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Sammanfattning 

Den europeiska unionens incitament att skapa fler och bättre jobb i Europa stöds via den europeiska 

socialfonden (ESF).1 Svenska ESF är en statlig myndighet som sorteras under 

Arbetsmarknadsdepartementet vilken har till uppgift att förvalta Socialfonden i Sverige. Socialfonden 

stödjer projekt som arbetar med kompetensutveckling för att motverka utanförskap.  

ESF-projektet SPIK! står för studier, poolarbete, idrott och kompetens och är ett 

arbetsmarknadshöjande projekt i Östergötlands län som finansieras av Europeiska socialfonden samt 

arbetsförmedlingen i Linköping, Motala och Norrköping. Syftet med denna utvärdering är att studera 

SPIK!-projektets inverkan på deltagarna. Frågeställningarna i utvärderingen är kopplade till SPIK!-

projektets egna målsättningar. Vilken är individens sysselsättningssituation efter SPIK!-projektet 

avslutats? Vilken är individens bakgrund och förutsättningar till sysselsättning? Vilken är individens 

inställning till SPIK!-projektet? 

Utvärderingen visar att 35 % av deltagarna fick någon form av sysselsättning efter projektet. Av dessa 

27 deltagare som fick sysselsättning efter projektet var det 41 % som fick arbete på sin praktikplats 

(vaktmästare eller kanslist i idrottsförening). Deltagarna som erhöll en sysselsättning hade främst 

genomfört en vaktmästarpraktik. Det visade sig att flera av deltagarna som rekryterats till projektet 

hade sämre hälsotillstånd än vad de hade angett vid rekryteringstillfället, vilket påverkade projektet 

och dess förutsättningar då bland annat poolverksamheten istället blev en kurativ verksamhet där 

det handlade om att stötta individen i dess livssituation. 

I projektet deltog personer med olika bakgrund och förutsättningar. Majoriteten av deltagarna har 

svenskt ursprung och det är en jämn fördelning mellan könen. Resultatet visar att för gruppen som 

fått sysselsättning träder en profil vilken omfattas av en man, med svenskt ursprung, med 

yrkesinriktad gymnasieutbildning, med motivation att vilja arbeta, med kortare tid i arbetslöshet och 

inte har nedsatt arbetsförmåga. Anledning till varför denne inte fått jobb är på grund av bristen av 

arbete på arbetsmarknaden.  

Resultatet visar att 61 % av deltagarna anser att SPIK!-projektet varit bra eller mycket bra. Flera av 

deltagarna har fått ökad kunskap i form av de olika utbildningarna och praktiken men det har också 

lett till personlig utveckling. Deltagarna upplever att det kommit ett steg framåt, de söker arbete mer 

aktivt och fått bättre självförtroende men de har fortfarande några steg kvar för att ta sig ut på 

arbetsmarknaden. 61 % av deltagarna ansåg att stödet från projektledarna varit bra eller mycket bra 

och 60 % av deltagarna ansåg att engagemanget från projektledaren varit bra eller mycket bra. 

Generellt har gruppen som fått sysselsättning högre medelvärden och procentsatser i figurerna, 

vilket skulle kunna innebära att de upplevt projektet något mer positivt än de som inte fått någon 

sysselsättning.  

 

  

                                                           
1
 http://www.esf.se/sv/vara-program/Socialfonden/ 

http://www.esf.se/sv/vara-program/Socialfonden/
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1. Inledning 
Den svenska arbetsmarknaden har sedan slutet av 1900-talet genomgått stora förändringar när det 

gäller anställningsformer, arbetsvillkor, arbetstider och arbetslöshet. I denna förändringsprocess 

talar såväl politiker som forskare alltmer om anställningsbarhet som handlar om hur individen 

bedöms av arbetsmarknaden (Allvin et al. 2006). En central aktör i detta sammanhang, vad gäller 

kompetensförsörjning och ökat arbetskraftutbud, är den europeiska unionens socialfond (ESF).2  

Östergötlands Idrottsförbund (ÖIF) är projektägare av ESF-projektet SPIK!3 som utvärderas i denna 

rapport av avdelningen för sociologi – Linköpings universitet. Projektet ingår i programområde 2 ökat 

arbetskraftutbud, vilket vänder sig främst till unga samt personer med utländsk bakgrund. En annan 

viktig målgrupp är de som är eller har varit långtidssjukskrivna. Detta programområde vänder sig till 

projekt som bidrar till ökad social sammanhållning och ett inkluderande arbetsliv där det fokuseras 

på personer som står långt ifrån arbetsmarknaden som behöver bryta sitt utanförskap. Genom att 

delta i ett projekt ska personen få möjlighet att öka sina chanser att ta sig in på arbetsmarknaden för 

att sedan stanna kvar. 

Syftet med projekt SPIK! är att arbetslösa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden via arbete i 

idrottsföreningar varvat med individanpassad utbildning skall komma vidare ut på den ordinarie 

arbetsmarknaden eller börja studera och därmed bryta sitt utanförskap. Målsättningen är att minst 

60 % av deltagarna skall hitta en sysselsättning som innebär att de inte återgår till arbetslöshet eller 

sjukskrivning efter projektets slut. 100 % av deltagarna skall känna att deras självförtroende ökat och 

att de blivit bättre på att söka arbete. Effekten för individen blir naturligtvis störst om man kommer 

vidare till ett arbete eller studier. Det är ju det som är det övergripande målet med hela projekt 

SPIK!. ÖIF anser att det kommer få effekter som: Ett mer effektivt jobbsökande, betydligt bättre 

självförtroende och en helt annan utgångspunkt inför framtida aktiviteter. Resultera i att några av 

deltagarna skall arbeta tillsammans i en pool dit mindre föreningar kan vända sig för att få hjälp med 

enstaka uppdrag. Denna pool skulle sedan i en förlängning kunna bli ett eget företag alternativt ett 

föreningsråd. Väva in "prova-på utbildning" på Folkhögskola för att förhoppningsvis stimulera och 

väcka nyfikenheten på fortsatta studier hos några av deltagarna. 

  

                                                           
2
 http://www.esf.se/sv/vara-program/Socialfonden/ 

3
ESF-ansökan - Diarienummer 2008-3020417 http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Ostra-

Mellansverige/SPIK-Studier-Poolarbete-Idrott-Kompetens/ 

http://www.esf.se/sv/vara-program/Socialfonden/
http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Ostra-Mellansverige/SPIK-Studier-Poolarbete-Idrott-Kompetens/
http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Ostra-Mellansverige/SPIK-Studier-Poolarbete-Idrott-Kompetens/
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Utvärderingens syfte och frågeställningar 
Syftet med utvärderingen är att studera SPIK!-projektets inverkan på deltagarna. Datainsamlingen 

består av intervjuer, observationer och en enkätstudie. Intervjuer och observationer har genomförts 

under hela projektet. Enkätstudien har genomförts fyra veckor efter respektive delperiod avslutats 

(projektet är indelat i fem delperioder, se Figur 2.1, Kapitel 2). Utvärderingens syfte, vad gäller SPIK!-

projektets inverkan på deltagarna, omfattar frågeställningar som kopplas till projektets egna 

målsättningar4. Nedan presenteras tre frågeställningar med underliggande kategorier: 

Vilken är individens sysselsättningssituation efter SPIK!-projektet avslutats? 

 minst 60 % av deltagarna skall komma vidare till studier eller arbete (SPIK!-mål) 

 ett antal deltagare blir intresserade av att läsa vidare på folkhögskola (SPIK!-mål) 

 ett antal deltagare får en anställning i en idrottsförening (SPIK!-mål) 

 poolerna kan leva vidare som t.ex. sociala företag (SPIK!-mål) 

Vilken är individens bakgrund och förutsättningar till sysselsättning?  

 bakgrund (kön, ursprungsland, antal år i Sverige, utbildningsnivå, ålder, civilstånd, barn, 

familjeekonomisk situation) 

 arbetets betydelse 

 självupplevda arbetshinderhinder 

 tidigare arbetslöshet 

 tidigare sjukskrivningar 

 tidigare antal arbetsmarknadspolitiska projekt 

 eventuell nedsatt arbetsförmåga (myndighetsprövad) 

Vilken är individens inställning till SPIK!-projektet? 

 SPIK!-projektets påverkan (självkänsla, självförtroende, socialt kontaktnät, förmåga att söka 

arbete, förmåga att aktivt söka studier, ökat förmåga att motionera) 

 alla deltagare upplever att de fått bättre självförtroende och kommit närmare arbete/studier 

genom projektet (SPIK!-mål) 

 deltagarna blivit mer aktiv i sitt jobbsökande (SPIK!-mål) 

 inställning till utbildning och praktik i SPIK! 

 praktisk erfarenhetsförbättring i samband med utbildning och praktik i SPIK! 

 inställning till projektledaren i SPIK! 

 inställning till deltagartrivsel i SPIK! 

 frivilligt deltagande respektive myndighetspåverkat deltagande i SPIK! 

 helhetsbedömning av SPIK! 

                                                           
4
 ESF-ansökan - Diarienummer 2008-3020417 http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Ostra-

Mellansverige/SPIK-Studier-Poolarbete-Idrott-Kompetens/ 
 

http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Ostra-Mellansverige/SPIK-Studier-Poolarbete-Idrott-Kompetens/
http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Ostra-Mellansverige/SPIK-Studier-Poolarbete-Idrott-Kompetens/
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2. Europeiska socialfonden, kampen mot utanförskap och SPIK!-projektet 
 

Nedan presenteras avsnitt vilka omfattas av europeiska socialfonden och kampen mot utanförskapet 

samt ESF-projektet SPIK!. 

Europeiska socialfonden och utanförskapet 
Den europeiska unionens (EU) incitament att skapa fler och bättre jobb i Europa stöds via den 

europeiska socialfonden.5 Svenska ESF är en statlig myndighet som sorteras under 

Arbetsmarknadsdepartementet vilken har till uppgift att förvalta Socialfonden i Sverige. Sedan 1995 

har den svenska socialfonden finansierat projekt och har haft mer än en miljon deltagare. Sverige har 

tilldelats 6,2 miljarder kronor under perioden 2007–2013 av Socialfonden, där också Sverige bidrar 

med motsvarande medel. Enligt ESF kommer detta att fördelas mellan cirka 4000 projekt och 

omfattar motsvarande cirka 315 000 deltagare. Socialfonden stödjer projekt som arbetar med 

kompetensutveckling för att motverka utanförskap. Projekten ska bidra till en ökad tillväxt genom 

god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftutbud. Det som särskilt prioriteras är en bättre 

integration i arbetslivet och lämplig kompetens i företag samt ungas etablering på arbetsmarknaden. 

Svenska ESF utgår ifrån svensk arbetsmarknadspolitik där det är viktigt att utanförskapet bryts och 

välfärden säkras, dvs. ambitionen handlar om att det ska bli lönsamt att arbeta. 

EU:s kamp mot utanförskap eller ”social exclusion” tog fart i samband med dåvarande 

premiärminister Tony Blairs regeringsförändringar under 1997 (Koller & Davidson 2008; Silver & 

Miller 2003). Ordet utanförskap är därmed inte nytt, men fick en ny aktualitet i det svenska 

riksdagsvalet 2006, då allianspartierna lanserade sin politik mot det svenska utanförskapet. 

Utanförskap handlar om sysselsättningspolitiska mål, dvs. de som inte är i reguljär sysselsättning på 

arbetsmarknaden, och bygger på kategorierna öppet arbetslösa, latent arbetssökande, individer i 

arbetsmarknadsåtgärder, undersysselsatta och människor med någon form av sjuktillstånd med 

ersättning därefter (Reinfeldt et al. 2006, s. 20; Prop. 2008, s. 39–40). Utanförskapet drabbar så väl 

individ som samhälle. Slutsatsen i SOU (2009) handlar att om att den offentliga förvaltningens 

verksamheter och dess service utformas på så sätt att de bidrar till att motverka och bryta 

människors utanförskap. Den enskildes problem måste behandlas på ett sådant sätt att ansvaret inte 

skjuts över från en myndighet eller förvaltning till en annan, dvs. inte ”falla mellan två stolar”. 

Lundgren et al. (2008) hävdar att det inte är så trivialt att avgöra vilka individer som befinner sig i 

utanförskap. Riksrevisionens granskning av ekonomiska propositioner kommer till slutsatsen att 

begreppet utanförskap saknar en tydlig definition (RiR 2008). Utanförskap kan även beskrivas och 

studeras utifrån andra perspektiv och kan även omfattas av individens subjektiva upplevelse, självvalt 

utanförskap, medborgarskap och mänskliga rättigheter, segregation i boende eller hemlöshet, 

informations- och kunskapsmässigt utanförskap samt socialt och ekonomiskt utanförskap 

(Abrahamsson 2009; Davidsson 2009; Fahlgren 2009). I Johansson et al. (2011) framgår även att 

begreppet utanförskap är än mer komplext och mångfacetterat då begreppet i studien visar på att en 

individ kan omfattas av flera typer och grader av utanförskap. Individens utanförskap kan omfattas 

av olika typer som missbruk, funktionshinder, språksvårigheter osv. Att vara en del av ett utanförskap 

                                                           
5
 http://www.esf.se/sv/vara-program/Socialfonden/ 

http://www.esf.se/sv/vara-program/Socialfonden/
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i samhället kan vara påfrestande för individen. I samhället finns det olika normer som individen 

förväntas leva upp till. Avviker individen från normerna på ett icke-önskvärt sätt genom exempelvis 

ett avvikande beteende så gör det att denne ofta kan stötas bort från det sociala samspelet. Genom 

att människor vänder sig bort från avvikaren så menar Goffman (2009) att individen blir 

stigmatiserad. Att vara arbetslös innebär att man avviker från normer i samhället och hamnar i ett 

utanförskap. I en arbetslöshetsstudie av Cullen och Hodgetts (2001) betraktas arbetslöshet vara ett 

brott mot det normala, dvs. att ha ett arbete. Arbetslösheten innebär en stigmatisering och hämmar 

social interaktion samt känslan av att tillhöra samhället. Arbetslösheten utmanar individens känsla av 

”normal” identitet på samma sätt som kronisk sjukdom gör (Charmaz 1995; Williams 1993). Jobb- 

och utvecklingsgarantins fas indelning är en typ och samtidigt en gradering av utanförskap.6 

Sammanfattningsvis framgår att de individer som befinner sig i ett utanförskap med stor sannolikhet 

är en heterogen grupp. Inom ramen för ett ESF-projekt handlar det att hantera detta komplexa 

utanförskap hos deltagarna.  

Betydelsefulla faktorer vid ESF-projekt 
I studien av 14 ESF-projekten av Johansson et al. (2011) redovisas programlogik, projektledare och 

rekrytering som betydelsefulla faktorer för projektframgång.  

Lärdomar kring ESF-projektens programlogik handlar om att det är av stor vikt att de är väl 

förankrade i den kontext de verkar. Det är viktigt att det sker en samverkan mellan aktörerna (ESF-

rådet, myndigheter och projektägare) annars uppstår det problem mellan de inblandade i projektets 

verksamhet, i enlighet med SOU (2009). Programlogiken indelas i följande steg: 

1. Individer befinner sig i utanförskap, vilket är problematiskt på såväl individ- som samhällsnivå. 

2. Välfärdssamhället har att lösa problemet och därför leds individer i utanförskap in i ESF-projekt. 

3. I projekten sker en intervention i syfte att bryta individens utanförskap. Interventionen baseras på 

antaganden om att (a) individen kan utvecklas, och (b) utanförskap kan brytas. 

4. Interventionens mål är att utanförskapet hos individer som genomgått interventionen ska brytas. 

ESF-projektets förutsättningar kan förändras i förhållande till vad projektägaren trodde då ansökan 

lämnades in. Detta resulterar i att projekten kan behöva planera om för att nå uppsatta mål. Exempel 

på faktorer som kräver omplanering är generell brist på deltagare, deltagare med annan profil än vad 

som specificerats i planen, problem vid rekrytering av ledning för projektet eller medarbetare med 

relevant profil. Ett annat problem som kan leda till omplanering är att förutsättningarna för 

utslussning påverkas genom att inblandade myndigheter agerar på samma ”marknad” som ESF-

projekten, dvs. det uppstår undanträngningseffekter, vilket kan innebära att förutsättningarna för ett 

socialt- eller arbetskooperativt företagande försvinner. Det är viktigt att ram faktorerna för ESF-

projektet delas av samtliga huvudmän vilket ger en helhetssyn på hur utanförskap ska hanteras i den 

lokala kontexten. Calmfors et al. (2002) menar att aktiv arbetsmarknadspolitik både får avsedda och 

icke avsedda effekter på sysselsättning och arbetslöshet. Strävan är att arbetsmarknadspolitiska 

                                                           
6
 Jobb- och utvecklingsgarantin är indelat i tre faser kopplat till antal dagar den sökande befinner sig i programmet. I fas ett 

(1–150 dagar) sker kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coaching och förberedande insatser. Aktiviteterna i fas två (151–
450 dagar) överensstämmer med den första fasen, men kan exempelvis utvidgas med aktiviteter som arbetsplatspraktik. I 
fas tre, efter 450 dagar, kan den sökande erbjudas en sysselsättning hos en anordnare efter överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180002294/job_sok.pdf 

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180002294/job_sok.pdf
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insatser av förmedlingskaraktär och utbildning ska leda till sysselsättning på arbetsmarknaden. Icke 

avsedda behandlingseffekter av arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan uppstå i form av inlåsning och 

undanträngning. Undanträngningseffekter handlar om att arbetsmarknadspolitiska program kan 

tränga undan reguljär arbetskraftsefterfrågan. 

Projektledningen är viktig och utgör ett gränssnitt mellan de individer som befinner sig i utanförskap 

och de aktörer som har till uppgift att bryta detta utanförskap. För projektledningen har följande 

punkter identifieras som framgångsfaktorer: 

 Projektledaren måste brinna för projektet (eldsjäl) och vara en handlingskraftig ”allkonstnär”. 

 Projektledaren måste vara förankrad i och ha stöd av omgivande aktörer och intressenter, särskilt 

verksamhetens huvudmän (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och respektive kommun) 

 Projektledaren måste ha integritet, erfarenhet, frihet, makt och befogenheter att agera i sin roll. 

 Projektledaren måste ha ett team av medarbetare som drar åt samma håll. 

 Projektledningen behöver en bra projektplan som håller över tid. 

Projektledaren i ett ESF-projekt befinner sig nivåmässigt mellan projektdeltagaren samverkar med 

projektägarna, huvudmännen (myndigheter och kommuner) och ESF-rådet. Projektledaren är 

framförallt den som leder och driver den dagliga verksamheten gentemot deltagaren. Denne 

samverkar med projektägare och huvudmän vilka bestämmer över förutsättningar för projekten, 

t.ex. ekonomi och deltagare. Projektägare och huvudmän styrs i sin tur av ESF-rådets regler. 

Projektledaren har i några fall sin bakgrund i kommunen eller myndigheterna. Det handlar även ofta 

om en utomstående person från en förening. I några fall kommer projektledaren från den förening 

som är huvudman för projektet, t ex studieförbund eller företagarföreningar. I studien framgår flera 

nyckelfaktorer för framgång i dessa ESF-projekt. Projektledaren utstrålar framförallt ett starkt 

engagemang och är eldsjälar för såväl projektet som dess deltagare. En viktig faktor för att nå 

framgång i arbetet med deltagare som befinner sig i utanförskap handlar om projektledarens 

bemötande och förmåga att skapa en god stämning. Det finns ett samband mellan huvudmannaskap 

och verksamhet på det sättet att flera projekt drivs av föreningar (sociala företag/ arbetskooperativ) 

med starkt engagemang för vissa grupper, t.ex. f.d. kriminella eller handikappade. En deltagarenkät 

visar tydligt på att projektledarens roll är central och mycket uppskattad. 79 % av respondenterna 

anser att stödet från projektledaren har varit bra eller mycket bra och 80 % anser att projektledarnas 

engagemang har varit bra eller mycket bra. Projekten med coachning, insatser för att stärka 

individen, är hjälp till självhjälp viktiga inslag. Enkätsvaren visar också att projektarbetarna har lyckats 

motivera deltagarna, skapat ett förtroende och löst konflikter på ett bra eller mycket bra sätt. 

Projektledaren agerar i sin roll där arbetet är starkt klientrelaterad. Flera projektledare anser att ESF-

administrationen är tung och byråkratisk. Här framhålls att en god relation till handläggarna på ESF-

rådet är viktigt för att hantera detta. 

Rekryteringen av deltagare är central för projekten och för att programlogiken ska bli konsistent. Det 

krävs att rekryteringen sker på ett sådant vis att den är i harmoni med den intervention projektet 

tänkt sig och de mål man satt upp. Är exempelvis körkort en förutsättning för att interventionen ska 

leda till det målsatta resultatet kan inte personer utan körkort anvisas till projektet. När det gäller 

rekrytering/anvisning av deltagare krävs således samarbete och samförstånd mellan inblandade 
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aktörer och myndigheter. Rekryteringsfrågan är även viktig för ledning för ESF-projektet. Andersson 

(2010) belyser rekryteringsproblematik att få (rätt) deltagare till projekt är en förutsättning för att 

ESF-projektet ska kunna uppnå sina mål.  

Interventionerna som är möjliga att genomföra påverkas av den typ och den grad av utanförskap 

som de deltagande individerna befinner sig i. Typ och grad av utanförskap är avgörande för 

individernas möjligheter etablera sig i någon form på arbetsmarknaden eller i egna studier. 

Interventionen måste anpassas efter graden utanförskap för att leda till att utanförskapet bryts 

(Hasluck & Green 2007). Individer som står långt ifrån arbetsmarknaden uppvisar ofta multipla typer 

av utanförskap (Dewson et al. 2007). Individuellt utformade stödåtgärder vid ESF-projekt visar på 

stor framgång vid behandling av djupt utanförskap i motsats till generellt tillämpade former av 

interventioner (Taylor & O’Connor 2005). 

…the degree to which ESF supported inactive beneficiaries in moving towards the labour 
market was limited by the ability of the training and support provided to adequately 
address individual need. Where providers appeared to take a ‘one size fits all’ approach to 
delivery, and did not offer individually tailored support, the effect of ESF was, in the main, 
more muted. Conversely, where individually tailored support and guidance was offered, 
the programme had more success in helping to move inactive beneficiaries closer to and 
into work. (Taylor & O’Connor 2005, s. 7) 
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ESF-projektet SPIK! 
Projektet SPIK! står för studier, poolarbete, idrott och kompetens. SPIK! är ett 

arbetsmarknadshöjande projekt i Östergötlands län som finansieras av Europeiska socialfonden samt 

arbetsförmedlingen i Linköping, Motala och Norrköping. Ägare av projektet är Östergötlands 

Idrottsförbund som vidare samarbetar med arbetsförmedlingen, arbetsgivaralliansen, Unionen och 

HSO-Handikappföreningarnas samarbetsorganisation. Projektet äger rum i Linköping, Norrköping och 

Motala och (se Figur 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1. Projekt SPIK! fördelat per ort och tidsperiod. 

Projektet inkluderar arbetslösa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska genom arbete på 

idrottsföreningar och individanpassad utbildning komma vidare ut på arbetsmarknaden eller börja 

studera för att komma ur sitt bidragsberoende och utanförskap i samhället. Projektet vänder sig till 

långtidsarbetslösa personer men det görs särskilda insatser för personer med utländsk bakgrund och 

yngre med funktionsnedsättning.  

Avsikten med detta projekt är att låta de två projekten som genomfördes 2005–2007 ligga som grund 

utifrån de resultat och slutsatser som redovisades i utvärderingen av dessa. Inför detta projekt har 

man valt att vidareutveckla idéer samt behålla de lyckade delarna från de tidigare projekten samt 

förfina dessa. Det har också skapats ett nytt koncept för denna projektomgång som innebär att några 

deltagare ska arbeta i en pool dit mindre föreningar kan vända sig om de behöver extra hjälp med 

exempelvis vaktmästeri eller kansli. Det har också skapats ett samarbete med folkhögskolorna där 

deltagarna kan få möjlighet att ”prova på utbildning” hos en folkhögskola.  

Målet med projektet är att minst 60 % av deltagarna ska finna en sysselsättning som gör att de inte 

går tillbaka till arbetslöshet eller sjukskrivning efter projektets slut. Vidare vill man uppnå ökat 
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självförtroende hos alla deltagarna och att de blivit bättre på att söka arbete. Ytterligare ett mål med 

projektet är att poolen som skapats under projekttiden ska kunna bli ett eget företag eller ett socialt 

företag där deltagarna ska få möjlighet att fortsätta med verksamheten efter projektet. 

Målsättningen med ”prova på utbildning” i folkhögskola är att väcka nyfikenheten och intresset hos 

vissa deltagare att fortsätta vidare med studier 

SPIK!-projektets arbetsprocess 
Rekryteringen till projektet SPIK! startade med ett informationsmöte på arbetsförmedlingen i 

respektive stad. Arbetsförmedlingarna hade kallat ett för dem lämpligt antal personer till möte. Det 

gavs allmän information om projektet där bland annat syftet med projektet togs upp och vilka 

mervärden det fanns för personerna som deltar i projektet. I Motala var också deltagare från förra 

omgången av SPIK! med och berättade om deras upplevelse av projektet. De personer som var 

intresserade av projektet efter informationsmötet fick fylla i en blankett och därefter kallades alla till 

en personlig intervju. Att delta i projektet var helt frivilligt och arbetsförmedlingen gick inte ut med 

några direktiv om vilka som skulle delta. Intervjuerna var mellan en till två timmar långa där 

projektledarna ställde frågor kring hur personerna såg på projektet samt personliga frågor om deras 

bakgrund och hur de såg på sin arbetslösa situation. När det kom till personernas bakgrund så var 

intervjuledarna noga med att inte integritets kränka individen, därför bad de personen berätta om 

det fanns någon tilläggsproblematik som de behövde ta hänsyn till men det inhämtades inga 

sjukjournaler eller liknande utan personen fick fritt berätta vad den själv ville. Efter intervjuerna 

började urvalsprocessen där man såg till variabler som kön, ålder och handikapp, då man i projektet 

arbetar efter jämställdhet och tillgänglighet. I Linköping utformades projektet så att tjugo deltagare 

fick delta i projektet under en tolv månaders period medan de i Norrköping och Motala valde att ha 

två projektomgångar med 20 deltagare i varje omgång och varje projektomgång pågick i sex 

månader.  

Tanken med projektet är att deltagarna ska praktisera i en idrottsförening, dock har det uppstått 

problem i bland annat Motala då det varit svårt att få tag i tillräckligt med praktikplatser. Därför fick 

de vända sig till andra ideella organisationer som drev restauranger och caféer för att få 

praktikplatser. Projektet startade med två introduktionsveckor där det arbetades mycket med 

gruppsammanhållning och team-building. Alla människor tillhör en eller flera grupper och det finns 

vissa behov som blir tillfredsställda, psykologiskt sätt genom att få vara en medlem vilket framgår i 

studien En sportslig chans - en utvärdering av projektet Idrottsarbete i Östergötland (Gustafsson & 

Jansson 2007). Det var viktigt att deltagarna i projektet fick lära känna och skapa ett förtroende för 

varandra och projektledarna. Att få prova och utveckla sin sociala verklighet genom att få diskutera 

sina åsikter och få bekräftelse på hur saker och ting fungerar, är viktigt för individens utveckling 

(Gustafsson & Jansson 2007; Asplund-Aronsson & Soeparto-Johansson 2010). Under dessa två veckor 

fick deltagarna också lära känna organisationen och lära sig den föreningskunskaps som krävs när 

man arbetar ute i en förening. Det bjöds också in olika föreläsare som talade om kost, hälsa och 

idrott.  

Efter de två introduktionsveckorna gick deltagarna ut i praktik. Deltagarna fick inte själva möjligheten 

att välja praktikplats utan projektledarna gjorde en bedömning om vart respektive person skulle 

kunna passa bäst. Har det visat sig att praktikplatsen inte fungerat av någon anledning så har det 

skett en omplacering. Projektledarna följde med deltagarna på sin första praktikdag som stöd. 

Resterande tid under projektet har deltagarna varit ute i praktik fyra dagar i veckan och en dag i 
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veckan samlas gruppen med projektledarna för att exempelvis utföra olika idrottsaktiviteter som 

exempelvis hästridning, bowling, promenader och bågskytte. De har också haft olika föreläsningar 

eller gått på studiebesök samt arbetat med jobbsökning.  

Under de första fyra veckorna har det varit stort fokus på de sociala aspekterna. Under dessa fyra 

veckor har det också uppmärksammats att deltagarna har lågt självförtroende i vissa situationer där 

ansvarstagande har krävts eller vid konflikter. Projektledarna har agerat i samband med eventuell 

deltagarproblematik vid praktikplats. Deltagarna har då upplevt att de ålagts uppgifter som de inte 

klarar av och därför sökt stöd hos projektledarna. Bandura menar att skillnader i individers 

beteenden beror på olika nivåer av självförtroende, då det handlar om människans värdering av sin 

egen förmåga att hantera olika situationer. Självförtroende spelar en stor roll när det kommer till 

individers beteende, så till vida att det är en väsentlig styrfaktor när det kommer till individens val av 

aktiviteter, vilken energi de lägger på dessa aktiviteter och hur länge de kämpar med stressande 

situationer (Gustafsson & Jansson 2007; Asplund-Aronsson & Soeparto-Johansson 2010). 

Projektledarna har vid dessa tillfällen trätt in och stöttat deltagarna i samtal med den ansvarige på 

praktikplatsen och har på så vis kunnat motivera och tydliggöra arbetsuppgifterna så att det senare 

inte varit något problem för deltagaren att utföra dessa. Det har också visat sig att vissa deltagare har 

avböjt att delta i olika aktiviteter tillsammans med resten av gruppen på grund av sitt dåliga 

självförtroende och bristande tro på sin egen kompetens. De väljer hellre att avstå än att utsätta sig 

själva för den situationen. Då man uppmärksammat bristande självförtroende hos deltagarna väljer 

man i projektet att intensifiera arbetet med det egna självförtroende under kommande höst och vår.  

Under den första tiden av projektet anordnades en ”arbetsgivarkväll” där representanter från de 

berörda föreningarna bjudits in för att få information om vilka rättigheter och skyldigheter man har 

som förening gentemot sina anställda. Det gavs även övrig information angående hur de skulle ta 

emot deltagarna, kontaktuppgifter samt information om det stöd som projektet kan ge till 

föreningarna under tiden. Projektledarna har också besökt folkhögskolan för att planera den 

utbildning som deltagarna senare under projektet ska få prova på.  

Under projekttiden har det funnits fem utbildningstillfällen där deltagarna har fått möjlighet att 

utöka sina kunskaper i data, idrottens plattform och bokföring. Dessa fem tillfällen har varit frivilliga 

att delta i för deltagarna.  

Linköping var dem som startade igång projektet först och valde att efter sex månader börja med 

poolverksamheten. Fem deltagare valdes ut och drog igång med verksamheten. De har arbetat med 

exempelvis lättare städsysslor, vaktmästeri, skapat medlemsregister och leveranser. Norrköping kom 

senare att också dra igång en poolverksamhet medan Motala inte gjorde detta. De deltagare som var 

intresserade av studier fick möjligheten att gå ”prova-på veckorna” som planerats av 

projektledningen, för att därefter välja om de ville fortsätta med studier eller gå tillbaka till praktik i 

föreningarna.  

Projektet omfattades av en transnationell del. En av grupperna i Motala fick möjligheten att åka till 

Italien under sin projekttid. Inför denna resa arbetade deltagarna mycket med kommunikation och 

presentationsteknik då det senare i Italien fick berätta om Sverige och Motala samt om projektet 

SPIK!.  
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3. Utvärderingens genomförande 
Nedan redovisas studiens genomförande och svarsfrekvens och standardavvikelse. 

Utvärderingens design och utvärderarens roll 
Datainsamlingen består av intervjuer, observationer och en enkätstudie. Intervjuer och 

observationer har genomförts under hela projektet. Enkätstudien har genomförts fyra veckor efter 

respektive delperiod avslutats (projektet är indelat i fem delperioder (se Figur 2.1). 

Intervjustudie 
Intervjuer och observationer genomfördes under hela SPIK!. Vid de tre orterna har sammanlagt 15 

deltagarintervjuer och fem projektledarintervjuer genomförts. Vid två tillfällen genomfördes även 

gruppintervjuer. Denna kvalitativa metodansats (Bryman 2011) vilken resulterade i intervjuer har inte 

bara genererat data i sig, utan fungerat som underlag för utformningen av enkätstudien. 

Frågeställningarna i enkätstudien (se Bilaga 1, SPIK!– enkät) bygger på intervjudata i kombination 

med data från En sportslig chans - en utvärdering av projektet Idrottsarbete i Östergötland 

(Gustafsson & Jansson 2007) och SPIK - upplevelser av att delta i ett arbetsmarknadshöjande projekt 

(Asplund-Aronsson & Soeparto-Johansson 2010). 

Enkätstudie och bortfallsanalys 
Östergötlands Idrottsförbund bistod med registerdata beträffande deltagarna. Registerdata innehöll 

adressuppgifter, telefonnummer och eventuell e-postadress till de 86 deltagarna (41 kvinnor och 45 

män).  

Fyra veckor efter respektive delperiod avslutades distribuerades en enkät till deltagarna. Efter det 

första utskicket svarade 47 individer. Två veckor efter det första utskicket sändes en 

påminnelseenkät, där ytterligare 14 individer besvarade enkäten.  

Utvärderaren kontaktade resterande telefonledes. Utvärderaren presenterade sig och sin oberoende 

roll gentemot projektet. Kontakten fortsatte med en förfrågan om bortfallets orsak. Individerna 

tillfrågades även beträffande enkätfrågornas relevans och korrekthet.  

Huvuddelen av individernas argument handlade om ”enkättrötthet”. Detta argument handlade om 

att individen under sitt deltagande i SPIK! hade besvarat ett flertal enkäter och ville inte delta i 

ytterligare en enkätundersökning. De ansåg att de fått nog av denna typ av ständiga studier.  

De resterande angav att de prioriterade sin tid i sitt vardagsliv och valde att kasta enkäten. 17 

individer valde dock att besvara enkäten i samband med bortfallsanalysen vid denna telefonkontakt. 

Fem av de kvarvarande valde att inte besvara de två påföljande försöken som gjordes via telefon.  

Slutligen, tre individer var ej kontaktbara oavsett registerdata beträffande adress, telefon eller via e-

post. Dessutom gjordes ytterligare eftersökningar, utan framgång.  
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Slutlig svarsfrekvens och standardavvikelse 
Av registerdata framgår att 86 individer deltog i SPIK!-projektet. Den slutliga svarsfrekvensen uppgår 

till 91 %, dvs. 78 individer av totalt 86 individerna har besvarat enkäten. Könsfördelningen är jämn, 

dvs. 39 män och 39 kvinnor besvarade enkäten. (se Tabell 2.1, Bilaga 2). Bilaga 1 omfattar missiv och 

enkät och Bilaga 2–4 omfattar enkätstudiens resultat i tabellform. 

Standardavvikelsen beträffande enkätpåstående (se Bilaga 1): 13, 14, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 där 

den varierar mellan lägst 0,83 och högst 2,42.  
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4. Resultat och analys 
Utvärderingens syfte, vad gäller SPIK!-projektets inverkan på deltagarna, omfattar frågeställningar 

som typ av sysselsättningssituation, individens bakgrund och förutsättningar till arbete samt 

individens inställning till SPIK!-projektet. 

Individens sysselsättningssituation efter SPIK!-projektet avslutats 
Detta avsnitt omfattar resultat beträffande följande kategorier: 

 minst 60 % av deltagarna skall komma vidare till studier eller arbete (SPIK!-mål) 

 ett antal deltagare blir intresserade av att läsa vidare på folkhögskola (SPIK!-mål) 

 ett antal deltagare får en anställning i en idrottsförening (SPIK!-mål) 

 poolerna kan leva vidare som t.ex. sociala företag (SPIK!-mål) 

Av enkätundersökningen som gjordes fyra veckor efter respektive projektperiod framgår det att 27 

individer av de 78 (35 %) som deltog i projekt SPIK! är i sysselsättning i någon form, 24 arbetar och 

tre studerar (se Tabell 2.11, Bilaga 2).  

Resultaten i rapporten är där av indelat i följande tre kategorier: ”Alla 78”, ”27 sysselsatta”, ”51 ej 

sysselsatta”. Den första kategorin som benämns ”Alla 78” är alla deltagare som besvarat enkäten. 

Kategorin som benämns ”27 sysselsatta” är de tjugosju deltagare som efter projektet har någon typ 

av sysselsättning. Den andra kategorin benämns ”51 ej sysselsatta” vilken omfattar de femtioen 

deltagare som inte har en sysselsättning eller valt att studera efter projektets slut.  

Av Tabell 2.10 (Bilaga 2) framgår att 24 individer har sysselsättning via arbete. 7 av dem har 

tillsvidareanställning, 11 har en projektanställning och 6 är timanställda vikarier.  

Deltagare som erhöll någon typ av sysselsättning hade främst genomfört vaktmästarpraktik följt av 

kanslistpraktik, varit verksam i poolverksamhet och sist angavs annan typ av praktik (se Tabell 3.41 

och Tabell 3.43, Bilaga 3). 

Ett av målen med SPIK!-projektet är att deltagarna efter avslutad praktik ska få möjlighet till en 

anställning på praktikplatsen. Elva personer (4 kvinnor och 7 män) eller 14,1 % av alla 78 deltagare 

som besvarat enkäten som fick ett erbjudande om arbete via sin praktikplats (se Tabell 2.29, Bilaga 

2).  

40,7 % av de 27 deltagare som fick sysselsättning efter SPIK! fick det via sin praktikplats (se Figur 1). 

Vilket innebär att majoriteten av de som fick sysselsättning fick det på annat håll. Vidare visar att 

ingen av de deltagare som ej har någon sysselsättning blev erbjuden arbete via sin praktikplats.  
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Figur 1. Andel deltagare som blivit erbjuden arbete på sin SPIK!-praktikplats. 

Ett annat delmål med SPIK!-projektet handlar om att poolverksamheterna, etablerades i Linköping 

och senare i Norrköping. Erfarenheterna ifrån Linköping överfördes till Norrköping. Intentionen 

handlade om poolerna skulle vara verksamma, som riktiga arbetsplatser genom t.ex. socialt 

företagande efter SPIK!-projektets slut. Båda pool-verksamheterna kantades med olika typer av 

problem, vilket slutligen resulterade i att inte någon av poolerna existerar efter att projektet 

avslutats.  

Flera av deltagarna som rekryterats till SPIK! hade sämre hälsotillstånd än vad de hade angett till AF. 

Det ”dolda” hälsotillståndet framkom ej heller vid rekryteringstillfället som projektarbetaren i SPIK! 

genomförde. Denna dolda hälsoproblematik påverkade sedermera projektet och dess 

förutsättningar. Projektet aktiviteter påverkas och har framförallt en negativ påverkan på 

poolverksamheten. Detta framgår i en intervju med en projektledare nedan: 

SPIK!-projektledare: … när vi då skulle försöka lägga upp en strategi och plan för det här så 
satt vi med en grupp som var väldigt begränsad till sin arbetskapacitet… och ju mer vi 
började prata om det här så hade dom väldigt mycket vad ska jag kalla det psykiska 
problem det hade inte framkommit så mycket i början och det är kanske inget man tog för 
direkt och AF får inte lämna ut till oss liksom… att det fanns ganska grava problem… så vi 
satt här med en grupp mycket trevliga personer som ville, men som var väldigt begränsade 
i kunskap om att åka ut och vara en god snickare eller en reparatör eller en halvt erfaren 
kanslist som hade jobbat med lite dataprogram… för att föreningarna är inte intresserade 
av att lära upp dom ringer till poolen imorgon behöver vi hjälp i en vecka för att den som 
jobbar med medlemsregistret har blivit sjuk och vi måste få ordning på det för vi måste 
göra massa utskick eller nått utearbete… men den här gruppen har i stort sett inte haft 
någon person som varit kapabel till det… utan då hade den kommit som behövde läras upp 
och det var inte föreningarna intresserade av, utan då blev det en ytterligare belastning 
att lära upp… så att det vi hamnade i en sits och den växte fram tydligare och tydligare ju 
mer deltagarna började prata om sina problem och vi började märka mer frånvaro, 
sjukskrivning dom hade gått in i en lite depression och hon skulle vara bort ett antal veckor 
och hade gamla depressionsperioder som kom… och fler och fler av den inriktningen dök 
upp i gruppen och sen är det ju så att AF har de här reglerna att är man sjukskriven en 
månad så gör dom en omprövning av personen ska vara kvar eller ska återgå in i deras 
verksamhet och ligga som sökande tillfälligt arbetslös och sen börja om på en ny kula så 
att säga och det har gjort att vi har fått gått runt… det har slutat och börjat så vi har fått 
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börja om processen gång på gång och då tänkte vi att det är inte hållbart både av det 
skälet och det kunskapsskälet att ha den poolverksamhet som vi tänkte utan det här får bli 
mer en, ja vi får jobba kurativt… för många av dom här behöver en känsla och 
betydelsefullt ingå i en grupp, kan passa tider, få lite självförtroende, törs prata inför en 
grupp och känna att dom finns till och få små arbetsuppgifter… 

Detta gjorde att poolerna inte ens kunde garantera eventuella uppdrag från potentiella 

idrottsföreningar som önskade köpa deras tjänster. Poolen blev istället en kurativ verksamhet där det 

handlade om att stötta individen i dess livssituation. Projektledaren går från att coacha beträffande 

arbete och sysselsättning till att coacha individen och dennes livstillstånd, dvs. från job-coach till life-

coach. 

Poolverksamhetens verksamhetsidé arbetades fram och formulerades av deltagarna. 

Verksamhetsidén bygger på en flexibel servicefunktion åt idrottsföreningarna beträffande tjänster 

som vaktmästare och kansli. De initiala arbetsuppgifterna för pooldeltagarna, handlade om att 

uppdatera ett inaktuellt register med idrottsföreningar vad gäller adress och kontaktuppgifter. Efter 

denna fas påbörjades arbetet med att marknadsföra poolen och dess verksamhetsidé till 

föreningarna. I detta initiala skede stöter poolen på problem med idrottsföreningarna. Här ska 

påpekas att deltagarna inte hade tidigare erfarenhet av denna typ av arbete. En handfull 

idrottsföreningar ställde sig positiva till den ena poolen och de tjänster och uppdrag som den 

tillhandahöll. Det visade det sig dock att verksamheten i dess omfattning inte var tillräckligt 

ekonomiskt lönsam för att driva vidare som ett socialt företag. ÖIF var understödjande och 

tillmötesgående för att underlätta den flexibla verksamheten. ÖIF tillhandahålla en bil för 

poolverksamheten. 

SPIK!-projektledare: … och då har poolen gjort några studiebesök i kooperativ som har en 
egen liten styrelse och sin egna lilla värld och sett. Här har ju idrottsföreningen bara styrt. 
Man har gått ut med en X kr i timmen som en symbolisk summa för att komma på benen 
och jobba upp en egen ekonomi. Men det här med föreningarna, man måste vara beredd 
att betala en liten peng, inse att det kostar. För de flesta jobbar ju ideellt och det funkar ju 
inte alltid så. Finns det en snickare så kan han göra det här på söndagen och mammor och 
pappor jobbar och så. Men det sinar ju. Hur ska man bedriva en sån här verksamhet i 
framtiden? Hur sköter man det ekonomiska, vart hittar man de pengarna? Tanken med 
idrottspoolen är jättegod men det behövs mer resurser. Och allt tar så lång tid. De flesta 
ringer upp och så ska de diskutera det i styrelsen och så har inte styrelsen möte förrän om 
en månad och så där. Men på sikt tror jag att behoven finns och pengarna finns. Alla säger 
det är bra att ha en pool. Det går att ringa in och man får hjälp snabbt men man är inte 
van att hantera det ekonomiskt. Det sitter personer i styrelsen som inte har någon aning 
om hur det funkar, det har blivit mycket konstiga saker vi har fått reda upp problem i 
organisationer. Det har vi upplevt i början, om vi går ut med en kille som ska vara 
vaktmästare i någon förening och så går det redan en kille som har 1-årskontrakt med 
lönebidrag. Då upplever ju han vår kille som ett hot. Då ska han hjälpa den killen och då 
blir det konstigt där då. Innan det kommer till rätta kan det bli problematik…. 

Arbetsförmedlingen har sitt verksamhetsmål att uppfylla, vilket inbegriper hanteringen av 

arbetssökande enligt Jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen tillför ESF-projektet med 

arbetssökande vilka befinner sig i FAS 2. Projekten har i sin tur målsättningar vilka ska uppfyllas inom 

ramen för ESF-rådets anvisningar. En sådan målsättning för ett av de studerade projekten omfattas 

av en praktik vilken är förlagt till ideella föreningar i länet. Problem uppstår när Arbetsförmedlingen 

själva tillhandahåller arbetssökande individer i FAS 3 till de samma ideella föreningarna. Utgången är 
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given då omhändertagandet av en individ i FAS 3 även innefattar en ersättning medan det inte utgår 

ersättning för en individ i FAS 2. Projektledaren har därmed svårighet att uppfylla de mål och 

praktikaktiviteter för ”sina” FAS 2 deltagare för att den ideella föreningen har satisfierat sina behov 

med Arbetsförmedlingens individer i FAS 3. Arbetsförmedlingen löser sitt verksamhetsmål kopplat till 

Jobb- och utvecklingsgarantin, men skapar en undanträngningseffekt vilket drabbar ESF-projektet. 

Därmed uppstår en konkurrenssituation mellan individer i FAS 2 kontra individer i FAS 3. Denna 

problematik minimerade möjligheterna för pool-deltagare att i förlängningen driva verksamheten 

vidare som t.ex. ett socialt företag. I länet finns det behov av denna typ flexibla tjänster och uppdrag. 

En pool är lämpad för att tillhandahålla olika tjänster i olika omfattning beroende på 

idrottsföreningarnas efterfrågan.  

SPIK!-projektledare: Inom idrottsrörelsen där har du kanske en eller högts två anställda i 
en normal förening [namn på två idrottsföreningar] här så är dom underbemannade men 
dom har inte råd att ha flera utan dom lever mycket på det här, som också förstörde vårt 
upplägg det här fas tre där arbetsförmedlingen vill med all rätt få ut väldigt många men 
betalar för dag 225 kronor för att företaget eller idrottsföreningen tar emot personen. I 
projektet för får vi inte ge mottagaren ett enda öre medan dom här fas tre som har 
förbrukat alla sina, ja du vet fas tre vad det är, och det har ju stört lite för den banken med 
idrottsföreningar jag hade fyrtio femtio som var villiga att ställa upp och när jag skulle 
börja knyta ihop säcken. –Nej, tyvärr [SPIK!-projektledare] Arbetsförmedlingen har ringt 
och har erbjudit oss tre FAS 3:are och tyvärr vi måste tänka på pengarna vi får in 225 
kronor om dagen allt från ett halvår upp till två år och är personen lämplig så tar dom ju 
dom. Så det vart en käpp i hjulet och är en käpp i hjulet det här FAS 3 ur ett sånt här 
perspektiv.  

I slutet av intervjun återkommer SPIK!-projektledaren ytterligare en gång till den centrala händelsen. 

Arbetsförmedlingens hantering av individer i FAS 2 kontra FAS 3 är ett stort problem för SPIK!-

projektet med dess praktikplatsbehov och etablerandet av poolverksamheterna. 

SPIK!-projektledare: … sen mitt i den här smeten så har då Arbetsförmedlingen speedat 
upp sina FAS 3 hanteringar där dom erbjuder pengar, 225 kronor om dagen, för att 
(arbetslös utan) så jag har inte mycket att bolla med om man skulle behöva ha bytt 
förening för att en del inte har trivts, en del har fått arbetsuppgifter så dom har fått lite 
ont i kroppen för att dom har åkommor då har jag inte haft så mycket att välja på för dom 
sticker ut FAS 3:are till idrottsföreningarna så att säga va. Ja det är sagolikt ibland ska du 
veta, en liten idrottsförening som vi… berättade att den som var nedkallad till ett sånt här 
FAS 3-möte… fick fem FAS 3:are för att ha kansli på ett rum och bedriver lite [typ av idrott] 
här… fem FAS 3:are vart leder det? men det ser bra ut i statistiken på AF.  

Utvärderaren: När tidsmässigt skedde detta? Du säger att de speedat upp …?  

SPIK!-projektledare: Ja det började förra året och sen har det accelererat under vintern och 
våren. Vi har haft möte angående det här för att få dem att inte ta FAS-3:are till 
idrottsföreningar med det gick inte att få igenom riktigt. Jag var ju ute i god tid för att 
etablera massa kontakter för att ha platser, jag ringde gång efter annat. -Tyvärr [SPIK!-
projektledare] nu har AF ringt och dom vill ha FAS-3:are och där får [idrottsföreningen] ju 
pengar jag måste ärligt säga att vi måste ta dom för vår ekonomi skull vi vet inte om det är 
bättre eller sämre människor som gör ett bra jobb hos oss men vi får pengar av dom. Jag 
vet hur många föreningar jag hållit på med så här va och dom blir ledsna och jag blir 
ledsen och förbannad…  

Utvärderaren: Mmm det förstår jag  
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SPIK!-projektledare: Så man kan ju säga så att i alla lägen så har inte anordnaren och AF 
synkat det här så bra från början eller AF har fått så starka direktiv så deras direktiv har 
man bara kört efter och inte stämt av med projektanordnaren så mycket. Jag får den 
känslan och uppfattningen… många gånger.  

Individens bakgrund och förutsättningar till sysselsättning 
Detta avsnitt omfattar resultat beträffande följande kategorier: 

 bakgrund (kön, ursprungsland, antal år i Sverige, utbildningsnivå, ålder, civilstånd, barn, 

familjeekonomisk situation) 

 arbetets betydelse 

 självupplevda arbetshinderhinder 

 tidigare arbetslöshet  

 tidigare sjukskrivningar  

 tidigare antal arbetsmarknadspolitiska projekt 

 eventuell nedsatt arbetsförmåga (myndighetsprövad) 

Nedan kommer en beskrivning av deltagarna i projektet SPIK!. I enkätstudien (se Bilaga. 1) fick 

deltagarna bland annat svara på bakgrundsfrågor och det är dessa som kommer att presenteras 

nedan.  

Totalt är det 78 deltagare från Linköping, Norrköping och Motala som har svarat på enkäten. 71 % av 

deltagarna kommer ursprungligen från Sverige, 14 % av deltagarna är födda i ett EU-land utanför 

Sverige och 6 % härstammar från Mellanöstern (se Tabell 5.1). 

Tabell 5.1. SPIK!-ort, kön och deltagarnas ursprungsland (antal). 

SPIK-ort 
 
 Afrika Asien 

EU-land 
(utom 

Sverige)  
Mellan-

östern Sverige 
Övrigt 

land Totalt 

Linköping 1 
 

3 
 

12 
 

16 

Kvinna 
  

3 
 

4 
 

7 

Man 1 
   

8 
 

9 

Motala_1 
   

1 13 
 

14 

Kvinna 
    

11 
 

11 

Man 
   

1 2 
 

3 

Motala_2 
  

1 
 

12 1 14 

Kvinna 
  

1 
 

6 1 8 

Man 
    

6 
 

6 

Norrköping_1 1 3 3 4 10 
 

21 

Kvinna 1 1 2 
 

4 
 

8 

Man 
 

2 1 4 6 
 

13 

Norrköping _2 
  

4 
 

9 
 

13 

Kvinna 
  

2 
 

3 
 

5 

Man 
  

2 
 

6 
 

8 

Totalsumma 2 3 11 5 56 1 78 
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Den totala medelålder bland deltagarna är 42,6 år, varav kvinnornas medelålder är 45,2 och 

männens är 40,0. Sett till de olika orterna är medelåldern relativt lika. Den yngsta deltagaren i 

projektet är 22 år medan den äldsta är 63 år (se Tabell 5.2). 

Tabell 5.2. Deltagarnas kön och ålder per SPIK!-ort (medelvärde). 

 
lkpg 

medel(år) 
nkpg_1 

medel(år) 
nkpg_2 

medel(år) 
motala_1 
medel(år) 

motala_2 
medel(år) 

Totalt 
medel(år) 

Totalt 
yngst(år) 

Totalt 
äldst(år) 

Kvinna 53,0 44,4 47,0 44,9 38,6 45,2 24,0 63,0 

man 39,9 41,9 37,3 41,0 39,0 40,0 22,0 58,0 

Totalt 46,5 43,2 42,2 43,0 38,8 42,6 22,0 63,0 

 

25 % av deltagarna har utländsk härkomst och det är en jämn fördelning mellan könen. 55 % av 

deltagarna med utländsk härkomst deltog i projektomgång 1 i Norrköping. Deltagarna har varit 

bosatta i Sverige från fyra år upp till fyrtioett år.  

Figur 2 nedan visar könsfördelningen i de tre grupperna som resultatet är indelat i.  

 

Figur 2. Andel deltagare 

Det är en jämn könsfördelning mellan deltagarna som har besvarat enkäten. I gruppen som kommit 

ut i sysselsättning visar tabellen att det är flest män med 59,3 % som efter projektet fick en 

sysselsättning. Vidare visar det att de är flest kvinnor med 54,9 % som inte fått någon sysselsättning.  

Nedan visar Figur 3 fördelningen i grupperna mellan de som har svenskt ursprung och de som har 

icke-svenskt ursprung. 

50 

40,7 

54,9 
50 

59,3 

45,1 

Alla 78 27 sysselsatta 51 ej sysselsatta

Andel deltagare 

 kvinna man
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Figur 3. Andel deltagare och ursprungsland 

Majoriteten av de deltagare som besvarat enkäten har svenskt ursprung. 81,5 % av de deltagare som 

fått sysselsättning har svenskt ursprung. Vidare visar figuren att medelvärdet för de som har icke-

svenskt ursprung har något högre på 33,3 % i gruppen som inte har fått någon sysselsättning.  

Då 28,2 % av deltagarna har icke-svenskt ursprung visar figuren nedan hur många år de har befunnit 

sig i Sverige.  

 

Figur 4. Antal år i Sverige för utlandsfödda deltagare 

Figur 4 visar att det är betydligt högre medelvärde på 26,6 år i gruppen som har en sysselsättning 

efter projektet än de som inte har det. Detta skulle kunna innebära att ju fler år som du vistats i 

Sverige ökar chanserna till att få ett arbete. Medelvärdet i antal år i Sverige för alla deltagare är 18,8 

år. 

Via enkäten framgår även deltagarnas utbildningsnivå (se Figur 5).  

28,2 
18,5 

33,3 

71,8 
81,5 

66,7 

Alla 78 27 sysselsatta 51 ej sysselsatta

Andel ursprungsland 

Icke-svenskt ursprung Svenskt ursprung

18,8 

26,6 

16,4 
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51 ej sysselsatta

År i Sverige 
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Figur 5. Deltagarnas utbildningsnivå 

Av alla 78 deltagare har 39,7 % en yrkesinriktad gymnasieutbildning och 30,8 % har grundskola som 

utbildningsnivå. Figuren visar att majoriteten av de deltagare (51,9 %) som har fått en sysselsättning 

efter projektet har en yrkesinriktad gymnasieutbildning bakom sig. Den lägsta andelen för gruppen 

som är sysselsatta återfinns bland deltagare som har universitet- eller högskoleutbildning samt 

teoretisk gymnasieutbildning. Gällande gruppen som inte fått någon sysselsättning är högsta 

medelvärdet 35,4 % inom utbildningsnivån yrkesinriktad gymnasieutbildning. Den lägsta andelen 

återfinns i teoretisk gymnasieinriktning.  

I Figur 6 nedan redovisas deltagarnas civilstånd genom att kategorisera in dem i ensamstående eller 

någon typ av relation som exempelvis gift, sambo och särbo.  

 

Figur 6. Deltagarnas civilstånd 

Deltagarnas civilstånd har en relativt jämn fördelning i de tre grupperna. Av alla 78 deltagare är det 

något färre deltagare som är ensamstående än de som har en relation. I gruppen som är sysselsatta 

är det också en jämn fördelning mellan de som är ensamstående och har en relation. De som inte är 

sysselsatta är skillnaderna något större, i jämförelse med alla 78 deltagare. Det är 56,9 % i gruppen 

som har en relation och 43,1 % som är ensamstående.  

30,8 39,7 11,5 18 
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I Figur 7 nedan redovisas om deltagarna har några hemma boende barn eller inte.  

 

Figur 7. Andel hemma boende barn 

Figur 7 visar att av alla 78 deltagare har majoriteten inte några hemma boende barn. Samma 

mönster kan vi se i alla tre grupperna dock är medelvärde för inga hemma boende barn något högre i 

gruppen som är sysselsatta. Det lägsta medelvärdet för inga hemma boende barn återfinns i gruppen 

som inte har någon sysselsättning.  

Nedan i Figur 8 redovisas hur deltagarna upplever sin ekonomiska situation.  

 

Figur 8. Deltagarnas familjeekonomiska situation 

Majoriteten av alla 78 deltagare menar att de har en dålig ekonomi. I gruppen som har sysselsättning 

är det något färre deltagare som upplever sin ekonomi som dålig medan det högsta medelvärde 

återfinns hos den grupp som inte är i sysselsättning.  
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Att ha ett arbete betyder för många en trygghet och en känsla av gemenskap. I dagens samhälle ses 

det som en norm att inneha någon form av arbete, annars riskerar individen att hamna i ett 

utanförskap. Figur 9 visar hur deltagarna upplever arbetets betydelse. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Deltagarnas uppfattningar av arbetets betydelse. 

Det högsta medelvärdet sett till alla 78 deltagare är påstående om betydelsen av att ha ett arbete 

med 4,6. Figuren visar även att det är mycket viktigt att ha en trygg anställning, känna sig behövd på 

arbetet och ha medarbetare. Det lägsta medelvärde på 3,4. får påståendet gällande betydelsen av 

företaget jag arbetar för. Detta skulle kunna visa på att det viktigaste för deltagarna är att få någon 

slags av arbete och det blir mindre viktigt vilket företag de arbetar för. För att se närmare på den 

grupp som idag har en sysselsättning så visar tabellen att denna grupp har lika eller högre 

medelvärde på alla påståenden gällande arbetets betydelse. De högsta medelvärdena hos gruppen 

som är sysselsatta återfinns i betydelsen av att ha en trygg anställning, att känna sig behövd på 

arbetet, betydelsen av medarbetare samt betydelsen av att ha ett arbete. Gruppen som ej har 

sysselsättning upplever även dem att samma påstående har viktiga men har inte lika högt 

medelvärde som den grupp som har en sysselsättning.  

I Tabell 2.13–2.18 (se Bilaga 2) presenteras deltagarnas inställning till arbete och dess betydelse. 

Andelen deltagare ansåg följande betydelser som viktigt och mycket viktigt: 

 att Jag har en trygg anställning (85 %) 

 att Jag känner Mig behövd i Mitt arbete (89 %) 

 de människor Jag arbetar med (90 %) 

 den produkt eller den service Jag ger i Mitt arbete (77 %) 

 företag/organisation Jag arbetar för (42 %) 

 arbetsuppgifterna Jag har (71 %) 

4,6 

4 

3,4 

4 

4,4 

4,5 

4,5 

4,7 

4 

3,7 

4,2 

4,6 

4,6 

4,7 

4,6 

4 

3,2 

3,9 

4,3 

4,4 

4,3 
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mitt arbete

Betydelsen av mina medarbetare

Betydelsen av att jag är behövd på arbetet

Betydelsen av att ha en trygg anställning

Arbetets betydelse 
(medelvärde; intervall:  Inte alls viktigt=1 till Mycket viktigt=5) 

51 ej sysselsatta 27 sysselsatta Alla 78
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 att Jag har ett arbete (92 %) 

Då alla som deltagit i SPIK!-projektet har stått utanför arbetsmarknaden en längre tid, på grund av 

arbetslöshet eller sjukskrivning, kan det vara svårt att ta sig tillbaka ut på arbetsmarknaden igen. 

Figur 10 nedan visar hur deltagarna upplever de olika arbetshinder som kan tänkas finnas när de 

söker ett arbete.  

 

Figur 10. Deltagarnas uppfattningar om hur olika arbetshinder 

Figur 10 visar att alla 78 deltagarna främst upplever att det är bristen på arbete som hindrar dem till 

att få ett arbete. Lägst medelvärde får den egna motivationen och men även diskriminering då de 

anser att detta inte är ett stort arbetshinder. Figuren visar att gruppen som ej är sysselsatta upplever 

att diskriminering, motivation, yrkeskunskaper och utbildningsnivå är ett arbetshinder till större grad 

än de som fått sysselsättning.  

I Tabell 2.19–2.23 (se Bilaga 2) presenteras deltagarnas inställning till vad som hindrar dem från 

arbete. Andelen deltagare ansåg följande hindrade dem mycket och väldigt mycket från ett arbete: 

 diskriminering har hindrat Mig från att få arbete (15 %) 

 brist på arbete att söka har hindrat Mig från att få arbete (69 %) 

 Min egen motivation har hindrat Mig att få arbete (0 %) 

 Mina yrkeskunskaper har hindrat Mig från att få arbete (26 %) 

 Min utbildningsnivå har hindrat Mig från att få arbete (27 %) 

Deltagarna i SPIK! har, som tidigare nämnt, varit antingen sjukskrivna eller arbetslösa under en längre 

tid. Figur 11 nedan visar hur många gånger deltagarna varit med i ett arbetslöshetsprojekt tidigare, 

hur många år det varit sjukskrivna samt arbetslös.  
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Figur 11. Deltagare som tidigare deltagit i ett arbetslöshetsprojekt alternativt varit sjukskrivna. 

Alla 78 deltagare har tidigare deltagit i någon form av arbetslöshetsprojekt innan SPIK!. Figuren visar 

att de som ej har en sysselsättning efter SPIK! är dem som har högst medelvärde i arbetslöshetsår 

men även de som har högst medelvärde på sjukskrivnings år. Den grupp som har sysselsättning har 

däremot ett lågt medelvärde på 0,6 gällande sjukskrivningsår och något lägre medelvärde gällande 

arbetslöshetsår.  

Projektet SPIK! vänder sig även till personer som har någon typ av funktionshinder eller en nedsatt 

arbetsförmåga. Figur 12 nedan visar hur många av deltagarna som hade nedsatt arbetsförmåga som 

blivit myndighetsprövad. 

 

Figur 12. Andel deltagare som har nedsatt arbetsförmåga eller ej 

Bland alla 78 deltagare har majoriteten (64,1 %) inte någon nedsatt arbetsförmåga som blivit 

myndighetsprövad. Dessutom visar figuren att i gruppen som har sysselsättning ökar medelvärde hos 

dem som inte har nedsatt arbetsförmåga. Detta visar på att de flesta som fått sysselsättning inte har 
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nedsatt arbetsförmåga. Det högsta medelvärdet för de som har nedsatt arbetsförmåga återfinns i 

gruppen som inte har någon sysselsättning efter projektets slut.  

Sammanfattningsvis för alla 78 deltagare är det en jämn fördelning mellan könen och majoriteten av 

deltagarna har svenskt ursprung. De flesta har en yrkesinriktad gymnasieutbildning eller grundskola 

som utbildningsbakgrund. Vidare visar figurerna att majoriteten av deltagarna inte har nedsatt 

arbetsförmåga och de upplever sin ekonomi som dålig. Alla 78 deltagare upplever det som mycket 

viktigt att ha ett arbete. Framför allt är det av vikt att känna sig behövd, ha en trygg anställning samt 

ha medarbetare. Det som upplevs som minst viktigt är vilket företag man arbetar för. Det som alla 

deltagare upplever som det största hindret till att få ett arbete är bristen på arbete. Motivation och 

diskriminering upplevs som det minsta hindret av de påståendena som gavs i enkäten. Tiden innan 

deltagarna kom med i projektet har de deltagit i andra arbetslöshetsprojekt samt varit sjukskrivna i 

ca 1 år och arbetslös i ca 2,8 år. 

För att få en sysselsättning efter projektet visar enkätundersökningen på att personen helst ska vara 

en man med svenskt ursprung. Om deltagaren har icke-svenskt ursprung ska denne ha befunnit sig i 

Sverige under en längre tid då medelvärdet är 26,6 år. Vidare har deltagaren en yrkesinriktad 

gymnasieutbildning bakom sig och inte en högskole- eller universitet utbildning. Personen har en typ 

av relation och inga hemma boende barn. För att få en sysselsättning ska deltagaren inte ha någon 

nedsatt arbetsförmåga. För gruppen som fått en sysselsättning är det av stor vikt att inneha ett 

arbete. Denna grupp har högre medelvärde på nästa alla påståenden gällande arbetets betydelse än 

de två andra grupperna. Gruppen upplever inte motivationen som något större hinder gällande att få 

ett arbete utan det största hindret är bristen på arbete. Resultatet visar att de som är i gruppen 

sysselsatta har lågt antal sjukskrivnings år med ett medelvärde på 0,6 år och likaså ett lägre 

medelvärde gällande arbetslöshetsår.  

Den profil som träder fram för gruppen som inte har sysselsättning är att majoriteten är kvinnor med 

svenskt ursprung dock är det ett högre antal som i denna grupp har icke-svenskt ursprung i 

jämförelse med de andra två grupperna. Utbildningsbakgrunden visar sig antingen vara en 

yrkesinriktad gymnasieutbildning eller grundskola. Majoriteten av deltagarna har en relation och 

Figur 7 visar att fler i denna grupp har hemma boende barn. Vidare har ett större antal deltagare i 

denna grupp en nedsatt arbetsförmåga som blivit myndighetsprövad. Deltagarna upplever att det är 

viktigt att inneha ett arbete. Det största hindret till att få ett arbete är även i denna grupp bristen på 

arbete, även motivation och diskriminering upplevs som ett större hinder i jämförelse mot gruppen 

som har sysselsättning. Deltagarna som inte fått sysselsättning efter projektet har varit sjukskrivna 

samt arbetslös i fler antal år än gruppen med sysselsättning.  
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Individernas inställning till SPIK!-projektet 

Detta avsnitt omfattar resultat beträffande följande kategorier: 

 SPIK!-projektets påverkan (självkänsla, självförtroende, socialt kontaktnät, förmåga att söka 

arbete, förmåga att aktivt söka studier, ökat förmåga att motionera) 

 alla deltagare upplever att de fått bättre självförtroende och kommit närmare arbete/studier 

genom projektet (SPIK!-mål) 

 deltagarna blivit mer aktiv i sitt jobbsökande (SPIK!-mål) 

 inställning till utbildning och praktik i SPIK! 

 praktisk erfarenhetsförbättring i samband med utbildning och praktik i SPIK! 

 inställning till projektledaren i SPIK! 

 inställning till deltagartrivsel i SPIK! 

 frivilligt deltagande respektive myndighetspåverkat deltagande i SPIK! 

 helhetsbedömning av SPIK! 

Deltagarna som besvarat enkäten har antingen deltagit i projektet under en ett års period eller sex 

månadsperiod. Under denna tid har deltagarna, som tidigare nämnts, deltagit i praktik och gått olika 

utbildningar för att bli bättre rustad för att ta sig ut på arbetsmarknaden igen. En informant säger så 

här om projektet:  

”/…/ alla drar nytta av att få kurser i gruppdynamik, personlig utveckling, självbild och 
hälsa, så det är mycket för mig som är bra för mig personligen.” (Ip2) 

Figur 13 nedan visar hur deltagarna upplever att projektet har påverkat dem.  

 

Figur 13. Deltagarnas uppfattningar om hur SPIK!-projektet påverkat dem. 

Det högsta medelvärdet hos alla 78 deltagare återfinns vid påståendet om ökat socialt kontaktnät. 

Figuren visar även att deltagarna upplever att de fått bättre självförtroende, ökad självkänsla samt 

ökad förmåga att aktivt söka ett arbete. Det lägsta medelvärdet återfinns vid ökad förmåga att aktivt 
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söka studier. Hos gruppen som är sysselsatta återfinns det högsta medelvärdet vid påstående om 

ökat självförtroende. Även denna grupp upplever att de ökat sin självkänsla och sitt sociala 

kontaktnät. Gällande de som ej har sysselsättning återfinns det högsta medelvärde vis påstående om 

ökat socialt kontaktnät men även denna grupp upplever att dom fått ökad självkänsla och 

självförtroende.  

Positiva sidor med projektet påpekar flera av informanter är att de fått kommit ut och träffat andra 

människor samt knyta nya kontakter. Detta redovisas även i Figur 13 då ökat socialt kontaktnät fått 

högsta medelvärde. En informant beskriver:  

”Man gör någonting, man träffar nya människor, man kan byta lite erfarenheter och 
framförallt man känner sig inte så himla värdelös, alltså man gör någonting.” (Ip 4) 

Ett av målen med projektet SPIK! är att deltagarna ska få ökat självförtroende. Som Figur 13 visade så 

upplever informanterna som besvarat enkäten att de till viss del fått ökat självförtroende. En 

informant berättar under intervjun:  

”Att man pratar om hur är du, hur upplevs du, ja och det är faktiskt väldigt skönt, både 
själva och tänka efter själv vilka egenskaper passar bäst in på mig och så pusslar man lite. 
Sedan någon annan på det och jaha upplever du det så här? Ja, så här verkar du också, det 
gör en del för självförtroendet.” (Ip 2) 

Vissa informanter uttrycker dock att de redan innan projektet upplevde att de hade ett bra 

självförtroende och anser sig därför inte ha förbättrat detta under projekttiden. En annan informant 

beskriver hur självkänslan ökat då hon under projektet blivit tvingad att ringa runt till olika personer, 

som hon tidigare var livrädd att göra.  

”/…/ det här med att ta telefonen och ringa runt /…/ jag var ju fullständigt livrädd, ja och 
nu känner jag att jag har fått gjort det så många gånger och jag har pratat med så många 
olika folk så det är inte ett stort problem längre, det var något fruktansvärt. ”(Ip 6) 

Ytterligare ett mål med projektet är att deltagarna ska bli bättre på att aktivt söka arbete. Då 

deltagarna får möjlighet att utveckla sina kunskaper och exempelvis träna bort en rädsla som 

informanten ovan berättar om, leder detta till att de ökar sina chanser att ta sig ut på 

arbetsmarknaden. Några informanter beskriver att det tidigare sökte arbete men att de har blivit mer 

aktiva på att söka arbete under projektet. En informant berättar hur hon fått mer kunskap kring hur 

jobbsökande går till:  

”/…/ det här med nya vägar till jobb och jobbsökningsdokumentet och var jag söker jobb 
kan man få lite tips och idéer om /…/.” (Ip 4) 

I Tabell 2.36–2.41 (se Bilaga 2) framgår hur deltagarna upplever att SPIK!-projektet påverkat dem. 

Andelen deltagare ansåg att SPIK!-projektet påverkat dem mycket och väldigt mycket beträffande 

följande: 

 egen vilja att röra på/ motionera (33 %) 

 förmåga att aktivt söka studier (23 %) 

 förmåga att aktivt söka arbete (36 %) 

 ökat socialt kontaktnät (51 %) 
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 ökat självförtroende (49 %) 

 ökad självkänsla (49 %) 

I detta sammanhang blir även lärande är en viktig del i SPIK!-projektet. De arbetar mycket med att 

fortbilda deltagarna via olika kurser som anordnas, praktik och prova-på veckor på folkhögskola. 

Resultatet i Figur 14 nedan visar vad deltagarna tyckte om utbildning och praktik.  

 

Figur 14. Deltagarnas upplevelser av utbildning och praktik. 

Av alla 78 deltagare så upplevdes utbildning av projektledare som bra med ett medelvärde på 3,7. 

Det lägsta medelvärde av alla 78 deltagare fick praktiken med 3,5. Under de första veckorna i 

projektet så får deltagarna bland annat en utbildning i föreningslära och idrottens plattform. En 

deltagare hävdar:  

”Sedan har vi haft ganska mycket föreläsningar. För det första så vet jag att det finns ett 
föreningsliv, men man hade inte så mycket koll på att det faktiskt var så mycket ideellt 
inom idrotten. Man hade inte så mycket jättekoll på att det finns olika förbund och hur det 
fungerar där. ” (Ip 4) 

Det högsta medelvärde på 3,9 i figuren återfinns på praktik i förening och utbildning av projektledare 

hos gruppen som är i sysselsättning. Bland deltagarna som inte har någon sysselsättning får prova-på 

folkhögskola det högsta medelvärdet och praktiken det lägsta medelvärdet. Figuren visar att de som 

fått sysselsättning upplever praktiken som bättre än de som inte fått en sysselsättning. Detta kan 

tänkas bero på att deltagarna som fått sysselsättning till stor del fått det på grund av sin praktik och 

därmed upplever att praktiken som något positivt. 

Även om flera deltagare tyckte om prova-på folkhögskola så är det många som inte upplever att det 

finns möjligheter till vidare studier. En anledning till detta kan bero på att deltagarna har kommit upp 

i en ålder där det inte är aktuellt att ta studielån. En informant berättar:  

”Nu är det ju så att när man fyllt femtiofyra år, så får man inte ta några studielån, och då 
är det ju inte… att ta ett banklån i den här situationen, det gör man inte, så det är ju ett 
litet hinder om man säger. Eller litet, det kan ju vara rätt stort.” (Ip 6) 
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I Tabell 2.29–2.32 (se Bilaga 2) presenteras deltagarnas inställning till utbildning och praktik i SPIK!-

projektet. Andelen deltagare ansåg att utbildning och praktik varit bra och mycket bra beträffande: 

 prova-på-utbildningsveckorna på folkhögskolan (55 %) 

 praktiken på idrottsföreningen (54 %) 

 utbildning som projektledarna i SPIK! själva bedrev (56 %) 

I samband med utbildning och praktik kan det tänkas vara så att deltagarna har fått mer 

praktisk erfarenhet (se Figur 15).  

Figur 15. Deltagarnas upplevelser om praktisk erfarenhetsförbättring i samband med utbildning och 

praktik. 

Av alla 78 deltagare fick prova-på folkhögskola högst medelvärde med 3,3 och 

projektledarutbildningen fick det lägsta medelvärde på 3,1. Figuren visar att gruppen som har någon 

form av sysselsättning upplever att praktiken var det som förbättrade deras praktiska erfarenheter 

mest. För gruppen som inte har någon sysselsättningar var prova-på folkhögskola den som gav mest 

erfarenhetsförbättring. Flera informanter upplever det som mycket positivt att de fått möjligheten 

att besöka en folkhögskola och prova på olika kurser för att se om de skulle vara intresserade att 

studera vidare efter projektet. Några informanter uttrycker erfarenhetsförbättring i samband med 

praktik och hur det bland annat fått lära sig att sköta gräsmattor, dra linjer på föreningarnas 

fotbollsplaner samt måla husfasader. En informant beskriver den praktiska erfarenhetsförbättringen 

via praktiken på detta sätt:  

”Man får ju lära sig mycket olika grässorter och sådant där och hur man ska klippa och vad 
som gäller, regler på golfbanan, hur man ska bete sig där. Så det är ju mycket kunskap där 
ute som bara väntar på att sugas in så att säga.” (Ip 1) 
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Deltagarna har fått deltagit i olika datakurser där de bland annat har fått lära sig Office-

paketet. Många deltagare upplever att detta har varit bra för framtida arbeten. En informant 

uttrycker sig:  

”Jag var väl kanske inte så duktig på å göra upplägg såhär i word och excel och göra olika 
diplom, det har jag inte vart förut så men nu har det varit intressant och se hur det var 
uppbyggt och så.” (Ip 5) 

I Tabell 2.33–2.35 (se Bilaga 2) presenteras deltagarnas praktiska erfarenhet av utbildning och praktik 

i SPIK!-projektet. Andelen deltagare ansåg att deras praktiska erfarenhet förbättras mycket och 

väldigt mycket av: 

 prova-på-utbildningsveckorna på folkhögskolan (41 %) 

 praktiken på idrottsföreningen (42 %) 

 utbildning som projektledarna i SPIK! själva bedrev (36 %) 

Projektledaren har haft en central roll för deltagarna och projektet. Projektledarna har funnits som 

stöd för deltagarna om något skett men även varit en person som pushat deltagarna till att komma 

vidare ut på arbetsmarknaden. I Figur 16 nedan redovisas hur deltagarna har upplevt projektledaren.  

 

Figur 16. Deltagarnas upplevelser av projektledaren. 

Av alla 78 deltagare återfinns det högsta medelvärdet på 3,8 vid påstående om att deltagaren får 

stöd från projektledaren. Alla deltagare upplever även att de har förtroende för projektledaren samt 

att projektledaren är engagerad. Det lägsta medelvärdet på 3,2 återfinns vid påståendet att 

projektledaren har motiverat mig. För att se närmare på gruppen som är sysselsatta återfinns även 

där högsta medelvärdet vid påståendet om stöd från projektledaren. Vidare visar figuren att de 

gruppen sysselsatta har högsta medelvärden på alla fem påståenden. För gruppen som inte har 

någon sysselsättning återfinns högsta medelvärdet på 3,7 både vid påstående om stöd från 

projektledaren samt förtroende för projektledaren. Liksom tidigare figurer visar även Figur 16 att de 

som ej fått sysselsättning har de lägsta medelvärdena på de flesta av påståendena.  
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Av Tabell 2.44–2.53 (se Bilaga 2) framgår att projektledaren har en central roll för deltagarna och 

projekten. Andelen deltagarna som anser att projektledaren varit bra eller mycket bra beträffande: 

 stöd (61 %) 

 engagemang (60 %)  

 förtroende (62 %) 

 motiverande (44 %)  

 löst eventuella konflikter (41 %) 
 

En informant beskriver projektledaren nedan:  

”Ja, det är nog den rakaste projektledaren tror jag, som man har jobbat med. Det känns 
bra faktiskt. Hon säger om det är något som är galet och om det är något som är bra med, 
givetvis med gör hon då. Man känner sig trygg. ”(Ip 8) 

Att deltagarna upplever ett förtroende för projektledaren samt känner att denne är engagerad 

är viktigt. En informant berättar att han vid vissa tillfällen har upplevt att projektledarna har 

haft mycket att göra med andra deltagare, vilket har lett till att han känt att han inte fått 

tillräckligt med hjälp och stöd. Upplevelserna av projektledarna är till större delen positiva och 

en annan informant beskriver hur hon fått stöd och coachning av sin projektledare.  

”Hon är bra på att liksom om vi tittar på det här området, vad skulle du kunna göra för att 
utveckla det här? Vad skulle du kunna göra för att jobba inom det här? Kan du ringa de här 
ställena? Hur hittar du det? Hon är bra på att sortera upp det som är här uppe, kan man 
plocka ner och skriva det på papper. ” (Ip 2) 

Förutom att deltagarna ska ha en bra relation med sin projektledare så är det mycket viktigt med 

gruppsammanhållning och att deltagarna har förtroende för varandra. Under projekttiden har de 

arbetat mycket med detta genom att exempelvis utföra olika gruppaktiviteter tillsammans. I Figur 17 

nedan redovisas deltagartrivseln under projekttiden.  

 

Figur 17. Deltagarnas upplevelser av trivseln i deltagargruppen.  
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Figur 17 visar att alla 78 deltagare instämmer att de har känt sig trygga i deltagargruppen. Deltagarna 

instämmer även vid påståendet att de har bidragit till trivseln i deltagargruppen. En informant säger: 

”Vi är måna om varandra, och vi är måna om att ingen ska känna sig utanför /…/. ” (IP 6) 

Ytterligare en informant beskriver hur deltagarna stödjer varandra i utanförskapet som 

arbetslös. Tillsammans ger deltagarna varandra trygghet som inbringar en känsla av 

gemenskap. 

”/…/ och stödjer varandra med arbetslösheten och sånt där. Att okej, det är jobbigt det är 
det, men du är inte ensam och sånt… hålla uppe humöret. ”(Ip 3) 

En annan informant säger:  

”/…/ Det är en viss trygghet i att veta att det inte bara är jag som, man är en grupp liksom. 
Man har inget gemensamt privat man kanske inte vill umgås efter det här men ändå så 
har man vart en grupp här. För en viss gemenskap känner man i alla fall när man är en 
grupp.” (Ip 10) 

De högsta medelvärdena för båda påståendena om trivsel finner vi i gruppen som är sysselsatta. De 

lägsta medelvärdena återfinns hos gruppen utan sysselsättning. Detta innebär att de som fått 

sysselsättning har känt sig tryggare i deltagargruppen samt anser sig ha bidragit till trivseln i gruppen 

i högre utsträckning än de personer som inte fått någon sysselsättning.  

Av Tabell 2.54–2.55 (se Bilaga 2) framgår att deltagartrivseln i SPIK!-projektet. Andelen deltagare 

instämmer och instämmer fullständigt att de: 

 känt sig trygg i gruppen med övriga deltagare (87 %) 

 aktivt bidragit till trivseln för övriga deltagare (70 %) 

 

I samråd med arbetsförmedlingen har projektledningen bestämt att SPIK!-projektet ska vara frivilligt 

att delta i och att det inte ska finnas några direktiv från arbetsförmedlingen om vilka personer som 

ska delta eller ej. Hur deltagarna upplevde frivilligheten redovisas i Figur 18 nedan.  

 

Figur 18. Deltagarnas uppfattningar om deltagandet i SPIK! varit frivilligt respektive myndighetspåverkat 
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Figuren visar att majoriteten av alla 78 deltagare upplever att deltagandet i SPIK!-projektet är 

frivilligt. Detta återspeglas även i de andra två grupperna då procentsatsen är ungefär lika hög i alla 

tre grupper.  

I enkäten har deltagarna fått göra en helhetsbedömning av projektet SPIK!. Resultatet presenteras 

nedan (se Figur 19).  

 

Figur 19. Helhetsbedömning av SPIK!. 

Resultatet visar att deltagarna generellt tycker att SPIK! har varit bra, med ett medelvärde på 3,6 för 

alla 78 deltagare. Det största medelvärdet på 3,8 kan vi finna hos gruppen som idag är sysselsatta 

efter projektets slut. Det lägsta medelvärde återfinns hos de deltagare som inte har någon 

sysselsättning. 

Den totala andelen deltagare som gav en bra och en mycket bra helhetsbedömning uppgår till 61 % 

(se Tabell 2.56, Bilaga 2). Andelen deltagare som är sysselsatta gav en bra och en mycket bra 

helhetsbedömning uppgår till 70 % (se Tabell 3.56, Bilaga 3). Andelen deltagare som är sysselsatta 

gav en bra och en mycket bra helhetsbedömning uppgår till 55 % (se Tabell 4.56, Bilaga 4). 

I intervjuerna framkommer det tydligt att deltagarna upplever att projektet SPIK! har varit positivt, 

framför allt när det kommer till de sociala kontakterna och att de fått rutiner i vardagen. En 

informant säger:  

”I och med att man vart ute fyra dagar av fem i veckan så har man ju rutiner på att åka till 
jobbet och göra det man ska och sen åka hem och det har vart fasta rutiner och så” (Ip 10) 

Deltagare kom in i projektet med höga förväntningar och en tro om att det skulle leda till en trygg 

anställning, så har det till viss del lett till besvikelse. En informant säger:  

 

3,6 

3,8 

3,5 

Alla 78

27 sysselsatta

51 ej sysselsatta

Helhetsbedömning av SPIK! 
(medelvärde; intervall: Lägst betyg, mycket dåligt=1 till Högst betyg, mycket bra=5) 

BETYG PÅ HELA SPIK!
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”De lovade så mycket i början och det vart inte av. Man hade väl så stora förväntningar. 
Och vi träffades en tid innan för att vi skulle lära känna varandra och så skulle vi placeras 
ut på jobb och de sa att det finns massor med föreningar som behöver men det var inte 
det” (Ip 10) 

Många av idrottsföreningar har dålig ekonomi vilket gör att mycket av arbete sker ideellt. Detta har 

gjort att föreningar inte har haft ekonomisk möjlighet att anställa deltagarna som varit där i praktik. 

Dock fungerar samarbetet i projektet med idrottsföreningar bra och under projekttiden har både 

idrottsföreningarna och deltagarna haft ett bra utbyte av varandra. Deltagarna har fått nya 

erfarenheter och meriter att skriva på sitt CV samtidigt som föreningarna har fått extra hjälp med det 

arbete som utförs. En informant säger:  

”Dels så tycker jag att det är en bra tanke. Både att de hjälper oss och att de hjälper 
föreningarna. För föreningarna får ju ändå en tillgång. Senast i dag sade den ena 
kanslisten att hon är så glad att jag är där och allt jag gör är ett plus.” (Ip 2) 

Det var endast Linköping som bedrev sitt delprojekt under tolv månader istället för att ha två 

grupper i två sex månaders perioder. Flertalet deltagare som deltog i sex månader anger att de 

gärna hade fått varit i projektet tolv månader. En informant säger:  

”Ja, då hade det ju varit bättre med ett år. För då hade man haft några månader på sig att 
komma in på hur det fungerar och lärt sig olika saker, och sen kunde man vara lite mer 
självgående den andra halvan, så jag vet inte varför vi fick sex månader.” (Ip 6) 

Slutligen visar resultatet att av alla 78 deltagare upplevs framför allt utbildning av projektledare som 

bra och praktiken i förening upplevs som något sämre. Prova-på folkhögskola får det högsta 

medelvärde när det kommer till praktisk erfarenhetsförbättring. När deltagarna har varit ute i praktik 

har majoriteten av deltagarna haft en kansliroll på föreningen. Deltagarna upplever att de får stöd 

från sin projektledare samt att denne är engagerad och inger förtroende. Även trivseln i gruppen är 

hög och deltagarna instämmer att de själva har bidragit till trivsel i gruppen. Av alla deltagare var det 

14,1 % som fick erbjudande om arbete på sin praktikplats.  

För att sammanfatta resultatet för gruppen som fått sysselsättning visar det sig att det är praktiken 

som upplevs som bäst och prova-på folkhögskola upplevs som mindre bra. Deltagarna med 

sysselsättning upplever främst att det är praktiken som gett dem erfarenhetsförbättring. Resultatet 

visar vidare att de flesta har på sin praktik haft en vaktmästeriroll. Deltagarna upplever ett bra stöd 

från projektledarna samt bra engagemang och förtroende för projektledaren. Figur 17 visar tydligt att 

deltagarna som fått sysselsättning har känt sig trygg i deltagargruppen och de känner även att de 

själva har bidragit till en ökad trivsel i deltagargruppen. En anledning till att deltagarna i denna grupp 

upplevt praktiken som mycket bra kan bero på att 40,7 % fick arbete vis sin praktikplats. Slutligen 

visar resultatet att deltagarna upplever att de fått ökat självförtroende, självkänsla och sociala 

kontaktnät.  

Till skillnad från gruppen som fått sysselsättning upplever de deltagare som inte fått en sysselsättning 

att prova-på folkhögskola som bra medan praktiken fick det lägsta medelvärdet. Deltagarna anser 

också att det är prova-på folkhögskola som gett mest praktisk erfarenhetsförbättring. De flesta av 

deltagarna i denna grupp har på sin praktik arbetat med kansliuppgifter. Gemensamt med de andra 

två grupperna så upplever även denna grupp stöd och förtroende för projektledaren. Deltagarna har 
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känt sig trygg i deltagargruppen och de instämmer delvis att de deltagit till ökad trivsel i 

deltagargruppen. Ingen av deltagarna som inte har någon sysselsättning fick erbjudande om arbete 

på sin praktikplats. Deltagarna upplever att det främst fått ökad socialt kontaktnät genom att delta i 

projektet men de har även fått ökat självförtroende och självkänsla.  

5. Reflektioner och slutsatser  
Syftet med denna utvärdering är att studera SPIK!-projektets inverkan på deltagarna. Utvärderingens 

syfte omfattar följande tre frågeställningar som, även omsluter SPIK!-projektets egna målsättningar: 

 Vilken är individens sysselsättningssituation efter SPIK!-projektet avslutats? 

 Vilken är individens bakgrund och förutsättningar till sysselsättning?  

 Vilken är individens inställning till SPIK!-projektet? 

De tre frågeställningarna handlar om hur utanförskap, via ESF-stöd, bekämpas i det svenska 

samhället. Den första frågeställningen handlar om den faktiska effekten av hela ESF-projektet SPIK!, 

dvs. andelen deltagande individer som hävt sitt utanförskap vad gäller sysselsättning. Den andra 

frågeställningen handlar om individens egna förutsättningar att bryta utanförskap. Den tredje 

frågeställningen handlar om hur SPIK!-projektet bidragit för att bryta utanförskap. 

SPIK!-projektet och individens sysselsättningssituation 
Att bryta utanförskap omfattar faktorer som är knutna till samhället med dess myndigheter, ESF-råd, 

projektägare med projektet och den enskilde individen som befinner sig i utanförskap med sitt 

utanförskap. Andelen individer som häver sitt utanförskap efter det studerade SPIK!-projektet 

uppgår till 35 %. Resultatet är positivt även om SPIK!-projektets egen målsättning var satt till 60 %.  

Av Johansson et al. (2011) framgår de tre betydande faktorerna programlogik, projektledning och 

intervention i samband med ESF-projekt. En undanträngningseffekt (se Calmfors et al. 2002) uppstår i 

samband vid granskning av programlogiken. Programlogiken för SPIK!-projektet behöver 

kommuniceras p.g.a. huvudmännen inte följer samma projektlogik. Arbetsförmedlingens tilldelning 

av individer i FAS 2 till ESF-projektet kontra Arbetsförmedlingens egen tilldelning av individer FAS 3 

till idrottsföreningar skapade problem för att bedriva ESF-projektet SPIK!. Undanträngningseffekten 

blir främst synlig på projektledarnivå. Projektledaren får därmed svårare att genomföra de angivna 

aktiviteterna enligt ESF-ansökan. Det handlade om hanteringen av aktiviteterna praktik och 

poolverksamhet för SPIK!-deltagarna.  

Poolverksamheterna hade inte tillräckligt många idrottsföreningar som köpte poolens tjänster. Ett 

fåtal uppdrag fanns, men var för små och för få till antal för att verksamheten skulle vara lönsam. Alla 

deltagare hade inte körkort och kunde heller ej utföra båda typer av tjänster. Vilket resulterade i att 

poolen inte var tillräckligt effektivt optimerad och därmed inte var ekonomiskt lönsamma att driva. 

En av poolverksamheten hade inte tillräckligt många deltagare som hade ett satisfierande 

hälsotillstånd och därmed kunde poolen inte bemannas.  

För att en poolverksamhet ska bli lönsam krävs en ”rimlig” mängd med uppdrag som måste 

optimeras för att nå en rimlig effektivitet och därigenom vara lönsamt. Verksamhetsidén bygger på 

flera typer av flexibilitet. Individens förutsättningar, i form av kompetens, fysik och hälsotillstånd 

måste samordnas gentemot arbetsuppgifterna (både att vara vaktmästare och kanslist). Den 
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enskildes utanförskap handlar inte bara om ett utanförskap kopplat till sysselsättning, utan kan bestå 

av ytterligare komplicerade faktorer som bidrar till detta utanförskap. En individ ska därmed kunna 

lösa olika arbetsuppgifter på flera geografiskt spridda idrottsföreningar i Östergötland. Detta bör 

även ske inom en rimlig tidsram, dvs. transporten mellan dessa idrottsföreningar måste tidsmässigt 

vara optimerad. En stor bidragandefaktor, kanske även den största, varför poolverksamheten 

misslyckades handlar om undanträngningseffekt, dvs. myndighetsproblematik. SPIK!-projektets 

individer i FAS 2 kontra individer i FAS 3 som AF på eget initiativ tillhandahöll gjorde att 

projektledaren knappt fick praktikplatser för de vanliga praktikanterna, men det minimerade 

möjligheterna att starta socialt företagande. 

Individens utanförskap och förutsättningar till sysselsättning 
Begreppet utanförskap är komplext och det finns ingen tydligen definition. Ordet utanförskap 

aktualiserades 2006 då den borgliga regeringen lanserade sin politik mot det svenska utanförskapet. 

Där handlar utanförskapet om sysselsättningspolitiska mål, dvs. om individen har ett arbete eller 

inte. (Reinfeldt et al. 2006, s. 20; Prop. 2008, s. 39–40). Johansson et al. (2011) skriver att begreppet 

är mångfacetterat och att individen kan omfattas av flera typer och grader av utanförskap. Då 

deltagarna kan ha andra typer av utanförskap så som missbruk eller funktionshinder så är inte alltid 

lösningen för att bryta utanförskapet att ge personen en sysselsättning. Det är mer komplicerat än 

så. Genom att se utanförskapet på lokal nivå så vänder man sig till varje enskild individ och ser 

närmare på om det finns exempelvis någon arbetsskada, funktionsnedsättning och så vidare. 

Personerna som deltog i projektet SPIK! hade olika bakgrund och förutsättningar. Det alla deltagarna 

har gemensamt är att de är arbetslösa, vilket betecknas som utanförskap. Då många av deltagarna 

även har andra tilläggsproblematiker så blir utanförskapet mer komplicerat.  

Under intervjuerna framkommer det att deltagarna är medvetna om sitt stigma och att de avviker 

från samhället och dess normer, detta kallar Goffman (2009) för misskrediterande. Att eftersträva att 

leva inom normernas ram menar Goffman (2009) är svårt. Det kan därför uppstå en situation där den 

stigmatiserade ställs inför anpassningsproblem i samhället. Flera av deltagarna påpekar under 

intervjuerna att de stödjer varandra i utanförskapet som arbetslös genom att alla deltagare i SPIK! 

sitter i samma situation. Detta ger en trygghet och en känsla av gemenskap då de tillsammans delar 

samma stigma. Samhörighet och gruppgemenskap har varit viktig för deltagarna och skapat en hög 

deltagartrivsel i de olika grupperna. Den trygghet deltagarna känner i samvaron med de andra 

deltagarna i SPIK! kan snabbt försvinna när deltagarna deltar i andra sociala samspel utanför 

projektet. En informant beskriver att hon inte väljer att säga att hon är arbetslös när människor 

frågar vad hon arbetar med. Att vara arbetslös är inget visibelt stigma för andra personer så genom 

att informanten undviker frågor om hennes sysselsättning så döljer hon sitt stigma för andra 

människor. Genom att handla på detta sätt undviker informanten att andra samhällsmedborgare ska 

kategorisera henne efter stigmat att vara arbetslös då det upplevs som negativt för henne. 

Ytterligare en orsak till att deltagaren handlar på detta sätt kan bero på att arbetslöshet kan 

betraktas som ett brott mot det normala och deltagaren vill därför inte säga att hon är arbetslös då 

det kan hämma den sociala interaktionen med andra människor (Cullen & Hodgetts, 2001). Genom 

att ha en sysselsättning så är du ”normal” i dagens samhälle och individen identifieras med sitt 

arbete. Då deltagarna är arbetslösa så utmanar detta deras identitet och känslan av att vara 

”normal” vilket är mycket påfrestande och kan liknas med att ha en kronisk sjukdom (Charmaz, 1995; 

Williams, 1993). Projektet SPIK! har främst riktat sig till personer som tillhör FAS 2 i jobb- och 

utvecklingsgarantin. Det framkommer under intervjuerna att flera deltagare är oroliga för att komma 
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in i FAS 3 om de inte får någon sysselsättning efter projektet. Genom att hamna i FAS 3 så har 

deltagaren fallit ännu djupare ner i utanförskapets hål och vägen upp till arbetsmarknaden blir än 

längre och svårare. 

Genom att belysa deltagarnas bakgrund kan vi se att alla deltagare inte har samma förutsättningar då 

de har olika typer och grader av utanförskap. De 27 deltagare som fick sysselsättning har genom 

projektet fått en möjlighet att bryta sitt utanförskap. Resultatet visar också att denna grupp inte 

uppger någon typ av nedsatt arbetsförmåga. De är få av deltagarna som fått sysselsättning som har 

varit sjukskrivna och de har även haft en kortare arbetslöshetstid till skillnad från de som ej fått 

sysselsättning. Detta visar på att deltagarna som fått sysselsättning har färre typer av utanförskap än 

gruppen som inte fått sysselsättning. De kan också innebära att graden av utanförskap också är lägre 

vilket gör det lättare för individen att ta sig ut på arbetsmarknaden igen samt bryta sitt utanförskap.  

Att inneha ett arbete är viktigt för deltagarna och att känna sig behövd. Dock visar resultatet att den 

gruppen som fått sysselsättning upplever arbetets betydelse än viktigare än de som ej fått 

sysselsättning (se Figur 9). Detta kan tänkas leda till att de som fått sysselsättning genom projektet 

redan innan såg arbete som viktigare än de som inte fick någon sysselsättning. De som ej har någon 

sysselsättning upplever de olika arbetshinder som tas upp i enkäten som mer hämmande än de med 

sysselsättning, vilket i sin tur också kan ha påverkat individens förutsättningar till sysselsättning i 

projektet SPIK!. Vilken inställning deltagarna har när de går in i projektet kommer att påverka deras 

upplevelse och utveckling under projekttiden. Känner deltagaren sig hämmad av olika arbetshinder 

så kan deltagarens förutsättningar till att få en sysselsättning sjunka. Då deltagarna är en heterogen 

grupp som befinner sig i utanförskap så blir det viktigt att ESF-projektet lär sig hantera det komplexa 

utanförskapet för att kunna bryta det.  

Individens inställning till SPIK!-projektet 
En betydelsefull faktor i ESF-projekt är programlogiken. Det handlar om att programlogiken ska vara 

förankrad i den kontext som den verkar i samt att det sker en samverkan mellan de aktörer som är 

med i projektet. Interventionen i ESF-projekt är att bryta individens utanförskap, detta genom att 

individen utvecklas i projekt. (Johansson et al. 2011) I ett projekt som SPIK! är det viktigt att 

interventionen anpassas till de deltagare som genomför projektet för att det ens ska vara möjligt att 

bryta utanförskapet. Detta kan leda till att vissa ändringar behöver komma till under projekttiden då 

deltagarna kommit på plats. Ett av målen med projektet är att alla deltagare ska få bättre 

självförtroende. Tidigt under projektet förstod projektägaren och projektledarna att det var många 

av deltagarna som hade mycket dåligt självförtroende och därför behövde de fokusera än mer på 

detta. Detta är svårt att förutse när ansökan skrevs till ESF-rådet men då deltagarna väl var på plats 

så uppenbarades problemet och de behövde då anpassa programmet efter deltagarna. Enkäten visar 

att deltagarna upplever att de fått ökat självförtroende, självkänsla samt ett ökat kontaktnät. De som 

däremot skiljer grupperna åt är att de som fått sysselsättning upplever praktiken som något mer 

positivt och erfarenhetsförbättrande än den andra gruppen. Detta skulle kunna bero på att de som 

fått sysselsättning kopplar detta samman med praktiken och att den erfarenheten har lett till att de 

utvecklats som personer och fått en chans att ta sig ur utanförskapet. Medan det istället kanske 

infinner sig någon slags av uppgivenhet hos de deltagare som inte fick en sysselsättning. Gustafsson 

och Jansson (2007) skriver att en person som upplever brist på kontroll vid flera tillfällen kan så 

småningom sluta påverka den aktuella situationen, vilket benämns som inlärd hjälplöshet. Detta kan 

betyda att deltagarna i SPIK! tidigare har deltagit i ett arbetsmarknadsprojekt som inte lett till någon 
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fast anställning, vilket gör att de kan uppleva brist på kontroll och det skapas en ovilja att förändra 

situationen. Deras motivation och psykiska hälsa försämras och självkänslan blir låg.  

Att deltagarna gick in med höga förväntningar i projektet och trodde att det skulle leda till en trygg 

anställning kan också vara en bidragande faktor till att vissa individer tappat motivationen och den 

positiva inställningen när de insett att projektet inte kommer att leda till en sysselsättning. När 

deltagarna blev införstådda med att projektet inte skulle leda till en anställning kan deltagarna reda 

under projekttiden känna brist på kontroll och därmed sjunker deras motivation och självkänsla.  

Johansson et al. (2011) menar att projektledningen har en central roll i projekt då det är dessa 

personer som står emellan deltagarna som befinner sig i utanförskap och de aktörer som med hjälp 

av ett projekt har i uppgift att bryta utanförskap. Projektledaren bedriver all daglig verksamhet 

gentemot deltagarna. Det är av vikt att projektledaren är en eldsjäl som visar starkt engagemang 

både för deltagarna och såväl projektet. En deltagarenkät som Johansson et al. (2011) har utfört i ett 

annat projekt visar att 79 % av respondenterna anser att stödet från projektledaren har varit bra eller 

mycket bra och 80 % anser att projektledarens engagemang har varit bra eller mycket bra. Projekt 

med insatser för att stärka individen är viktiga inslag. Deltagarna i SPIK! upplever att de får stöd från 

sin projektledare samt att denne är engagerad och inger förtroende. 61 % av deltagarna ansåg att 

stödet från projektledaren har varit bra eller mycket bra och 60 % av deltagarna ansåg att 

engagemanget från projektledaren varit bra eller mycket bra.  

Generellt har gruppen som är sysselsatta högre medelvärden vilket skulle kunna innebära att det 

upplevt projektet något mer positivt än de som inte fått någon sysselsättning. När det kommer till 

helhetsbedömningen av projektet så upplever de som fått en sysselsättning projektet som bättre än 

de som inte fått någon sysselsättning. En anledning till att de med sysselsättning upplever projektet 

som positivt i högre utsträckning kan bero på att de kopplar i ihop projektet med att de idag har en 

sysselsättning. Det kan också tänkas bero på att de varit mer positiva inställda till projektet från start 

och att de därför haft möjligheten att kunna utvecklas mer än de som ej fick sysselsättning. Asplund-

Aronsson och Soeparto-Johansson (2010) skriver i sin studie att självförtroende spelar en stor roll i 

människors beteende. Har individen ett stort självförtroende hanterar denne stressande situationer 

bättre än de med mindre självförtroende. Detta leder också till att en person med stort 

självförtroende har kapacitet att använda sina förmågor bättre. Då gruppen som fått sysselsättning 

har högre medelvärde gällande självförtroende kan de vara så att de haft lättare att hantera 

arbetsuppgifterna på praktikplatserna då de kunnat skatta sina förmågor högre än de utan någon 

sysselsättning. Vilket i sin tur lett till att de ökat sina förutsättningar för att bryta utanförskapet och 

inte återgå i arbetslöshet.  

Slutsatser på projektnivå 
Projektledarna spelar en huvudroll för att projektet ska fungera. Rekryteringen av deltagare: 

 ”projektet” har behov av potentiella deltagare med rätt förutsättningar för att uppfylla 

utfästa målsättningar i den skrivna ESF-ansökan 

 

 om deltagare senare uppvisar ett ”dolt” hälsotillstånd bör det finnas utrymme för att hantera 

flexibla lösningar för ev. individ eller grupp med individer 
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Praktikplats blir svårare att hitta: 

 i den andra projektperiod, dvs. en mättnad uppnås på orten bland idrottsföreningar och 

alternativa organisationer därmed en lösning 

 

 åt SPIK!-projektets deltagare (i FAS 2) om huvudmannen AF förmedlar individer i FAS 3 via 

andra kontaktnät – initiativ från t.ex. till idrottsföreningarna, dvs. en samordning med de 

övriga huvudmännen förordas 

Poolverksamhet: 

 tar tid att etablera 

 

 Kräver rätt kompetens (kräver i detta fall körkort) och måste beaktas vid rekryteringen 

 

 AF är medveten om initiativet SPIK! (individer i FAS 2) men förmedlar via eget initiativ 

arbetssökande (individer i FAS 3) direkt till vissa idrottsföreningar. Detta innebär en 

utträngningseffekt, FAS 3 tilldelningen driver undan förutsättningarna för att skapa sociala 

företag i en gryende sektor på arbetsmarknaden. Det finns inga argument för en 

idrottsförening att ta emot en individ i FAS 2 om föreningen kan få två individer från FAS 3 

och samtidigt få betalt för dem! Denna undanträngningseffekt blir påtaglig och försvårar för 

att etablera sociala företag. 

 

Slutsatser på deltagarnivå 
 män får arbete i större utsträckning än kvinnor  

 

 individer med svenskt ursprung får arbete i större utsträckning än individer med icke-svenskt 

ursprung 

 

 äldre individer med icke-svenskt ursprung får i högre utsträckning arbete än de yngre 

individerna med icke-svenskt ursprung 

 

 barnlösa får i högre utsträckning arbete än de som har barn 

 

 individer som har en parrelation får arbete i högre utsträckning än singlar  

 

 individer som ej har nedsatt arbetsförmåga får arbete i större utsträckning jämfört med de 

som har en myndighetsprövad nedsatt arbetsförmåga 

 

 vaktmästarpraktik gav fler anställningar i förhållande till kanslistpraktik följt av poolpraktik 

och övrig praktik 
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 individer med gymnasieutbildning (med yrkesinriktning) erhåller i större utsträckning arbete 

än övriga utbildningskategorier. Därpå följer utbildningsnivåerna grundskola följt av 

gymnasieutbildning (med teoretisk inriktning) och sist universitetsutbildningsnivå 

 

 andelen mest tillfredsställande familjeekonomisk situation återfinns i kategorin sysselsatta 

 

 kategorin sysselsatta ha en mer positiv bild av arbetets betydelse jämfört med kategorin 

icke-sysselsatta 

 

 kategorin sysselsatta uppger färre arbetshinder jämfört med kategorin icke-sysselsatta 

 

 kategorin sysselsatta har en lägre grad sjukskrivnings- och arbetslöshetsår jämfört med 

kategorin icke-sysselsatta 

 

 kategorin sysselsatta har en lägre grad av nedsatt arbetsförmåga (myndighetsprövad) 

jämfört med kategorin icke-sysselsatta 

 

 kategorin sysselsatta angav större ökning av självkänsla och självförtroende jämfört med 

kategorin icke-sysselsatta 

 

 kategorin ej sysselsatta angav större ökning av socialt kontaktnät, sökande studier och ökad 

vilja att motionera jämfört med kategorin sysselsatta 

 

 kategorin sysselsatta var mer positiva till praktiken i föreningen och utbildningen av 

projektledarna jämfört med kategorin icke-sysselsatta 

 

 kategorin sysselsatta angav en större praktisk erfarenhetsförbättring i samband med 

praktiken i föreningen och utbildningen av projektledarna jämfört med kategorin icke-

sysselsatta 

 

 kategorin icke sysselsatta var mer positiva till prova-på-folkhögskola och angav en större 

praktisk erfarenhetsförbättring i samband den jämfört med kategorin sysselsatta 

 

 kategorin sysselsatta var i högre grad mer positiva till projektledaren jämfört med kategorin 

icke-sysselsatta 

 

 kategorin sysselsatta anser i mindre utsträckning ett myndighetspåverkat deltagande jämfört 

med kategorin icke-sysselsatta 

 

 kategorin sysselsatta var i högre grad mer positiva till deltagartrivseln jämfört med kategorin 

icke-sysselsatta 

 

 kategorin sysselsatta var i högre grad mer positiva i sin helhetsbedömning av projektet 

jämfört med kategorin icke-sysselsatta 
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Bilaga 1. SPIK! – enkät (utskickad till 86 SPIK!-deltagare) 

Missiv 
Hej, 

Jag heter Christer Johansson och är verksam på avdelningen för sociologi vid Linköpings universitet. 

Sociologiavdelningen har fått i uppdrag av Östergötlands Idrottsförbund att genomföra en 

utvärdering av SPIK!-projektet (Studier, Pool, Idrott, Kompetens).  

För att alla som deltagit i SPIK!-projektet ska kunna delge sina erfarenheter genomförs en 

enkätstudie. Din medverkan i denna studie kommer att behandlas konfidentiellt. Jag personligen 

ansvarar för utvärderingen, utan andras insyn eller möjlighet till påverkan. Jag respekterar 

naturligtvis om Du avböjer att medverka. Varje deltagares svar är viktigt för att kunna få ett bra 

resultat. Din medverkan i studien är av stor vikt för att framtida projekt ska kunna förbättras för såväl 

deltagare som för arrangörer.  

Längst upp i det högra hörnet på enkäten finns det ett nummer som används för att göra eventuell 

påminnelse. Innan databearbetningen sker avidentifieras enkäterna och numret stryks därmed. Dina 

svar kommer inte kunna kopplas till Dig i fortsättningen. 

De deltagare som besvarar enkäten och skickar tillbaks den i bifogat svarskuvert kommer att få en 

”Sverigelott” av Östergötlands Idrottsförbund som tack för visat engagemang. Har du några frågor 

beträffande studien är det bara att kontakta mig.   

Med vänliga hälsningar 

Christer Johansson 

fil. doktor 

013 – 28 18 28 

christer.johansson@liu.se 

 

 

 

 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

Avdelningen för sociologi 

mailto:christer.johansson@liu.se
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Enkät 

A. Frågor om Din bakgrund 

 

1.  Är Du? 

 □1 kvinna                (Sätt ett kryss för det alternativ som passar dig) 

 □2 man 

 

2.    Vilket år är Du född? 

19     □ □ (Fyll i siffrorna för Ditt födelseår) 

 

3. Var är Du född? 

 □1   Sverige                 (Gå vidare till fråga 5) 

 □ 2 Afrika 

 □ 3 Asien 

 □ 4 Land inom Europeiska unionen (EU-land utom Sverige) 

 □ 5 Mellanöstern 

 □ 6 Övriga världen 

 

4.    Vilket år kom Du till Sverige? 

 □ □ □ □ 
(Fyll i rutorna för det år du kom till Sverige, exempelvis 2001) 

 

5. Vilken är Din nuvarande högsta skolutbildning?     

                                                                                                                  (Markera endast ett alternativ som passar dig) 

 □ 1   Grundskola eller motsvarande                                      

 □ 2 Avslutad gymnasieutbildning, yrkesinriktad inriktning 

 □ 3 Avslutad gymnasieutbildning, teoretisk inriktning 

 □ 4 Folkhögskola 

 □ 5 Universitets-/högskoleutbildning 

 □ 6 Annan, nämligen……………………………………………………………………………………………………………….. 
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6.  Har Du någon typ av nedsatt arbetsförmåga (myndighetsprövad av Försäkringskassan)? 

 □1 Ja 

 □2 Nej 

 

7.    Ange Din totala skolutbildningslängd? 

 Jag har gått ……… år i skola  

 

 

 

10.  Hur uppfattar Du att Din/ Din familjs ekonomi är just nu? 

 

 

 

 

8. Hur är Din familjesituation?     

 □ 1   Gift 

 □ 2 Sambo 

 □ 3 Särbo 

 □ 4 Ensamstående 

9. Har Du barn (egna eller andras) som bor hemma hos Dig?     

 □ 1   Inga 

 □ 2 1 – 2 barn, ålder barn 1 ….….ålder och barn 2 ….….ålder 

 □ 3 3 eller flera barn, ålder barn 1 ….….ålder, barn 2 ….….ålder, barn 3 ….….ålder, barn 4 …… ålder 

 □ 1   Mycket ansträngd 

 □ 2 Ansträngd 

 □ 3 Varken god eller dålig 

 □ 4 God 

 □ 5 Mycket god 
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B. Frågor om Din inställning till arbete och Din framtid i arbetslivet  

11. Har Du någon anställning just nu?     

                                                                                                                  (Markera DE alternativ som passar dig) 

 □ 1   Tillsvidareanställning 

 □ 2 Projektanställning 

 □ 3 Fast timanställning 

 □ 4 Timanställd vikarie 

 □ 5 Egen företagare 

 □ 6 Nej, ingen anställning 

 

12. Vilken sysselsättning har Du huvudsakligen just nu?     

                                                                                                                  (Markera DE alternativ som passar dig) 

 □ 1   Arbetar i genomsnitt mer än 35 timmar per vecka 

 □ 2 Arbetar i genomsnitt 15 – 35 timmar per vecka 

 □ 3 Arbetar i genomsnitt mindre än 15 timmar per vecka 

 □ 4 Studerar på eget initiativ  

 □ 5 Studerar genom en arbetsmarknadsåtgärd 

 □ 6 Arbetslös, men i arbetsmarknadsåtgärd annan än studier (t.ex. arbetspraktik) 

 □ 7 Arbetslös, men garanterad senarelagd anställning  

 □ 8 Arbetslös, men har ibland tillfälliga arbete 

 □ 9 Arbetslös 

 □ 10 Föräldraledig, hemmafru/hemmaman, skötsel av hemmet 

 □ 11 Sjukskriven 

 □ 12 Pensionär 
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13.    När Du tänker på arbete i Ditt liv, hur viktiga är följande saker för Dig? 

                                                                                            (Markera endast ett alternativ per påstående som passar dig) 

         Inte alls …...…..……….. Mycket  

        viktigt                                viktigt 

A 
 

Att Jag har ett arbete 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

B 
 

Arbetsuppgifterna Jag har 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

C 
 

Företag / organisation Jag arbetar för 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

D 
 

Den produkt eller den service Jag ger i Mitt arbete 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

E 
 

De människor Jag arbetar med 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

F 
 

Att Jag känner Mig behövd i Mitt arbete 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

G 
 

Att Jag har en trygg anställning 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

 
  

14.    När Du tänker på arbete i Ditt liv, vad har hindrat Dig från att få arbete? 

                                                                                            (Markera ett alternativ per påstående som passar dig) 

  Nej, inte ………..….…. Ja, väldigt 

 alls                                  mycket 

A 
 

Min utbildningsnivå har hindrat Mig från att få arbete 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

B 
 

Mina yrkeskunskaper har hindrat Mig från att få arbete 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

C 
 

Min egen motivation har hindrat Mig att få arbete 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

D 
 

Brist på arbete att söka har hindrat Mig från att få arbete 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

E 
 

Diskriminering har hindrat Mig från att få arbete 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 
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C. Frågor om Din erfarenhet av och åsikter om SPIK! 

15.    SPIK-projekt Jag deltagit i var direkt kopplat till: 

                                                                                            (Markera ett alternativ som passar dig.) 

 □ 1   Norrköping 

 □ 2 Motala 

 □ 3 Linköping 

16.  Tycker Du att Ditt deltagande i SPIK! varit helt frivilligt? 

 □1 Ja 

 □2 Nej 

 

17.  Har Du känt Dig påverkad av svenska myndigheter till att delta i SPIK? 

 □1 Ja 

 □2 Nej 

 

18.    Ange totalt antal år och månader som Du varit arbetslös innan SPIK? 

 Jag har totalt varit arbetslös i ………….… år och  ………….. månader innan SPIK 

 

19.    Ange totalt antal år och månader som Du varit sjukskriven innan SPIK? 

                                                                                                                       (Om Du ej varit sjukskriven, skriv 0) 

 Jag har totalt varit sjukskriven i ………….… år och  ………….. månader innan SPIK 

 

20.    Ange antal arbetslöshetsprojekt/ åtgärder Du har deltagit i innan SPIK?  

                                                                                                                        (Om Du ej deltagit i andra projekt, skriv 0) 

 Jag har deltagit i ……… stycken arbetslöshetsprojekt/ åtgärder innan SPIK 

 

21.  Blev Du erbjuden arbete på Din SPIK-praktikplats efter projektslut? 

 □1 Ja 

 □2 Nej 
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22.    Vad tycker Du om utbildning och praktik under perioden Du deltog i SPIK? 

                                                                                            (Markera ett alternativ per påstående som passar dig) 

 Inte alls ………….…….. Mycket  

bra                                     bra 

A 
 

utbildning som projektledarna i SPIK! själva bedrev 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

B 
 

praktiken på idrottsföreningen 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

C 
 

prova-på-utbildningsveckorna på folkhögskolan 

(OBS, markera endast om du deltog i denna utbildning) 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

23.    Min praktiska erfarenhet förbättrades i samband med: 

                                                                                            (Markera ett alternativ per påstående som passar dig) 

  Nej, inte ……………….. Ja, väldigt 

 alls                                    mycket 

A 
 

projektledarnas utbildning 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

B 
 

praktiken på idrottsföreningen 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

C 
 

prova-på-utbildningsveckorna på folkhögskolan 

(OBS, markera endast om du deltog i denna utbildning) 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 



 

59 
 

24.    Så här har Jag påverkats av SPIK- projektet beträffande:  

                                                                                            (Markera ett alternativ per påstående som passar dig 

 Nej, inte ……………..... Ja, väldigt 

 alls                                  mycket 

A ökad självkänsla 
 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

B 
 

ökat självförtroende 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

C 
 

ökat socialt kontaktnät 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

D 
 

förmåga att aktivt söka arbete 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

E 
 

förmåga att aktivt söka studier 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

F 
 

egen vilja att röra på Dig / motionera? 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

 

25. Vad praktiserade Du huvudsakligen som när Du deltog i SPIK?     

 □ 1   Vaktmästare 

 □ 2 Kanslist 

 □ 3 Annan, nämligen ………………………………………………………………………………………………….. 

26.    Ta ställning till följande frågor om vad Du tycker om projektledare (1) i SPIK 

                                                                                            (Markera ett alternativ per påstående som passar dig) 

 Dåligt ……..................... Mycket 

                                          Bra 

A 
 

Stödet från projektledare 1 har varit: 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

B 
 

Engagemanget från projektledare 1 har varit: 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

C 
 

Förtroende för projektledare 1 har varit: 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

D 
 

Projektledare 1 har lyckats motivera mig: 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

E 
 

Projektledare 1 har löst eventuella konflikter: 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 
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27.    Ta ställning till följande frågor om vad Du tycker om projektledare (2) i SPIK 

                                                                                            (Markera ett alternativ per påstående som passar dig) 

(Obs, om Du endast haft EN projektledare, gå vidare till fråga 28) Dåligt ……..................... Mycket 

                                          Bra 

A 
 

Stödet från projektledare 2 har varit: 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

B 
 

Engagemanget från projektledare 2 har varit: 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

C 
 

Förtroende för projektledare 2 har varit: 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

D 
 

Projektledare 2 har lyckats motivera mig: 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

E 
 

Projektledare 2 har löst eventuella konflikter: 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

 

29.  Om Du skulle sätta ett betyg, vilket är Ditt betyg på hela SPIK-projektet? 

                                                                                                             (Markera med ett kryss) 

             

                   Lägst betyg,,……………………….…….……….Högst betyg, 

                  mycket dålig                                               mycket bra 

 
 

 

 

 □ 1                     □ 2                     □ 3                     □ 4                     □ 5 

28.    Tag ställning till vad Du tycker om trivseln gentemot övriga deltagare i SPIK!  

                                                                                            (Markera ett alternativ per påstående som passar dig) 

 Tar helt och………..…..……. Instämmer 

hållet avstånd                     fullständigt 

A 
 

Jag har känt Mig trygg i gruppen med övriga deltagare i SPIK 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 

B 
 

Jag har aktivt bidragit till att öka trivseln för övriga deltagare  i 

SPIK 

 

 □ 1      □ 2      □ 3      □ 4      □ 5 
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30.  Övriga kommentarer 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tack för Din medverkan 
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Standardavvikelse 
 (Enkätpåstående : 13, 14, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29) 

Standardavvikelsen uppgår lägst till 0,83 och högst till 2,42.  

Standardavvikelse större än 2,30 markeras med grått (se 13a, 13e, 13f, 13g, 28a) 

13. 
VIKTIGT 
MED 
ARBETE 

13a. Att 
jag vill 
ha ett 
arbete 

13b. 
Arbets-
uppgiften 
jag har 
är: 

13c. 
Företaget 
jag 
arbetar 
för är: 

13d. Den 
prod/ 
service jag 
ger i mitt 
arbete 

13e. De 
msk jag 
arbetar 
med är 

13f. Att 
jag 
känner 
mig 
behövd i 
arbetet 

13g. Att 
jag har en 
trygg 
anställning 

Alla 78 2,39 2,11 1,88 2,17 2,26 2,30 2,33 

De 27 2,42 2,10 1,98 2,23 2,34 2,36 2,42 

De 51 2,39 2,12 1,83 2,14 2,23 2,28 2,29 

 

14. HINDER 
ATT FÅ 
ARBETE 

14a. utbild-
ningsnivån 
hindrar 

14b. yrkes-
kunskaper 
hindrar 

14c. egen 
motivation 
hindrar 

14d. brist på 
arbeten 
hindrar 

14e. 
diskrimin-
ering hindrar 

Alla 78 1,62 1,58 1,00 2,17 1,29 

De 27 1,59 1,52 0,83 2,25 1,13 

De 51 1,64 1,61 1,08 2,13 1,36 

 

22. SPIK-utb 
och praktik 

22a. utb av projektledare 22b. praktik i 
föreningen 

22c. utb - folkhögskola 

Alla 78 2,01 2,05 1,63 

De 27 2,03 0,95 1,91 

De 51 1,99 1,98 1,65 

 

23. PRAKTISK 
ERFARENHET 

23a. projektledarutb 
förbättrade prakt.erf 

23b. praktiken 
förbättrade prakt.erf 

23c. folkhögskoleutb 
förbättrade prakt.erf 

Alla 78 1,79 1,90 1,54 

De 27 2,06 2,16 1,58 

De 51 1,77 1,82 1,62 

 

24. SPIK-
PÅVERKAN 

24a. ökad 
själv-
känsla 

24b. ökat 
självförtro
-ende 

24c. Ökat 
soccialt 
kontakt- 
nät 

24d. ökat 
aktivt 
arbets-
sökande 

24e. ökat 
aktivt 
studie-
sökande 

24f. Egen 
vilja att 
röra på sig 
/ 
motionera 

Alla 1,89 1,89 1,92 1,76 1,52 1,70 

De 27 1,96 1,96 1,90 1,78 1,49 1,65 

De 51 1,85 1,86 1,94 1,75 1,53 1,73 
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26.  
PROJEKT-
LEDARE 1 

26a. stödet 
från projLed 
1 

26b. engage-
mang från 
projLed 1 

26c. förtro-
ende för 
projLed 1 

26d. projLed 1 
har motiverat 
mig 

26d. projLed 
1 har löst 
konflikter 

Alla 2,13 2,13 2,12 1,89 1,95 

De 27 2,18 2,14 2,14 1,82 1,96 

De 51 2,11 2,13 2,12 1,93 1,94 

 

27. PROJEKT-
LEDARE 2 

27a. stödet 
från projLed 
2 

27b. engage-
mang från 
projLed 2 

27c. 
förtroende för 
projLed 2 

27d. projLed 
2 har motiv-
erat mig 

27d. projLed 
2 har löst 
konflikter 

Alla 1,95 1,89 1,93 1,70 1,70 

De 27 2,03 1,98 1,97 1,76 1,74 

De 51 1,91 1,84 1,91 1,66 1,68 

 

28. TRIVSEL-ANDRA 
DELTAGARE 

28a. känt mig trygg i 
gruppen 

28b. jag har bidragit till trivseln i 
gruppen 

Alla 2,24 2,10 

De 27 2,33 2,17 

De 51 2,20 2,06 

 

29. HELHETSBEDÖMNING AV SPIK!  

Alla 2,24 

De 27 2,03 

De 51 1,92 
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Bilaga 2. Enkätresultat (78 svarande deltagare) 
 

Tabell 2.1. Alla per kön och ort. 

 
lkpg motala_1 motala_2 nkpg_1 nkpg_2 Totalsumma 

Kvinna 7 11 8 8 5 39 

Man 9 3 6 13 8 39 

Totalsumma 16 14 14 21 13 78 
 

Tabell 2.2. Alla per kön och ursprungsland. 

 
Afrika Asien EU Mellanöstern Sverige Övriga Totalsumma 

Kvinna 1 1 8 
 

28 1 39 

Man 1 2 3 5 28 
 

39 

Totalsumma 2 3 11 5 56 1 78 
 

Tabell 2.3. Alla per kön och ålder (m=42,6 år). 

  
Ålder 
22-32 

33-43 44-54 55-63 Total 

Kvinna 5 12 13 9 39 

Man 11 14 9 5 39 

Totalsumma 16 26 22 14 78 

 

Tabell 2.4.  Alla med utländsk härkomst, kön och antal år i Sverige (m= 18,8 år). 

 
4 5 8 11 15 16 17 20 21 23 26 31 35 36 40 41 Totalsumma 

Kvinna 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 
     

1 1 10 

Man 1 1 2 
  

1 
  

1 1 1 1 1 1 
  

11 

Totalsumma 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21 
 

Tabell 2.5. SPIK-ort, kön och utbildningsnivå (avslutade studier) (m=12,2 år). 

 
grundskola 

gymnasie-
yrkesinriktning 

gymnasie-
teoretisk folkhögskola universitet Totalsumma 

Kvinna 12 19 2 1 5 39 

Man 12 12 7  8 39 

Totalsumma 24 31 9 1 13 78 
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Tabell 2.6. SPIK-ort, kön och antal med nedsatt arbetsförmåga (prövad av myndighet). 

 
ja nej Totalsumma 

Kvinna 16 23 39 

Man 12 27 39 

Totalsumma 28 50 78 
 

Tabell 2.7. SPIK-ort, kön och familjesituation. 

 
ensamstående gift sambo särbo Totalsumma 

Kvinna 15 14 6 4 39 

Man 20 13 5 1 39 

Totalsumma 35 27 11 5 78 
 

Tabell 2.8. SPIK-ort, kön och antal hemmaboende barn. 

 
 0 1 2 3 4 Totalsumma 

Kvinna 22 9 7 
 

1 39 

Man 22 4 5 4 4 39 

Totalsumma 44 13 12 4 5 78 
 

 Tabell 2.9. SPIK-ort, kön och familjeekonomisk situation. 

 

ansträngd 
mkt ansträngd 

varken 
god/dålig god 

mkt 
god Totalsumma 

Kvinna 12 9 13 5 
 

39 

Man 12 10 11 4 2 39 

Totalsumma 24 19 24 9 2 78 
 

Tabell 2.10. SPIK-ort, kön och nuvarande anställningssituation. 

  ingen anst. projektanställning tillsvidareanställning timanst. Vikarie Totalsumma 

Kvinna 30 3 3 3 39 

Man 24 8 4 3 39 

Totalsumma 54 11 7 6 78 
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Tabell 2.11. SPIK-ort, kön och nuvarande sysselsättningssituation. 

 

Arb 
15-

35tim 
Arb 

>35tim 

Arb 
markn 

åtg 
senarelagd 
anställning 

studerar, 
eget 

initiativ arbetslös pensionär 
sjuk-

skriven 

stud 
arb-

markn. 
åtg 

Total-
summa 

Kvinna 5 4 9  2 15 1 1 2 39 

Man 4 9 4 2 1 17 
 

1 1 39 

Totalsumma 9 13 13 2 3 32 1 2 3 78 
 

Tabell 2.12. SPIK-ort, kön och vikten av att ha ett arbete (Intervall:  Inte alls viktigt=1 till Mycket 

viktigt=5; m=4,6). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 
   

6 33 39 

Man 2 2 2 6 27 39 

Totalsumma 2 2 2 12 60 78 
 

Tabell 2.13. SPIK-ort, kön och vikten av arbetsuppgifterna (Intervall:  Inte alls viktigt=1 till Mycket 

viktigt=5; m=4,0). 

  1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 
 

1 9 13 16 39 

Man 1 1 11 15 11 39 

Totalsumma 1 2 20 28 27 78 
 

Tabell 2.14. SPIK-ort, kön och vikten av företaget/ organisationen jag arbetar för (Intervall:  Inte 

alls viktigt=1 till Mycket viktigt=5; m=3,4). 

  1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 3 3 18 6 9 39 

Man 4 4 13 10 8 39 

Totalsumma 7 7 31 16 17 78 
 

Tabell 2.15. SPIK-ort, kön och vikten av den produkt/ service jag ger i mitt arbete (Intervall:  Inte 

alls viktigt=1 till Mycket viktigt=5; m=4,0). 

  1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 2 1 2 13 21 39 

Man 3 1 9 15 11 39 

Totalsumma 5 2 11 28 32 78 
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Tabell 2.16. SPIK-ort, kön och vikten av de människor jag arbetar med (Intervall:  Inte alls viktigt=1 

till Mycket viktigt=5; m=4,4). 

  1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 
  

5 13 21 39 

Man 1 1 1 17 19 39 

Totalsumma 1 1 6 30 40 78 
 

Tabell 2.17. SPIK-ort, kön och vikten av att jag känner mig behövd i mitt arbete (Intervall:  Inte alls 

viktigt=1 till Mycket viktigt=5; m=4,5). 

  2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 1 2 9 27 39 

Man 
 

6 13 20 39 

Totalsumma 1 8 22 47 78 
 

Tabell 2.18. SPIK-ort, kön och vikten av att ha en trygg anställning (Intervall:  Inte alls viktigt=1 till 

Mycket viktigt=5; m=4,5). 

  1 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 
 

5 6 28 39 

Man 2 5 7 25 39 

Totalsumma 2 10 13 53 78 
 

Tabell 2.19. SPIK-ort, kön och att min utbildningsnivå som hindrat mig från att få ett arbete 

(Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=2,8). 

  1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 8 8 16 4 3 39 

Man 7 7 11 11 3 39 

Totalsumma 15 15 27 15 6 78 
 

Tabell 2.20. SPIK-ort, kön och att mina yrkeskunskaper har hindrat mig från att få ett arbete 

(Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=2,6). 

  1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 15 5 11 4 4 39 

Man 7 11 9 9 3 39 

Totalsumma 22 16 20 13 7 78 
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Tabell 2.21. SPIK-ort, kön och att min egen motivation har hindrat mig från att få ett arbete 

(Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=1,6). 

  1 2 3 Totalsumma 

Kvinna 29 4 6 39 

Man 16 12 11 39 

Totalsumma 45 16 17 78 
 

Tabell 2.22. SPIK-ort, kön och bristen på arbete har hindrat mig från att få ett arbete (Intervall:  

Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=3,9). 

  1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 4 2 4 7 22 39 

Man 3 6 5 9 16 39 

Totalsumma 7 8 9 16 38 78 
 

Tabell 2.23. SPIK-ort, kön och diskriminering har hindrat mig från att få ett arbete (Intervall:  Nej, 

inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=1,8). 

  1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 25 6 2 4 2 39 

Man 24 6 3 2 4 39 

Totalsumma 49 12 5 6 6 78 
 

Tabell 2.24. SPIK-ort, kön och frivillighet att delta i projektet. 

  ja nej Totalsumma 

Kvinna 34 5 39 

Man 34 5 39 

Totalsumma 68 10 78 
 

Tabell 2.25. SPIK-ort, kön och upplevd myndighetspåverkan att delta i projektet. 

  ja nej Totalsumma 

Kvinna 8 31 39 

Man 6 33 39 

Totalsumma 14 64 78 
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Tabell 2.26. SPIK-ort, kön och antal år av arbetslöshet innan projektet (m=2,8 år). 

 
≤1 >1≤2 >2≤3 >3≤4 >4 år Totalsumma 

Kvinna 
9 10 8 4 8 

39 

Man 
11 11 5 4 8 

39 

Totalsumma 
20 21 13 8 16 

78 
 

Tabell 2.27. SPIK-ort, kön och antal år av sjukskrivning innan projektet (m=1,1 år). 

 
≤1 >1≤2 >2≤3 >3≤4 >4 år Totalsumma 

Kvinna 
23 7 1 1 2 

39 

Man 
29 1 6     

39 

Totalsumma 
52 8 7 1 2 

78 
 

Tabell 2.28. SPIK-ort, kön och antal arbetslöshetsprojekt/ åtgärder innan projektet (m=2,1). 

 

0 1 2 3 4 >4 Totalsumma 

Kvinna 
12 9 6 5 2 

5 39 

Man 
16 6 5 3 2 

7 39 

Totalsumma 
28 15 11 8 4 

12 78 
 

Tabell 2.29. SPIK-ort, kön och arbetserbjudande efter projektet. 

 
ja nej Totalsumma 

Kvinna 4 35 39 

Man 7 32 39 

Totalsumma 11 67 78 
 

Tabell 2.30. SPIK-ort, kön och utbildning som projektledarna i SPIK! själva bedrev  (Intervall:  Inte 

alls bra=1 till Mycket bra=5; m=3,7). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 2 3 8 11 15 39 

Man 1 7 13 9 9 39 

Totalsumma 3 10 21 20 24 78 
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Tabell 2.31. SPIK-ort, kön och praktiken på idrottsföreningen  (Intervall:  Inte alls bra=1 till Mycket 

bra=5; m=3,5). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 7 2 9 5 16 39 

Man 6 3 9 7 14 39 

Totalsumma 13 5 18 12 30 78 
 

Tabell 2.32. SPIK-ort, kön och prova-på-utbildningsveckorna på folkhögskolan  (Intervall:  Inte alls 

bra=1 till Mycket bra=5; m=3,6). 

 
1 2 3 4 5 (deltog ej) Totalsumma 

Kvinna 2 
 

1 
 

3 33 39 

Man 
 

3 4 3 6 23 39 

Totalsumma 2 3 5 3 9 56 78 
 

Tabell 2.33. SPIK-ort, kön och praktisk erfarenhet som förbättrades i samband med utbildning som 

projektledarna i SPIK! själva bedrev  (Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket =5; m=3,1). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 6 5 11 7 10 39 

Man 4 6 18 8 3 39 

Totalsumma 10 11 29 15 13 78 
 

Tabell 2.34. SPIK-ort, kön och praktisk erfarenhet som förbättrades i samband med praktiken på 

idrottsföreningen  (Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=3,2). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 9 4 8 7 11 39 

Man 9 2 13 5 10 39 

Totalsumma 18 6 21 12 21 78 
 

Tabell 2.35. SPIK-ort, kön och praktisk erfarenhet som förbättrades i samband med prova-på-

utbildningsveckorna på folkhögskolan  (Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=3,3). 

 
1 2 3 4 5 (deltog ej) Totalsumma 

Kvinna 3 
   

3 33 39 

Man 
 

4 7 1 5 22 39 

Totalsumma 3 4 7 1 8 55 78 
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Tabell 2.36. SPIK-ort, kön och SPIK-projektets påverkan beträffande ökad självkänsla (Intervall:  

Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=3,3). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 6 6 6 11 10 39 

Man 5 4 13 11 6 39 

Totalsumma 11 10 19 22 16 78 
 

Tabell 2.37. SPIK-ort, kön och SPIK-projektets påverkan beträffande ökat självförtroende (Intervall:  

Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=3,3). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 6 5 7 10 11 39 

Man 3 5 14 12 5 39 

Totalsumma 9 10 21 22 16 78 
 

Tabell 2.38. SPIK-ort, kön och SPIK-projektets påverkan beträffande ökat socialt kontaktnät 

(Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=3,4). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 5 5 5 11 13 39 

Man 4 3 16 12 4 39 

Totalsumma 9 8 21 23 17 78 
 

Tabell 2.39. SPIK-ort, kön och SPIK-projektets påverkan beträffande förmåga att aktivt söka arbete 

(Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=3,0). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 6 8 8 10 7 39 

Man 7 6 15 6 5 39 

Totalsumma 13 14 23 16 12 78 
 

Tabell 2.40. SPIK-ort, kön och SPIK-projektets påverkan beträffande förmåga att aktivt söka studier 

(Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=2,3). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 18 6 4 6 5 39 

Man 14 9 9 4 3 39 

Totalsumma 32 15 13 10 8 78 
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Tabell 2.41. SPIK-ort, kön och SPIK-projektets påverkan beträffande egen vilja att röra på mig/ 

motionera (Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=2,8). 

  1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 11 4 7 13 4 39 

Man 11 3 16 4 5 39 

Totalsumma 22 7 23 17 9 78 
 

Tabell 2.42. SPIK-ort, kön och huvudsaklig arbetsuppgift vid praktik. 

 
annat kanslist Pool vaktmästare Totalsumma 

Kvinna 5 26 3 5 39 

Man 
 

11 5 23 39 

Totalsumma 5 37 8 28 78 
 

Tabell 2.43. SPIK-ort, kön och huvudsaklig praktik om annat. 

 
ridklubb servering Totalsumma 

Kvinna 1 4 5 

Totalsumma 1 4 5 
 

Tabell 2.44. SPIK-ort, kön och stödet från projektledare 1 (Intervall:  Dåligt=1 till Mycket bra=5; 

m=3,9). 

  1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 3 2 8 5 21 39 

Man 2 3 10 11 13 39 

Totalsumma 5 5 18 16 34 78 
 

Tabell 2.45. SPIK-ort, kön och engagemanget från projektledare 1 (Intervall:  Dåligt=1 till Mycket 

bra=5; m=3,9). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 4 1 7 5 22 39 

Man 1 6 9 11 12 39 

Totalsumma 5 7 16 16 34 78 
 

Tabell 2.46. SPIK-ort, kön och förtroendet för projektledare 1 (Intervall:  Dåligt=1 till Mycket bra=5; 

m=3,8). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 5 2 4 6 22 39 

Man 2 4 10 12 11 39 

Totalsumma 7 6 14 18 33 78 
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Tabell 2.47. SPIK-ort, kön och att projektledare 1 har motiverat mig (Intervall:  Dåligt=1 till Mycket 

bra=5; m=3,3). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 6 2 7 10 14 39 

Man 4 9 11 13 2 39 

Totalsumma 10 11 18 23 16 78 
 

Tabell 2.48. SPIK-ort, kön och projektledare 1 har löst eventuella konflikter (Intervall:  Dåligt=1 till 

Mycket bra=5; m=3,4). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 7 1 6 7 18 39 

Man 4 5 20 5 5 39 

Totalsumma 11 6 26 12 23 78 
 

Tabell 2.49. SPIK-ort, kön och stödet från projektledare 2 (Intervall:  Dåligt=1 till Mycket bra=5; 

m=3,7). 

 
1 2 3 4 5 

(enbart en 
projektledare) Totalsumma 

Kvinna 3 1 7 9 9 10 39 

Man 1 2 8 5 7 16 39 

Totalsumma 4 3 15 14 16 26 78 
 

Tabell 2.50. SPIK-ort, kön och engagemanget från projektledare 2 (Intervall:  Dåligt=1 till Mycket 

bra=5; m=3,5). 

 
1 2 3 4 5 

(enbart en 
projektledare) Totalsumma 

Kvinna 3 1 7 11 7 10 39 

Man 1 6 5 5 6 16 39 

Totalsumma 4 7 12 16 13 26 78 
 

Tabell 2.51. SPIK-ort, kön och förtroendet för projektledare 2 (Intervall:  Dåligt=1 till Mycket bra=5; 

m=3,6). 

 
1 2 3 4 5 

(enbart en 
projektledare) Totalsumma 

Kvinna 3 1 6 11 8 10 39 

Man 1 2 9 5 6 16 39 

Totalsumma 4 3 15 16 14 26 78 
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Tabell 2.52. SPIK-ort, kön och att projektledare 2 har motiverat mig (Intervall:  Dåligt=1 till Mycket 

bra=5; m=3,1). 

 
1 2 3 4 5 

(enbart en 
projektledare) Totalsumma 

Kvinna 4 2 12 7 4 10 39 

Man 4 3 7 7 2 16 39 

Totalsumma 8 5 19 14 6 26 78 
 

Tabell 2.53. SPIK-ort, kön och projektledare 2 har löst eventuella konflikter (Intervall:  Dåligt=1 till 

Mycket bra=5; m=3,1). 

 
1 2 3 4 5 

(enbart en 
projektledare) Totalsumma 

Kvinna 4 2 11 8 4 10 39 

Man 2 8 6 3 4 16 39 

Totalsumma 6 10 17 11 8 26 78 
 

Tabell 2.54. SPIK-ort, kön och att jag känner mig trygg i gruppen med övriga deltagare (Intervall:  

Tar helt och hållet avstånd=1 till Instämmer fullständigt=5; m=4,3). 

 
2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 4 5 9 21 39 

Man 1 
 

20 18 39 

Totalsumma 5 5 29 39 78 
 

Tabell 2.55. SPIK-ort, kön och att jag har aktivt bidragit till trivseln för övriga deltagare (Intervall:  

Tar helt och hållet avstånd=1 till Instämmer fullständigt=5; m=4,0). 

 
2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 1 13 14 11 39 

Man 1 8 15 15 39 

Totalsumma 2 21 29 26 78 
 

Tabell 2.56. SPIK-ort, kön och mitt helhetsbetyg på SPIK-projektet (Intervall:  Lägst betyg, mycket 

dåligt=1 till Högst betyg, mycket bra=5; m=3,6). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 2 3 8 15 11 39 

Man 1 7 10 16 5 39 

Totalsumma 3 10 18 31 16 78 
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Bilaga 3. Enkätresultat (27 svarande som arbetar eller studerar) 
 

Tabell 3.1. Arbetande-studerande per kön och ort. 

 
lkpg motala_1 motala_2 nkpg_1 nkpg_2 Totalsumma 

Kvinna 1 4 2 2 2 11 

Man 5 3 2 3 3 16 

Totalsumma 6 7 4 5 5 27 
 

Tabell 3.2. Arbetande-studerande per kön och ursprungsland. 

 
EU 

Mellan-
östern Sverige Totalsumma 

Kvinna 4 
 

7 11 

Man 
 

1 15 16 

Totalsumma 4 1 22 27 
 

Tabell 3.3. Arbetande-studerande per kön och ålder (m=41,0 år). 

 
Ålder 22-32 33-43 44-54 55-63 Total 

Kvinna 3 4 5 
 

12 

Man 4 6 2 3 15 

Totalsumma 7 10 7 3 27 
 

Tabell 3.4. Arbetande-studerande med utländsk härkomst, kön och antal år i Sverige (m=26,6 år). 

 
5 21 26 40 41 Totalsumma 

Kvinna 1 1 
 

1 1 4 

Man 
  

1 
  

1 

Totalsumma 1 1 1 1 1 5 
 

Tabell 3.5. Arbetande-studerande per kön och utbildningsnivå (avslutad) (m=12,2 år). 

 
grundskola 

gymnasie-
yrkesinriktning 

gymnasie- 
teoretisk universitet Totalsumma 

Kvinna 1 10 
 

1 12 

Man 6 4 3 2 15 

Totalsumma 7 14 3 3 27 
 

 



 

78 
 

Tabell 3.6. Arbetande-studerande per kön och nedsatt arbetsförmåga (prövad av myndighet). 

 
ja nej Totalsumma 

Kvinna 4 8 12 

Man 4 11 15 

Totalsumma 8 19 27 
 

Tabell 3.7. Arbetande-studerande per kön och familjesituation. 

 
ensamstående gift sambo särbo Totalsumma 

Kvinna 5 3 2 2 12 

Man 8 4 3 
 

15 

Totalsumma 13 7 5 2 27 
 

Tabell 3.8. Arbetande-studerande per kön och antal hemmaboende barn. 

 
0 1 2 3 4 Totalsumma 

Kvinna 7 3 2 
  

12 

Man 9 1 1 2 2 15 

Totalsumma 16 4 3 2 2 27 
 

Tabell 3.9. Arbetande-studerande per kön och familjeekonomisk situation. 

 

ansträngd 
mkt ansträngd 

varken 
god/dålig god 

mkt 
god Totalsumma 

Kvinna 3 2 6 1 
 

12 

Man 2 3 6 3 1 15 

Totalsumma 5 5 12 4 1 27 
 

Tabell 3.10. Arbetande-studerande per kön och anställningssituation (ingen anställning=egna 

studier). 

 
ingen anst. projektanställning tillsvidareanställning timanst. Vikarie Totalsumma 

Kvinna 2 3 3 3 11 

Man 1 8 4 3 16 

Totalsumma 3 11 7 6 27 
 

Tabell 3.11. Arbetande-studerande per kön och sysselsättningssituation. 

 
arb 15-35tim arb>35tim 

senarelagd 
anställning studerar, eget initiativ Totalsumma 

Kvinna 5 4 
 

2 11 

Man 4 9 2 1 16 

Totalsumma 9 13 2 3 27 
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Tabell 3.12. Arbetande-studerande och vikten av att ha ett arbete (Intervall:  Inte alls viktigt=1 till 

Mycket viktigt=5; m=4,7). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 
   

2 9 11 

Man 1 
  

3 12 16 

Totalsumma 1 
  

5 21 27 
 

Tabell 3.13. Arbetande-studerande och vikten av arbetsuppgifterna (Intervall:  Inte alls viktigt=1 till 

Mycket viktigt=5; m=4,0). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 
 

1 2 4 4 11 

Man 
  

4 8 4 16 

Totalsumma 
 

1 6 12 8 27 
 

Tabell 3.14. Arbetande-studerande och vikten av företaget/ organisationen jag arbetar för 

(Intervall:  Inte alls viktigt=1 till Mycket viktigt=5; m=3,7). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 1 
 

4 1 5 11 

Man 
  

10 3 3 16 

Totalsumma 1 
 

14 4 8 27 
 

Tabell 3.15. Arbetande-studerande och vikten av den produkt/ service jag ger i mitt arbete 

(Intervall:  Inte alls viktigt=1 till Mycket viktigt=5; m=4,2). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 1 
  

3 7 11 

Man 
 

1 3 6 6 16 

Totalsumma 1 1 3 9 13 27 
 

Tabell 3.16. Arbetande-studerande och vikten av de människor jag arbetar med (Intervall:  Inte alls 

viktigt=1 till Mycket viktigt=5; m=4,6). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 
  

2 2 7 11 

Man 
   

6 10 16 

Totalsumma 
  

2 8 17 27 
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Tabell 3.17. Arbetande-studerande och vikten av att jag känner mig behövd i mitt arbete (Intervall:  

Inte alls viktigt=1 till Mycket viktigt=5; m=4,6). 

 
2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 1 
 

2 8 11 

Man 
  

6 10 16 

Totalsumma 1 
 

8 18 27 
 

Tabell 3.18. Arbetande-studerande och vikten av att ha en trygg anställning (Intervall:  Inte alls 

viktigt=1 till Mycket viktigt=5; m=4,7). 

 
1 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 
 

1 1 9 11 

Man 
 

1 2 13 16 

Totalsumma 
 

2 3 22 27 
 

Tabell 3.19. Arbetande-studerande och att min utbildningsnivå som hindrat mig från att få ett 

arbete (Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=2,6). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 4 2 4 
 

1 11 

Man 4 2 4 5 1 16 

Totalsumma 8 4 8 5 2 27 
 

Tabell 3.20. Arbetande-studerande och att mina yrkeskunskaper har hindrat mig från att få ett 

arbete (Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=2,4). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 4 1 4 1 1 11 

Man 5 5 3 1 2 16 

Totalsumma 9 6 7 2 3 27 
 

Tabell 3.21. Arbetande-studerande och att min egen motivation har hindrat mig från att få ett 

arbete (Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=1,4). 

 
1 2 3 Totalsumma 

Kvinna 9 1 1 11 

Man 9 6 1 16 

Totalsumma 18 7 2 27 
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Tabell 3.22. Arbetande-studerande och bristen på arbete har hindrat mig från att få ett arbete 

(Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=4,1). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 1 1 
 

2 7 11 

Man 1 1 2 4 8 16 

Totalsumma 2 2 2 6 15 27 
 

Tabell 3.23. Arbetande-studerande och diskriminering har hindrat mig från att få ett arbete 

(Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=1,6). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 8 2 
 

1 
 

11 

Man 12 2 
  

2 16 

Totalsumma 20 4 
 

1 2 27 
 

Tabell 3.24. Arbetande-studerande och frivillighet att delta i projektet. 

 
ja nej Totalsumma 

Kvinna 10 1 11 

Man 13 3 16 

Totalsumma 23 4 27 
 

Tabell 3.25. Arbetande-studerande och upplevd myndighetspåverkan att delta i projektet. 

 
ja nej Totalsumma 

Kvinna 1 10 11 

Man 3 13 16 

Totalsumma 4 23 27 
 

Tabell 3.26. Arbetande-studerande och antal år av arbetslöshet innan projektet (m=2,5 år). 

 
≤1 >1≤2 >2≤3 >3≤4 >4 år Totalsumma 

Kvinna 3 3 3 0 2 11 

Man 6 5 2 1 2 16 

Totalsumma 9 8 5 1 4 27 
 

Tabell 3.27. Arbetande-studerande och antal år av sjukskrivning innan projektet (m=0,6 år). 

 

0 år ≤1 >1≤2 >2≤3 >3≤4 >4 år Totalsumma 

Kvinna 7 2  3 1 1 11 

Man 12 

 
4 2  0 16 

Totalsumma 19 2 4 5 1 4 27 
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Tabell 3.28. Arbetande-studerande och antal arbetslöshetsprojekt/ åtgärder innan projektet 

(m=2,1). 

 
0 1 2 3 4 5 6 8 10 15 Totalsumma 

Kvinna 2 2 3 2 1 1 
    

11 

Man 6 4 
 

3 1 
 

1 
 

1 
 

16 

Totalsumma 8 6 3 5 2 1 1 
 

1 
 

27 
 

Tabell 3.29. Arbetande-studerande och arbetserbjudande efter projektet. 

 
ja nej Totalsumma 

Kvinna 4 7 11 

Man 7 9 16 

Totalsumma 11 16 27 
 

Tabell 3.30. Arbetande-studerande och utbildning som projektledarna i SPIK! själva bedrev  

(Intervall:  Inte alls bra=1 till Mycket bra=5; m=3,9). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 
 

1 1 5 4 11 

Man 
 

2 5 5 4 16 

Totalsumma 
 

3 6 10 8 27 
 

Tabell 3.31. Arbetande-studerande och praktiken på idrottsföreningen  (Intervall:  Inte alls bra=1 

till Mycket bra=5; m=3,9). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 1 
 

3 2 5 11 

Man 2 1 3 2 8 16 

Totalsumma 3 1 6 4 13 27 
 

Tabell 3.32. Arbetande-studerande och prova-på-utbildningsveckorna på folkhögskolan  (Intervall:  

Inte alls bra=1 till Mycket bra=5; m=3,6). 

 
1 2 3 4 5 (deltog ej) Totalsumma 

Kvinna 1 
 

1 
  

9 11 

Man 
 

1 
 

1 3 11 16 

Totalsumma 1 1 1 1 3 20 27 
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Tabell 3.33. Arbetande-studerande och praktisk erfarenhet som förbättrades i samband med 

utbildning som projektledarna i SPIK! själva bedrev  (Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt 

mycket =5; m=3,3). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 1 1 3 2 4 11 

Man 
 

3 9 3 1 16 

Totalsumma 1 4 12 5 5 27 
 

Tabell 3.34. Arbetande-studerande och praktisk erfarenhet som förbättrades i samband med 

praktiken på idrottsföreningen  (Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=3,5). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 1 1 3 2 4 11 

Man 3 1 4 2 6 16 

Totalsumma 4 2 7 4 10 27 
 

Tabell 3.35. Arbetande-studerande och praktisk erfarenhet som förbättrades i samband med 

prova-på-utbildningsveckorna på folkhögskolan  (Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; 

m=2,9). 

 
1 2 3 4 5 (deltog ej) Totalsumma 

Kvinna 2 
    

9 11 

Man 
 

1 2 
 

2 11 16 

Totalsumma 2 1 2 
 

2 20 27 
 

Tabell 3.36. Arbetande-studerande och SPIK-projektets påverkan beträffande ökad självkänsla 

(Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=3,4). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 1 3 
 

3 4 11 

Man 1 2 7 2 4 16 

Totalsumma 2 5 7 5 8 27 
 

Tabell 3.37. Arbetande-studerande och SPIK-projektets påverkan beträffande ökat självförtroende 

(Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=3,5). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 1 2 1 3 4 11 

Man 1 2 6 4 3 16 

Totalsumma 2 4 7 7 7 27 
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Tabell 3.38. Arbetande-studerande och SPIK-projektets påverkan beträffande ökat socialt 

kontaktnät (Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=3,3). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 2 1 1 5 2 11 

Man 2 2 5 4 3 16 

Totalsumma 4 3 6 9 5 27 
 

Tabell 3.39. Arbetande-studerande och SPIK-projektets påverkan beträffande förmåga att aktivt 

söka arbete (Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=3,0). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 2 2 2 2 3 11 

Man 3 2 7 2 2 16 

Totalsumma 5 4 9 4 5 27 
 

Tabell 3.40. Arbetande-studerande och SPIK-projektets påverkan beträffande förmåga att aktivt 

söka studier (Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=2,2). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 6 
  

2 3 11 

Man 8 3 4 1 
 

16 

Totalsumma 14 3 4 3 3 27 
 

Tabell 3.41. Arbetande-studerande och SPIK-projektets påverkan beträffande egen vilja att röra på 

mig/ motionera (Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=2,7). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 4 2 1 4 
 

11 

Man 4 2 6 1 3 16 

Totalsumma 8 4 7 5 3 27 
 

Tabell 3.42. Arbetande-studerande och huvudsaklig arbetsuppgift vid praktik. 

 
annat kanslist pool Vaktmästare Totalsumma 

Kvinna 1 7 1 2 11 

Man 
 

4 2 10 16 

Totalsumma 1 11 3 12 27 
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Tabell 3.43. Arbetande-studerande och huvudsaklig praktik om annat. 

   
servering (tom) Totalsumma 

Kvinna 
  

1 10 11 

Man 
   

16 16 

Totalsumma 
  

1 26 27 
 

Tabell 3.44. Arbetande-studerande och stödet från projektledare 1 (Intervall:  Dåligt=1 till Mycket 

bra=5; m=4,0). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 1 1 2 
 

7 11 

Man 
 

1 5 3 7 16 

Totalsumma 1 2 7 3 14 27 
 

Tabell 3.45. Arbetande-studerande och engagemanget från projektledare 1 (Intervall:  Dåligt=1 till 

Mycket bra=5; m=3,9). 

  1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 1 
 

3 1 6 11 

Man 
 

2 4 4 6 16 

Totalsumma 1 2 7 5 12 27 
 

Tabell 3.46. Arbetande-studerande och förtroendet för projektledare 1 (Intervall:  Dåligt=1 till 

Mycket bra=5; m=3,9). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 2 1 1 1 6 11 

Man 
 

1 6 2 7 16 

Totalsumma 2 2 7 3 13 27 
 

Tabell 3.47. Arbetande-studerande och att projektledare 1 har motiverat mig (Intervall:  Dåligt=1 

till Mycket bra=5; m=3,2). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 2 1 2 3 3 11 

Man 2 1 8 4 1 16 

Totalsumma 4 2 10 7 4 27 
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Tabell 3.48. Arbetande-studerande och projektledare 1 har löst eventuella konflikter (Intervall:  

Dåligt=1 till Mycket bra=5; m=3,4). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 2 1 1 2 5 11 

Man 2 1 9 
 

4 16 

Totalsumma 4 2 10 2 9 27 
 

Tabell 3.49. Arbetande-studerande och stödet från projektledare 2 (Intervall:  Dåligt=1 till Mycket 

bra=5; m=3,9). 

 
1 2 3 4 5 (tom) Totalsumma 

Kvinna 
  

2 3 2 4 11 

Man 
 

1 4 1 5 5 16 

Totalsumma 
 

1 6 4 7 9 27 
 

Tabell 3.50. Arbetande-studerande och engagemanget från projektledare 2 (Intervall:  Dåligt=1 till 

Mycket bra=5; m=3,8). 

 
1 2 3 4 5 (tom) Totalsumma 

Kvinna 
  

2 4 1 4 11 

Man 
 

3 2 1 5 5 16 

Totalsumma 
 

3 4 5 6 9 27 
 

Tabell 3.51. Arbetande-studerande och förtroendet för projektledare 2 (Intervall:  Dåligt=1 till 

Mycket bra=5; m=3,8). 

 
1 2 3 4 5 (tom) Totalsumma 

Kvinna 
  

2 4 1 4 11 

Man 
 

1 4 2 4 5 16 

Totalsumma 
 

1 6 6 5 9 27 
 

Tabell 3.52. Arbetande-studerande och att projektledare 2 har motiverat mig (Intervall:  Dåligt=1 

till Mycket bra=5; m=3,3). 

 
1 2 3 4 5 (tom) Totalsumma 

Kvinna 
  

3 4 
 

4 11 

Man 2 2 2 3 2 5 16 

Totalsumma 2 2 5 7 2 9 27 
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Tabell 3.53. Arbetande-studerande och projektledare 2 har löst eventuella konflikter (Intervall:  

Dåligt=1 till Mycket bra=5; m=3,3). 

  1 2 3 4 5 (tom) Totalsumma 

Kvinna 
  

3 3 1 4 11 

Man 
 

5 3 1 2 5 16 

Totalsumma 
 

5 6 4 3 9 27 
 

Tabell 3.54. Arbetande-studerande och att jag känner mig trygg i gruppen med övriga deltagare 

(Intervall:  Tar helt och hållet avstånd=1 till Instämmer fullständigt=5; m=4,5). 

 
2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 2 
 

3 6 11 

Man 
  

5 11 16 

Totalsumma 2 
 

8 17 27 
 

Tabell 3.55. Arbetande-studerande och att jag har aktivt bidragit till trivseln för övriga deltagare 

(Intervall:  Tar helt och hållet avstånd=1 till Instämmer fullständigt=5; m=4,1). 

 
2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 1 2 7 1 11 

Man 
 

3 3 10 16 

Totalsumma 1 5 10 11 27 
 

Tabell 3.56. Arbetande-studerande och mitt helhetsbetyg på SPIK-projektet (Intervall:  Lägst betyg, 

mycket dåligt=1 till Högst betyg, mycket bra=5; m=3,8). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 
 

1 2 5 3 11 

Man 
 

2 3 8 3 16 

Totalsumma 
 

3 5 13 6 27 
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Bilaga 4. Enkätresultat – (51 svarande som ej arbetar eller studerar) 
 

Tabell 4.1. Bidragstagare per kön och ort. 

 
lkpg motala_1 motala_2 nkpg_1 nkpg_2 Totalsumma 

Kvinna 6 7 6 6 3 28 

Man 4 
 

4 10 5 23 

Totalsumma 10 7 10 16 8 51 
 

Tabell 4.2. Bidragstagare per kön och ursprungsland. 

 

Tabell 4.3. Bidragstagare per kön och ålder (m=43,5 år). 

 

 

 

 

Tabell 4.4. Bidragstagare med utländsk härkomst, kön och antal år i Sverige (m=16,4 år). 

 
4 5 8 11 15 16 17 20 21 23 31 35 36 Totalsumma 

Kvinna 1 
 

1 1 1 
 

1 1 
     

6 

Man 1 1 2 
  

1 
  

1 1 1 1 1 10 

Totalsumma 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
 

Tabell 4.5. Bidragstagare per kön och utbildningsnivå (avslutad) (m=12,2 år). 

 
grundskola 

gymnasie-
yrkesinriktning 

gymnasie-
teoretisk folkhögskola universitet Totalsumma 

Kvinna 11 10 2 1 4 28 

Man 6 8 4  5 23 

Totalsumma 17 18 6 1 9 51 
 

 

 
Afrika Asien EU 

Mellan-
östern Sverige Övriga Totalsumma 

Kvinna 1 1 4 
 

21 1 28 

Man 1 2 3 4 13 
 

23 

Totalsumma 2 3 7 4 34 1 51 

 
22-32 33-43 44-54 55-63 Totalsumma 

Kvinna 2 8 9 9 28 

Man 7 8 7 1 23 

Totalsumma 9 16 16 10 51 
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Tabell 4.6. Bidragstagare per kön och nedsatt arbetsförmåga (myndighetsprövad). 

 
ja nej Totalsumma 

Kvinna 12 16 28 

Man 7 16 23 

Totalsumma 19 32 51 
 

Tabell 4.7. Bidragstagare per kön och familjesituation. 

 
ensamstående gift sambo särbo Totalsumma 

Kvinna 11 11 4 2 28 

Man 11 9 2 1 23 

Totalsumma 22 20 6 3 51 
 

Tabell 4.8. Bidragstagare per kön och antal hemmaboende barn. 

 
0 1 2 3 4 Totalsumma 

Kvinna 15 7 5 
 

1 28 

Man 12 3 4 2 2 23 

Totalsumma 27 10 9 2 3 51 
 

Tabell 4.9. Bidragstagare per kön och familjeekonomisk situation. 

 

ansträngd 
mkt ansträngd 

varken 
god/dålig god 

mkt 
god Totalsumma 

Kvinna 10 7 7 4 
 

28 

Man 9 7 5 1 1 23 

Totalsumma 19 14 12 5 1 51 
 

Tabell 4.10. Bidragstagare per kön och anställningssituation (ingen anställning=bidrag/ersättning). 

 
ingen anst. Totalsumma 

Kvinna 28 28 

Man 23 23 

Totalsumma 51 51 
 

Tabell 4.11. Bidragstagare per kön och sysselsättningssituation. 

 
arb.markn.åtg arbetslös pensionär sjukskriven 

stud 
arbmarkn Totalsumma 

Kvinna 9 15 1 1 2 28 

Man 4 17 
 

1 1 23 

Totalsumma 13 32 1 2 3 51 
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Tabell 4.12. Bidragstagare och vikten av att ha ett arbete (Intervall:  Inte alls viktigt=1 till Mycket 

viktigt=5; m=4,6). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 
   

4 24 28 

Man 1 2 2 3 15 23 

Totalsumma 1 2 2 7 39 51 
 

Tabell 4.13. Bidragstagare och vikten av arbetsuppgifterna (Intervall:  Inte alls viktigt=1 till Mycket 

viktigt=5; m=4,0). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 
  

7 9 12 28 

Man 1 1 7 7 7 23 

Totalsumma 1 1 14 16 19 51 
 

Tabell 4.14. Bidragstagare och vikten av företaget/ organisationen jag arbetar för (Intervall:  Inte 

alls viktigt=1 till Mycket viktigt=5; m=3,2). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 2 3 14 5 4 28 

Man 4 4 3 7 5 23 

Totalsumma 6 7 17 12 9 51 
 

Tabell 4.15. Bidragstagare och vikten av den produkt/ service jag ger i mitt arbete (Intervall:  Inte 

alls viktigt=1 till Mycket viktigt=5; m=3,9). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 1 1 2 10 14 28 

Man 3 
 

6 9 5 23 

Totalsumma 4 1 8 19 19 51 
 

Tabell 4.16. Bidragstagare och vikten av de människor jag arbetar med (Intervall:  Inte alls viktigt=1 

till Mycket viktigt=5; m=4,3). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 
  

3 11 14 28 

Man 1 1 1 11 9 23 

Totalsumma 1 1 4 22 23 51 
 

 



 

91 
 

 

Tabell 4.17. Bidragstagare och vikten av att jag känner mig behövd i mitt arbete (Intervall:  Inte alls 

viktigt=1 till Mycket viktigt=5; m=4,4). 

 
3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 2 7 19 28 

Man 6 7 10 23 

Totalsumma 8 14 29 51 
 

Tabell 4.18. Bidragstagare och vikten av att ha en trygg anställning (Intervall:  Inte alls viktigt=1 till 

Mycket viktigt=5; m=4,3). 

 
1 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 
 

4 5 19 28 

Man 2 4 5 12 23 

Totalsumma 2 8 10 31 51 
 

Tabell 4.19. Bidragstagare och att min utbildningsnivå som hindrat mig från att få ett arbete 

(Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=2,9). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 4 6 12 4 2 28 

Man 3 5 7 6 2 23 

Totalsumma 7 11 19 10 4 51 
 

Tabell 4.20. Bidragstagare och att mina yrkeskunskaper har hindrat mig från att få ett arbete 

(Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=2,7). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 11 4 7 3 3 28 

Man 2 6 6 8 1 23 

Totalsumma 13 10 13 11 4 51 
 

Tabell 4.21. Bidragstagare och att min egen motivation har hindrat mig från att få ett arbete 

(Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=1,8). 

 
1 2 3 Totalsumma 

Kvinna 20 3 5 28 

Man 7 6 10 23 

Totalsumma 27 9 15 51 
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Tabell 4.22. Bidragstagare och bristen på arbete har hindrat mig från att få ett arbete (Intervall:  

Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=3,8). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 3 1 4 5 15 28 

Man 2 5 3 5 8 23 

Totalsumma 5 6 7 10 23 51 
 

Tabell 4.23. Bidragstagare och diskriminering har hindrat mig från att få ett arbete (Intervall:  Nej, 

inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=2,0). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 17 4 2 3 2 28 

Man 12 4 3 2 2 23 

Totalsumma 29 8 5 5 4 51 
 

Tabell 4.24. Bidragstagare och frivillighet att delta i projektet. 

 
ja nej Totalsumma 

Kvinna 24 4 28 

Man 21 2 23 

Totalsumma 45 6 51 
 

Tabell 4.25. Bidragstagare och upplevd myndighetspåverkan att delta i projektet. 

 
ja nej Totalsumma 

Kvinna 7 21 28 

Man 3 20 23 

Totalsumma 10 41 51 
 

Tabell 4.26. Bidragstagare och antal år av arbetslöshet innan projektet (m=3,0 år). 

 
≤1 >1≤2 >2≤3 >3≤4 >4 år Totalsumma 

Kvinna 6 7 5 4 6 28 

Man 5 6 3 3 6 23 

Totalsumma 11 13 8 7 12 51 
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Tabell 4.27. Bidragstagare och antal år av sjukskrivning innan projektet (m=1,3 år). 

 

0 år ≤1 >1≤2 >2≤3 >3≤4 >4 år Totalsumma 

Kvinna 
16 5 1 1 1 4 

28 

Man 
17 1 2 0 0 3 

33 

Totalsumma 
33 6 3 1 1 7 

51 
 

Tabell 4.28. Bidragstagare och antal arbetslöshetsprojekt/ åtgärder innan projektet (2,1). 

 
0 1 2 3 4 5 6 8 10 15 Totalsumma 

Kvinna 10 7 3 3 1 2 
 

1 1 
 

28 

Man 10 2 5 
 

1 2 2 
  

1 23 

Totalsumma 20 9 8 3 2 4 2 1 1 1 51 
 

Tabell 4.29. Bidragstagare och arbetserbjudande efter projektet. 

 
nej Totalsumma 

Kvinna 28 28 

Man 23 23 

Totalsumma 51 51 
 

Tabell 4.30. Bidragstagare och utbildning som projektledarna i SPIK! själva bedrev  (Intervall:  Inte 

alls bra=1 till Mycket bra=5; m=3,6). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 2 2 7 6 11 28 

Man 1 5 8 4 5 23 

Totalsumma 3 7 15 10 16 51 
 

Tabell 4.31. Bidragstagare och praktiken på idrottsföreningen  (Intervall:  Inte alls bra=1 till Mycket 

bra=5; m=3,4). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 6 2 6 3 11 28 

Man 4 2 6 5 6 23 

Totalsumma 10 4 12 8 17 51 
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Tabell 4.32. Bidragstagare och prova-på-utbildningsveckorna på folkhögskolan  (Intervall:  Inte alls 

bra=1 till Mycket bra=5; m=3,7). 

 
1 2 3 4 5 (deltog ej) Totalsumma 

Kvinna 1 
   

3 24 28 

Man 
 

2 4 2 3 12 23 

Totalsumma 1 2 4 2 6 36 51 
 

Tabell 4.33. Bidragstagare och praktisk erfarenhet som förbättrades i samband med utbildning som 

projektledarna i SPIK! själva bedrev  (Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket =5; m=3,0). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 5 4 8 5 6 28 

Man 4 3 9 5 2 23 

Totalsumma 9 7 17 10 8 51 
 

Tabell 4.34. Bidragstagare och praktisk erfarenhet som förbättrades i samband med praktiken på 

idrottsföreningen  (Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=3,0). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 8 3 5 5 7 28 

Man 6 1 9 3 4 23 

Totalsumma 14 4 14 8 11 51 
 

Tabell 4.35. Bidragstagare och praktisk erfarenhet som förbättrades i samband med prova-på-

utbildningsveckorna på folkhögskolan  (Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=3,5). 

 
1 2 3 4 5 (deltog ej) Totalsumma 

Kvinna 1 
   

3 24 28 

Man 
 

3 5 1 3 11 23 

Totalsumma 1 3 5 1 6 35 51 
 

Tabell 4.36. Bidragstagare och SPIK-projektets påverkan beträffande ökad självkänsla (Intervall:  

Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=3,2). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 5 3 6 8 6 28 

Man 4 2 6 9 2 23 

Totalsumma 9 5 12 17 8 51 
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Tabell 4.37. Bidragstagare och SPIK-projektets påverkan beträffande ökat självförtroende 

(Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=3,3). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 5 3 6 7 7 28 

Man 2 3 8 8 2 23 

Totalsumma 7 6 14 15 9 51 
 

Tabell 4.38. Bidragstagare och SPIK-projektets påverkan beträffande ökat socialt kontaktnät 

(Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=3,5). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 3 4 4 6 11 28 

Man 2 1 11 8 1 23 

Totalsumma 5 5 15 14 12 51 
 

Tabell 4.39. Bidragstagare och SPIK-projektets påverkan beträffande förmåga att aktivt söka arbete 

(Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=3,0). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 4 6 6 8 4 28 

Man 4 4 8 4 3 23 

Totalsumma 8 10 14 12 7 51 
 

Tabell 4.40. Bidragstagare och SPIK-projektets påverkan beträffande förmåga att aktivt söka 

studier (Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=2,4). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 12 6 4 4 2 28 

Man 6 6 5 3 3 23 

Totalsumma 18 12 9 7 5 51 
 

Tabell 4.41. Bidragstagare och SPIK-projektets påverkan beträffande egen vilja att röra på mig/ 

motionera (Intervall:  Nej, inte alls=1 till Ja, väldigt mycket=5; m=2,9). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 7 2 6 9 4 28 

Man 7 1 10 3 2 23 

Totalsumma 14 3 16 12 6 51 
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Tabell 4.42. Bidragstagare och huvudsaklig arbetsuppgift vid praktik. 

 
annat kanslist pool vaktmästare Totalsumma 

Kvinna 4 19 2 3 28 

Man 
 

7 3 13 23 

Totalsumma 4 26 5 16 51 
 

Tabell 4.43. Bidragstagare och huvudsaklig praktik om annat. 

 
blandat ridklubb servering (tom) Totalsumma 

Kvinna 1 1 3 23 28 

Man 
   

23 23 

Totalsumma 1 1 3 46 51 
 

Tabell 4.44. Bidragstagare och stödet från projektledare 1 (Intervall:  Dåligt=1 till Mycket bra=5; 

m=3,8). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 2 1 6 5 14 28 

Man 2 2 5 8 6 23 

Totalsumma 4 3 11 13 20 51 
 

Tabell 4.45. Bidragstagare och engagemanget från projektledare 1 (Intervall:  Dåligt=1 till Mycket 

bra=5; m=3,8). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 3 1 4 4 16 28 

Man 1 4 5 7 6 23 

Totalsumma 4 5 9 11 22 51 
 

Tabell 4.46. Bidragstagare och förtroendet för projektledare 1 (Intervall:  Dåligt=1 till Mycket 

bra=5; m=3,8). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 3 1 3 5 16 28 

Man 2 3 4 10 4 23 

Totalsumma 5 4 7 15 20 51 
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Tabell 4.47. Bidragstagare och att projektledare 1 har motiverat mig (Intervall:  Dåligt=1 till Mycket 

bra=5; m=3,4). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 4 1 5 7 11 28 

Man 2 8 3 9 1 23 

Totalsumma 6 9 8 16 12 51 
 

Tabell 4.48. Bidragstagare och projektledare 1 har löst eventuella konflikter (Intervall:  Dåligt=1 till 

Mycket bra=5; m=3,4). 

  1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 5 
 

5 5 13 28 

Man 2 4 11 5 1 23 

Totalsumma 7 4 16 10 14 51 
 

Tabell 4.49. Bidragstagare och stödet från projektledare 2 (Intervall:  Dåligt=1 till Mycket bra=5; 

m=3,5). 

 
1 2 3 4 5 (tom) Totalsumma 

Kvinna 3 1 5 6 7 6 28 

Man 1 1 4 4 2 11 23 

Totalsumma 4 2 9 10 9 17 51 
 

Tabell 4.50. Bidragstagare och engagemanget från projektledare 2 (Intervall:  Dåligt=1 till Mycket 

bra=5; m=3,4). 

 
1 2 3 4 5 (tom) Totalsumma 

Kvinna 3 1 5 7 6 6 28 

Man 1 3 3 4 1 11 23 

Totalsumma 4 4 8 11 7 17 51 
 

Tabell 4.51. Bidragstagare och förtroendet för projektledare 2 (Intervall:  Dåligt=1 till Mycket 

bra=5; m=3,8). 

 
1 2 3 4 5 (tom) Totalsumma 

Kvinna 3 1 4 7 7 6 28 

Man 1 1 5 3 2 11 23 

Totalsumma 4 2 9 10 9 17 51 
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Tabell 4.52. Bidragstagare och att projektledare 2 har motiverat mig (Intervall:  Dåligt=1 till Mycket 

bra=5; m=3,0). 

 
1 2 3 4 5 (tom) Totalsumma 

Kvinna 4 2 9 3 4 6 28 

Man 2 1 5 4 
 

11 23 

Totalsumma 6 3 14 7 4 17 51 
 

Tabell 4.53. Bidragstagare och projektledare 2 har löst eventuella konflikter (Intervall:  Dåligt=1 till 

Mycket bra=5; m=3,0). 

 
1 2 3 4 5 (tom) Totalsumma 

Kvinna 4 2 8 5 3 6 28 

Man 2 3 3 2 2 11 23 

Totalsumma 6 5 11 7 5 17 51 
 

Tabell 4.54. Bidragstagare och att jag känner mig trygg i gruppen med övriga deltagare (Intervall:  

Tar helt och hållet avstånd=1 till Instämmer fullständigt=5; m=4,2). 

 
2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 2 5 6 15 28 

Man 1 
 

15 7 23 

Totalsumma 3 5 21 22 51 
 

Tabell 4.55. Bidragstagare och att jag har aktivt bidragit till trivseln för övriga deltagare (Intervall:  

Tar helt och hållet avstånd=1 till Instämmer fullständigt=5; m=3,9). 

 
2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 
 

11 7 10 28 

Man 1 5 12 5 23 

Totalsumma 1 16 19 15 51 
 

Tabell 4.56. Bidragstagare och mitt helhetsbetyg på SPIK-projektet (Intervall:  Lägst betyg, mycket 

dåligt=1 till Högst betyg, mycket bra=5; m=3,5). 

 
1 2 3 4 5 Totalsumma 

Kvinna 2 2 6 10 8 28 

Man 1 5 7 8 2 23 

Totalsumma 3 7 13 18 10 51 
 

 


