 
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Enligt förbundsordningen och lagstiftningen ska den finansiella samordningen underlätta 

eller förbättra möjligheterna för individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser (Samordningsförbundet Östergötland, 2008). Detta för att de ska 

kunna öka sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till 

egen försörjning. Förbundet ska också sträva efter en effektiv användning av gemensamma 

resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten.  

Ekonomiskt perspektiv på finansiell samordning   
     

Inför budgetåret 2013 ökade beloppet från 290 miljoner till 310 miljoner avsatt för 

finansiell samordning (Försäkringskassan, 2012). Dessa pengar avses användas till 

rehabiliteringstjänster genom samordningsförbunden, finansiell samordning och 

samordning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvård så kallat två-parts Finsam. 

Tvåparts Finsam innebär att två aktörer samordnar sina rehabiliteringsinsatser som till 

exempel ett landsting och Försäkringskassan med en och samma målsättning. Lagen om 

finansiell samordning har funnits sedan den 1 januari 2004 (2003:1210). Att statliga och 

kommunala myndigheter bildar en gemensam juridisk organisation, ett 

samordningsförbund, är unikt i svensk förvaltningshistoria. Samordningsförbunden har en 

spridning från norr till söder och finns både i storstäder och i mindre kommuner.  

Samordningsförbund leds av en styrelse där varje samverkanspart som ingår i förbundet 

ska vara representerad. Den ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella 

samordningen, hur samordningsförbundet ska ledas och organiseras, samt finansiera 

insatser. Försäkringskassan bidrar med statens andel, motsvarande hälften av resurserna, 

till den finansiella samordningen. Landsting och kommuner ska bidra med var sin 

fjärdedel.      

   

Under 2012 har drygt 33 500 rehabiliteringstillfällen genomförts i individinriktade insatser 

som finansierats av samordningsförbunden. Drygt 13 000 rehabiliteringstillfällen har 

genomförts i insatser där endast antalet deltagare följts upp, det kan t ex vara 

informationsinsatser eller bedömningssamtal med mål att vara ett led i deltagarens 

rehabilitering. Drygt 20 000 personer (56% kvinnor och 44% män) har deltagit i insatser 

som följts upp och rapporterats ur SUS-Sektorsövergripande system för uppföljning av 
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samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Försäkringskassan, 

2013). Under 2013 deltog totalt 36 932 individer i olika insatser. Av dessa deltagare var 17 

629 deltagare med personuppgifter som hittas i SUS. Kommande redovisade siffror rör den 

grupp som lämnat personuppgifter. Av denna grupp är 9337 deltagare kvinnor och 8292 

män. Den procentuella fördelningen av hur länge deltagarna varit i försörjning är angiven i 

Figur 1. Tid i försörjning - fördelning i hur lång tid. 

 

 
Figur 1. Tid i försörjning – fördelning i hur lång tid (n=17629). (Försäkringskassan, 2013) 

Viktigt att förstå är att det är svårt att utröna de faktiska effekterna av de olika projekten. I 

SUS sammanställning över Försörjningsförändring rapporteras den rörelse som skett hos 

individerna som följd av deltagande (SUS, 2013). Frågan man måste ställa sig är dock i fall 

självständigheten hos individen har ökat eller det endast skett en förflyttning i 

kostnadsställe? Detta innebär att det är väldigt svårt att utläsa effektutfallet av de 

samordnade insatserna. De effekter som deltagandet resulterar i måste ställas i relation till 

de insparade kostnader som projektet bidragit till. Just detta är svårt att avläsa då 

försörjningen hos individen till synes kan ha förändrats men i själva verket ändå inte lett 

till ökad ekonomisk självständighet. 

 

37%	  

27%	  

18%	  

8%	  
10%	  

Tid	  i	  försörjning	  

Upp	  *ll	  1	  år	  

Upp	  *ll	  3	  år	  

Upp	  *ll	  6	  år	  

Upp	  *ll	  9	  år	  

Mer	  än	  9	  år	  



	   9	  

Syfte 

Samordningsförbundet Östergötlands har olika projekt där huvudsyftet är att föra 

människor närmare sysselsättning. Denna studie syftar att se om den egenskattade 

förmågan och motivationen hos arbetslösa påverkas efter att ha deltagit i ett av deras 

projekt. 

Metod 

Litteraturbakgrund 

Syftet med våra valda studier var att vi skulle skapa oss en tydlig bild av kunskapsläget 

inom vårt aktuella område. Vi ville även öka vår förmåga att förhålla oss till de olika 

teorier som interventioner består av när man talar om motivation, tro till sin egen förmåga 

och arbetslöshet. Målet har varit att artiklarna ska vara en faktagrund för oss att utgå från 

där vi även ville öka vår kunskap om den evidensbaserade forskning som finns angående 

motivation, egenupplevd förmåga och arbetslöshet.  

Gällande val av artiklar valde vi artiklar som omfattade arbetslösa och utgick från 

västländer. Våra exklusionskriterier var artiklar som hanterade deltagare med tidigare 

uppmärksammad psykisk ohälsa, exempelvis posttraumatisk stressyndrom-PTSD från 

krigshärjade länder och dylikt. Vi valde även bort artiklar som letade eller visade samband 

mellan arbetslöshet och kriminalitet och brottslighet och arbetslöshet. Vi riktade in oss på 

vuxna individer i tidigare studier i intervallet 18-65 år. Samt att vi valde att enbart se till 

artiklar som är skrivna från 2004 och framåt. Artiklar som inte var heltext eller krävde 

avgift exkluderas även dem. Vi har använt oss av sökord: motivation/self-efficiacy, 

motivation/unemployed, self-efficiacy/unemployed. Sökningarna har gjorts uteslutande på 

PubMed/MEDLINE. 

Urval och bortfall 

Deltagarna tillhör olika projekt arrangerade av Samordningsförbundet Östergötland, samt 

att de rekryterades av samordningsförbundet i Östergötland. Deltagarna är i arbetsför ålder 

och både kvinnor och män. Deltagandet är frivilligt och konfidentiellt där individerna blir 
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tillfrågande ifall de vill delta innan projektet inleds. Alla deltagarna befinner sig utanför 

arbetsmarknaden där det på olika sätt ingår i de olika huvudmännens insatser för att föra 

individer tillbaka till sysselsättning. Totalt har 78 personer deltagit. Av dessa enkäter har vi 

erhållit kompletta mätvärden från 44 deltagare. I fyra fall finns ofullständiga enkätsvar och 

hos 30 deltagare har vi endast erhållit enkätsvar från mättillfälle ett. Vår studie kommer 

innehålla rapporterade värden från de 44 deltagare med komplett data från mättillfälle ett 

och två.  

Instrument 

Instrumenten som användes är en enkät som är sammansatt av tre komponenter. Outcome 

Rating Scale (ORS), Self-efficiacy test och en adderad fråga där deltagaren får skatta sin 

motivation från 1-10. ORS är en typ av VAS-skala. En VAS-skala används för att 

deltagaren ska kunna skatta en egenupplevd känsla och avläses sedan som en siffra mellan 

1 och 10. Intervallet är en sträcka på 10 cm där deltagaren kryssar var på intervallet hon 

eller han skattar sin situation. Sedan mäts avståndet med en linjal och ett värde ges i form 

av centimeter med en decimal till exempel 3,2 cm= 3,2 i värde.  

I ORS visas deltagarens personliga välbefinnande där de får självskatta; 

• Sitt individuella välbefinnande. 

• Syn på nära relationer. 

• Syn på sitt sociala liv. 

• Sin allmänna syn på tillvaron i stort. 

Bakom utvecklingen av ORS-skalan ligger Scott Miller (Hafkenscheid, Duncan & Miller, 

2010).  Det finns fyra typer av skalor; för vuxna och ungdomar från 13 år, för barn i åldern 

6-12 år och för små barn under sex år samt för grupper. I detta fall användes således den 

för vuxna och ungdomar från 13. Self-efficiacy test är ett test som är skapad efter Banduras 

SCT Social cognitive Model (Bandura,1986). Self-efficacy scale är översatt till 33 språk där 

Koskinen-Hagman översatt den svenska versionen (Marcus Koskinen-Hagman, Ralf 

Schwarzer & Matthias Jerusalem, 1995). 

Hans teori beskriver ett samband mellan en individs tro till sin egen kapacitet och 

individens förmåga att sätta upp mål, hantera motsättningar och slutföra åtgande. Self-

Efficiacy test är ett test med tio frågor där deltagaren får rapporterar på en skala från 1-4 
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hur väl ett påstående överensstämmer med deltagarens subjektiva uppfattning. Siffran ett 

överensstämmer minst medan siffran fyra överensstämmer till fullo. 

Tillvägagångssätt 

Vi genomför en empirisk studie där deltagarna får besvara enkäten vid projektstart samt 

efter tre månaders deltagande, eller vid avslutat projekt för de som understiger tre månader. 

Varje deltagare blir märkta med ett löpnummer för att man ska kunna jämföra mättillfälle 

ett med mättillfälle två. Varje löpnummer tilldelas även en bokstavskombination som 

beskriver den huvudman som ansvarar för projektet till exempel Försäkringskassan eller 

Arbetsförmedlingen. Ansvaret över att enkäten fylls i och samlas in ligger på vardera 

projekt. Den data som sedan samlas in sammanställs av Samordningsförbundet 

Östergötland och överlämnas i form av data i Excel-fil. 

I direkt samband med start av deltagande i de olika projekten informeras deltagarna och 

ges möjlighet att medverka i enkäten. Enkäten fylls i och detta återupprepas sedan efter tre 

månaders deltagande. I de projekt som inte pågår i tre månader fylls enkäten återigen i vid 

anslutning till projektets slut. Minsta intervall som mäts är deltagande under åtta veckor.  

Datainsamling och urval 

I november 2013 påbörjades, tillsammans med Samordningsförbundet Östergötland, 

mätningar på deltagarna i Samordningsförbundet Östergötlands skattefinansierade projekt.  

Deltagarna fick fylla i en enkät som är sammansatt av Self-efficicy test, ORS och en 

adderad fråga om motivation till sysselsättning där deltagarna skattar sin motivation till 

sysselsättning på en skala från 1-10. Kombinationen av testet är sammansatt av Maria 

Torstensson och Veronica Jäderlund för att samla in data som kan tänkas vara intressant 

för att svara på de formulerade frågeställningarna tillsammans med stöd och vägledning 

från Skövde Högskola.  

Utöver detta har vi sökt efter tidigare utförd forskning, i form av artiklar, för att hitta en 

grund för vår frågeställning. Samordningsförbundet Östergötland har mottagit enkäterna i 

oktober 2013 och har varit fullständigt ansvariga för att administrerar dessa till sina 

deltagare samt samla in och sammanställa data från enkäterna. Sedan november 2013 har 
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det gjorts mätningar på deltagarna i de olika projekt som drivs i deras regi. 

Samordningsförbundet är på så sätt totalt ansvariga över genomförandet vid båda 

enkättillfällena, insamling av data samt sammanställning av denna innan den överlämnas. 

Databearbetning/analys 

Vardera huvudman ansvarar för insamling av pappersenkäter som sedan överlämnas till 

Samordningsförbundet Östergötland. Samordningsförbundet sammanställer sedan i sin tur 

all data där deltagarna märks med ett löpnummer, samt en bokstavskombination, för att 

kunna identifiera vilket projekt individen tillhör. Detta för att kunna göra jämförelser 

mellan mättillfälle ett och två. Den information vi tar emot redogör endast till vilket 

projekt respondenten tillhör och återger inga ytterligare variabler. Vi undersöker samband 

mellan våra frågeställningar. Samband testas vid enkättillfälle ett och två och sedan ser vi 

om det skett någon förändring. 

Etik 

Vi har utgått efter de existerande forskningsprinciperna som avser att skydda individen 

(Vetenskapliga rådet, 1990). Innan deltagarna genomfört enkäterna har de blivit 

underrättade om syftet med enkäten och att det är av frivilligt att delta. Deltagarna har 

sedan endast identifierats med hjälp av ett löpnummer samt ett nummer som står för det 

projekt det deltar i. Där efter har vi mottagit rapporterad data i forma av excelfiler som 

presenterar individerna genom denna nummerkombination. Anledningen till att denna 

sifferkombination används är att kunna följa en deltagare genom båda mätningarna och på 

så vis kunna jämföra enkätsvar med första och andra mätningen för att kunna analysera i 

fall förändring i skattning förekommer. Den samlade data vi mottar från 

Samordningsförbundet Östergötland kan således inte på något vis knytas till någon individ 

eller röja någon identitet. 
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Resultat  

ORS - Outcome Rating Scale 

I ORS-delen har deltagarna fått självskatta sin situation utifrån fyra områden. Individuellt- 

personligt välbefinnande, Nära relationer- familj och andra nära relationer, Socialt- arbete, 

skola, vänner, Allmänt- livet som helhet. Vid första skattningstillfället var det totala 

snittvärdet 19.1 centimeter av 40 möjliga. Vid skattningstillfälle två var snittvärdet 18.8 

cm. Den genomsnittliga förändringen på frågan Individuellt, var -0.18 cm. Frågan Nära 

relationer hade -0.03 cm. Frågan Socialt visade ett genomsnitt på -3.6 cm. Frågan Allmänt 

visade även den på ett förändrat snittvärde i detta fall på -1,64 cm.  

Self-efficicy scale 

I Self-efficiacy scale har deltagarna besvarat tio frågor som ur olika perspektiv berör 

individens skattning av egenmakt. Vardera fråga är graderad från ett till fyra där fyra 

överensstämmer med påståendet till fullo och siffran ett överensstämmer minst. 

Totalt kan deltagarna rapportera 40 poäng på testet. Vid första skattningstillfället var det 

genomsnittliga skattningsvärdet på testet i sin helhet 23.8 poäng. Efter genomgånget 

deltagande i projekten skattade samma gruppdeltagare 23.2 poäng. Det innebär en 

förändring med -0.6. 

Skattning av motivation 

Deltagarna själva har fått skatta sin motivation till sysselsättning. Deltagarna har 

rapporterat sin motivationsnivå med samma intervall som övriga modeller. Innan 

projektstart var det genomsnittliga värdet på gruppdeltagarna 6. Efter avslutat projekt 

skattade de 5.75 vilket innebär en förändring med -0.25. 

 



	   14	  

Sambandsprövning med parvis t-test 

Vi valde att undersöka den statistiska signifikansen av förändringarna i deltagarnas svar 

genom att använda oss av parvis T-test/students T-test (Ejlertsson, 2012). Med testet 

undersökte vi om skillnaden som förekom mellan svaren kunde visa på en signifikant 

skillnad mellan genomgången intervention och förändring i egenskattad förmåga och/eller 

motivation. Vi valde att jämföra svaren från fråga till fråga på gruppnivå. Med hjälp av att 

se till varje deltagares kod kunde vi utföra ett parvis test. Vi ställde upp deltagarnas svar i 

samma ordning och räknade ut p-värde för varje svar. Som ses i tabellen Figur 2 - Tabell 

resultat T-test, fick vi inga signifikanta resultat. 

    Snittvärde per fråga           

  Frågeställning 
Mättilfället 
no1 i cm 

Mättilfället 
no2 i cm 

Skillnad i 
cm 

p-
värde       

  
Jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag bara 

anstränger mig tillräckligt 2,81 2,61 -0,2 0,22       

  
Även om någon motarbetar mig hittar jag ändå 

utvägar att nå mina mål 2,55 2,41 -0,14 0,47       

  
Jag har inga svårigheter att hålla fast vid mina 

målsättningar och förverkliga mina mål 2,25 2,25 0 1       

  
I oväntade situationer vet jag alltid hur jag skall 

agera 2,23 2,21 -0,02 0,89       

  
Till och med överraskande situationer tror jag 

mig klara av bra 2,32 2,34 0,02 0,9       

  
Tack vare min egen förmåga känner jag mig 

lugn även när jag ställs inför svårigheter 2,14 2,16 0,02 0,9       
  Vad som än händer klarar jag mig alltid 2,39 2,45 0,06 0,74       

  
Vilket problem jag än ställs inför kan jag hitta en 

lösning 2,25 2,25 0 1       

  
Om jag ställs inför nya utmaningar vet jag hur 

jag ska ta mig an dem 2,32 2,11 -0,21 0,22       

  
När problem uppstår kan jag vanligtvis hantera 

dem av egen kraft 2,52 2,36 -0,16 0,35       
                  
  Snittvärde alla svar på gruppnivå 2,378 2,315   0,43       
                  
  Self Efficacy               

  
Skatta från 1-10 hur hög din motivation för 

studier eller arbete är 6,02 5,75 -0,27 0,67       
                  
  Outcome Rating Scale               
  Individuellt personligt välbefinnande 37,27 39,13 1,86 0,74       
  Nära relationer familj och andra nära relationer 62,63 62,61 -0,02 0,99       
  Socialt arbete, skola, vänner 47,34 43,77 -3,57 0,56       
  Allmänt livet som helhet 44,02 42,38 -1,64 0,79       
  Snittvärde alla svar på gruppnivå 47,82 46,97 -0,85         
  

 
              

Figur 2. Tabell resultat T-test (n=44).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Vårt rapporterade resultat, tillsammans med SUS egen formulering av den problematik 

man möter med effektutfall, vittnar om att ytterligare fokus bör läggas på att kartlägga de 

faktiska vinster som förekommer för de deltagande individerna. Ytterligare fokus bör även 

läggas på att hitta bra och säkra utvärderingsmetoder för effektutfall. Detta innebär inte att 

denna typ av projekt inte har en substans som tillför både samhälleliga och individuella 

vinster i form av utveckling. Utan att de utvärderingsmodeller som används i första hand 

behöver kunna visa ett faktiskt resultat (Försäkringskassan, 2012).  

Målriktningen om vad man vill att dessa projekt ska leda till förutom att individerna ska 

komma närmare sysselsättning behöver förtydligas. Exempelvis behöver det definieras 

vilka värden som ska förändras för att ett projekt ska anses ge ett positivt resultat. Samt 

anges vilka parametrar ska få avgöra i fall projekten lyckas. Är det till exempel så att 

värdet på individens utveckling ska likställas med en individ som återgår till sysselsättning.  

Detta är diskussioner som behöver belysas framåt då man konstruerar interventioner som 

innefattar individer som befinner sig i ett utanförskap i relation till arbetsmarknaden.  

I denna studie hade vi en maximal uppföljningstid på tre månader, och det är svårt att mäta 

relevanta, långvariga resultat på den tiden. Det hade varit intressant att studera i fall 

längden har en påverkan i till exempel i form av jämförelse mellan två grupper med olika 

deltagandelängd. 

I detta fall var det upp till tre månader mellan mättillfällen. Om projektet pågått en längre 

period, samt interventionen hade fått tid att verka hos deltagarna, hade de kanske sett 

förändringar i sitt liv och därför svarat annorlunda. 

Också viktigt att tänka på är att deltagarna i studien inte tagit del av exakt samma 

intervention. Samordningsförbundet i Östergötland har haft flera projekt för olika deltagare 

och tilldelat dem samma enkät. Anledningen till detta är att deras önskan är att kunna hitta 

ett konsekvent mätverktyg för alla projekt. Hade vi däremot haft differentierade grupper då 

vi analyserade deltagarnas data hade vi möjligtvis kunna se mer tillförlitliga resultat till 

följd av en viss intervention. Att slå ihop svaren på detta sätt riskerar att eliminera 
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möjligheten att kunna se om vissa projekt varit mer verksamma än andra. Eftersom 

deltagarna deltagit i olika projekt visar denna insamlade data på den totala följden från de 

olika projekten. Om en intervention lett till en stor höjning i svaren och en annat lett till en 

stor sänkning tar de ut varandra och det totala resultatet visar på minimal, eller ingen 

förändring i enkätsammanställningen. När det kommer till formuleringarna i enkäten har vi 

använt oss av standardiserade frågor (Forsberg&Wengström, 2008), men självklart spelar 

förståelse för vad som efterfrågas in i hur deltagarna svarar. Respondenterna har utfört 

enkäten och mottagit samma instruktioner vid enkättillfälle ett och två. 

Förslag på vidare forskning 

Till framtida studier rekommenderar vi två kontrollgrupper, en med arbetslösa som inte 

deltog i någon intervention och en med redan sysselsatta, för att se vad deras resultat hade 

visat.  

Resultatdiskussion 

För att undersöka om förändringarna var statistiskt säkerställda använde vi oss av ett parvis 

T-test (Ejlertsson, 2012) och som visat ovan i Figur 2 fann vi inte i några signifikanta 

värden. Det är dock mycket intressant att belysa varför resultatet blev så.  

Ett mer tillförlitligt resultat hade kunna fastslås med differentierad gruppindelning. 

Exempel på differentierad gruppindelning kan vara att få tydliggjort vilka deltagare som 

varit med i de olika projekten, eller fått klargjort andra faktorer som kan påverka en 

förändring i motivation eller egenskattad förmåga. Ett riktat slumpmässigt urval skulle ge 

ett mer tillämpbart resultat. Eftersom deltagarna medverkat i olika projekt visar vår 

insamlade data på ett sammantaget resultat av projekten. Till framtida studier 

rekommenderar vi, att samtliga svar kommer från deltagare som genomgått en och samma 

intervention. Eller ett tydliggörande av vilka deltagare som tagit del av vilka 

interventioner, samt större grupper från varje intervention för att kunna säkerställa 

eventuella förändringar  

Det hade varit intressant att studera skillnaden i detta projektets upplägg, med våra valda 

artiklars upplägg. Detta för att se om det går att finna någon tydlig indikator varför de ger 
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olika resultat. Det finns även en risk, när valet av deltagare sker ur en så riktad grupp som 

detta, att det inte är tillämpbart på en annan grupp 

Vårt förväntade utfall var att det skulle skett en viss ökning av motivation och egenskattad 

förmåga, samt att vi skulle kunna se ett potentiellt samband mellan ökad motivation och 

ökad känsla av self-efficiacy. Evidensbaserad forskning, tidigare intervention och studier 

har indikerat på att detta kunde vara ett fullt rimligt och förväntat utfall. I en av våra valda 

studier (Carlier et al., 2014) rapporteras tydliga samband mellan olika arbetsrelaterade 

interventioner och ökad känsla av motivation. En annan studie (Creed et al., 2009) 

rapporterar likvärdiga resultat som tyder på att ökning av motivation och self-efficiacy vid 

deltagande i arbetsmarknadsinsatser. 

Våra resultat bekräftar inte den tidigare forskning som ligger till grund för vårt förväntade 

utfall. Både den egenskattade motivationsnivå, värdet från Self-efficicy och Outcome 

Ratings Scale visar att resultatet inte kan styrka förändring efter att individer har deltagit i 

Samordningsförbundet projekt. Våra testade samband visade inte några signifikanta värden 

vilket innebär att skillnaden vi ser troligen beror på slumpvariation. Det finns många 

faktorer som kan förklara detta utfall men det som vi anser som mest troligt är deltagarnas 

ökade insikt om sin egen förmåga. Eftersom vi i det här fallet inte hade någon 

kontrollgrupp vet vi inte hur, eller om, värdet hade förändrats utan intervention så 

minskning, ökning eller samma resultat är svårt att tolka för att avgöra interventionens 

framgång. 

De individer som deltar i de olika projekt som organiseras av Samordningsförbundet har i 

regel varit utanför arbetsmarknaden under en lång tid. Denna tid kan skapa en skev bild av 

vad som förväntas ifrån arbetsmarknadens sida och de förväntningar och ansvar som 

åligger individen. Även i fall individen besitter samma kompetens och förmåga som när 

hen påbörjade sitt projekt kan upplevelsen om vad som krävs för att åter komma in på 

arbetsmarknaden upplevas övermäktigt. Deltagarnas lägre skattning kan vara en följd på att 

deras förväntningar är mer realistiska där det inte tvunget måste innebära att kapaciteten 

hos individen har minskat utan uppfattningen om hens förmåga är mer 

verklighetsförankrad.  
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Ytterligare en faktor som kan spela in är den osäkerhet eller oro som kan skapas när en 

individ ska lämna en kontext, i detta fall som sjukskriven eller arbetslös och återgå in i 

arbetsliv eller studier (Försäkringskassan, 2012). Denna typ av krav och de förändringar 

som det kan innebära för en individ kan mycket väl påverka ens upplevda self-efficiacy. 

Även den motivation individen rapporterar kan omedvetet eller medvetet förändrats som 

följd vid känsla av rädsla och obehag vid en eventuell förändring.  

En anledning till utfallet kan även vara att det inte sker en faktisk utveckling av motivation 

och egenskattad förmåga hos de individer som deltar i projekten. I SUS - 

”Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning 

inom rehabiliteringsområdet sammanställning över 2013 utvärdering” formuleras just den 

problematik man möter då man ska utvärdera effektutfallet av insatserna. Det är svårt att 

ställa insatsernas kostnader i relation till vinsterna för individerna och hälsoekonomiskt för 

samhället.  

Eftersom resultatet inte visar på någon signifikant förändring kan en förhastigt dragen 

slutsats vara att interventionerna inte lett individerna närmare arbetsmarknaden. Eller att 

det endast är en kostnadsförflyttning mellan myndigheter. Vi ser det viktigt att utvärdera de 

eventuella övriga vinsterna av en intervention, även då den ter sig verkningslös och vi inte 

kan uppmäta en reell skillnad. Det kan finnas en möjlighet att deltagande i olika projekt 

kan verka positivt för individen, i relation till inget deltagande, trots att det inte lett till 

sysselsättning. Vinster kan tänkas finnas i att individer inte kommer i ett ytterligare 

utanförskap i samhället och inte heller minskar i motivation eller egenupplevd förmåga. 

Slutsats 

Med den data vi fått från Samordningsförbundet Östergötland, och de värden vi räknat ut, 

drar vi slutsatsen att det inte går att signifikant säkerställa någon förändring mellan 

testtillfälle ett och två. Baserat på de resultat vi har fått ta det av kan vi inte dra någon 

slutsats att deltagarnas motivation eller egenskattade förmåga har förändrats till följd av 

insatsen. 
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