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Projektet Vär(l)dshuset ingår i Samordningsförbun-
det Centrala Östergötlands verksamhet och har som 
mål att förbättra deltagarnas arbetsförmåga. Målet 
är också att förbättra egenmakt, fysiska och psykiska 
hälsa, självkänsla och självförtroende, livskvalitet 
samt delaktighet i sociala sammanhang och sam-
hällsliv. Åtta deltagare har intervjuats om sina upp-
levelser av hur projektet påverkat dem. Deras svar 
analyserades och olika teman identifierades. 

Resultatet visar att deltagarnas upplevelser stäm-
mer väl överrens med projektets mål. Före projektet 

har deltagarna haft psykisk ohälsa, smärta och fysisk 
funktionsnedsättning, samt en svag förankring på 
arbetsmarknaden. Under projektet har de utvecklats 
och fått hopp om ett bättre liv. Deras nära kontakt 
med sin handledare har varit avgörande för deltagar-
nas utveckling, att lära nytt och få det stöd som krävs 
för att våga utvecklas. En bättre ekonomi under del-
tagandet har betytt mycket för egenmakt, hälsa och 
social delaktighet. Efter projektet mår deltagarna 
bättre, känner sig stolta och anser sig bättre rustade 
för att kunna arbeta. 

 Sammanfattning
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Projekt Vär(l)dshuset
Linköpings Stadsmission har sedan hösten 2008 
haft i uppdrag av Samordningsförbundet Centrala 
Östergötland att tillhandahålla 30 platser för utveck-
lingsanställning i sociala företag. Deltagarna ingår i 
projektet under 12 månader utifrån individuella avtal 
med Arbetsförmedlingen. I uppdraget ingår också 
att matcha deltagarna mot Socialkontoret och när så 
är möjligt omvandla försörjningsstöd till startbidrag. 
Verksamheten riktar sig till några av de grupper som 
står längst ifrån arbetsmarknaden och har svårast att 
komma in i det svenska samhället. Genom att utgöra 
den ”första arbetsgivaren” vill verksamheten erbjuda 
en början och en fortsättning på vägen till ett nytt liv 
för deltagaren. 

Projektets mål har bland annat varit att stärka 
individens möjligheter till egenmakt, egenförsörj-
ning och integrering i samhället, att erbjuda perso-
ner som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet 
till anställning och genom detta bidra till förbättrad 
hälsa och ökad livskvalitet för individen. Målet är att 
förbättra deltagarnas egenmakt, fysiska och psykiska 
hälsa, självkänsla och självförtroende, livskvalitet, 
delaktighet i sociala sammanhang och samhällsliv 
samt arbetsförmåga.

Projekt Vär(l)dshuset har pågått i 3 år och 57 in-
divider har deltagit1. Stadsmissionens sociala företag2 

består idag av flera olika enheter så som second hand 
affär, café, restaurang, fastighetsservice, snickeri, 
tryckeri, städservice och syateljé.

Utvärderingens syfte
Syftet med utvärderingen har varit att ta reda på del-
tagarnas upplevelser av projektet, det vill säga del-
tagarperspektivet. Initiativtagare är projektfinansiä-
ren Samordningsförbundet Centrala Östergötland 
(SamC). 

Utvärderingen ska användas för lärande för det 
aktuella projektet (deltagare, personal, remittenter, 
styrgrupp, samarbetspartners) samt för att förbättra 
eventuella framtida projekt. Utvärderingen ska ock-

så presenteras för intressenter inom SamC (styrelse, 
beredningsgrupp, huvudmän, pågående projekt, 
kommande projekt) och eventuellt för övriga sam-
ordningsförbund och andra liknande projekt i annan 
regi. 

Utvärderingens inriktning och innehåll
Utvärderingen studerar upplevelser hos deltagare 
som har slutfört projektdeltagandet.  Områdena har 
valts utifrån det syfte och några av de mål som sat-
tes upp i projektansökan3. Huvudfrågan har varit hur 
deltagaren upplever att olika områden påverkats av 
projektdeltagandet. Utvärderingen behandlar delta-
garens upplevelse av påverkansmöjligheter, empo-
werment och egenmakt i projektet och i samhället. 
Även deltagarens upplevelse av hur den egna fysiska 
och psykiska hälsan samt självförtroendet, självkäns-
lan och självaktningen påverkats. Vidare behandlar 
utvärderingen upplevelser av livskvalitet, av att vara 
tillfreds med livet och att livet känns meningsfullt, 
av integration samt av utanförskap och delaktighet 
i socialt sammanhang i projektet/samhällslivet. Slut-
ligen berörs även upplevelser av den egna arbetsför-
mågan och möjligheter på arbetsmarknaden samt 
övriga områden som deltagaren upplever ha påver-
kats under projektdeltagandet.

Medverkande i utvärderingen
Utvärderingen har planerats och rapporterats av 
SamC:s statistik- och utvärderingsansvarig i samar-
bete med projektledaren för Projekt Vär(l)dshuset. 
De har deltagit i en utvärderingsverkstad (bilaga 4) 
med representanter från Linköpings Universitet och 
har därifrån haft mycket stöd i utvärderingens plane-
ring och genomförande. Intervjuerna har utförts av 
inhyrd personal från Coompanion Östergötland och 
intervjupersonerna är personer som tidigare har varit 
deltagare i projekt Vär(l)dshuset.

 Inledning

1. Projektet avslutades 31 december 2011.
2. Läs mer och Linköpings Stadsmissions verksamhet på 

http://www.linkopingsstadsmission.se 

3. Läs hela projektansökan på: 
http://www.samordning.org och sök efter filen: 
projektansokan_stadsmissionen_varldshuset.pdf
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Utvärderingsmetod 

Intervjuer
Personliga, individuella intervjuer har genomförts 
med 8 deltagare. Intervjuerna har tagit mellan 40-60 
minuter. De har varit öppna och utförts med stöd av 
en intervjuguide med frågor (se bilaga 3). Intervju-
erna spelades in på band och svaren på frågorna åter-
gavs därefter i skriftlig form. Vid en intervju stan-
nade diktafonen och därför är de svaren återgivna 
efter intervjuarens minnesanteckningar. Intervjua-
ren upplever sig ha blivit mycket positivt bemött av 
deltagarna och att deltagarna varit intresserade av att 
dela med sig av sina upplevelser.

Urval
Intervjupersonerna har valts ut utifrån ett strate-
giskt urval. En jämn könsfördelning har valts för 
att motsvara könsfördelningen i projektet i stort, 
med även en spridning i ålder, både yngre och äldre 
män respektive kvinnor (se bilaga 2). Personerna har 
främst arbetat i de sociala företagen som Stadsmis-
sionen driver. De har där haft olika arbetsuppgifter 
och deras arbetssituation efter deltagandet är varie-
rande (fått arbete internt respektive externt, inte fått 
arbete). Det är ett litet urval och fokus är främst på 
upplevelser. Det är därför svårt att genom utvärde-
ringen dra slutsatser om totalt hur många som har 
en viss upplevelse. 

Bortfall
Intervjuer hade bokats in med tio deltagare men två 
uteblev från intervjutiden. De som inte kunde när-

vara var två av de personer som fått ett arbete ex-
ternt. Detta kan ha påverkat undersökningens resul-
tat eftersom deras upplevelser inte kunnat beskrivas. 
Sju av de åtta intervjuade är utrikes födda. Vid några 
intervjuer var det bitvis svårt att förklara begrepp så-
som ”meningsfullt” och även tidsbegrepp som ”före 
och efter” utvecklingsanställningen på Vär(l)dshu-
set. Bitvis har språkförbistringen blivit för stor och 
respondenten har inte förstått frågan. Över lag har 
dock förståelsen för frågorna förefallit vara god.

Analysmetod
Resultaten av datainsamlingen har analyserats kva-
litativt.  I samband med transkriberingen, dvs över-
föringen från bandspelare till skriven text, gjordes 
en första analys av intervjuaren genom att svaren på 
frågorna i intervjuguiden har återgetts så att de mot-
svarar källan men upprepningar har tagits bort och 
svaren har anpassats grammatiskt för skriftlig form. 
Transkriberingen resulterade i en 49 sidor lång skrift.
En workshop hölls sedan där SamC statistik- och ut-
värderingsansvarig, projektledaren för VH, intervju-
aren och CKS representant från utvärderingsverksta-
den deltog. Resultatet av transkriberingen gicks då 
igenom, dvs. de intervjuade personernas svar analy-
serades, jämfördes och teman utifrån texterna togs 
fram.

I rapportskrivningen har de teman som iden-
tifierades under workshopen använts i stycket där 
deltagarnas upplevelser redovisas. Deltagarnas situa-
tion före, under och efter projektet redovisas med 
underrubriker av dessa teman. Fokus har lagts på att 
beskriva hur projektet påverkat deltagarna.    
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Situation före deltagandet i projektet

Arbetslivserfarenhet
Fyra av de åtta intervjuade har aldrig tidigare haft 
arbete i Sverige och har under lång tid (7-15 år) varit 
arbetslösa eller sjukskrivna.  Två av dem har lång ar-
betserfarenhet från andra länder (ca 15 år) och en av 
dem är högutbildad i sitt hemland. 

De fyra som arbetat i Sverige innan projektet 
har inte arbetat någon längre tid på samma plats. En 
person har haft kortare timanställning som lokalvår-
dare och inom telemarketing. De tidigare arbetsupp-
gifterna har varit varierande; dela ut direktreklam, 
arbete i livsmedelsbutik, restaurangbranschen, lant-
bruk med mera.

Ekonomi 

De flesta har före projektet haft försörjning via kom-
munens socialkontor. Flera av deltagarna uttrycker 
hur de känt sig ofria av de krav som ställts på dem då 
de varit beroende av bidrag från socialförvaltningen.  
Att ta emot pengar är för en del också förknippat 
med skam.  

Att inte känna till sina rättigheter och möjlig-
heter till ekonomisk hjälp utöver socialbidrag är ett 
problem anser en av de utrikesfödda deltagarna. Två 
saker som underlättat personens ekonomi är till ex-
empel att man via ortopeden på landstinget kan få 
köpa skor två gånger om året på rekvisition då man 
har ovanlig skostorlek och att man kan ansöka om 
pengar hos stiftelser för att till exempel ta körkort. 
En annan person berättar om hur kyrkan hjälpt till 
när myndigheterna inte gjort det.

Hälsa

Samtliga intervjuade har mått dåligt och varit depri-
merade innan de kom till projektet. Flera av de in-
tervjuade har fysisk funktionsnedsättning och många 
har haft smärtproblematik i många år. En person har 
överlevt ett självmordsförsök, en annan har övervägt 
att ta sitt liv och en tredje har lidit av ätstörningar. 
Vissa beskriver känslor av att inte behövas av någon 
och att vara värdelös. Den psykiska ohälsan förvärras 
och läkemedel hjälper inte:

Jag var utan hopp. Jag var rastlös och tappade 

självförtroendet. Jag kände mig jättedålig. (…) 
Efter sju år här var jag nästan sjuk. Jag besökte ofta 

läkare, tog tabletter och kände mig deppig.

Flera av de intervjuade har även med sig hemska 
upplevelser från krig i sitt tidigare hemland. Detta 
påverkar deras psykiska hälsa. En av de intervjuade 
beskriver att ohälsan för många utrikes födda också 
beror på att man saknar ett arbete och en arbetsge-
menskap:

Det finns många invandrare som bara sitter 
hemma och tappar lusten att etablera kontakt. Jag 

har träffat många människor (…) som i 10-12 år 
bara har gått i skolan och gjort praktik och går på 

socialbidrag. De är nästan sjuka.

Ekonomin har också påverkat deras livssituation när 
svåra händelser inträffat. Två deltagare berättar att 
de inte haft råd att besöka gamla och sjuka nära släk-
tingar i andra länder. Att familjen mår bra nämner 
flera som en viktig faktor för den egna hälsan.

Upplevelsen av deltagandet under 
projektet 

Om projektet 
Samtliga är positiva till sitt deltagande på Vär(l)ds-
huset. Det har betytt mycket att komma bort he-
mifrån och träffa andra. En deltagare berättar hur 
projektet lett till hopp om ett bättre liv: 

Det här mitt första hopp, första väg eller sten, 
till mitt liv i Sverige att jag fick komma till (…) 

Vär(l)ds huset. (…) Jag hoppas att det utvecklas 
mer och mer så att de kan hjälpa folk mer och 

mer. Det är en viktig plats. 

Deltagarna beskriver att de känner sig sedda och be-
hövda och får nya vänner i projektet. Många talar 
om en familjär känsla i Vär(l)dshuset där man hjäl-
per varandra, tycker om att umgås, lär sig samarbeta 
och lär sig mycket av varandra. Deltagarna beskriver 
också blandningen av olika språk, nationaliteter och 
kulturer i Vär(l)dshuset som berikande: 

 Deltagarnas upplevelser
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Det jobbar folk från hela världen här. Alla har olika 
kultur med bra och dåliga vanor och man lär sig 

mycket. (…) Det är en speciell plats. 

Möjlighet att prova och lära
Deltagarna beskriver att Vär(l)dshuset låter var 
och en arbeta utifrån sin förmåga, att de utveck-
las och växer med arbetsuppgifterna alltefter tiden 
går.  Deltagarna upplever att Vär(l)dshuset anpas-
sar arbetsuppgifterna och fokuserar på möjligheter 
istället för att se hinder. De upplever att de fått 
möjlighet att prova på olika arbetsuppgifter för att 
se vad man klarar av. Detta har ökat deltagarens 
självkännedom och insikten om vilket arbete som 
passar deltagaren bäst:

När jag fick jobb testade jag min förmåga att 
arbeta. Nu vet jag vilka jobb som passar mig. Vad 

jag orkar och så. Det känns tryggt.

En deltagare berättar att det fanns utrymme för att 
göra misstag, det var tillåtet att göra fel och att det 
kändes tryggt att handledaren stöttade i detta. En av 
deltagarna ansåg dock sin egen frihet att själv lägga 
upp arbetet begränsad av handledaren och uppfatta-
de den nära handledningen som negativ. Hur hand-
ledaren reagerar och tillåter deltagaren att öva spelar 
alltså stor roll för deltagarens upplevelse.

Ökad förmåga och ansvar
Deltagarna upplever att Vär(l)dshuset ”pushar” och 
låter deltagaren växa med arbetsuppgifterna och ta 
alltmer ansvar. Den nära kontakten med handle-
daren och att handledaren ser deltagaren och den-
nes förmågor och svårigheter är mycket viktigt för 
deltagaren. Deltagarna upplever att de får en chans, 
blir sedda och kan påverka. Det ges möjligheter att 
påverka arbetet och med tiden får man allt mer för-
troende och kan ta mer ansvar:

Och vet du, när man får fria händer att göra vad 
jag vill och hör att kunderna är nöjda och säger att 
det smakar gott, då utvecklas man mer och mer. 
Man vågar prova nya saker. Det är roligt för mig. 

Det är därför jag (…) trivs.

Hälsa och livskvalitet
Flera av de deltagare som fått arbete berättar att de 
mår mycket bättre och att de sällan har någon sjuk-
frånvaro. Från att ha haft en identitet som sjuka, ar-
betar många idag heltid och är stolta över det arbete 

man utför och den respons man får för det. 

Jag tycker att det är ett fantastiskt projekt för att 
människor ska komma tillbaka och bli friska, inte 

sjuka och sjukskrivna. 

Flera deltagare berättar att de lärt sig hantera sina 
fysiska begränsningar och smärtor. En berättar att 
man glömmer bort tröttheten eftersom arbetet är så 
roligt. En person har också blivit frisk från sina ät-
störningar.

Promenader, simning, innebandy och dans ges 
som exempel på aktiviteter man utövar. Att lyssna på 
musik nämns också av några som ett sätt att ta hand 
om sig själv. 

Samarbete
Flera personer berättar om hur de lärt sig samarbeta 
bättre, fått en större tolerans och lärt sig acceptera 
varandra. Att arbeta i en miljö där många har nedsatt 
arbetsförmåga och som inte alltid syns på utsidan 
ställer krav på samarbetsförmågan. 

Det är roligt att lära sig samarbeta. Det är en stor 
kvalitet.(…) Jag gillar och prata och jag träffar 

många olika människor när jag äter lunch och så 
här också.

Sociala nätverk
Några av deltagarna upplever att de har fått lättare 
att ta kontakt med andra sedan de fått arbete. De 
känner att de inte behöver skämmas inför nya män-
niskor för att de inte har ett arbete. 

Jag gillar inte att vara isolerad och arbete är ett bra 
sätt att vara del av samhället. Jag har arbetat hela 

mitt liv – studerat och arbetat – så jag kan inte 
sitta hemma.

Några av deltagarna kommer från en kultur där släk-
ten är mycket viktig men saknar nu helt släktingar 
på nära håll. Vär(l)dshuset har då blivit en del av den 
trygghet deltagaren annars saknar.

Att ha ett arbete är särskilt viktigt för invandrare 
eftersom det är svårt att etablera kontakt med 

samhället i Sverige om man inte jobbar. 

En deltagare beskriver att hon genom kundmöten 
fått en annan samhällsposition gentemot allmänhe-
ten:
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På jobbet träffar jag massor. Vi har 150 gäster på 
en dag och många stamkunder. Det är roligt för 
de känner igen mig och hälsar på stan. (…)Jag 

har lärt känna många spännande och intressanta 
människor här. Det är jag glad för.

Ekonomi och egenmakt
Förutom att träffa folk och att ha kollegor så nämner 
alla ekonomin som en viktig faktor för att må bra.  
Den, för de flesta, förbättrade ekonomin har betytt 
mycket. 

Ekonomin visar sig vara en dörröppnare för soci-
al delaktighet och hälsa. En deltagare berättar om att 
då han känner sig deppig går han numera på en fot-
bollsmatch, Harrys eller Folkets Park istället för att 
ta medicin. Detta hade han inte haft råd att göra när 
han hade ekonomiskt bistånd från socialkontoret. 

Egenmakt, att individen själv ses som oberoende 
och självständig och kapabel att göra sina egna val, 
beskriver flera av deltagarna som en följd av att ha en 
egen ekonomi. Om sin förändrade livssituation från 
bidragstagande till arbete säger en deltagare:

Nu är jag fri. Jag kan göra vad jag vill, köpa vad jag 
vill, resa. Ingen bestämmer över mig. 

En av dem som fått anställning är dock besviken 
över sin nya ekonomiska situation då pengarna från 
socialen försvann i samband med arbetet och att 
eftersom livspartnern inte arbetar så får de inte så 
mycket mer pengar än tidigare.

Situation efter deltagandet i projektet
De flesta anser sig bättre rustade för att kunna ar-
beta.  Det gäller både  de som har anställning och de 
som inte fått det.

Svårigheter att säkra framtida försörjning
Några av deltagarna beskriver en oro inför framtiden 
efter projektdeltagandet och att det känns orättvist 
att man får sluta efter ett år. En person upplever det 

som svårt att få tid att söka arbete under tiden i ut-
vecklingsanställningen:

Det var svårt också för jag jobbade heltid och då 
har man inte tid att söka andra jobb så självklart 

var jag orolig den tiden.

En person tycker att Vär(l)dshuset borde skicka ut 
deltagarna mer på praktik i annan verksamhet så att 
de fick se verkligheten utanför, men konstaterar sam-
tidigt att tempot kan vara mycket högre där och att 
alla inte skulle orka det. Personen menar att Vär(l)ds-
huset låter personerna arbeta mest i de sociala företa-
gen för att man ska dra in pengar, medan samtliga av 
de övriga deltagarna ser Vär(l)dshuset som generöst 
och med goda mål. En deltagare beskriver:

Här tar man verkligen hand om folk och försöker 
skapa arbeten.

De som söker arbete 

De som efter projektet söker arbete igen upplever att 
de blivit lyfta under tiden i projektet men att de-
ras tillvaro blivit sämre efteråt. En person är mycket 
besviken över att inte få fortsätta arbeta i de sociala 
företagen och vill gärna arbeta. Personen träffar inte 
lika mycket människor längre och känner sig ensam 
och ledsen.

När jag inte jobbar så tänker jag på att varför jag 
inte har ett jobb och när jag tänker och tänker blir 
jag sjuk. När jag jobbar är jag glad och jag tjänar 

pengar.

De som har anställning 

En av de som fått tillsvidareanställning konstaterar 
att han är osäker på hur länge han kan stanna efter-
som hans lönebidrag bara beviljas ett år i taget. De 
flesta är dock mycket nöjda med sin livssituation och 
sin anställning. En deltagare svarar så här på frågan 
om livet känns meningsfullt:

 Ja, nu kan jag drömma. Det kunde jag inte innan.
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Summering av deltagarnas upplevelser
Före projektet har deltagarna haft mycket svag för-
ankring på svensk arbetsmarknad och de flesta har 
haft försörjning via kommunens socialkontor. För-
utom fysisk funktionsnedsättning och smärta har 
samtliga lidit av svår psykisk ohälsa, som de upplever 
har förvärrats av deras arbetslöshet och utanförskap.

Samtliga är positiva till projektet. De har fått 
hopp om ett bättre liv. De sätter värde på att känna 
sig sedda och behövda och kunna utöka sitt nätverk. 
Utbytet mellan olika språk och kulturer har upplevts 
som positivt. De har upplevt att man hjälper varan-
dra, samarbetar och lär av varandra. 

De har fått arbeta utifrån sin förmåga, arbets-
uppgifterna har anpassats och man fokuserar på 
möjligheter istället för hinder. De har fått möjlighet 
att prova på olika arbetsuppgifter och öka sin själv-
kännedom. Handledaren är mycket viktig för att 
våga prova, öva, göra fel och öka sin förmåga. Den 
nära kontakten med handledaren, att bli sedd och 
bli motiverad att ta nästa steg har gjort att deltagarna 
utvecklats. De har vuxit med arbetsuppgifterna och 
fått ansvar. De får en chans, blir sedda och kan på-
verka sitt arbete. 

Deltagarna mår bättre och är friskare och är stol-
ta över att sköta sitt arbete. De har lärt sig hantera 
sina fysiska begränsningar och smärtor. Den psykis-
ka ohälsan har minskat avsevärt. Deltagarna har fått 
en större tolerans och lärt sig samarbeta bättre. Att 
skapa nya kontakter har blivit lättare. Skammen över 
att inte arbeta är borta. Deltagaren upplever en fa-
miljär trygghet i projektet och har även fått en bättre 
samhällsposition gentemot allmänheten. Bättre eko-
nomi har betytt mycket för social delaktighet, fri-
tidsaktiviteter och hälsa. Egenmakt beskrivs som en 
följd av att ha en egen ekonomi. 

Inför projektdeltagandets slut beskriver några en 
oro och att det känns orättvist att få sluta efter ett 
år. En person vill att deltagarna får komma ut mer 
i och prova arbete i annan verksamhet. De anser sig 
bättre rustade för att kunna arbeta oavsett om de har 
arbetat eller är arbetssökande. De som efter projektet 
söker arbete igen upplever att de blivit lyfta under 
tiden i projektet men att deras tillvaro blivit sämre 
efteråt. De flesta som har en anställning är mycket 
nöjda med sin livssituation och sitt arbete.

Då urvalet är litet, 8 av 57 deltagare har inter-
vjuats, så är det svårt att dra slutsatser om de inter-
vjuade deltagarnas upplevelser är representativa för 
projektets övriga deltagare. Med ett annat urval hade 
kanske andra synpunkter lyfts fram.

Bedömning utifrån projektets mål
Resultatet av intervjuerna visar att deltagarna kunnat 
påverka sitt arbete inom projektet, den förbättrade 
ekonomin har gett dem egenmakt och de har fått en 
stärkt samhällsposition.

Den psykiska hälsan har förbättrats väldigt 
mycket, och fysiska hälsan har påverkats så att delta-
garna lärt sig hantera och arbeta trots funktionsned-
sättning och smärta. 

Deltagarna har fått ökad självkännedom och 
självförtroende och vågar därför prova olika arbets-
uppgifter, mycket tack vare den nära kontakten med 
handledaren.

Deltagarna upplever att de fått tillbaka hoppet 
om ett bättre liv. Deltagarna har känt sig sedda och 
behövda och har en högre livskvalitet i allmänhet. 

Deltagarna upplever mindre utanförskap, att de 
fått lättare att skapa nya kontakter. De har fått en 
familjär trygghet i projektet och de kan delta mer 
i fritidsaktiviteter. Detta leder sammantaget till en 
ökad integration och delaktighet i samhället. 

Samtliga upplever att de har bättre förutsätt-
ningar avseende arbetsförmåga och att de ökat sina 
möjligheter på arbetsmarknaden. 

Deltagarna upplever för övrigt att de även fått 
en högre tolerans mot olika människor och kulturer 
och fått bättre färdigheter i samarbete.

Utvärderarnas reflektioner 
Sammantaget kan projektet anses väl svara mot fast-
ställda mål för deltagarnas utveckling. Deltagarna 
upplever överlag en hög kvalitet i projektet. Särskilt 
lyfts den nära kontakten med handledaren fram som 
viktig för den individuella utvecklingen, att lära nytt 
och att få det stöd som krävs för att våga utvecklas. 
Många beskriver även en miljö som bidrar till sam-

 Bedömning av projektet
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arbete och möten med andra människor som beri-
kande och viktig för att utöka det sociala nätverket, 
som i sin tur minskar psykisk ohälsa och bidrar till 
den egna utvecklingen. 

Att deltagaren är i projektet som anställd har ett 
mycket stort värde. Deltagaren upplever en stolthet 
över att sköta sitt arbete och blir friare när skammen 
över att inte arbeta försvinner. Bättre ekonomi har 
också betytt mycket för social delaktighet, fritidsak-
tiviteter, hälsa och egenmakt. Att få arbeta utifrån 
sina förutsättningar trots de hinder som finns gör 
att individen får motivation och vill fortsätta arbeta.  
Att kunna ge deltagaren en anställning och en lön 
har ett symbolvärde och bidrar i sig till utveckling 
och ökad livskvalitet. 

De deltagare som fått fortsatt anställning i Stads-
missionens verksamhet efter tiden i projektet blir fö-
rebilder för nya utvecklingsanställda i projektet. De 
kan också tänkas bli förebilder för den egna familjen. 
Att deltagarna blir en förebild för sina barn och ger 
dem hopp om att lyckas i arbetslivet, skulle kunna 
tyda på att projektet också kan få ett värde för nästa 
generation.

Under projektets första år har verksamheten vux-
it och många har kunnat beredas anställning inom 
den verksamhet som Stadsmissionen byggt upp 
under projekttiden. När verksamheten inte längre 
behöver utökas lika mycket kommer behovet av att 
anställa minska. Utmaningen blir då att hitta anda 
arbetsplatser och få dem att ta tillvara projektets er-
farenheter om handledning och stöd till personerna.  

De förbättringsförslag som deltagarna framfört 
i intervjuerna är kopplade till framtiden efter pro-
jektet, vilket tyder på höga förväntningar och mo-
tivation att fortsätta arbeta. För att minska fram-
tidsoron kan en plan göras för att tydliggöra vilka 
vägar som finns framåt och vilka insatser som krävs 
av andra och av individen själv. Möjligheterna att 
pröva andra arbetsplatser än projektets egna bör 
också ökas. Detta skulle svara mot det önskemål 
som framförts, och även kunna hjälpa mot oron för 
framtiden.  

Efter en lång frånvaro från arbetsmarknaden 
och mycket psykisk ohälsa kan det ta tid att hitta 
sin möjliga arbetsförmåga. I detta perspektiv kan 
utvecklingsanställningens 12 månader verka som en 
kort tid. När viljan är stor att visa vad man går för 
finns risken att deltagaren tar ut sig på kort tid och 
får bakslag. Att hitta en lagom takt för utökandet av 
arbetstid, ansvar och uppgifter är därför väsentligt 
och i detta spelar kontakten med handledaren stor 
roll.  

Särskilt det nära handledarskapets betydelse för 
utvecklingen bör tas tillvara i framtida liknande pro-
jekt. Även en omgivande miljö som visar på vikten 
av samarbete trots olikheter är viktigt för att indivi-
den ska känna sig trygg, accepterad och sedd och då 
kunna utvecklas. 

Vad det gäller det positiva resultatet så finns 
möjligheten att de som fått arbete eller önskar få ar-
bete inom Stadsmissionens verksamhet vill vara sin 
arbetsgivare till lags. 

Perspektiv på utvärdering (2007) av Bo Sandberg, Sven Faugert
Att utvärdera välfärdsarbetet (2008) av Bengt G Eriksson, Per-Åke Karlsson

 Referenslitteratur
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 Bilagor

Bilaga 1 – Inbjudan till studie

Hej!

Du har varit med i projektet Vär(l)dshuset som Utvecklingsanställd.
Vi vill gärna veta hur du har upplevt detta!

Om du vill, kan du vara med på en intervju och berätta.
På intervjun får du prata med en kvinna, Jennie Widborg.

Hon frågar till exempel om projektet haft betydelse för 
din hälsa, ditt självförtroende, dina möjligheter till arbete och din delaktighet i samhället.

Intervjun tar 45 minuter och spelas in på band.
Jennie skriver det du berättar i en rapport, där du är anonym.

Det betyder mycket för Vär(l)dshuset om du vill vara med!

Du är välkommen på intervju:

                           den                    klockan                     

Intervjun är på Vär(l)dshuset. 
Adress: Roxtorpsgatan 14 i Tornby.

Om du har frågor: 
Prata med Josefine, tel 0705-26-64-26
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Bilaga 2 – Deltagarnas kön och ålder

Ålder Kvinna Man   

     – 29 1 0

30 – 39 0 0

40 – 49 2 2

50 – 59 1 1

60 – kk 1 0

16



Bilaga 3 – Intervjuguide 

Bakgrund
•	 Berätta kort vem du är. (namn, kön, ålder, familj)
•	 Vad gjorde du innan du började på Vär(l)dshuset? 
•	 Beskriv hur ditt liv såg ut då!
•	 Har du haft arbete innan Vär(l)dshuset? Vad arbetade du med då?
•	 Hur länge var du arbetslös och/eller sjukskriven innan du kom till Vär(l)dshuset?
•	 Beskriv kort dina kontakter med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget (vårdcen-

tral, psykiatri, sjukhus) och Kommunen (socialförvaltning).

Måluppfyllelse
•	 Fysisk/psykisk hälsa: 

•	 Hur mår du idag? 
•	 Om du jämför med innan du började på Vär(l)dshuset – har det förändrats på något sätt 

(hur du mår)? Berätta hur. 
•	 Gör du någon fysisk aktivitet på din fritid (simmar, spelar innebandy)? Berätta! 

•	 Egenmakt: 
•	 Har du kunnat vara med och bestämma om sådant som rör dig själv på; Vär(l)dshuset (i 

arbetet/gruppen/verksamheten) ? Vid andra tillfällen? 
•	 Berätta några exempel där du varit med och bestämt!

•	 Delaktighet i socialt sammanhang/samhällsliv: 
•	 Var träffar du människor? Ge exempel!
•	 Är du med i någon förening/ församling, delaktig på mötesplatser/i politik?
•	 Har det förändrats sedan du började på VH? 
•	 Har du några vänner? Träffar du fler eller färre vänner sedan du började på Vär(l)dshuset? 

•	 Självkänsla/självförtroende: 
•	 Har du ändrat hur du ser på dig själv sedan du kom till Vär(l)dshuset? Berätta några exem-

pel på detta!  
•	 Tycker du om dig själv? 
•	 Hur tar du hand om dig själv?

•	 Livskvalitet: 
•	 Jag vill också veta lite om din livskvalitet/ditt välbefinnande – dvs om du mår bra. Vad är 

det som gör att du mår bra? Hur har det förändrats sedan du började på Vär(l)dshuset? 
•	 Känns livet mer meningsfullt? Berätta! 

•	 Arbetsförmåga: 
•	 Vad gör du idag?

Har arbete: Trivs du på jobbet? Skulle du vilja stanna eller ha ett annat jobb i framtiden? 
Tror du att du kan få andra jobb också?
Har ej arbete: Om du inte har ett arbete, vad skulle du kunna och vilja göra? 

•	 Hur tror du att dina möjligheter att få ett jobb är efter att du varit på Vär(l)dshuset jämfört 
med innan?

Avslutande frågor
•	 Vad tycker du har varit det viktigaste för dig med Vär(l)dshuset? Ge några exempel!
•	 Är det något vi inte har pratat om som du skulle vilja berätta om kring din tid på Vär(l)dshuset?

Hur känns det att ha blivit intervjuad? 
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Bilaga 4 – Vad är en utvärderingsverkstad?

I de flesta kommuner, landsting, samordningsförbund och bland ideella organisationer pågår ett antal 
projekt och olika utvecklingsarbeten som behöver utvärderas. Ibland köper projektet in en extern utvär-
derare, men det kan också finnas fördelar med att göra en mer intern utvärdering. I det senare fallet un-
derlättas utvärderingen och blir mer tillförlitlig med stöd och handledning. Ett bra alternativ är att ansluta 
utvärderingen till en utvärderingsverkstad. Detta är ett arbetssätt som erbjuds vid ett antal högskolor, 
universitet och/eller FoU-enheter runt om i Sverige.

I Östergötland startades 2011 en utvärderingsverkstad av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), 
Linköpings universitet, först i samverkan med numera avvecklade Samverkanscentrum, Finspång och 
sedan genomfördes fortsättningen tillsammans med PUFF-enheten, Norrköpings kommun.

I en utvärderingsverkstad träffas man för att diskutera och få stöd i egna utvärderingsuppdrag. Träffar-
na utgår från deltagarnas behov. Genom mini-föreläsningar, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte 
byggs utvärderingskompetens som stannar kvar inom organisationen samtidigt som utvärderingen blir 
gjord.

En utvärderingsverkstad pågår ofta under ungefär ett års tid och deltagarna träffas då cirka 10 gånger. 
Med två deltagare per utvärderingsprojekt är en lämplig storlek på en verkstad cirka 4 – 7 projekt.

Handledare i Östergötlands utvärderingsverkstad har hittills varit: 
Pia Käcker, PUFF-enheten, Norrköpings kommun, pia.kacker@norrkoping.se 
Marie Gustavsson, CKS, Linköpings universitet, marie.gustavsson@liu.se
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Samordningsförbundet Centrala Östergötland arbetar för att människor som står utanför ar-
betsmarknaden inte ska hamna i en gråzon mellan olika myndigheters ansvarsområden. Där-
för samordnar Försäkringskassan, Landstinget i Östergötland, Arbetsförmedlingen samt Kinda, 
Åtvidabergs och Linköpings kommuner projekt för dessa målgrupper inom ramen för Samord-
ningsförbundet Centrala Östergötland.


