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INLEDNING 
 

Spira projektet har utvecklas utifrån tidigare projekt vid Medlefors folkhögskola som har haft olika 

”rullande projekt” sedan år 2000. Där ibland ”KOM” projektet, som har bidragit till utvecklingen av 

Spira projektet. SPIRA projektet riktar sig till hel- och deltidssjukskrivna som skall omprövas, 

långtidssjukskrivna över 6 månader, arbetslösa under minst 1 år samt utländskfödda i behov av att 

komma in på arbetsmarknaden. Spira projektet genomförs under tidsramen 080117-090531, 

inklusive testprojekt. Föreliggande utvärdering genomförs av Prema Utvärdering & 

Företagsutveckling som har anlitats av Spira projektet. Utvärderingen är i huvudsak mål- och 

resultatinriktad, med visst inslag av utvärderingsformen processutvärdering. Utvärderingen är 

huvudsakligen av summativ karaktär med visst formativt inslag. Då utvärderaren involverades i 

projektets slutskede fanns inte möjlighet för en ”fullständig” formativ utvärdering. Utvärderingen har 

genomförts mellan mars 2009 och augusti 2009. 

 

Kort om Spira projektet 
Spira projektet drivs och ägs av Medlefors folkhögskola med fyra anställda handledare, inklusive en 

projektledare. Till projektet har även annan personal vid skolan knutits, däribland en 

sjukgymnast/ergonom samt flertalet lärare som håller i undervisning. Spira projektet sker även i 

samarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun och 

Samordningsförbundet i Skellefteå. Samarbetet med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen sker 

genom tät och nära kontakt i form av möten. Försäkringskassan har även en handläggare som 

arbetar vid Spira. Genom samarbetet med Arbetsförmedlingen har Spira även möjlighet att nyttja 

arbetsterapeut och arbetspsykolog vid Arbetsförmedlingen. Totalt har 163 deltagit i Spira, av dessa 

kommer 40 procent från Arbetsförmedlingen och 60 procent från Försäkringskassan. Spira har 

rullande deltagarintag med maximalt 60 deltagare samtidigt, med insatser under 9-20 veckor. 

Deltagargruppen har i först hand utgjorts av långtidssjukskrivna från Försäkringskassan och 

långtidsarbetslösa från Arbetsförmedlingen. Det har funnits ett fåtal utlandsfödda deltagare i Spira. 

Gällande könsfördelning har Spira haft övervägande kvinnliga deltagare, med 109 kvinnor och 54 

män. Gällande ålder befinner sig majoriteten av deltagarna vid medelåldern. Förenklat erbjuds 

deltagarna följande insatser: inledande kartläggning och identifiering av behov samt eventuell 

”problembild”, kontinuerliga samtal och personligt handledning med en handledare vid Spira, delta 

vid ett urval lektioner som deltagaren själv väljer och sätter samman i ett schema, kontinuerliga 

samtal med Spira, Försäkringskassan och/eller Arbetsförmedlingen samt möjlighet att motionera. 

Tanken är att Försäkringskassans deltagare skall mjukstarta med exempelvis två timmar per dag för 

att genom uppmuntran från Spira successivt öka antalet timmar i skolan. Medan 

Arbetsförmedlingens deltagare startar med de antal timmar per dag, som motsvarar den 

arbetsförmåga som Arbetsförmedlingen har beslutat om. Där det slutgiltiga målet skall vara att 

genomföra praktik och vara förberedd för sysselsättning av olika grader vad gäller aktivitets- och 

arbetsförmåga. 
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Spira projektet bygger förenklat på de tre benen: fysisk- och psykisk hälsa, praktik och studiebesök 

samt kunskap om arbetsmarknad. Projektets syfte är att genom sina insatser, som utgår från de tre 

benen, underlätta och öka deltagarnas konkreta och upplevda arbetsförmåga. Konkret 

arbetsförmåga innebär i detta fall: sysselsättning efter Spira. Medan upplevd arbetsförmåga i detta 

fall innebär: närhet till arbetsmarknaden, motivation till att arbeta och studera samt stärka 

individens känsla av att vara del i ett socialt sammanhang utifrån Antonovskys (1991) begrepp 

KASAM. Den övergripande definitionen av begreppet arbetsförmåga som Spira utgått ifrån är: att öka 

möjligheter till en varaktig sysselsättning för de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Vidare 

utgör samverkan mellan Spira, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ett viktigt fokus i Spiras 

koncept. Begreppet ”helhet” utgör även en viktig del i Spiras koncept, där helhet innebär att samtliga 

insatser skall upplevas som en helhet för deltagarna.    

 

Syfte 
Utvärderingens syfte är att ge ett övergripande omdöme av vilken betydelse SPIRA projektet har 

inneburit för deltagarnas konkreta- och upplevda arbetsförmåga både utifrån SAMK datamaterial 

samt intervjuer med deltagare och personal. Utvärderingen ämnar även ge tänkbara förklaringar till 

vad med Spira som resulterat i en förändrad eller icke förändrad arbetsförmåga hos deltagarna. 

Vidare ämnar utvärderingen redogöra för Spiras tre ben, gällande huruvida deltagarnas hälsa och 

kunskap om arbetsmarknaden har förändrats till följd av Spira, samt i vilken grad deltagarna har 

genomfört praktik och studiebesök. Syftet preciseras i nedanstående frågeställningar: 

 

1. Vilken övergripande betydelse har Spira inneburit för deltagarnas konkreta- och upplevda 
arbetsförmåga? 
  

2. Vad med Spira har resulterat i en förändrad eller icke förändrad arbetsförmåga hos 
deltagarnas? 
 

3. I vilken utsträckning har Spira förändrat deltagarnas hälsa och kunskap om 
arbetsmarknaden? 
 

4. I vilken grad har deltagarna genomfört praktik och studiebesök? 
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METOD 
 

För att besvara utvärderingens syfte har både kvantitativt- och kvalitativt datamaterial använts. Det 

kvantitativa datamaterialet består av en totalundersökning utifrån befintligt data som Spira själva 

samlat in via sin SAMK modell. Det kvantitativa datamaterialet, bidrar till att ge en övergripande 

bakgrundsbild över vilken betydelse Spira har haft för deltagarna. Det kvalitativa datamaterialet 

består av sex djupintervjuer, tre med personal och tre med deltagare. Den kvalitativa 

undersökningen bidrar till att ge en fördjupad, nyanserad och exemplifierande antydan, över vilken 

betydelse Spira har haft för deltagarna, samt vad med Spira som har gett en eventuell förändring.  

 

Kvantitativt datamaterial 

Utifrån SAMK modellen har ett antal frågor valts ut för att besvara syftet. Urvalet av frågor har skett i 

dialog med personal vid Spira. Efter urval av frågor, har personal vid Spira fyllt i en tabell som 

utvärderaren skapade i Microsoft Excel, för att överskådligt och enkelt kunna bearbeta allt 

datamaterial. För att ge ett övergripande omdöme om vilken betydelse Spira har haft för deltagarna 

och deras arbetsförmåga valdes följande frågor: upplevd arbetsförmåga, sysselsättning efter Spira, 

upplevd närhet till arbetsmarknaden, motivation till att arbeta samt motivation till att studera. För 

att mäta om Spiras tre ben har inneburit en förändring för deltagarna har följande mätningar från 

SAMK modellen använts: psykisk hälsa, upplevd ork, upplevd sömn samt genomförd praktik och 

studiebesök. 

Under bearbetningen av det kvantitativa datamaterialet framkom det att mätningen för upplevd 

arbetsförmåga tyvärr inte gick att använda, eftersom mätningen hade tydliga validitetsproblem. 

Validitet utgör en viktig del i en undersökning och innebär förenklat att undersökningen och dess 

olika mätningar verkligen mäter det man avser sig mäta (Kvale 1997:215). Validitetsproblemen beror 

på att Spira vid inskrivning har registrerat deltagarens arbetsförmåga utifrån Försäkringskassans 

respektive Arbetsförmedlingens bedömningar. Medan Spira vid utskrivning har mätt deltagarnas 

arbetsförmåga utifrån deltagarens egna upplevda arbetsförmåga. Spira har således mätt olika saker 

vid inskrivning och utskrivning, varpå en jämförelse av arbetsförmågan vid inskrivning och utskrivning 

inte kan genomföras. För framtida projekt bör Spira se över sin mätning av arbetsförmåga. Övriga 

mätningar är acceptabla och ger en god antydan, även om vissa delar i SAMK modellen och Spiras 

dokumentation kan utvecklas. Exempelvis är ”mjuka” ting som ”upplevelser”, ”ork” och ”sömn” svårt 

att mäta eftersom det handlar om subjektiva begrepp. För bättre precision av ”mjuka” begrepp, kan 

mätningen exempelvis ske genom att Spira definierar innebörden av respektive begrepp och 

utkristalliserar ett antal frågor som alla mäter olika aspekter av exempelvis ”ork”. Frågorna kan 

sedan, efter kvantitativa analyser sammanställas till ett index som mäter ”ork”. Innan olika index 

konstrueras, bör det dock undersökas om det finns andra motsvarande evidensbaserade metoder 

som kan tillämpas, för att inte ”uppfinna hjulet flera gånger”. Det bör dock poängteras att nuvarande 

mätningar i sig ger en acceptabel övergripande indikation över vilken betydelse Spira har haft för 

deltagarna och deras arbetsförmåga.  
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Svarsfrekvensen har varierat mellan de olika frågorna. För två frågor: ”Deltagarnas sysselsättning 

efter avslut vid Spira” och ”Deltagarnas genomförda praktik och studiebesök” har samtliga 163 

deltagande svarat, vilket innebär en väldigt bra svarsfrekvens på 100 procent. För resterande frågor 

har 128 personer svarat vilket innebär ett externt bortfall på 35 deltagare (21 procent). Bortfallet kan 

förklaras med att vissa deltagarna har fyllt i SAMK vid inskrivning men ännu inte hunnit fylla i resultat 

vid utskrivning. Dessa deltagare exkluderades ur undersökningen eftersom resultatet grundas på 

jämförelser mellan inskrivning och utskrivning. Ett fåtal av de ”icke svarande” handlar om deltagare 

som inte har hunnit fyllt SAMK modellen vare sig vid inskrivning eller utskrivning, eftersom de på 

grund av sjukdom slutade vid Spira innan de hann fylla i SAMK.   

 

Kvalitativt datamaterial 

Sex djupintervjuer med personal och deltagare har genomförts som ett fördjupande och 

exemplifierande komplement till det kvantitativa datamaterialet. Intervjuerna har även bidragit till 

att ge vissa exemplifierande förklaringar till varför Spira har inneburit en förändring, för vissa 

deltagares arbetsförmåga. Det kvantitativa datamaterialet användes för att göra ett urval av de tre 

deltagarna. De tre deltagarna plockades fram med ett strategiskt urval, utifrån frågan om 

”arbetsförmåga”, detta innan validitetsproblematiken med frågan ”arbetsförmåga” hade uppdagats. 

Vid urvalet valdes två personer från Försäkringskassan, en person som visade enorm ökning av 

arbetsförmåga och en som visade en mindre ökning av arbetsförmågan. Den tredje personen kom 

från Arbetsförmedlingen och hade gjort en enorm försämring. Vid detta skede i undersökningen 

framstod dessa tre personer som intressanta eftersom de skulle representera två extremfall med 

enorm ökning respektive enorm försämring och en tredje som fått en ”mellan förbättring”. 

Validitetsproblematiken med frågan om ”arbetsförmåga” påverkade inte intervjumaterialet 

nämnvärt eftersom detta har beaktats under genomförande och bearbetning av intervjuerna. Urval 

för intervjuer med personalrepresentanter från Spira, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

valdes genom strategiskt urval. Där valda intervjupersoner valdes utifrån att de bedömdes ha störst 

inblick i vilken betydelse Spira har haft för deltagarnas arbetsförmåga. Innan intervjutillfälle fick 

deltagarna ta del av ett informationsblad med information om anonymitet och att intervjun spelas in 

förutsatt medgivande från deltagaren, se Bilaga 1. Intervjuerna genomfördes enskilt i ett avskilt rum, 

med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide och följdfrågor. Därefter transkriberades och 

bearbetades intervjuerna.  
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RESULTAT 
 

Deltagarnas situation innan Spira 

Utifrån intervjuer med personalen framkommer att de deltagare som kommer från 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, i stor grad utgörs av ”de svåraste fallen”. Exempelvis 

förekommer arbetslösa deltagare från Arbetsförmedlingen som vid 50-60 års ålder aldrig haft en 

anställning. I stort sett alla deltagare har ”suttit hemma” en längre period som långtidsarbetslös eller 

långtidssjukskrivning. Både intervjuade deltagare och personal berättar att många deltagare som har 

”suttit hemma” under en längre tid har drabbats av dåligt självförtroende och självkänsla, mår dåligt 

psykiskt samt utvecklat negativa tankar kring sina möjligheter i arbetslivet och om livet i allmänhet. 

Deltagarna berättar att de negativa tankarna bland annat bestod av: ”vem vill ha mig” samt ”man 

tänker att det inte kommer att funka, om det mesta och såg begränsningar i allt”. Vidare berättar 

deltagarna att de, innan Spira, saknade tilltro för att de skulle kunna komma ut på arbetsmarknaden, 

målade upp hinder om att ingen arbetsgivare vill ha någon som ”bara kan jobba halvtid” och 

upplevde att arbetsmarknaden ser dyster ut för deras del, särskilt nu med lågkonjunkturen. 

 

Konkret – och upplevd arbetsförmåga 
Under denna rubrik presenteras inledningsvis problematik med Arbetsförmedlingens- och 

Försäkringskassans bedömning av deltagarnas arbetsförmåga. Därefter ges ett övergripande 

omdöme gällande vilken betydelse Spira har haft för deltagarnas konkreta och upplevda 

arbetsförmåga.  

 

Problematik med Arbetsförmedlingens- och Försäkringskassans bedömning 

Som nämnt ovan i metod går Spiras mätning av ”deltagarnas upplevda arbetsförmåga” inte att 

använda för att utvärdera arbetsförmåga. Däremot, belyser mätningen av deltagarnas arbetsförmåga 

en annan intressant aspekt, gällande deltagarna från Arbetsförmedlingen. Vid inskrivning i Spira är 

det nämligen fler deltagare som enligt Arbetsförmedlingen bedöms ha 100 procents arbetsförmåga, 

än antalet deltagare som efter utskrivning upplever sig ha 100 procents arbetsförmåga. På grund av 

olika mätningar och samtal med personal från de två myndigheterna och Spira handlar detta inte om 

att Spira har ”försämrat” deltagarnas arbetsförmåga. Detta kan snarare antyda att 

Arbetsförmedlingens bedömning av deltagarens arbetsförmåga i vissa fall inte överensstämmer med 

deltagarens egna upplevda arbetsförmåga.  Exempelvis i ett extremfall har Arbetsförmedlingen 

uppskattat att en deltagare har 100 procents arbetsförmåga, medan deltagaren själv vid utskrivning 

bedömde sig ha 25 procents arbetsförmåga. På grund av frågans validitetsproblem går det givetvis 

inte att dra någon slutsats, här handlar det mer om att uppmärksamma ett eventuellt problem. Det 

eventuella problemet bör belysas eftersom det innebär vissa problem för Spira, både vid 

dokumentation och utvärdering samt vid mottagande och kartläggning av personer från 

Arbetsförmedlingen. Bör även poängteras att motsvarande problematik även verkar förekommer 

gällande deltagare från Försäkringskassan. Detta utgör ett mindre problem som bör diskuteras av de 

tre samverkanparterna, Spira bör även diskuteras huruvida de skall utgå ifrån Arbetsförmedlingens 

respektive Försäkringskassans bedömning eller deltagarnas egna upplevelser vid dokumentation.   
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Konkret arbetsförmåga 

Gällande deltagarnas konkreta arbetsförmåga har ”deltagarnas sysselsättning efter avslut vid Spira” 

använts då detta mått ger en god indikation över deltagarnas konkreta nuvarande arbetsförmåga.  

 

 

*Sysselsättning innan var 0 procent för samtliga deltagare oavsett om de kom via Försäkringskassan eller  

   Arbetsförmedlingen 

Diagrammet ovan visar vilken sysselsättning samliga 163 deltagare hade efter de slutfört Spira. 

Utifrån diagrammet framkommer att 43 av 163 (26 procent) deltagare har, till följd av Spira, gått från 

långtidssjukskrivning/långtidsarbetslöshet till sysselsättning i form av arbete, studier eller 

företagande. 26 procent i arbete utgör en relativt god siffra, särskilt med tanke på att Spiras 

deltagare utgörs av personer som har stått långt från arbetsmarknaden.  Vidare visar diagrammet att  

64 deltagare har uppnått över 10 timmars arbetsförmåga. Av dessa 64 deltagare har 41 deltagare 

från Försäkringskassan först över i ”samverkansgruppen”. Samverkansgruppen består av en 

personalstyrka både från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, som endast arbetar med en 

utsedd grupp ”klienter” från Försäkringskassan. Spira prövar deltagarnas arbetsförmåga och de 

deltagare som innan avslut vid Spira har uppnått 10 timmars arbetsförmåga, slussas vidare till 

samverkansgruppen. Samverkansgruppen tar över ”Spiras” arbete med syfte att deltagaren inom ett 

år skall slussas över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen, och därmed stå till 

arbetsmarknadens fulla förfogande.  De deltagare som förs över från Spira till samverkansgruppen 

har således ökat sin arbetsförmåga från 0 timmar per dag till 10 timmar per dag under sin period i 

Spira. Vilket i sig utgör ett väldigt bra resultat som indikerar att deltagarna har påbörjat en process 

”på väg ut” i arbetslivet. Av de 64 deltagarna har 23 deltagare från Arbetsförmedlingen uppnått över 

10 timmars arbetsförmåga. Dessa 23 deltagare har vid Spira haft praktik under 20-40 timmar i veckan 

och därmed uppvisar dessa 23 deltagare en arbetsförmåga bestående av 20-40 timmar i veckan. De 

23 deltagarna från Arbetsförmedlingen har efter Spira fortsatt stå som arbetssökande vid 

Arbetsförmedlingen.  

 

16
7

41
26

1 1
14

17

2

1

23

10

1

3

Deltagarnas sysselsättning efter avslut vid Spira (antal)

FK AF

Arbete        Studier           Starta         Över                 Under          Pension     Gravid     Avslut
eget            10 timmars     10 timmars   pga

a -förmåga      a-förmåga   Sjukdom

Totalt  33 

Totalt 9 

Totalt  1

Totalt 64

Totalt 36 

Totalt 2 Totalt  1

Totalt 17



- 10 - 
 

Gällande de 36 deltagare i stapeln ”Under 10 timmars arbetsförmåga”, handlar det både om 

deltagare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som ännu inte uppnått en arbetsförmåga 

på 10 timmar per dag och har därmed ännu inte förts över till samverkansgruppen. Av dessa 36 

kommer 26 från Försäkringskassan och 10 från Arbetsförmedlingen. Av de 26 deltagarna från 

Försäkringskassan är det 18 deltagare som har genomfört praktik under en period av 5-20 timmar i 

veckan och 8 deltagare som vid mättillfället endast hunnit genomföra studiebesök. De 10 deltagarna 

från Arbetsförmedlingen hade vid mättillfället endast hunnit genomföra studiebesök.  Deltagare som 

vid mättillfället endast hade genomfört studiebesök, utgörs enligt personal främst av personer som 

nyligt hade skrivits in Spira och därav inte hunnit genomföra praktik vid mättillfället.   

Det bör här poängteras att de 36 som ännu inte nått 10 timmars arbetsförmåga i stort sätt består av 

deltagare som har ökat sin arbetsförmåga i olika grader till följd av Spira, även om de ännu inte har 

någon sysselsättning. Denna ökning är i sig ett stort steg med tanke på att steget att gå från 

långtidssjukskrivning/långtidsarbetslöshet oftast innebär en tidskrävande och lång process. Det är 

inte rimligt att förvänta sig att alla deltagare i Spira skall uppnått full sysselsättning efter de 20 veckor 

de går vid Spira. Genom Spira har deltagare som flyttat till samverkansgruppen och deltagare som 

ligger ”under 10 timmars arbetsförmåga” kunnat påbörja en process i rikting mot en sysselsättning i 

arbetslivet. Frågan är huruvida de totalt 59 deltagarna som uppnått ökad arbetsförmåga i olika 

grader, men ännu inte kvalificerats till samverkansgrupp eller funnit en sysselsättning, lyckas 

fortsätta den process som satts i gång genom Spira. Diagrammet visar att 17 deltagarna av olika 

orsaker har hoppat av på grund av sjukdom. I dessa fall handlar det enligt Spiras personal, främst om 

deltagare som var i för dåligt psykisk eller/och fysik form för att fullfölja Spiras program. Den 

intervjuade personalen tror inte att avhoppen beror på Spiras upplägg. Personalen nämner istället 

att de deltagare som inte fått en förbättrad arbetsförmåga handlar om ”projekttrötta” personer som 

är uppgivna eller personer som fastnat i systemet och låst fast sig vid sin identitet som 

arbetslös/sjukskriven.1  

 

Upplevd arbetsförmåga  

Den konkreta arbetsförmågan ger vissa indikationer på deltagarnas faktiska arbetsförmåga. Men för 

att få en tydlig bild av Spiras betydelse för deltagarnas arbetsförmåga är det viktigt att belysa hur 

Spira påverkat deltagarnas upplevda arbetsförmåga. Inledningsvis presenteras deltagarnas 

förändrade upplevda närhet till arbetsmarknaden samt upplevda motivation till att arbeta och 

studera. Därefter presenteras faktorer från den kvalitativa undersökningen som belyser hur 

deltagarnas upplevda arbetsförmåga har förändrats till följd av Spira.  

 

                                                           
1
 Gällande samtliga diagram bör det nämnas att det inte helt kan utesluta att förändringar eller ”icke 

förändringar” från inskrivning till utskrivning, i vissa fall kan förklaras med förändringar i deltagarens privata 
situation. 
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Diagrammet visar deltagarnas upplevda närhet till arbetsmarknaden, för de 128 svarande. Denna 

mätning har skett vid in- och utskrivning, där deltagaren själv har fått fylla i sin ”upplevda närhet till 

arbetsmarknaden” på en skala mellan 0-5. Där 0 innebär att deltagaren inte upplever någon närhet 

till arbetsmarknaden medan 5 innebär att deltagaren upplever sig väldigt nära arbetsmarknaden. 

Nedanstående mätningar har skett på samma sätt. Gällande deltagarnas upplevda närhet till 

arbetsmarknaden visar diagrammet en viss ökning. Där medelvärde har ökat med en enhet, från 2 vid 

inskrivning till 3 vid utskrivning. Vid inskrivning upplevde sig deltagarna generellt längre ifrån 

arbetsmarknaden än vad de upplevde sig vid utskrivning, vilket utgör en indikation på ökad upplevd 

arbetsförmåga.   
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De två diagrammen ovan, särskiljer resultat för deltagare från Försäkringskassan och från 

Arbetsförmedlingen, detta på begäran från uppdragsgivaren. Deltagarnas upplevda närhet till 

arbetsmarknaden har ökat överlag, både för deltagare från Arbetsförmedlingen och för deltagare 

från Försäkringskassan. Deltagarnas medelvärde har både för Försäkringskassan och för 

Arbetsförmedlingen förändrats från medelvärde 2 vid inskrivning till medelvärde 3 vid utskrivning. 

Det finns således ingen nämnvärd skillnad mellan deltagare från Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen, gällande deltagarnas upplevda närhet till arbetsmarknaden. 

 

 
 

Diagrammet ovan visar hur deltagarnas motivation till att arbeta har förändrats från inskrivning vid 

Spira till utskrivning. Diagrammet visar att deltagarnas arbetsmotivation har ökat från inskrivning till 

utskrivning, med ett medelvärde på 3 vid inskrivning och medelvärde 4 vid utskrivning. Ökningen 

framträder framöverallt i vid skalan 2 och 5 där 30 deltagare som vid inskrivning upplevde sig ha 
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värdet 2 på arbetsmotivationsskalan, medan endast 14 deltagare upplevde sig ha värdet 2 på 

arbetsmotivationsskalan vid utskrivning. Likaså ser vi att 30 deltagare upplevde sig ha maximal 

arbetsmotivation vid inskrivning medan hela 56 deltagare upplevde sig ha maximal arbetsmotivation 

vid utskrivning. Vilket nästan innebär en fördubbling.  Vid intervjuer framkommer det att Spira har 

gett deltagarna motivation att komma ut i arbetslivet. Där deltagarna förklarar att de innan Spira ville 

arbeta, men efter Spira kände att deras arbetsmotivation hade blivit mer ”konkret och verklig”. 

Deltagarna beskriver även att de efter Spira fått en ”glödande motivation” till att arbeta och komma 

ut i arbetslivet. 

 

  

  

 

Diagrammen ovan särskiljer deltagarna från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, och visar att 

den ökade arbetsmotivationen främst har skett för deltagare från Försäkringskassan. Där 

medelvärdet för deltagare från Försäkringskassan låg på 3 vid inskrivning och 4 vid utskrivning, 

medan medelvärdet för deltagare från Arbetsförmedlingen var 4 både vid inskrivning och utskrivning.   
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Diagrammet ovan visa hur motiverad samtliga deltagare var att studera, både vid inskrivning och vid 

utskrivning. Utifrån diagrammet framkommer att deltagarnas motivation till att studera inte har 

förändrats från inskrivning till utskrivning, där medelvärdet låg vid två både vid inskrivning och 

utskrivningen. Vidare visar diagrammet och medelvärdet att deltagarna har relativt låg motivation att 

studera, vilket möjligtvis kan förklaras med att deltagarna hellre vill arbeta. Den låga 

studiemotivationen kan möjligtvis även förklaras med deltagarnas relativt höga åldrar, där utbildning 

möjligtvis känns mindre motiverat eller aktuellt än ett arbete. 
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  Diagrammen ovan visar att deltagare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har lika låg 

motivation att studera, där medelvärde ligger vid 2 för de två diagrammen. Vidare visar diagrammen 

att studiemotivationen inte har förändrats då medelvärde låg på 2 både vid inskrivning och vid 

utskrivning för deltagare vid Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  

 

Personlig utveckling 

Utifrån bearbetning av intervjumaterial från intervjuer med deltagare och personal, framkommer att 

Spira har genererat en ökad arbetsförmåga hos deltagarna. Vid intervju beskrivs den förbättrade 

arbetsförmågan framförallt som en ökad ”mental” arbetsförmåga2, snarare än en fysisk förbättrad 

arbetsförmåga. Den mentala arbetsförmågan handlar förenklat om en ”personlig utveckling” 

bestående av flera komponenter. Exempelvis ökat självförtroende och självkänsla, någonting som 

enligt deltagarna har sjunkit avsevärt under åren som sjukskriven eller arbetslös. Den personliga 

utvecklingen handlar även om att känna sig betydelsefull, att de som personer känner att de är ”värd 

någonting” och att de behövs ute i samhället och arbetslivet. Deltagarna säger själva att de har: fått 

en enorm styrka samt hopp och tilltro på att de kommer att få ett arbete.  En av de intervjuade säger: 

”genom Spira har jag fått känna att jag faktiskt klarar av mer än jag tror och fått se vad jag klarar av, 

orkar och lära sig att vara stolt över vad man klarar”.  Den mentala arbetsförmågan och den 

personliga utvecklingen har gjort att deltagarna har hittat tillbaka till sig själva, kunnat bygga upp sig 

själv och sin identitet efter flera års sjukdom och isolering i hemmet. Genom att bygga upp sig själv 

kan de nu även känna sig mer självständiga och därav känna att de faktiskt kan klara vissa saker 

själva. Att känna sig självständig och ha god självkänsla beskrivs av de intervjuade som viktigt för att 

kunna söka arbeta och kunna vara presentabel ute i arbetslivet. En av deltagarna beskriver att: 

”genom Spira har jag funnit en öppning i mörkret och kunnat gå vidare med livet”. Förutom den 

personliga utvecklingen, handlar den mentala arbetsförmågan även om att deltagarna ”mentalt” har 

riktat sina tankebanor mot arbetslivet. Den mentala arbetsförmågan kan även handla om att 

deltagare har kunnat bearbeta eventuella låsningar, gällande specifika arbetsmoment som framkallar 

                                                           
2
 Begreppet ”mental arbetsförmåga” har framkommit genom kodning och analytisk bearbetning av 

intervjumaterialet. 
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ångest eller obehag.  Där deltagare beskriver att de vid Spira har kunnat arbeta med sin ångest, 

genom att i sin egen takt och utan tvång, utföra de ångestframkallande momenten och successivt 

arbeta bort sin ångest. Överlag handlar den mentala arbetsförmågan om att personen får släppa sin 

sjukdomsidentitet/ arbetslöshetsidentitet och komma igång med vardagsrutiner samt bygga upp en 

”ny” identitet. Det faktum att Spira bidrar med att skapa vardagsrutiner utgör i sig en viktig faktor för 

deltagarnas förbättring eftersom rutiner är en viktig faktor för människans förmåga att bygga upp sin 

identitet. Utan vardagsrutiner finns risk för att en kaosartad ångestfylld värld framträder (Giddens 

2002). 

 

Bryta tankebanor 

Ytterligare en del som tangerar den mentala arbetsförmågan är att deltagarna genom Spira har fått 

hjälp att bryta negativa tankar och få ett mer positivt ”tänk” gällande sina möjligheter att få ett 

arbete. En av de intervjuade i personalen beskriver att ”det märks att deltagarna får en gladare 

framtoning med tiden vid Spira”. Även deltagarna beskriver att deras tidigare negativa tankebanor 

har bytts ut mot positiva tankar där de nu exempelvis ser fördelar med sin arbetssituation. 

Deltagarna ser praktiken som en stor möjlighet att göra sig oumbärlig för företaget och säger att 

praktiken i sig utgör en bra erfarenhet och ger en referens även om det inte skulle leda till 

tillsvidaretjänst eller vikariat. En deltagare ser till och med fördelar i sitt arbetshandikapp, och 

förklarar att ”det blir mer lönsamt för företagen att anlita mig eftersom de kan få vissa bidrag för min 

praktik och får på så vis en person som redan är inskolad i arbetsuppgiften och arbetsgruppen”. En 

del av de positiva tankarna karaktäriseras av att de nu har ”tro” och goda förhoppningar på att få ett 

arbete, någonting som saknades hos deltagarna innan Spira. 

 

Öppnat ögonen för nya yrkesalternativ 

Vidare framkommer att Spira har hjälpt deltagarna att ”öppna ögonen” för olika yrkesalternativ. 

Spira har även tillsammans med deltagarna vaskat fram lämpliga yrken, branscher, arbetsuppgifter 

och arbetsplatser utifrån samtal med deltagarna och olika tester där de testar intresseområden. I 

Spira har deltagarna således funnit en uppfattning om vilka olika arbetsplatser som just de kan rikta 

in sig på i arbetslivet. 
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Tänkbara förklaringar till den förbättrade arbetsförmågan  
I denna del presenteras olika tänkbara faktorer som varit betydelsefulla, för deltagarnas förbättrade 

arbetsförmågor.  

 

Personalens goda bemötande  

Samtliga informanter nämner personalens arbete som en viktig faktor till den positiva förändringen. 

Personalens goda stöd, ”pushning” och lyhördhet gör att deltagarna känner sig betydelsefulla, 

behövda och att de är ”satt i främsta rum”. Personalen har även tät och nära kontakt med 

deltagarna. Den goda kontaktakten skapas till följd av kontinuerliga samtal och att Spiras personal 

verkar i samma hus som lektionerna hålls i. Den täta kontakten med deltagarna gör att personalen 

har möjlighet att ”identifiera” den enskilde deltagarens behov och ”problembild” samt tillsammans 

med deltagaren vaska fram möjliga lösningar, delmål och finna lämpliga arbetsplatser som 

deltagaren kan ha som målsättning. Personalens bemötande beskrivs även som väldigt bra på så vis 

att personalen ”verkligen” lyssnar på deltagarnas problem och behov samt är lyhörda för den 

enskildes behov och utveckling. Personalens (både personal vid Spira och de undervisande lärarna) 

bemötanden gör att deltagarna känner att de vid Spira verkligen bryr sig om dem och vill att de ska få 

ut någonting av Spira. Vilket i sin tur ökar deras självkänsla och känsla av att vara del i ett 

sammanhang och behövd. Faktum att Spira har samlat olika kompetenser som exempelvis 

sjukgymnast/ergonom och lärare under samma tak framhålls i personalintervjuer som en viktig 

komponent till personalens goda kontakt med deltagarna.  

 

Pröva gränser 

Personalens stöd och uppmuntran gör att deltagarna känner sig trygga, och sporrar dem till att 

utmana sig själv och successivt ”pröva sina gränser”. Samtliga deltagare framhåller att möjligheten 

att ”pröva sig fram och testa sin arbetsförmåga”, utgör en väldigt viktig faktor för deras ökade 

arbetsförmåga.  Tiden vid Spira utvärderas kontinuerligt genom samtal med deltagarens handledare 

vid Spira. När deltagaren har landat på en nivå på så ökar de med exempelvis ytterligare en timme 

per dag, ökningen sker helt i dialog mellan handledare, deltagare och 

Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan. Ökningen är inte hugget i sten, utan om deltagaren själv 

känner att det blir för mycket så backar de ett steg. Genom ”prövning” kan deltagaren känna sig för 

och se vad den egentligen orkar. Prövningarna gör att deltagarna antingen blir mer positiv eftersom 

de ser att de orkar mer än de trodde, eller gör att deltagaren får en utgångspunkt att arbeta utifrån.  

Prövningen beskrivs som väldigt bra då personalen och miljön gör att prövningsprocessen känns som 

en utmaning utan tvång och med möjlighet att backa ett steg. Deltagarna beskriver även att 

prövningen gör att de ”växer” och får mer mod.  

 

Grad av självdelaktighet och individanpassning 

Spiras insatser och ”program” har en hög grad av individanpassning, där i stort sätt alla insatser är 

skräddarsydda utifrån den enskilde individens behov. Exempelvis väljer individen själv vad den skall 

göra under sin tid vid Spira, det vill säga vilka lektioner den skall läsa och om de vill motionera vid 

Spira. Bör dock tilläggas att handledaren vid Spira ger inspiration, och uppmanar deltagaren att pröva 
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lektioner som de själv aldrig valt. Individen har således hög grad av självbestämmande, samtidigt som 

handledaren har visst inflytande och möjlighet att styra in deltagaren på vissa banor. Varje deltagare 

har sitt unika schema och har därmed ingen ”klass” som man följer, vilket beskrivs som positivt av de 

intervjuade eftersom de då har möjlighet att vara anonyma om de vill, samtidigt som de har 

möjlighet att lära känna andra deltagare om de vill. Spiras grad av individanpassade insatser 

framhålls även som en viktig faktor till den förändrade arbetsförmågan, eftersom deltagarna själva 

får vara med i hela processen och därav själv känna sig delaktig i sin egen utveckling och framsteg.  

 

Miljön vid Medlefors folkhögskola 

Samtliga intervjuade framhåller att miljön vid Medlefors folkhögskola gör dem positiva.  Miljön 

beskrivs som en tillåtande miljö där de intervjuade deltagarna beskriver att det är ”tillåtet att vara 

som man är”. Miljön i samspel med personalens goda bemötande gör att deltagarna känner sig 

trygga i att ”utmana sina gränser”. De intervjuade hade svårt att sätta fingret på vad med miljön som 

gör dem positiv, men säger att det handlar om ”andan”, ”högt till tak gällande åsikter”, den goda 

maten, allt är samlat på en mindre yta, goda möjligheter att träna och arbeta med sin hälsa samt den 

allmänt goda stämningen som finns bland anställda vid Medlefors folkhögskola.  

 

Del i ett sammanhang 

Faktum att delta i ett projekt, gör att deltagarna får någonstans att gå på dagarna, en plats dit de är 

väntade och välkomnas. Att delta i projektet gör att deltagarna kommer igång med sina dagsrutiner 

och ger dem en känsla av att vara del i ett sammanhang med ökad KASAM (Antonovsky 1991). 

Deltagarna beskriver även vikten av att de nu kunnat säga till människor de möter på samhället, att 

de inte längre är hemma utan går på Spira projektet. Samtliga deltagare nämner att andra deltagare, 

gruppdynamiken i klassrummen och att se andra i samma sits har varit lärorikt och viktigt på olika 

sätt. Samtidigt som de intervjuade deltagarna framhåller att andra deltagare inte har haft någon 

större betydelse för deras enskilda förbättring, eftersom de hela tiden har haft sin egen utveckling i 

fokus.   Spira har således gett deltagarna en känsla av KASAM, där de känner sig del i ett 

sammanhang, betydelsefulla och därav kan betrakta sin omgivning som meningsfull (Antonovsky 

1991). KASAM utgör även en viktig del för att personen skall ha självförtroende och motivation till att 

ge sig ut på arbetsmarknaden och kunna söka arbete med tillräckliga förutsättningar. En person utan 

KASAM och självförtroende har troligtvis inte tillräckliga förutsättningar att själv söka upp olika 

företag och själv gå dit och presentera sig på ett tillfredsställande tryggt sätt. 

 

Praktikanordning 

Både deltagare och personal framhåller att Spiras välfungerande praktik utgör en viktig faktor 

eftersom att deltagarna får en möjlighet till reell närkontakt med arbetslivet. Spiras goda kontakter 

med Näringslivet utgör en viktig grund för praktikanordningen. Utan kontakterna hade Spira inte haft 

lika goda möjligheter att ordna en praktikplats som passar den enskilde individen eller möjlighet att 

”byta” praktikplats när det inte känts bra. De goda kontakterna möjliggör även att praktikplatsens 

utformning gällande arbetstider och arbetsuppgifter kan utformas utifrån den enskilde deltagarens 

behovsbild.   
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De tre benen 
Här beskrivs de tre benen och huruvida deltagarnas hälsa och kunskap om arbetsmarknaden har 

förbättrats efter deltagande i Spira, samt antalet deltagare som genomfört praktik och studiebesök. 

 

Fysisk och psykisk hälsa  

För att mäta deltagarnas fysiska- och psykiska hälsa har Spira använt sig av flera mått. I dialog med 

Spiras personal har följande mått valts ut för utvärdering av deltagarnas eventuella förändrade hälsa: 

psykisk ohälsa, ork och sömn.  

 

 
 

Deltagarna har själva fyllt i sin upplevda psykiska hälsa på en skala mellan 0-100. Skalan har vid 

bearbetning och sammanställning av datamaterialet delats in i tio ”grupper” för överskådliggöra 

presentationen. Samma sak har även gjorts gällande ork och sömn. Diagrammet ovan visar att 

deltagarnas psykiska hälsa har ökat från inskrivning vid Spira till utskrivning från Spira. Där 

medelvärde vid inskrivning var 52 medan medelvärdet vid utskrivning var 64, vilket utgör en ökning 

på 12 enheter. I detta diagram är det även motiverat att använda typvärde som förenklat innebär det 

vanligaste förekommande värdet. Vid inskrivning var typvärdet 21-30 medan typvärdet vid 

utskrivning var 70-100 låg. Vid inskrivning var endast 39 deltagare på skalan mellan 70-100, medan 

det vid utskrivning var 62 deltagare mellan skalan 70-100. Medelvärdet och typvärdet belyser att 

deltagarnas psykiska hälsa har ökat, efter deltagande vid Spira.  
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De två diagrammen ovan visar att den psykiska hälsan har ökat både för deltagare från 

Försäkringskassan och från Arbetsförmedlingen.  Där deltagare från Försäkringskassan uppvisar 

större ökning än deltagare från Arbetsförmedlingen, då medelvärdet för Försäkringskassans 

deltagare har ökat med 15 enheter medan medelvärdet för Arbetsförmedlingens deltagare endast 

ökat med 6 enheter.  
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”Ork” utgör i sig ett komplext begrepp som enligt Spiras definition både handlar om fysisk- och 

psykisk hälsa. Diagrammet ovan visar att deltagarnas ”ork” har ökat från inskrivning vid Spira till 

utskrivning, där medelvärdet har ökat från 39 till 53, vilket utgör en betydelsefull ökning på 14 

enheter. Även i detta diagram är det motiverat att använda typvärde. Vid inskrivning var typvärdet 

21-30 medan det typvärdet vid utskrivning var 71-80. Mätningen av typvärde och medelvärde 

indikerar att det har skett en stor ökning av deltagarnas ork, till följd av Spira. 
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De två ovanstående diagrammen visar att både deltagare från Försäkringskassan och deltagare från 

Arbetsförmedlingen, upplever att deras ork har ökat från inskrivning i Spira till utskrivning. Vidare 

visar diagrammen att deltagarna från Försäkringskassan upplever ökad ork i större utsträckning än 

vad deltagare från Arbetsförmedlingen gör. Där Försäkringskassans deltagare har ett ökat 

medelvärde med 18 enheter, i jämförelse med Arbetsförmedlingens deltagare som har ökad 

medelvärde med 7 enheter.  

 

 

 

Även Sömn utgör ett komplext begrepp, som enligt Spira både handlar om fysisk och psykisk hälsa 

eftersom kroppens olika funktioner är i behov av sömn. Diagrammet ovan visar att deltagarnas 

upplevelse av ”god sömn” har ökat från inskrivning i Spira till utskrivning, där medelvärdet har ökat 

från 44 till 58, vilket innebär en ökning på 14 enheter. 
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Diagrammen som särskiljer deltagare från Försäkringskassan och deltagare från Arbetsförmedlingen 

visar att känslan av förbättrad sömn har ökat för deltagare från de två myndigheterna. Deltagare från 

Försäkringskassan har dock upplevt en större förbättring av sömn än deltagarna från 

Arbetsförmedlingen. Där medelvärdet för Försäkringskassan har ökat från 44 till 58, vilket innebär en 

ökning på 14. Medan medelvärdet för Arbetsförmedlingen endast har ökat från 64 till 66 vilket 

innebär en knappt nämnvärd ökning på 2 enheter.  
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Gällande deltagarnas hälsotillstånd visar de kvantitativa mätningarna att deltagarnas upplevda hälsa i 

form av psykiska hälsa, upplevda ork och sömn, har ökat betydelsefullt sedan deltagandet vid Spira. 

Vid intervjuer framkommer att två av de intervjuade redan innan Spira hade god fysisk hälsa och 

medvetenhet om vikten av hälsa till följd av deras sjukdomsbild, som kräver fysisk träning. De som 

redan hade god fysisks hälsa och tränade regelbundet framhöll dock vikten av att de kunde träna 

mellan lektionerna, vid Spira. En av de intervjuade deltagare har fått ökad medvetenhet om vikten av 

fysisk hälsa och kost samt med hjälp av sjukgymnast vid Spira, funnit rutiner för hur den kan arbeta 

med sin fysiska hälsa. Gällande den psykiska hälsan beskriver samtliga intervjuade att deras psykiska 

hälsa har förbättrats avsevärt, till följd av deltagandet i Spira. Den ökade psykiska hälsan kan 

förklaras med olika faktorer, exempelvis att personerna har en plats att gå till varje dag, får känna sig 

som en del av ett sammanhang i samspel med personalens goda bemötande och den ”positiva miljö 

och organisationskultur som råder vid Medlefors folkhögskola”. Vissa intervjuade framhåller även 

fördelarna med att Spira har ljusrum, bastu och dyklikt som de använt, vilket i sig har bidragit till den 

ökade psykiska hälsan. Både intervjuade deltagare och personal framhåller vikten av Spiras fokus på 

hälsoförbättring, då de menar att den aktuella målgruppen är i behov av förbättrad fysisk och psykisk 

hälsa. Den intervjuade personalen menar att hälsofokus utgör en grundläggande byggsten eftersom 

den ger ork och energi som deltagarna behöver för att komma ut i arbetslivet. Vidare menar de 

intervjuade att Spiras hälsofokus även hjälper deltagarna att bryta den negativa spiralen som många 

långtidssjukskrivna- och arbetslösa hamnar i.  

 

Praktik och studiebesök  

 

 
 

Diagrammet visar att så många som 125 av 163 deltagare (77 procent) har genomfört praktik via 

Spira under en period bestående av 5-40 timmar i veckan. Det innebär alltså att 77 procent av 

deltagarna har fått ”närkontakt” med arbetslivet, vilket i sig utgör ett väldigt bra resultat. De 18 

deltagare som endast har gjort studiebesök, handlar i stort sätt om deltagare som skrevs in vid Spira i 

ett sent skede dvs. i april-maj 2009 och därav inte hunnit komma ut i praktik. Dessa deltagare har 

alltså inte fått möjligheten att fullfölja Spira eftersom projektet tog slut. Däremot kommer dessa 

deltagare skrivas in vid Spiras efterföljande projekt, ”Spira utvecklingstrappa” som kommer att 

startat hösten 2009.  Av de 20 deltagare som har hoppat av är det 17 personer som har hoppat av i 
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ett tidigt skede på grund av att de helt enkelt var för sjuka för att fullfölja Spira. Resterande 3 avhopp 

handlar om deltagare som under Spira perioden gått i pension eller blivit gravid och därav hoppat av 

projektet.  

 

Gällande studiebesök nämnde två av de intervjuade deltagarna att studiebesök inte gett dem 

någonting och inte haft någon betydelse för deras ökade arbetsförmåga eller nuvarande 

sysselsättning. Den tredje deltagaren säger att ”studiebesöken möjligtvis var betydelsefullt på så vis 

att det gav en antydan om vad jag inte vill arbeta med”.  Personalen framhåller dock vikten av Spiras 

studiebesök och menar att dessa kan ”öppna ögonen” och vidga vyerna på de deltagare som varit 

”insnöade” i en och samma bransch. Utifrån intervjuer med deltagare framhålls möjligheten att 

komma ut i praktik som en av de lockande och viktigaste aspekterna med Spira. Deltagarna beskriver 

praktiken som en väldigt viktigaste del till deras förbättrade arbetsförmåga. Bör här poängteras att 

det inte uteslutande är just Spiras goda praktikanordning och den faktiska tid som deltagarna gör 

praktik, som utgör den avgörande nyckeln för deltagarnas förbättring. Praktiken har snarare utgjort 

ett viktigt ”mål” i Spira. Ett mål som har möjliggjorts genom att deltagarna vid Spiras samtal och 

lektioner fått individbaserade insatser och möjlighet att arbeta med sina problem och eventuella 

mentala låsningar. Samtliga deltagare nämner även spontant att en praktik vid Arbetsförmedlingen 

aldrig hade fungerat lika bra som praktiken som anordnas via Spira. Då de menar att 

Arbetsförmedlingen lämnar över för mycket egenansvar till individen, ett ansvar som de menar att en 

person som varit sjukskriven/arbetslös en längre tid inte kan ta. Arbetsförmedlingen har inte heller 

samma resurser eller möjlighet att lägga ner samma täta, intensiva och individanpassade 

praktikanordning som Spira har. Deltagarna framhåller betydelsen av att det fanns möjlighet att byta 

praktikplats om arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna inte kändes rätt för deltagaren. Två av de 

intervjuade deltagarna har bytt praktikplats en gång.  

 

Kunskap om arbetsmarknaden 

Det finns för närvarande ingen kvantitativ dokumentation som mäter deltagarnas ”kunskap om 

arbetsmarknaden”, vilket innebär att det inte finns möjlighet att undersöka huruvida samtliga 

deltagares ”kunskap om arbetsmarknaden” har förändrats till följd av Spira. Mätning av ”kunskap om 

arbetsmarknaden” har dock inkluderats vid intervjuundersökningen. De tre intervjuade deltagarna 

upplever att de redan innan Spira hade viss kunskap om arbetsmarknaden, men genom Spira erhållit 

en viss förbättrad kunskap gällande arbetsmarknaden. Exempelvis har deltagarna lärt sig att skriva 

CV, läst platsannonser, se att det finns olika vägar ut på arbetsmarknaden och fått information om 

vilka möjligheter de har i ”systemet” gällande olika bidrag, praktik samt heltids- och deltidsarbete. 

Deltagarna har även fått kännedom om möjligheten att ingå i ”samverkansgruppen”. Personalen 

framhåller att deltagarna troligtvis haft nytta av informationen om arbetsmarknaden, eftersom 

arbetsmarknaden för de flesta individerna har förändrats sedan de var ute i arbete.   
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Samverkan och Helhet i Spiras program 
Två delar i Spiras projekt är samverkan mellan Spira, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt 

att programmets olika insatser skall upplevas som en helhet för deltagarna. Även om utvärderingens 

direkta syfte inte har handlat om samverkan eller helhetsinsatser så kommer dessa delar nämnas 

kort här. Utifrån intervjuer framkommer att samverkan mellan de tre parterna har fungera väldigt 

bra, där Spira utgör ”spindeln i nätet”. Fördelen med samverken är att deltagarna får tre- eller 

tvåpartssamtal med Spira, Försäkringskassan och/eller Arbetsförmedlingen. Flerpartssamtal är bra 

för att deltagarna inte ska uppleva ”olika bud” från de olika myndigheterna. En deltagare nämner 

även att Spiras inblandning gör att överföringen från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen blir 

smidig, eftersom Arbetsförmedlingen därav redan har god kännedom om personens situation. De 

olika insatserna i Spiras program upplevs både av deltagare och personal, som en ”naturlig” helhet, 

där insatserna följer en logisk röd tråd. Faktum att Spira följer deltagaren från det att deltagaren tar 

de första stegen ut från hemmet till att deltagaren kommer ut i praktik och möjligtvis får fortsatt 

arbete, visar på Spira projektets goda helhetsperspektiv.  
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SLUTSATSER OCH UTVECKLINGSFÖRSLAG  

 

Överlag visar både kvantitativt material och kvalitativt material att deltagarnas arbetsförmåga har 

förbättrats till följd av deras deltagande i Spira. Både den konkreta arbetsförmågan och den upplevda 

arbetsförmågan har förbättrats, även om många deltagare fortfarande står i början av en lång 

process ut i arbetslivet. Spira utgör ett bra välgenomtänkt och genomarbetat projekt, med många 

styrkor. De mest framträdande styrkorna är Spiras arbete med deltagarnas mentala arbetsförmåga, 

praktikanordningens upplägg, helhet samt samverkan med Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen. Enligt de intervjuade deltagarna utgör Spira en nödvändig katalysator och 

språngbräda, som behövs för att de skall komma ut i arbetslivet. Bland annat framhålls att Spira är 

viktigt för att individer, tillhörande den aktuella målgruppen skall få dessa extra insatser och 

individanpassade insatser som behövs för att komma sig ut i arbetslivet. Framförallt framkommer att 

Spiras resurser möjliggör en tät och nära kontakt med deltagarna, som i sin tur innebär att Spira kan 

identifiera ”var skon klämmer gällande personer som har varit långtidsarbetslösa”. Där det 

exempelvis kan handla om att personen har någon mildrare form av dolt funktionshinder eller 

psykisk ohälsa som inte uppmärksammats av Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. 

Framkommer även att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i dagsläget antingen saknar 

resurser eller att vissa delar av Spiras insatser helt enkelt inte ingår i deras uppdrag. 

Gällande utveckling tycker de intervjuade att Spiras upplägg är bra som det är och saknar inget 

övergripande.  Både deltagare och personal nämner att Spira utgör en nödvändig och viktig del i 

Skellefteå lokalsamhälle. Deltagarna säger att de tycker att alla långtidsarbetslösa och 

långtidssjukskrivna är i behov av Spira eftersom de behöver upp sitt självförtroende och självkänsla 

för att kunna få ett arbete. Utvärderaren har utifrån analys av kvantitativt- och kvalitativt 

datamaterial funnit vissa utvecklingsförslag:  

 

 För framtida projekt bör Spira se över och utveckla sin dokumentationsmodell, det vill säga SAMK 

modellen. Exempelvis gällande mätningar av ”mjuka” subjektiva begrepp som ork, sömn och 

dylikt. Även se över validitetsproblem med mätning av upplevd arbetsförmåga. För att spara tid 

och underlätta sammanställning av data kan Spira även se över sina dokumentationsrutiner, så 

att information för alla deltagare samlas i ett gemensamt dokument. Då Spiras insatser även 

syftar till att ge långsiktiga och hållbara personliga utvecklingsprocesser, kan det finnas ett behov 

av att Spira gör uppföljningar efter en viss period för att på så vis undersöka Spiras långsiktiga 

resultat.  

 

 Spiras breda kompetens med olika kompetenser som är länkade till projektet framhålls som en 

fördel. Här kan Spira förslagsvis vara förtjänt av att även inkludera en kurator- eller 

psykologkompetens. En utomstående person som endast arbetar med professionella samtal kan 

användas till deltagare som är projekttrötta eller fastnat i sin identitet som sjukskriven/arbetslös. 

Men även användas som obligatoriskt medel till samtliga deltagare, eftersom många deltagare 

troligtvis har bristande självförtroende och mentala blockeringar som hindrar deras möjligheter 

att komma ut i arbetslivet.  
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 Gällande de 17 deltagare som ”hoppat av” i ett tidigt skede på grund av att de helt enkelt var för 

sjuka för att fullfölja Spira, föreslår utvärderaren föreslås att Spira och dess samverkanspartners 

genomför ett mer noggrann ”utredning” av personen, innan den får påbörja Spira.  Alternativt 

inför en ”testperiod”, vilket kan förhindra att personer som börjar vid Spira, efter en kort tid 

måste avsluta projektet, på grund av att exempelvis deras hälsotillstånd. För deltagarna som inte 

klarar av att slutföra Spira kan det upplevas som ett personligt ”misslyckande”, eller uppleva att 

de ”kastas runt” mellan olika insatser. Detta kan i sig bli som ett förödande bakslag för en 

deltagarens personliga utveckling och leda till ökad misstro mot myndigheter.  
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BILAGA 1: Informationsblad till deltagare inför intervju 
 

Hej! 

Jag heter Magdalena Sjöberg och arbetar som socialpsykolog och utvärderare vid Prema 

Utvärdering & Företagsutveckling. Det är jag som kommer att utvärdera SPIRA projektet, som 

Du har deltagit vid. 

Utvärderingens övergripande mål är att ge ett övergripande omdöme om vilken betydelse SPIRA 

projektet har haft för deltagarnas arbetsförmåga. För att undersöka vilken betydelse SPIRA har 

haft för deltagarnas arbetsförmåga kommer jag nu att intervjua tre deltagare, inklusive Dig. Jag 

har även undersökt kartläggningsmaterial som SPIRA samlat in samt, genomfört tre intervjuer 

med personal från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och SPIRA.  

Under intervjun kommer jag att ställa ett antal frågor till Dig, gällande hur Du har upplevt SPIRA 

och vilken betydelse SPIRA har haft för Dig och Din arbetsförmåga. När jag ställer frågorna kan 

Du känna Dig fri att berätta allt som Du tänker på. Det finns inget rätt eller fel i Dina svar, det 

intressanta är Dina upplevelser och erfarenheter. Om någon fråga känns obekväm eller om Du av 

någon annan orsak inte vill svara på frågan, så är det helt ok!  

Efter intervjun kommer jag att bearbeta materialet för alla intervjuer, analysera och 

sammanställa det till en utvärdering av SPIRA projektet. I utvärderingen kommer Ditt namn, 

”igenkännande” orter och dylikt att fingeras, det vill säga bytas ut mot andra namn eller orter. 

Det Du säger under intervjun kommer att avidentifieras och anonymiseras i största möjliga 

utsträckning.  

Det skulle vara snällt om det efter intervjutillfället finns möjlighet för mig att kontakta Dig för 

eventuella uppföljningsfrågor, om det skulle vara någonting som jag missade att fråga under 

intervjun. Om uppföljningsfrågor blir nödvändigt, vilket är ovanligt, kommer detta ske via 

telefon och kommer endast ta några minuter. Om Du har några övriga frågor eller dylikt, både 

innan och efter intervjutillfället är Du mer än välkommen att kontakta mig på telefon eller mail!  

 

Du når mig på: 

Mobiltelefon: 076-22 39 670 

Hemtelefon: 090-19 82 42 eller 0923-222 70 

Mail: magdalena.sjoberg@premauf.se 

 

Vänligen Magdalena 

 

 



 
 

 

BILAGA 2: Intervjuguide för intervju med deltagare 

 

BETYDELSE 

 Vad har Spira inneburit för dig om du kan sammanfatta? 

- Vad har du fått ut av att delta i Spira? 

- Har dessa saker (som du har fått ut) påverkat din arbetsförmåga? 

 

 Generellt – vilken betydelse och ”effekt” upplever du att spira har haft för 

deltagarnas arbetsförmåga?  

- Vad har konkret förändrats gällande din arbetsförmåga, till följd av 

   Spira? 

- Har din motivation till att arbeta förändrats till följd av Spira, i så fall på  

  vilket sätt? 

- Har dina förhoppningar av att få ett arbete/kunna arbeta ökat till följd 

  av Spira? 

- Har Spira påverkat ditt sätt att tänka gällande arbeta och påverkat din  

   Syn på arbete samt påverkat din egen arbetsförmåga etc.? 

 

 Vad är det för specifikt med Spira som har påverkat din arbetsförmåga 

positivt/negativt? 

 

 Vad med Spiras metoder har fungerat bäst för dig 

- Vilken/vilka insatser från Spira upplever du har haft störst betydelse för  

  din ökade arbetsförmåga? 

- Vilka insatser från Spira upplever du inte har haft någon påverkan på dig  

  dvs. vilka insatser har inte påverkat din arbetsförmåga? 

 

 

 



 
 

DE TRE SPIRABENEN 

 Har du fått mer kunskap om arbetsmarknaden? 

- På vilket sätt har du fått mer kunskap om arbetsmarknaden, kan du ge  

  några exempel? 

- Vilken betydelse har detta haft för din arbetsförmåga? 

 

 Har din hälsa förbättrats till följd av Spira, både fysiskt och psykiskt? 

- I så fall på vilket sätt, ge några exempel? 

- Vilken betydelse har den förbättrade hälsan haft för din arbetsförmåga? 

- Tror du att hälsa påverkar arbetsförmågan i så fall på vilket sätt? 

 

 Har du varit på praktik och/eller studiebesök? 

- Vad har du haft för praktik? 

- Hur kom det sig att du hade praktik, ingick det i Spira eller var det du som bad att få 

praktik? 

- Var har du varit på studiebesök, antal gånger, hur kommer det sig att  

  du inte varit på studiebesök? 

- Vilken betydelse har Spiras fokus på praktik och studiebesök haft för din  

  arbetsförmåga? 

 

 Gällande dig som inte svarat positivt på Spiras metoder, vad är det som inte har 

fungerat? 

- Har något av de tre benen fungerat för deltagarna? 

- Är det någon gemensam nämnare för dessa deltagare? 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

HELHET 

 Huruvida upplever du Spiras insatser som en helhet? 

 

 Vilken betydelse har helheten/avsaknaden av helheten haft för dig och det resultat 

som du har fått? 

 

SAMVERKAN 

 

 Hur upplever du att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Spira har fungerat? 

- Har deras samverkan betydelse för vilket resultat du och de andra  

  deltagarna får av Spira? 

- I så fall, vilken betydelse har deras samverkan haft för ditt resultat? 

 

UTVECKLING 

 Vilken funktion fyller Spira för Skellefteå samhälle i stort? 

- Är Spira en betydelsefull för Skellefteå? 

- Vad händer när Spira försvinner? 

 

 På vilket sätt hade Spira kunnat förbättras? 

- Vad kan utvecklas till nästa gång 

 

 

 

 

  



 
 

BILAGA 3: Intervjuguide för intervju med personal  

 

BETYDELSE 

 Generellt – vilken betydelse och ”effekt” upplever du att Spira har haft för 

deltagarnas arbetsförmåga och arbetsförutsättningar?  

 

- Är det positivt för alla – eller bara vissa? 

- Vilka deltagare ”svarar” bäst på Spiras insatser? 

- Vilka deltagare ”svarar” sämst på Spiras insatser? 

- Övervägande positivt eller övervägande negativt? 

 

 Gällande de deltagare som svarar positivt på Spira metoden – Vad är det för specifikt 

med Spira som gett deltagarna en positiv förändring? 

- Vad är det som har fungerat så bra för dessa 

- Finns det någon gemensam nämnare för dessa? 

 

 Vilken betydelse har Spiras fokus på fysik och psykisk hälsa haft för deltagarnas 

positiva förändring? 

- Är deltagarna i behov av stöd gällande fysisk eller psykisk ohälsa? 

- motivera, förklara mera, varför, hur då? 

 

 Vilken betydelse har Spiras fokus på kunskap om arbetsmarknaden haft för 

deltagarnas positiva förändring? 

 

 Vilken betydelse har Spiras fokus på praktik och studiebesök haft för deltagarnas 

positiva förändringar? 

 

 Upplever du att Spira har vävt samman de olika delarna till en helhet? 

- Vilken betydelse har helheten/avsaknad av helheten haft för den  

  enskilde deltagaren? 

 



 
 

 Vilka delar i Spira har påverkat deltagarnas arbetsförmåga? 

 

 Gällande de deltagare som inte svarar positivt på Spira metoden – vad är det som 

inte har fungerat? 

- Har något av de tre benen fungerat för deltagarna? 

- Är det någon gemensam nämnare för dessa deltagare? 

 

 Gällande de som hoppar av – varför hoppar de av? 

- Något ni kunde gjort för att förhindra deras avhopp? 

 

SAMVERKAN 

 Har samverkan mellan de tre parterna haft betydelse för den enskilde deltagarens 

respons på Spira? 

- I så fall på vilket sätt? 

 

UTVECKLING 

 Vilken funktion fyller Spira för samhället i stort? 

 

 Vilken funktion fyller Spira för Arbetsförmedlingen? 

 

 Vilken funktion fyller Spira för Försäkringskassan? 

 

 Vad händer när Spira försvinner? 

 

 På vilket sätt hade Spira kunnat vara ännu bättre?  

- Vad kan utvecklas till nästa gång? 

 

 

  



 
 

 
 

 

Prema är utvärderingsföretaget som utvecklar och kvalitetssäkrar Din 

verksamhet.  

 

Vi erbjuder följande tjänster:  

 Summativ och formativ utvärdering 

 Extern utvärdering 

 Redskap för intern utvärdering 

 Kartläggning och analyser 

 Forskningsnära kvalitativ och kvantitativ metod 

 Kvalitetsdeklaration 

 Expertis inom jämställdhet, mångfald och organisation 
 

 

För mer information om Prema kontakta oss på telefonnummer  

076-223 96 70 eller besök vår hemsida: www.premauf.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.premauf.se/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema 

 Utvärdering & Företagsutveckling 

www.premauf.se 

Box 7978, 90719 Umeå 

Tel. 076-2239670 

magdalena.sjoberg@premauf.se 
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