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Inledning 
Med målsättningen att utveckla ett instrument för samordningsförbund att bedöma kvaliteten i 
egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund 
och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser 
startade hösten 2012 tre samordningsförbund ett utvecklingsarbete, det så kallade 
Indikatorprojektet, som syftade till att lyfta fram processer och utfall som kännetecknar god 
samverkan (Asplund, Johansson, & Wells, 2015). Under 2012-2013 togs 137 indikatorer fram 
som bedömts spegla olika perspektiv på kvalitet i form av genomförande och effektivitet av insatser 
inom samordningsförbunden. Vid en konsensuskonferens 2014 reducerades dessa 137 
indikatorer till femton så kallade kärnindikatorer (Danermark & Danermark, 2014). För att 
möjliggöra mätning baserat på kärnindikatorerna utvecklades under hösten 2014 mätpunkter i 
form av påståenden och frågor för respektive indikator (Larsson Tholén & Wells, 2015). 

För att uppnå målsättningen om longitudinella mätningar och uppföljningar är det av vikt att 
formulerade påståenden och frågor samt valda svarsskalor fångar eventuella skillnader mellan 
samordningsförbund samt förändringar över tid inom samordningsförbund. Förmågan hos en 
enkät att fånga sådana förändringar är bland annat beroende på hur svarsskalan är utformad 
samt påståendens och frågors formuleringar. Vidare är det viktigt att ha kännedom om 
tillförlitligheten hos det aktuella instrumentet och formulerade påståenden måste upplevas som 
valida, alltså begripliga och relevanta av de målgrupper som besvarar dem. Tillsammans avgör 
detta hur användbart ett mätinstrument är. Baserat på hittillsvarande utvecklingsarbete (Asplund 
et al., 2015; Danermark & Danermark, 2014; Larsson Tholén & Wells, 2015) beslutade 
Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) att ge Örebro universitet i uppdrag att med 
start i mars 2015 genomföra en pilotstudie med syfte att pröva användbarheten hos de påståenden 
och frågor som formulerats. Ett instrument i form av fem enkäter togs fram, en riktad till 
deltagare, och de övriga fyra till personal, styrelsemedlemmar och chefer som arbetar i 
samordningsförbunden eller hos parterna. 

Mål, syfte och frågeställningar 
Med målsättningen att nå ett användbart instrument som möjliggör bedömning av kvalitet avseende 
samordningsförbundens verksamhet syftade pilotundersökningen till att pröva och utveckla 
enkäternas användbarhet i form av validitet, reliabilitet och förmåga att fånga variation. Detta 
gjordes i relation till frågeställningarna: 

I vilken utsträckning upplevs påståendena/frågorna begripliga och relevanta för besvarande 
målgrupper. 

Finns det en rimlig mätsäkerhet över tid? 

I vilken utsträckning kan enkäterna bedömas ha förmåga att fånga förändring 

Bakgrund 
Kvalitet i samordningsförbundens verksamhet 
Målsättningen att utveckla ett instrument bedömning av kvalitet avseende 
samordningsförbundens verksamhet bygger på en definition av kvalitet som sammantagna 
egenskaper hos en tjänst som ger den förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov 
(Socialstyrelsen, 2014). I sammanhanget består behovet i att individer i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Detta behov 
speglas i instrumentet genom bedömningar från olika perspektiv och nivåer inom femton 
områden (kärnindikatorerna), och enkäterna avser genom framtagna mätpunkter att fånga 
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deltagarnas, personalens, chefers och styrelsemedlemmars bedömningar när det gäller 
förutsättningar för genomförande, genomförande av, och effektivitet i samordningsförbundens 
verksamhet. 

Samordning, samverkan och samarbete 
Det instrument som presenteras i denna rapport är ett instrument som syftar till att mäta 
samordning. 

Inom litteraturen om samverkan förekommer olika begrepp som ibland används synonymt, men 
även för att framhålla skillnader. I det följande görs en kort begreppsutredning där skillnaderna 
mellan begreppen beskrivs. Definitionerna är hämtade från Socialstyrelsens termbank. 

Med samordning avses ”koordinering av resurser och arbetsinsatser för att erhålla högre kvalitet 
och större effektivitet”. Med samverkan avses ”övergripande gemensamt handlande på 
organisatoriskt plan för ett visst syfte” och med samarbete slutligen avses ”gemensamt bedrivet 
arbete som gäller en avgränsad uppgift”. 

Huvudbegreppen som ger dem ett särskiljande innehåll är ”koordinering”, ”organisatoriskt 
plan” samt ”avgränsad uppgift”. Skillnaden mellan samordning och samverkan är tydlig i denna 
definition där samordning betecknar stödstrukturer för samarbete. De exempel som ges är 
övergripande (samordnings-)rutiner och ledningsgrupper för principiella frågor. 

SKL beskriver samordning på följande sätt: ett organisatoriskt begrepp som kan beskrivas utifrån 
graden av överlappning mellan organisationer. Samordning, den tredje graden av överlappning, 
innebär att aktörer genomför sina verksamheter eller arbetsuppgifter tillsammans. Det betyder 
att de skapar ett gemensamt arrangemang. Samordning kan jämföras med partnerskap, där 
aktörerna bestämmer sig för att tillsammans göra olika uppgifter. Det förutsätter att 
gemensamma normer finns och att mål utformas gemensamt. Samordning kan stödja ett 
samarbete. 

Skillnaden mellan samverkan och samarbete är i termbankens definitioner mindre tydlig. Det är 
en fråga om på vilken nivå verksamheten utförs där samverkan syftar på att myndigheter handlar 
gemensamt på en organisationsnivå. Samverkan har också definierats som ”medvetna 
målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende 
ett definierat problem och syfte” (Danermark, 2000). Denna definition skiljer inte på nivåerna 
utan ser allt gemensamt arbete som samverkan. Bakgrunden är att det kan vara svårt att skilja 
en organisations handlande från en individs handlande. En organisation befolkas av individer 
och de roller de har i en organisation leder till att de handlar på organisationens vägnar. Vidare 
är det svårt att empiriskt särskilja ”ett visst syfte” från ”en avgränsad uppgift”.  

Det framtagna instrumentet skall ge underlag för bedömningar när det gäller förutsättningar för 
genomförande, genomförande av, och effektivitet i samordningsförbundens verksamhet. I tabell 
3 nedan är de 14 olika indikatorerna operationaliserade. De ger i första hand underlag för 
bedömning av kvaliteten i samordningen. Det fångar målpersonens upplevelse och bedömning 
av dels hur verksamheten samordnat sina arbetsinsatser och dels deras bedömning av kvaliteten 
och effektiviteten utifrån deras situation och behov. När det gäller personal efterfrågas t.ex. deras 
syn på struktur och rutiner, dvs. deras bedömning av om dessa förutsättningar för god 
samverkan föreligger.  
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Psykometriska teorier och val av teoretisk ansats 0F

1 
Instrumentets fem enkäter för kvalitetsvärdering av samordningsförbundens insatser har 
konstruerats för att vara ett verktyg i en bedömningsprocess. För att uttala sig om i vilken 
utsträckning enkäternas resultat, i detta fall samordningsförbundens insatskvalitet, speglar just 
detta, samt att nå kunskap om tillförlitlighet och förmåga att fånga förändring finns inom 
psykometrin1F

2 två olika teoribildningar som på delvis olika sätt närmar sig validitets- och 
reliabilitetsfrågorna. Den klassiska testteorin (KTT) har funnits längst och är den ansats som 
oftast används vid instrumentutveckling. Modern testteori också kallad itemresponsteori (IRT) 
är den andra teoribildningen. KTT och IRT ger delvis samma resultat men har olika ansatser och 
IRT har en större verktygslåda2F

3 jämfört med KTT. I föreliggande fall har instrumentutveckling 
skett med utgångspunkt från KTT. Skälen till detta är flera3F

4 (se också fotnot 3). IRT är bland 
annat komplext att använda vid nyutveckling av instrument då ansatsen kräver information om 
frågor/påståenden och individer som inte finns eftersom instrumentet är nytt och därmed 
oanvänt 

Klassisk testteori 
Mätläran enligt den klassiska testteorin följer nedanstående procedur för att garantera och 
fastställa ett instruments psykometriska egenskaper: 

1. Idé om ett begrepp man tror finns och som man önskar mäta (validitet). 

2. Begreppet definieras (validitet). 

3. Begreppet operationaliseras, dvs. man fastställer hur egenskapen manifesteras och med 
detta som grund formuleras frågor/påståenden som belyser begreppet (validitet). 

4. Svarsformat väljs. 

5. Pilottestning mätning 1: ett mindre antal personer testar frågorna/påståendena med för 
att utvärdera instrumentets egenskaper med avseende på: 

a) Validitet/Begriplighet och relevans 

b) Reliabilitet/Tillförlitlighet/Mätsäkerhet 

c) Svarsfördelning/Förmåga att fånga förändring 

d) Korrelation/Indikerar samband 

e) Egna bedömningar 

6. Eventuella förändringar i form av omformulering av frågor/påståenden, förändrad 
svarsskala eller nya svarsskalebenämningar. Frågor/påståenden kan också helt tas bort. 

                                                
1 Detta avsnitt och dess fotnoter liksom efterföljande avsnitt om Klassisk testteori bygger delvis på boken Arbetspsykologisk testning. 
Om urvalsmetoder i arbetslivet av Hunter Mabon utgiven i sin tredje upplaga av Assesio International AB 2014 samt Stig Fhanérs 
skrifter Statistik – rätt upp och ner utgiven av AWE/Begers förlag 1980 och Psykologisk testning utgiven av Norstedts 1986, liksom 
kompendiet Att utveckla en mätmetod av Professor Sven Carlsson vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. 
2 Vetenskapen om mätning av psykologiska egenskaper och beteenden 
3 KTT ger huvudsakligen information om ett instrument som helhet (testnivå) medan IRT fångar både den så kallade frågenivån och 
testnivån. Användning av IRT kan till skillnad från KTT ge svar på hur ”svår/lätt” en fråga är för en enskild individ att besvara. 
Detta är användbart bland annat för att fastställa hur ett instrument fungerar för olika grupper av personer, det vill säga om en fråga 
uppfattas olika beroende av exempelvis kön, ålder, och utbildningsnivå. KTT och IRT resulterar därmed i två olika testansatser. 
Med KTT testar alla grupper samma test medan IRT innebär att varje grupp får ett individuellt anpassat test att pröva. 
4 Ett annat skäl är att för att använda IRT är det lämpligt att det finns ett stort antal påståenden eller frågor att tillgå för att pröva 
och förkasta. I föreliggande fall fanns inte detta då proceduren kring frågeformulering var uppbyggd med målsättningen att 
målgruppen skulle besvara en enkät med så få frågor som möjligt. En expertgrupp gjorde ett första urval av de frågor som samlats 
in från ett stort antal intressenter med insikt i samordningsförbundens verksamhet. 
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7. Pilottestning mätning 2 m.fl. följer med syfte att testa resultatet av gjorda förändringar 
på samma sätt som i steg 5. 

Omfattning och avgränsning 
Pilotstudien omfattade sammanlagt tre mätningar och de första två mätningarna 
delrapporterades i mars 2016 (Larsson Tholén & Danermark, 2016). I föreliggande rapport 
presenteras genomförande och ett sammanlagt resultat från de tre mätningarna. Presentationen 
sker i förhållande till stegen 4-7 ovan. Steg 1-3 har genomförts och rapporterats tidigare och 
sammanvägning av resultaten från dessa tidigare rapporter görs här för att fastställa validiteten. 

I steg 5 finns fem olika delar. Fyra av dem (Validitet/Begriplighet och relevans, 
Reliabilitet/Mätsäkerhet, Svarsfördelning/Förmåga att fånga förändring, Egna bedömningar) är 
genomförda i pilotstudien. När det gäller Egna bedömningar är psykometri inte någon exakt 
vetenskap utan bygger på att statiska bedömningar blandas med subjektiva sådana. Trots 
”dåliga” statistiska värden kan en fråga eller påstående bedömas lämplig att kvarstå liksom 
tvärtom, trots ”bra” statistiska värden kan en fråga bedömas lämplig att ta bort vilket skett 
under processens gång. 

Den korrelation som avses i steg 5d handlar om att olika frågor eller påståenden i teorin är tänkta 
att ha ett samband med varandra. Detta då begrepp, såsom kvalitet i samverkan exempelvis, i en 
enkätutvecklingsprocess ofta definieras och specificeras med utgångspunkt i teorier (steg 2 ovan). 
Vid formulering av påståenden eller frågor kring ett tänkt begrepp avser man i nästa steg (3) 
genom olika påståenden eller frågor avspegla olika delar av begreppet. Varje enskild påstående 
eller fråga är tänkt att ge sitt bidrag till begreppet. I föreliggande fall togs indikatorer och 
kärnindikatorer fram med en huvudsakligen empirisk utgångspunkt med syfte att få en så bred 
spegling av verksamheten som möjligt. Därmed finns inte teoretisk grund för att genomföra 
sambandsanalys, vilket inte heller gjorts Samma logik gäller för valet att avstå att genomföra så 
kallad faktoranalys. Faktoranalys (konfirmatorisk) är en teoridriven teknik för undersökning av 
i vilken mån frågor eller påståenden tillsammans formar ett begrepp.  

Validitet, reliabilitet, och förmåga att fånga förändring4F

5 
Validitet 
Validiteten hos ett instrument avser om frågor och påståenden speglar vad som är tänkt att mätas 
och förutsätter att man definierat och beskrivit det begrepp som skall fångas. I sammanhanget 
betyder det att enkäterna skall fånga bedömningar av samordningsförbundens insatskvalitet. 
Innehållet i respektive enkät bör vidare uppfattas som tillräckligt omfattande för att spegla 
verksamheten och frågorna/påståendena upplevas begripliga och relevanta av de personer och 
grupper som tillfrågas.  

Reliabilitet 
De mätningar som avses i föreliggande studie syftar till att fånga enskilda personers 
upplevelse/bedömning av situation, process eller utfall. Formulerade påståenden och frågor är 
avsedda att mäta just upplevelser/bedömningar, och inte andra omständigheter som exempelvis 
individuell dagsform eller att en person uppfattar ett påstående på ett sätt vid ett tillfälle och på 
ett annat sätt vid ett senare tillfälle. Hur väl påståendena/frågorna gör detta avgör vilken 
tillförlitlighet och noggrannhet du kan anta att enkäterna har. Metoden Testretest reliabilitet 
innebär att man prövar om man vid upprepade mätningar får likartade individuella 
svarsmönster. Metoden är ett empiriskt sätt att fastställa reliabilitet där man använder samma 
test två gånger. Genom detta förfaringssätt har man en garanterad parallellitet, det vill säga det 
är exakt samma test båda gångerna. Upprepade mätningar bör ske med ett tidsspann som inte 

                                                
5 Även detta kapitel bygger på de källor som angavs i fotnot 1. 
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fångar faktisk upplevelse-förändring, det vill säga det skall vara tillräckligt kortsiktigt, samtidigt 
som spannet inte får vara för kort då d problem i form av minneseffekt kan uppstå. 
Försökspersonen kan komma ihåg vad hon eller han svarat förra gången vilket ger en överskattad 
reliabilitet. Om man låter det gå en längre tid mellan testomgångarna kan ytterligare andra 
problem uppstå. Den försöksperson som svarar kan ha genomgått en förändring av något slag 
som påverkar hur hon eller han svarar. Det kan även vara så att det man vill studera kan också 
ha förändrats så att svaren blir annorlunda. Detta leder istället till en underskattning av 
reliabiliteten eftersom förändringarna påverkar så att försökspersonen svarar annorlunda 
jämfört med första gången. Det finns inga allmänna riktlinjer för hur långa tidsintervallen mellan 
testomgångarna bör vara. Upprepade mätningar bör dock ske med ett tidsspann som inte fångar 
faktisk upplevelse-förändring, det vill säga det skall vara tillräckligt kortsiktigt, samtidigt som 
spannet inte får vara för kort då det innebär att individen har möjlighet att komma ihåg hur han 
eller hon svarade första gången. Önskvärt är också att upprepade mätningar sker under likartade 
former vid alla mätomgångar. 

Förmåga att fånga förändring 
Ett instruments förmåga att upptäcka förändring är viktigt om dess syfte är att användas i 
jämförande och/eller longitudinella mätningar. Ett instrument som inte förmår att fånga 
variation mellan mättillfällen eller mellan förbund kan bero på att det saknas faktiska 
förändringar. Ur en mätteknisk synvinkel kan det också orsakas bland annat av att instrumentet 
är för okänsligt. Det kan uppstå om påståenden/frågor och svarsbenämningar är för allmänt 
hållna, för specifika eller om antal skalsteg är felaktiga. Det därför önskvärt att det svarsmönster 
som innehållet i en enkät resulterar i tillåter förändring både till det sämre och det bättre. 
Normalfördelningen utgör ett sådant svarsmönster och kan därför användas som en metod att 
fastställa förmågan att fånga förändring. Normalfördelningen bygger på antagandet om 
statistisk normalitet, dvs. antagandet att alla variabler och dess kombinationer är symmetriskt 
klockformade med de flesta värdena kring medelvärdet, dvs. de är inte skeva eller för 
toppiga/utbredda. Det finns andra fördelningar såsom binomialfördelning (dikotom), 
poissonfördelning (asymmetrisk, negativt skev), t-fördelning (symmetrisk) och F-fördelning 
(asymmetrisk). Flertalet skeenden kan dock beskrivas med noggrannhet av normalfördelningen 
om undersökningsgruppens storlek är tillräckligt stor. Vid gruppstorlekar större än 30 brukar 
man prata om approximativ normalfördelning, och vid grupper med fler än 100 uppstår 
normalfördelning. Då ett flertal statistiska analysmetoder bygger på statistiskt antagande om 
normalitet är det ytterligare en anledning till att det är fördelaktigt att använda 
normalfördelningen som metod att fastställa förmågan hos ett instrument att fånga förändring. 

Anledningen till skevhet och toppighet/utbredning i urvalets svarsfördelning kan således bero på 
att det saknas faktiska förändringar, fördelningstyp, svarsskalans benämning, antalet skalsteg 
eller en trubbig enkätfråga. Bedömning av skevhet och toppighet/utbredning i förhållande till 
normalfördelningen kan göras via okulär besiktning av histogram, samt genom numerära 
värden. Det numerära värdet anger hur stor skevhet eller toppighet/utbredning det är i 
undersökningsgruppens svarsmönster. Vid perfekt normalfördelning är båda värdena noll om 
man använder SPSS som programvara för analyserna (SPSS Inc.). Perfekt normalfördelning är 
dock inte att vänta i en pilottestning. 

Genomförande 
Mätningar och mättidpunkter 
I pilotstudien genomfördes tre enkätmätningar vid fyra tillfällen; M1test, M1retest, M2 och M3. 
M1test genomfördes under maj-juni 2015 och M1retest gjordes under perioden 7-14 dagar efter 
M1test. M2 genomfördes under oktober-november 2015 och M3 under maj-juni 2016. M3 var 
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uppdelad i två delar, M3A och M3B. Alla grupper, det vill säga deltagare, personal, 
förbundschefer, styrelsemedlemmar och representanter från parternas chefsgrupper, besvarade 
enkäterna vid M1test, M1retest, M2 och M3B. M3A besvarades av deltagare och personal. 

Organisation 
Inför genomförandet av pilotstudien bildades en styrgrupp samt en referensgrupp och 
pilotansvarig för respektive samordningsförbund utsågs. Under de två första mätningarna bestod 
styrgruppen bestod av en representant från Socialstyrelsen med erfarenhet av indikatorutveckling 
samt fyra representanter från samordningsförbunden. Två av dem var förbundschefer medan 
övriga hade erfarenhet som ledare och utförare av insatser inom verksamheten. Under den tredje 
pilotmätningen bestod styrgruppen av två representanter från samordningsförbunden. 
Referensgruppen bestod under M1 och M2 av ca 15 personer som representerade deltagande 
samordningsförbund. Genomförandet av M3 skedde utan referensgrupp. Pilotansvariga hade i 
uppdrag att under alla tre mätningarna praktiskt genomföra planerade enkätmätningar samt 
mata in resultat och vidarebefordra dessa till Örebro universitet. 

Forskare vid Örebro universitet ansvarade för att utarbeta rutiner samt för genomförande och 
rapportering av pilotstudien. För att nå funktion, förankring och legitimitet diskuterades förslag 
till upplägg i referensgrupp och med pilotansvariga. 

Resultat återrapporterades efter mättillfällena till styrgrupp, referensgrupp och pilotansvariga. 
Diskussioner fördes kring resultaten och hur de kunde tolkas. I september 2015 samt 15 juni 
2016 genomfördes seminarier där representanter från parterna, samordningsförbund, 
forskarvärlden och andra samordningsintressenter deltog. Under seminarierna presenterades och 
diskuterades resultat. Utfallen av alla diskussioner har tagits med när den sammanlagda 
bedömningen av resultaten skett och åtgärder genomförts. 

Urval och gruppstorlek 
Deltagande i pilotundersökningen skedde på frivillig basis och sammanlagt 15 
samordningsförbund kom att vara aktiva i projektet (se bilaga 1). Som experter på sin egen 
verksamhet avgjorde samordningsförbunden vilka deltagare, personal, förbundschefer, 
styrelsemedlemmar och representanter från parternas chefsgrupper som de bedömde som 
lämpliga att delta i pilotundersökningarna. Utgångspunkten var att alla som besvarade enkäten 
skulle ha erfarenhet av verksamheten inom samordningsförbunden, vilket krävdes för att besvara 
enkäten. En annan riktlinje var att välja en så stor variation av deltagare och verksamheter som 
möjligt liksom att försöka nå så många som möjligt. Då antalet förbundschefer begränsades till 
det antal förbund som deltog inbjöds även andra förbundschefer att delta. 

Med utgångspunkten att urvalet i M1retest skulle bestå av minst cirka 15 % av antalet som 
besvarade enkäten i M1test, bestämde pilotansvarig vilka som skulle få förfrågan att medverka 
i M1retest. I gruppen förbundschefer som var färre till antalet än övriga grupper blev dock alla 
tillfrågade om att delta i M1retest.  

I tabell 1 presenteras hur stora undersökningsgrupperna var i respektive enkätmätning M1test, 
M1retest, M2 och M3. Gruppstorleken varierar i respektive påstående/fråga som ett resultat av 
visst internt bortfall. De siffror som redovisas är korrigerat för internt bortfall och avser det antal 
som ingick i analyserna av svarsmönster i påståendena och frågorna. När det gällde frågorna som 
avsåg begriplighet och relevans var det inte aktuellt att göra bedömningar om vare sig 
gruppstorlek eller internt bortfall. Det var relativt få som gjorde tillägg överlag och 
konstruktionen i enkäten var sådan att internt bortfall uppkom om man inte ansåg sig ha svårt 
att ta ställning till några frågor eller ville göra några tillägg. 
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Tabell 1: Antal personer i respektive undersökningsgrupp vid mättillfällena M1test, M1retest, M2 samt M3 
Totalt antal Undersökningsgrupp M1test M1retest M2 M3A M3B 
63 000 Deltagare 456 91 409 206 199 
1 000 Personal 139 39 133 58 59 
80 Förbundschefer 20 11 22  25 
500 Styrelse 79 24 70  58 
500 Parternas chefsgrupp 105 40 88  62 

 

Instrument 
Fem enkäter som vände sig till samordningsförbundens deltagare (D), personal (P), och 
förbundschefer (FC), samt till förbundens styrelsemedlemmar (S) och de chefer som representerar 
parterna (parternas chefsgrupp, PCG), utarbetades för att användas i första mätningen (M1test 
och M1retest). Baserat på resultaten i första mätningen (M1test) omarbetades de fem 
ursprungliga enkäterna i varierande utsträckning inför mätning 2 (M2) och därefter följde 
ytterligare inför den tredje och avslutande mätningen (M3). I tabellerna 2 och 3 finns 
sammanfattningar av genomförda förändringar. I tabell 3 framgår också kopplingen mellan 
respektive påstående/fråga och kärnindikator. 

Tabell 2. Sammanfattning av genomförda enkätändringar mellan mättillfällen 
Mätning M1 M2 M3A M3B 

Att ta ställning till Påstående Påstående Påstående Fråga Fråga 

Enkätändringar 
baserade på 
resultat i 
föregående 
mätning 

(Ursprunglig 
enkät) 
Deltagare 
10 påståenden 
P1-P8, P10-P11 
Personal 
10 påståenden 
P1-P10 
Förbundschef 
Fyra påståenden, 
P1-P4 
Styrelse 
Tre påståenden 
P1-P3 
Parternas 
chefsgrupp 
Två påståenden 
P1-P2 
 

Deltagare 
P5 borttagen 
Personal 
P5 och P6 borttagna, 
ersatta av P16 
Förbundschef 
P1 och P2 borttagna, 
ersatta av P10 
 

 Deltagare 
P1, P2, P3 och P8 
omformulerade 
Personal 
P1 omformulerad 
P9 borttagen 

I enkäterna till deltagare, personal, 
förbundschef, styrelse och parternas 
chefsgrupp omformulerades samtliga 
påståenden (från M2) till frågor och en 6-
gradig skala infördes. Två olika 
skalbenämningar användes beroende av 
respektive frågas karaktär. 
 
Deltagare 
P1, P2 och P3 återgick till formulering som i 
M2 
P8 kvarstod som i M3A 
Personal 
P1 återgick till formulering som i M2 
P9 återtagen 

Skala 1-5 1-5 1-5 1-6 1-6 

Skalbenämning Stämmer inte alls Tar helt avstånd Stämmer inte alls Aldrig Inte alls 

  Stämmer inte så bra Tar delvis avstånd Stämmer inte så bra Sällan Till liten del 

  Varken ja eller nej Tveksam Varken ja eller nej Ibland Delvis 

  Stämmer delvis Instämmer delvis Stämmer delvis Ofta Till stor del 

  Stämmer helt Instämmer helt Stämmer helt För det mesta Till mycket stor del 

     Extra svarsalternativ 
P8 (Jag kan inte ta 
ställning till detta 
påstående) 

  Alltid Helt och hållet 

 

Enkäterna innehöll ursprungligen 10 (D), 10 (P), 4 (FC) 3 (S) respektive 2 (PCG) påståenden 
som på olika sätt speglade samordningsförbundens verksamhet (se bilaga 2). Den svarsskala som 
användes omfattade fem skalsteg (1-5). 
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Förutom dessa påståenden fanns också frågor i alla fem enkäterna som handlade om i vilken 
utsträckning den som svarade upplevde att något påstående var svårt att ta ställning till, liksom 
om det var något man önskade tillägga. I enkäterna riktade till personal, förbundschefer, styrelse 
och parternas chefsgrupp fanns också en fråga som handlade om i vilken grad man upplevde att 
påståendena speglade de viktigaste aspekterna i den samordningsförbund-finansierade 
verksamheten. 

Då de flesta svarsmönster i alla enkäter i M1 visade en snedfördelning uppåt ändrades 
skalbenämningarna i alla enkäter i M2. Syftet var att pröva om den nya svarsbenämningarna på 
ett tydligare sätt speglade en gradvis förflyttning från 1-5. Svarsalternativet Varken ja eller nej kan 
ha tolkats som ett neutralt svarsalternativ (noll). 

Frågan Upplever Du att påståendena speglar de viktigaste aspekterna i den samordningsförbund-
finansierade verksamheten? i enkäterna till personal, förbundschefer, styrelse och parternas 
chefsgrupp ändrades till Upplever Du att påståendena speglar relevanta aspekter i den 
samordningsförbund-finansierade verksamheten? Skälet till förändringen var att ordet relevanta 
på ett bättre sätt var tänkt att fånga den grad av just relevans som avsågs i frågan. I samma 
enkäter lades också ingresser, som förklarade ord och begrepp i respektive enkäts påståenden, 
till i M2. Anledningen var de svar och kommentarer avseende begriplighet och relevans i M1 
som påtalade att begrepp och uttryck i påståendena var svåra att ta ställning till och behövde 
förklaras för att man på ett bra sätt skulle kunna svara. 

Då det i första mätningen framkom att påstående 5 (P5) och 6 (P6) uppfattades som lika, togs 
P5 bort då det kan tolkas som en skattning av en individuell coping-strategi, medan P6 fokuserar 
på samordningsförbundens stöd och resultatet av det. Eftersom enkäten avser att mäta resultat 
av samordningsförbundens arbete behölls P6. Ett extra svarsalternativ i påstående 8 (P8) lades 
till då det framkommit i kommentarer att det var svårt att ta ställning till vad personalen gör. 

I enkäten till personal togs påståendena fem och sex bort Anledningen till förändringen var 
kommentarer i M1 att P5 och P6 var väldigt lika. Nedanstående ingress lades till: 

Med andra myndigheter avses exempelvis Arbetsförmedlingen Försäkringskassan, 
kommunen, och landstinget/regionen. Ett systematiskt arbetssätt är metodiskt, och 
en rutin anger ett i förväg bestämt arbetssätt som konkret anger hur man bör agera 
i olika situationer. Med struktur avses en synlig uppbyggnad, exempelvis en 
organisationsstruktur, och relationer avser här kopplingar mellan personer eller 
befattningar. 

Av samma anledning som ovan togs i M2 påståendena ett och två i enkäten riktad till 
förbundschefer bort. Det ersattes av påstående 10. 

Ingressen Ett systematiskt arbetssätt är metodiskt, och en rutin anger ett i förväg bestämt 
arbetssätt som konkret anger hur man bör agera i olika situationer. Andra aktörer kan vara 
arbetsgivare och föreningar lades till. 

I enkäterna riktad till styrelsemedlemmar (S) samt parternas chefsgrupp (PCG) lades i M2 
nedanstående ingresser till: 

Med struktur avses en synlig uppbyggnad, exempelvis en 
organisationsstruktur, och strategi avser en övergripande medveten process 
med syfte att utveckla verksamheten på bästa sätt. Inblandande aktörer kan 
vara någon av parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen, 
och landstinget/regionen eller arbetsgivare, föreningar, samfund m fl. 
Relationer betyder här kopplingar mellan personer eller befattningar. (S) 
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Med struktur avses en synlig uppbyggnad, exempelvis en 
organisationsstruktur och relationer avser kopplingar mellan personer eller 
befattningar. Inblandande aktörer kan vara någon av parterna 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen, och landstinget/regionen 
eller arbetsgivare, föreningar, samfund m fl. (PCG). 

Respektive enkät som användes i M2 finns i bilaga 3. 

Resultaten efter M2 visade att borttagna och ny formulerade påståenden, införandet av ingresser 
hade haft avsedd effekt när det gällde begriplighet och relevans. Snedfördelningar i svarsmönster 
som identifierats i enkäterna i M1 kvarstod dock på ett huvudsakligen liknande sätt i M2. Det 
kvarstod skevhet i svarsfördelningarna i alla enkäterna, medan problemen med 
toppighet/utbredning i M2 var betydligt mindre. Bytet av svarsbenämningar i den fem-gradiga 
svarsskalan medförde därmed inte tillräckliga förändringar. För att öka möjligheterna att 
identifiera svarsmönster som var mindre skeva beslutades att pröva två olika varianter av 
enkäten, M3A och M3B (se bilagorna 4-5), i den avslutande tredje mätningen. För grupperna 
deltagare och personal prövades båda varianterna (M3A och M3B) då gruppstorlekarna 
bedömdes tillåta detta. I övriga grupper, förbundschefer, styrelse och parternas chefsgrupp 
prövades alternativ M3B. 

I enkätalternativet M3A återgick skalbenämningarna till de som använts i M1. I deltagarenkäten 
var skevheten mest påtaglig i påstående 1-4 (P1-P4), liksom i personalenkätens påstående 1 (P1) 
och 9 (P9). I personalenkäten omformulerades P1 och P9 togs bort. I deltagarenkäten 
omformulerades påståenden P1-P3. P4 bedömdes inte kunna omformuleras på ett meningsfullt 
och alternativet hade varit att ta bort det. Det fick kvarstå i ursprunglig form för att testas i en 
delvis ny grupp. Det extra svarsalternativ som lagts till i M2 avseende P8 resulterade inte i en 
minskad snedfördelning. Det togs bort i M3A. Med syfte att minska komplexiteten i P8 
omformulerades påståendet från Personalen tar tillvara mina erfarenheter, kunskaper och 
synpunkter för att göra verksamheten bättre till Personalen tar tillvara mina erfarenheter, 
kunskaper och synpunkter. 

Påståendeformen i sig själv kan ha betydelse för uppkomsten av skevhet i svarsmönster då 
påståendefrågor anses att uppmuntra till benägenhet hos den person som tar ställning att hålla 
med (”acquiescence”) (Scheffer, 2016)5F

6. Erfarenheten är att det ur mätteknisk synvinkel fungerar 
bättre att omformulera påståenden till frågeform. Då de snedfördelningar i svarsmönster som 
identifierats i alla enkäter i M1 kvarstod på ett huvudsakligen liknande sätt i M2 
omformulerades i enkätalternativ M3B samtliga påståenden i de fem enkäterna till frågor. 
Påståendena omformulerades utifrån formuleringen i M2. Med syftet att öka möjligheterna till 
ett resultat som generellt var mindre snedfördelat beslutades att införa en 6-gradig skala. I 
relation till karaktären på frågan användes två olika typer av svarsbenämningar. 

Målgruppsanpassning 
Inom ramen för samordningsförbundens verksamhet finns många målgrupper såsom personer 
med olika funktionsnedsättningar liksom olika kunskapsnivåer i svenska. Enkäternas innehåll 
har av resursskäl inte anpassats till målgruppers eventuella specifika behov. Varje pilotförbund 
har istället ansvarat för att ge det eventuella stöd de vanligtvis ger i sin ordinarie verksamhet. 
Exempel på sådant stöd var att muntligt tydliggöra och diskutera begrepp liksom formuleringar 
tillsammans med deltagare som har annat modersmål än svenska. 

  

                                                
6 Scheffer (2016) refererar i sin tur till Schaeffer, N. C., Presser, S., (2003). The Science of Asking Questions, Annual Review of 
Sociology 29: 65-88 
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Tabell 3. Formulerade påståenden och frågor per kärnindikator samt vilken av grupperna deltagare, personal, förbundschefer, 
styrelse eller parternas chefsgrupp som tar ställning till påståendet/frågan. 

Kärn-
indikator  

Mätpunkter M1, M2, M3A och M3B 

1 Deltagare 
P1: ”Jag får stödet på ett sätt som är till nytta för mig.” (M1, M2) 
P1a: ”Jag får stödet på ett sätt som är till stor nytta för mig.” (M3A) 
P1b:”Får du stödet på ett sätt som är till nytta för dig?” M3B) 

2 Deltagare 
P2: ”Jag är med och bestämmer vilket stöd som jag ska få.”(M1, M2) 
P2a: ”Jag är ofta med och bestämmer vilket stöd som jag ska få.” (M3A) 
P2b: ”Är du med och bestämmer vilket stöd som du ska få?” (M3B) 

3 Deltagare 
P3: ”Stödet jag får, får ta den tid som jag behöver.” (M1, M2) 
P3a: ”Stödet jag får, får ofta ta den precis den tid som jag behöver.” (M3A) 
P3b: ”Får stödet ta den tid du behöver?” (M3B) 
Personal 
P1: ”Stödet vi ger får ta den tid som deltagaren behöver.” (M1, M2) 
P1a: ”Stödet vi ger, får ofta ta den precis den tid som deltagaren behöver.” (M3A) 
P1b: ”Får stödet ni ger ta den tid som behövs?” (M3B) 

4 Deltagare 
P4: ”Jag har en person eller ett team som jag kan vända mig till med mina olika frågor och behov." (M1, M2, M3A) 
P4b: ”Har du en person eller ett team som du kan vända dig till med dina olika frågor och behov?" (M3B) 

5 Deltagare 
P5: ”Jag har utvecklat sätt att hantera min situation.” (M1) 
P6(a): ”Det stöd jag har fått har hjälpt mig att utveckla sätt att hantera min situation.” (M1, M2, M3A) 
P6b: ”Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation?” (M3B) 

6 Deltagare 
P10(a): ”Det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphör.” (M1, M2, M3A) 
P10b: ”Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphör?” (M3B) 
P11(a): ”Det som tar vid är planerat att påbörjas inom rimlig tid.” (M1, M2, M3A) 
P11b: ”Kommer det som är planerat att påbörjas inom rimlig tid?” (M3B) 
Personal 
P2(a): ”Det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphör.” (M1, M2, M3A) 
P2b: ”Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphör?” (M3B) 
 

7 Deltagare 
P7(a): ”Jag känner mig mer redo att kunna arbeta eller studera.” (M1, M2, M3A) 
P7b: ”Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera?” (M3B) 
 

8 Personal 
P3(a): ”Jag upplever att de jag samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på mig” (M1, M2, M3A) 
P3b: ”Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig?” (M3B) 
P4(a): ”Jag upplever att de jag samverkar med hos andra myndigheter vet vad jag kan tillföra.” (M1, M2, M3A) 
P4b: ”Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra?” (M3B) 
 

9 Deltagare 
P8: ”Personalen tar tillvara mina erfarenheter, kunskaper och synpunkter för att göra verksamheten bättre.” (M1, M2) 
P8a: ”Personalen tar tillvara mina erfarenheter, kunskaper och synpunkter.” (M3A) 
P8b: ”Tar personalen tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter?” (M3B) 
Personal 
P5: ”Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas systematiskt tillvara från enskilda deltagare.” (M1) 
P6: ”Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas systematiskt tillvara från grupper av deltagare.” (M1) 
P16(a): ”Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas systematiskt tillvara från deltagare.” (M2, M3A) 
P16b: ”Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara?” (M3B):  
Förbundschef 
P1: ”Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas systematiskt tillvara från enskilda deltagare.” (M1) 
P10: ”Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas systematiskt tillvara från deltagare.” (M2) 
P10b: ”Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara?” (M3B) 
P2: ”Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas systematiskt tillvara från grupper av deltagare.” (M1) 
P3: ”Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas systematiskt tillvara från brukarorganisationer.” (M1, M2) 
P3b: ”Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisationer systematiskt tillvara?” (M3B) 
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10 Personal 
P7(a): ”Vi har rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna.” (M1, M2, M3A) 
P7b: ”Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna?” (M3B) 
Förbundschef 
P4: ”Vi har rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna.” (M1, M2) 
P12b: ”Har ni rutiner för att samarbeta med näringsliv/samhälle/ideella organisationer i arbetet när det gäller insatser för 
deltagarna?” (M3B) 
 

11 Registerdata. Prövas i annan form. Ingår inte i pilotundersökningen. 
12 Personal 

P8(a): "Vi har strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer.” (M1, M2, M3A) 
P8b: ”Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?” (M3B) 
Styrelse 
P1: ”Vi har strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer.” (M1, M2) 
P1b: ”Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?” (M3B) 
Parternas chefsgrupp 
P1: ”Vi har strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer.” (M1, M2) 
P1b: ”Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?” (M3B) 
 

13 Personal 
P9: ”Det synsätt vi har angående människors resurser och möjligheter omfattas av alla i den samordnade insatsen.”(M1, 
M2) 
P9b: ”Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och möjligheter av alla i den samordnade insatsen?” (M3B) 
P10: ”De olika arbetssätt vi har i den samordnade insatsen fungerar bra tillsammans.” (M1, M2, M3A) 
P10b: ”Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen bra tillsammans?” (M3B) 

14 Styrelse 
P2: ”Vi har en strategi för hur vi arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade rehabiliteringsinsatserna.” 
(M1, M2) 
P2b: ”Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade rehabiliteringsinsatserna?” 
(M3B) 
P3: ”Uppföljning och utvärdering används som underlag för att utveckla de samordnade rehabiliteringsinsatserna.”(M1, 
M2) 
P3b: ”Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade rehabiliteringsinsatserna?” 
(M3B) 

15 Parternas chefsgrupp 
P2: ”Erfarenheter från vår samverkan har lett till att förebyggande insatser utvecklats.” (M1, M2) 
P2b: ”Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats?” (M3B) 
 

 

Konfidentialitet6F

7 
För att var och en som besvarar frågor eller tar ställning till påståenden i enkäter kan svaren 
påverkas av i vilken utsträckning det är möjligt att spåra ett svar till en viss person. Det finns 
också en etisk aspekt när det gäller spårbarhet. Anonyma svar är lösningen på dessa dilemman. 
Fullständig anonymitet förutsätter att kopplingen mellan svar på en enkät och en bestämd individ 
helt eliminerats, så att varken obehöriga eller forskargruppen kan göra kopplingen dem emellan. 
Förutom att det kan vara svårt att uppnå anonymitet helt och fullt krävs vid longitudinella 
studier såsom testretest mätningar att kopplingen mellan individ och svar finns kvar. Alternativet 
är istället konfidentialitet vilket tillämpats i föreliggande studie. Konfidentialitet innebär att man 
genomför mätningar på ett sätt som ger individen ett skydd mot att obehöriga tar del av 
uppgifterna, men att forskargruppen via kodnycklar kan hänföra uppgifter till enskilda individer. 

Datainsamling 
Deltagarenkäten utarbetades för att distribueras i pappersform och de övriga fyra enkäterna 
utformades som webbenkäter för att kunna distribueras och besvaras elektroniskt. De olika 
distributionsformerna motiverades av målsättningen att nå så många som möjligt. Pilotansvariga 
bedömde det mer gynnsamt att nå personal, förbundschefer, styrelsemedlemmar samt 

                                                
7 Avsnittet bygger huvudsakligen på Vetenskapsrådets skrift Hantering av integritetskänsligt forskningsmaterial. 
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representanter från parterna chefsgrupp via elektroniska enkäter, medan deltagarna fick en enkät 
i pappersform i samband med att de genomförde sin ordinarie aktivitet.  

Vid datainsamling från deltagare samlades dessa i grupp eller enskilt. Respektive pilotförbund 
informerade muntligt om mål och syfte med pilotundersökningen, att det var frivilligt att delta 
liksom om frågor kring konfidentialitet. Pilotansvarig fanns på plats hela tiden för att kunna 
svara på frågor och fånga upp eventuella synpunkter på enkätens innehåll. 

Datainsamlingen från personal, chefer, styrelse och parternas chefsgrupp skedde elektroniskt via 
mejl. I mejlet bifogades förutom enkäten skriftlig information om konfidentialitet samt syftet 
med pilotundersökningen. 

Vid tidpunkten för M1test informerades alla, muntligt eller skriftligt, att det skulle genomföras 
en andra mätning, M1retest, och kortfattat vilket syftet var med den. Informationen hölls dock 
till en restriktiv nivå för att minimera risk för memorering av svar. Detta för att alla skall ha 
kännedom om att det kommer att ske två mätningar, men inte specifikt vad syftet är. När 
M1retest skedde besvarade personerna enkäten först, och informerades i efterhand om vad retest 
specifikt syftar till. 

Enkäterna kodades inför M1test med en kodnyckel som utgjorde länk mellan enkät och 
respektive person som besvarade enkäten. Kopplingen mellan kod och respektive person fanns i 
särskilt dokument som förvarades av respektive pilotförbund på ställe så att den inte kunde nås 
av obehöriga. Pilotansvariga ansvarade för att förstöra detta dokument efter att M1retest var 
genomförd och resultatet matats in i inmatningsfil. I inmatningsfilen angavs den individuella 
koden men inte namn på person som svarat. Forskargruppen tog aldrig del av dokumentet som 
innehöll kodnyckeln. 

Resultaten av de analyser som genomförts presenteras på gruppnivå. 

Respektive förbund matade in alla enkätsvar och en kopia av originalfilen skickades till Örebro 
universitet där en sammanlagd fil skapades och det är enbart forskarna som har tillgång till den 
sammanlagda filen som omfattar enkätsvar från alla deltagande förbund. I de fall ett förbund 
valt att göra andra typer av analyser än pilotanalys har de informerat deltagare och personal om 
att det kommer att ske. Förbunden har i de fallen själva ansvarat för förvaring av originalfil och 
analysresultat. Örebro universitet förvarar datafiler i en krypterad mapp och filer som mailas 
levereras i krypterat format. Lösenord till kryptering skickas i separat mail. 

Återrapportering 
Då de analyser som skett har avsett enkäternas psykometriska egenskaper har inga resultat 
rapporterats tillbaka direkt till deltagare, personal, förbundschefer, styrelse eller parternas 
chefsgrupper, vilket de var informerade om i förväg. Det har vid två tillfällen anordnats öppna 
seminarier där resultaten återrapporterats. I de fall något samordningsförbund genomfört egna 
analyser har de själva ansvarat för eventuell återrapportering. 

Analys 
IBM SPSS Statistics 22 användes för att genomföra statistiska analyser. 

Validitet/Begriplighet och relevans 
Validiteten hos enkäterna skattades genom en sammanlagd bedömning av tidigare genomfört 
arbete när det gäller framtagandet av indikatorer och kärnindikatorer samt arbetet med att 
definiera och beskriva begrepp och innehåll. För att fånga uppfattningar från de som faktiskt 
besvarar enkäterna om enkätfrågornas begriplighet och relevans formulerades nedanstående 
frågor i enkäterna: 
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1. Var det något påstående eller fråga Du hade svårt att ta ställning till? (ja/nej) (Deltagare, 
Personal, FC, Styrelse, PCG) 

2. På vilket sätt Du tyckte det var svårt att ta ställning till påståendet/påståendena/frågan? 
(text svar) (Deltagare, Personal, FC, Styrelse, PCG) 

3. Var det något Du saknade?/Finns det något Du vill tillägga? (Deltagare) (text svar) 

4. Upplever Du att påståendena speglar de viktigaste aspekterna i den samordningsförbund-
finansierade verksamheten? (Ja/Nej)(Personal, FC, Styrelse, PCG) 

5. Om Nej, vänligen ange vilka kompletteringar Du vill se (text svar) (Personal, FC, Styrelse, 
PCG) 

6. Finns det något Du vill tillägga? (Personal, FC, Styrelse, PCG) 

Analyserna baserades på resultaten från M1 och M2. De bestod av frekvens och andelsberäkning 
av hur många som uppgav de hade svårt att ta ställning till påståenden, hur många som lämnade 
skriftliga kommentarer (frågorna 2,3,5 och 6 ovan) samt andelen som uppgav att de upplevde 
innehållet i enkäten som relevant (fråga 4 ovan). En sammanställning av alla skriftliga 
kommentarer gjordes också men presenteras inte av konfidentialitetskäl. Hänsyn är dock tagen 
till innehållet i sammanvägningen av resultatet och de slutsatser som är dragna. 

Reliabilitet/Mätsäkerhet 
Metoden Testretest reliabilitet användes för att testa om det vid två upprepade mätningar 
(M1test och M1retest) uppstod likartade svarsmönster. För att avgöra skillnader och likheter i 
svarsmönster i M1test och M1retest användes korstabeller och okulär besiktning av dessa (se 
exempel på en korstabell i tabell 4). Svarsmönster vid M1test jämfördes med svarsmönster vid 
M1retest. Utgångspunkten för att bedöma reliabilitet var att andelen som angav exempelvis 
skalsteg 3 vid första mättillfället angav samma skalsteg även vid andra mättillfället, alternativt 
inte förflyttat sig längre än ett skalsteg uppåt eller nedåt. 

Tabell 4. Korstabell som jämför svarsmönster mellan M1test och M1retest. DT står för deltagares svar vid M1test 
och DR för svar vid M1retest. P1 avser påstående 1. Siffrorna 1-5 utgör skalstegen. Saknas det ett alternativ betyder 
det ingen deltagare använt detta skalsteg. 

 
DR_P1_Jag_får_stödet 

Total 1 3 4 5 
DT_P1_Jag_får_st
ödet 

1 Antal 1 0 0 0 1 
% inom 
DT_P1_Jag_får_stödet 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

3 Antal 0 0 1 0 1 
% inom 
DT_P1_Jag_får_stödet 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

4 Antal 0 1 18 8 27 
% inom 
DT_P1_Jag_får_stödet 

0,0% 3,7% 66,7% 29,6% 100,0% 

5 Antal 0 0 15 47 62 
% inom 
DT_P1_Jag_får_stödet 

0,0% 0,0% 24,2% 75,8% 100,0% 

Total Count 1 1 34 55 91 
% within 
DT_P1_Jag_får_stödet 

1,1% 1,1% 37,4% 60,4% 100,0% 

 

Korrelationskoefficienten (r) kan användas för att uttrycka styrka i ett samband mellan 
svarsmönster från samma individer som genomfört ett test vid två olika tillfällen (Mabon, 2014). 
Koefficienten är ett mått mellan 0-1 där värden över 0,7 anses spegla acceptabel reliabilitet. Den 
har använts i föreliggande studie för att komplettera den okulära besiktningen av svarsmönster. 
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Sambandet har för deltagare beräknats mellan medelvärdet att påståendena 1-8, respektive 10-
11, i M1test och M2retest. För personal, förbundschef, styrelse och parternas chefsgrupp har 
samma medelvärdes- och sambandsberäkning gjorts på basis av de påståenden som ingick i deras 
respektive enkäter. Storleken på korrelationskoefficienten kan kompletteras med signifikansnivå 
som i detta fall speglar sannolikheten för att r-värdet uppstått till följd av slumpen. 
Signifikansnivåer skall inte ensamt användas för att avgöra acceptabel reliabilitet utan skall 
ställas i relation till styrkan i korrelationskoefficienten. Då signifikansvärdet är beroende av 
storleken på undersökningsgruppen kan ett så kallat signifikant resultat uppnås även vid låga 
koefficientvärden (< 0,7) om undersökningsgruppen är stor. I föreliggande fall är 
undersökningsgrupperna (n) relativt små (n=11-91) vilket innebär att för att signifikans skall 
uppnås krävs relativt höga värden på korrelationskoefficienten. Linjär regressionsanalys har 
använts för att beräkna korrelationskoefficient och fastställa signifikansnivå. 

Förmåga att fånga förändring 
Okulär besiktning av skevhet (skewness) och toppighet/utbredning (kurtosis) gjordes av 
resultaten i M1, M2 och M3 via histogram, samt genom numeriska värden avseende dessa. Det 
finns tröskelvärden som indikerar grad av skevhet och toppighet/utbredning. Vid användning av 
SPSS som programvara så anger kurtosis-värden som överstiger +- 3 att svarsmönstret skiljer sig 
stort från normalfördelningen när det gäller toppighet/utbredning 7F8. Vid skevhet (skewness) är 
motsvarande tröskelvärden +−1 (skiljer sig stort från normalfördelningen) (Hair, Anderson, 
Tatham, & Black, 1998). Om skewness-värdet befinner sig inom spannet+−1 och +−½ är det en 
mer moderat skillnad8F9. 

Resultat 
Validitet/Begriplighet och relevans 
Validiteten hos ett instrument avser om frågor och påståenden speglar vad som är tänkt att mätas 
och förutsätter att man definierat och beskrivit det begrepp som skall fångas. Innehållet i 
respektive enkät bör uppfattas som tillräckligt omfattande och frågorna/påståendena upplevas 
begripliga och relevanta av de personer och grupper som tillfrågas. 

Tre samordningsförbund (Asplund et al., 2015) arbetade fram de ursprungliga 137 indikatorerna 
från vilka kärnindikatorerna senare valdes ut. Samordningsförbunden utgick inledningsvis från 
en huvudsakligen empirisk grund och begreppsbeskrivning och definiering har därefter skett 
stegvis. Målsättningen i det inledande skedet var att nå en för samordningsförbunden gemensam 
uppföljnings- och utvärderingsmodell (Asplund, Johansson, & Wells, 2015) i syfte att identifiera 
tecken på framgångsrik finansiell samordning (Wells, 2015), och i efterföljande arbete (Larsson 
Tholén & Wells, 2015) uttrycktes detta i termer av kvalitet i lokala samverkansprocesser samt 
kvalitet i samordningsförbundens verksamhet (Larsson Tholén & Danermark, 2016). Det 
fortsatta arbetet i framtagandet av kärnindikatorerna (som noggrant beskrivits och definierats, 
se bilaga 6) (Danermark & Danermark, 2014), och dess mätpunkter (Larsson Tholén & Wells, 
2015) som hade utgångspunkten att erhålla en bred förankring liksom bred representation av 
kompetens och olika perspektiv9F

10. Detta för att nå hög grad av relevans samt få en bred och 
omfattande spegling av verksamheten i samordningsförbunden. Vid formuleringen av 
mätpunkter var utgångspunkterna att utarbeta ett instrument som var enkelt, begripligt, 
användbart och upplevdes ha användarvärde (Larsson Tholén & Wells, 2015). Vid det internat 

                                                
8 Källa: http://imaging.mrc-cbu.cam.ac.uk/statswiki/FAQ/Simon 
9 Källa: http://brownmath.com/stat/shape.htm#SkewnessInterpret 
10 Representanter från brukare/brukarorganisationer, samordningsförbunden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner, 
landsting/regioner, politiken och forskning har varit med under alla delar av arbetsprocessen. För att ta tillvara synpunkter har 
konferenser, seminarier, work-shops samt internat, arbetsmöten och en webbenkätundersökning genomförts. 

http://imaging.mrc-cbu.cam.ac.uk/statswiki/FAQ/Simon
http://brownmath.com/stat/shape.htm#SkewnessInterpret
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som genomfördes i november 2015 beslutade medverkande parter att formulera påståenden, 
istället för frågor, samt att använda en skala från 1-5 avseende grad av instämmande kring 
påståendena (Larsson Tholén & Wells, 2015). Utgångspunkten vid formulering av påståenden 
var att de skulle spegla kärnindikatorn men vara få, konkreta, och tydliga, och ett vardagligt 
språkbruk skulle användas (Larsson Tholén & Wells, 2015). För att alla parter oavsett 
verksamhet skulle kunna ta ställning till dem, liksom deltagare med olika bakgrund och behov, 
formulerades generella övergripande påståenden istället för verksamhets- eller individspecifika 
påståenden (Larsson Tholén & Wells, 2015). Arbetsprocessen som föregick pilotundersökningen 
var således upplagd på ett sätt som säkerställde hög grad av validitet inom ramen för det arbete 
som startats av tre samordningsförbund. Underlaget (137 indikatorer) var dock framtaget med 
ett begränsat perspektiv (3 samordningsförbund) i förhållande till det totala antalet (80) 
samordningsförbund. Detta kan ha påverkat validiteten i enkäterna men skall ses i ljuset av att 
Indikatorprojektet till sin karaktär var ett gräsrotsprojekt. 

I pilotstudiens M1 och M2 kompletterades ovanstående process med frågorna avseende 
begriplighet och relevans. Resultaten från de båda mätningarna presenteras som helhet i bilaga 
7 och ett sammanfattat resultat återfinns i tabell 5. Resultatet från M1 visar att deltagarna 
upplevde enkätinnehållet som huvudsakligen begripligt och relevant. Övriga grupper, och 
framförallt förbundscheferna, uppgav en lägre upplevelse av både begriplighet och relevans. I 
kommentarerna framgick att definitioner av begrepp som användes i enkäterna riktade till de 
grupperna personal, förbundschef, styrelse och parternas chefsgrupp efterfrågades. 

Tabell 5. Sammanfattande resultat från M1 och M2 avseende begriplighet och relevans. 
 Var det något påstående eller fråga Du hade svårt att ta ställning till? 

Andel (%)som svarat nej (Övergripande) 
Andel (%) som svarat ja (Per påstående) 

Upplever Du att påståendena speglar de 
viktigaste/relevanta aspekter i den 
samordningsförbund-finansierade 

verksamheten? 
Andel (%) som svarat ja 

 Övergripande Övergripande Per påstående Per påstående   
 M1 M2 M1 M2 M1 M2 
Deltagare 72 75 1-8 2–5   
Personal 49 68 2–16 4–10 67 95 
Förbundschef 40 68 15-45 9-23 35 77 
Styrelse 56 89 13-19 3–7 73 96 
Parternas 
chefsgrupp 

55 93 8–10 0-1 59 95 

 

Vid diskussion med styrgrupp, referensgrupp och förbundschefer framgick att förbundschefer 
upplevde det komplext att ta ställning till påståendena då det bedömdes svårt att göra en form 
av medelvärdesskattning av en mycket olikartad verksamhet. Några förbundschefer menade 
också att formuleringen i frågan Upplever Du att påståendena speglar de viktigaste aspekterna i 
den samordningsförbund-finansierade verksamheten? omöjligt kunde ge annat än en låg 
skattning av relevans då fyra påståenden var för få för att fånga de viktigaste aspekterna. Baserat 
på detta infördes i M2 ingresser och frågan Upplever Du att påståendena speglar de viktigaste 
aspekterna i den samordningsförbund-finansierade verksamheten? ändrades till Upplever Du att 
påståendena speglar relevanta aspekter i den samordningsförbund-finansierade verksamheten? I 
M2 ökade i samtliga fem grupper andelen som sade sig uppleva enkätinnehållet relevant och 
begripligt. Vid en sammanvägning av ovanstående resultat samt de kommentarer som givits visar 
resultaten att alla grupper upplevde enkätinnehållet som huvudsakligen begripligt och relevant. 
Sammantaget betyder det att enkäterna bedöms fånga bedömningar av samordningsförbundens 
insatskvalitet. 
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Reliabilitet/Mätsäkerhet 
Med utgångspunkt att svaren i Mät1test och Mät1retest skall vara inom samma skalsteg eller 
maximalt ett skalsteg högre eller lägre går det att konstatera att överensstämmelsen i 
svarsmönster var rimligt överensstämmande i alla grupper Svarsmönstret finns redovisade per 
påstående i korstabeller för respektive undersökningsgrupp deltagare, personal, förbundschefer, 
styrelse, och parternas chefsgrupp i bilaga 8. Denna överensstämmelse speglas av att 
korrelationskoefficienten översteg 0,7 i alla grupperna (se tabell 6). 

Tabell 6. Korrelationskoefficienten avseende beräknade medelvärden av påståenden mellan M1test och M1retest 
 Deltagare 

(n=87) 
Deltagare 
(n=36) 

Personal 
(n=36) 

Förbundschef 
(n=10)  

Styrelse 
(n=23) 

Parternas 
chefsgrupp 
(n=40) 

Medelvärde av P1-P8 P10-P11 P1-P10 P1-P4 P1-P3 P1-P2 
Korrelationskoefficient10F

11 
M1test-M1retest 

0,798*** 0,899*** 0,857*** 0,905*** 0,874*** 0,866*** 

***Signifikansnivå <0,01 

Förmåga att fånga förändring 
Utvecklingen mellan mätningarna M1, M2, M3A och M3B avseende värden på skevhet 
(skewness) och utbredning/toppighet (kurtosis) från respektive enkät visar en tydlig trend mot 
ett mer normalfördelat svarsmönster (se bilaga 9). Detta gäller alla grupperna deltagare, 
personal, förbundschef, styrelse och parternas chefsgrupp. Histogrammen, som för M3B, M3A 
samt M1 och M2, presenteras i bilagorna 10, 11 respektive 12, visar samma utveckling. 
Sammantaget kan konstateras att enkätalternativet M3B jämfört med de övriga 
enkätalternativen (M1, M2, M3A) resulterat i det svarsmönster som ligger närmast 
normalfördelning. Detta gäller alla grupperna deltagare, personal, förbundschef, styrelse och 
parternas chefsgrupp. I deltagarenkäten M3B uppvisar dock påståendena 1-4 samt 8 en högre 
grad av skevhet jämfört med övriga påståenden, och påstående 4 framstår närmast som 
dikotomt. Påstående 1 i personalenkäten visare också det en högre grad av skevhet. 
Enkätalternativ M3B är därmed i jämförelse med övriga alternativ den uppsättning frågor som 
hade störst förmåga att fånga förändring och dessa frågor kommer med några få förändringar 
att användas i det slutliga instrumentet. För att öka möjligheten att nå mindre skevhet kommer 
fråga 1 i deltagarenkäten att omformuleras från Får du stödet på ett sätt som är till nytta för dig? 
till Får du stödet på ett sätt som är till stor nytta för dig? Detta baserat på M3A där 
genomförandet av omformuleringen har resulterat i mindre grad av skevhet och 
toppighet/utbredning. Frågorna 2 och 3 i samma enkät kvarstår i sin formulering då en 
omformulering enligt 3A skulle innebära att skalbenämningen ofta införs i frågorna. Samma 
resonemang gäller också fråga 1 i personalenkäten som kvarstår i sin formulering (M3B). Fråga 
4 i deltagarenkäten kommer att besvaras med en dikotom skala (ja/nej). 

Diskussion, slutsatser 
Pilotundersökningen syftade till att pröva och utveckla enkäternas användbarhet i form av 
validitet, reliabilitet och förmåga att fånga variation vilket gjordes i relation till frågeställningarna: 

I vilken grad upplevs påståendena/frågorna begripliga och relevanta för besvarande målgrupper. 

Finns det en rimlig mätsäkerhet över tid? 

I vilken utsträckning kan enkäterna bedömas ha förmåga att fånga förändring 

När det gäller validitet framstår denna som god med hänsyn taget både till den process som 
föregått pilotundersökningen samt resultaten avseende begriplighet och relevans. 

                                                
11 One-tailed Pearson korrelation 



21 
 

Arbetsprocessen har varit upplagd på ett sätt som säkerställt hög grad av begriplighet och 
relevans inom ramen för det arbete som startades av tre samordningsförbund. Den 
sammanvägning av resultaten samt de kommentarer som givits i M1 och M2 visade att alla 
grupper upplevde enkätinnehållet som huvudsakligen begripligt, relevant och tillräckligt 
omfattande. Enkäterna bedöms därmed att fånga bedömningar av samordningsförbundens 
insatskvalitet.  

Reliabilitetstestning av ett instrument fastställer till vilken grad data som insamlats är 
reproducerbart. Det går dock inte att uttala sig i vilken utsträckning minneseffekt gett effekter i 
form av en överskattad reliabilitet, eller i vad mån enkäterna fångar upplevelser och inte andra 
aspekter. I föreliggande fall genomfördes M1test och M1retest inom en 14-dagarsperiod vilket 
bedömdes som ett spann som begränsade risk för minneseffekter och förändringar som kan 
uppstå över tid. Det går heller inte att uttala sig i vilken utsträckning mätsäkerheten gäller andra 
variabler än tid, exempelvis kön och ålder. Önskvärt är att upprepade mätningar sker under 
likartade former vid alla mätomgångar vilket skedde. Baserat på de förutsättningar under vilken 
M1test och M1restest genomfördes bedöms skalorna i enkäterna (5 st.) vara rimligt mätsäkra 
över två mättillfällen.  

När det gäller förmåga att fånga förändring resulterade M3B, jämfört med de övriga 
enkätalternativen, i det svarsmönster som låg närmast normalfördelning och bedöms, med 
nedanstående ändringar inkluderat, ha rimligt god förmåga att fånga förändring. 

Fråga 1 i deltagarenkäten att omformuleras från Får du stödet på ett sätt som 
är till nytta för dig? till Får du stödet på ett sätt som är till stor nytta för dig? 

Fråga 4 i deltagarenkäten kommer att besvaras med en dikotom skala (ja/nej). 

Notera dock att förändringarna inte är prövade och liksom det faktum att det kvarstår skevhet 
i frågorna 1 och 3 i deltagarenkäten samt fråga 1 i personalenkäten. 

Målsättningen med pilotstudien var att nå ett användbart instrument som möjliggör bedömning 
av kvalitet avseende samordningsförbundens verksamhet vilket bedöms vara uppnått i rimlig grad. 
De slutliga innehållet i instrumentet fastställs därmed enligt nedan. 

Instrumentinnehåll 
Innehållet består av ingress samt frågor och olika typer av svarsskalor. Två av dem innehåller 6 
skalsteg medan en är av dikotom karaktär (ja/nej). Vilken typ av svarsskala (I, II och III) som 
hör till respektive fråga anges i parentes efter frågan. 

De svarsskalor som gäller återfinns i tabell 7. 

Tabell 7. Svarsskalor. 
I II III 
Aldrig (1) Inte alls (1) Ja 
Sällan (2) Till liten del (2) Nej 
Ibland (3) Delvis (3)  
Ofta (4) Till stor del (4) 
För det mesta (5) Till mycket stor del (5) 
Alltid (6) Helt och hållet (6) 

 

Deltagare 
Ingress 
Vi vill veta hur Du upplever att det stöd Du får i verksamheten fungerar. Kryssa i den ruta som bäst 
beskriver i vilken utsträckning Du instämmer med varje fråga. 
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Frågorna handlar om i vilken utsträckning Du upplever att: 

• Det stöd som erbjuds är organiserat runt Dina behov 
• Du har inflytande och får den tid Du behöver på dig 
• Det finns någon som håller samman Dina olika myndighetskontakter 
• Du känner att det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning för 

Din del 
• Det finns en planering/tjänster som tar vid när Du slutar i verksamheten 

Frågor 

Får du stödet på ett sätt som är till stor nytta för dig? (I) 

Är du med och bestämmer vilket stöd du skall få? (I) 

Får stödet ta den ta den tid du behöver? (I) 

Har du en person eller ett team som du kan vända dig till med dina olika frågor och behov? (III) 

Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation? (II) 

Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? (II) 

Tar personalen tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter? (II) 

Har ni påbörjat en planering för vad som skall hända efter att nuvarande stöd har upphört? (III) Om 
ja, gå vidare till frågorna nedan. 

Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphör? (II) 

Kommer det som är planerat att påbörjas inom rimlig tid? (II) 

Personal 
Ingress 
Vi vill veta hur du upplever din arbetssituation i inom det projekt, den insats eller den plattform du 
arbetar. Kryssa i den ruta som bäst beskriver din uppfattning i varje fråga. 

För att underlätta för dig att ta ställning till frågorna finns nedan definierat en del av de begrepp som 
nämns i enkäten. 

Med andra myndigheter avses exempelvis Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan, kommunen, och landstinget/regionen. Andra aktörer kan 

vara arbetsgivare, föreningar, samfund m fl. Ett systematiskt arbetssätt är 
metodiskt, och en rutin anger ett i förväg bestämt arbetssätt som konkret 
anger hur man bör agera i olika situationer. Med struktur avses en synlig 

uppbyggnad, exempelvis en organisationsstruktur, och relationer avser här 
kopplingar mellan personer eller befattningar. 

Frågor 
Får stödet som ni ger ta den tid som behövs? (I) 

Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphör? (I) 
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Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig? (I) 

Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra? (I) 

Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara? (II) 

Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna? 
(II) 

Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade 
aktörer? (II) 

Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och möjligheter av alla i den 
samordnade insatsen? (II) 

Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen bra tillsammans? (II) 

Förbundschefer 
Ingress 
Vi vill veta hur du upplever arbetssituationen i ditt samordningsförbund. Kryssa i den ruta som 
bäst beskriver din uppfattning i varje fråga  

För att underlätta för dig att ta ställning till frågorna finns nedan definierat begrepp som 
nämns i enkäten 
 

Ett systematiskt arbetssätt är metodiskt, och en rutin anger ett i förväg 
bestämt arbetssätt som konkret anger hur man bör agera i olika situationer. 

Frågor 
Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara? (II) 

Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisationer systematiskt tillvara? (II) 

Har ni rutiner för att samarbeta med näringsliv/civilsamhälle/ideella organisationer arbetet när 
det gäller insatser för deltagarna? (II) 

Styrelse 
Ingress 
Vi vill veta hur du upplever arbetssituationen i styrelsen i ditt samordningsförbund. Kryssa i den 
ruta som bäst beskriver din uppfattning i varje fråga. 

För att underlätta för dig att ta ställning till påståendena finns nedan definierat en del av de 
begrepp som nämns i enkäten 
 

Med struktur avses en synlig uppbyggnad, exempelvis en 
organisationsstruktur, och strategi avser en övergripande medveten process 
med syfte att utveckla verksamheten på bästa sätt. Inblandande aktörer kan 
vara någon av parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen, 

och landstinget/regionen eller arbetsgivare, föreningar, samfund m fl. 
Relationer betyder här kopplingar mellan personer eller befattningar. 
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Frågor 
Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade 
aktörer? (II) 

Har ni en strategi för hur vi arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade 
rehabiliteringsinsatserna? (II) 

Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade 
rehabiliteringsinsatserna? (II) 

Parternas chefsgrupp 
Ingress 
Vi vill veta hur du upplever arbetssituationen i parternas chefsgrupp i ditt samordningsförbund. 
Kryssa i den ruta som bäst beskriver din uppfattning i varje fråga. 

För att underlätta för Dig att ta ställning till frågorna finns nedan definierat en del av de 
begrepp som nämns i enkäten 
 

Med struktur avses en synlig uppbyggnad, exempelvis en 
organisationsstruktur och relationer avser kopplingar mellan personer eller 

befattningar. Inblandande aktörer kan vara någon av parterna 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen, och 

landstinget/regionen eller arbetsgivare, föreningar, samfund m fl. 

Frågor 
Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade 
aktörer? (II) 

Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats? (II) 
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Bilaga 1 - Deltagande samordningsförbund 
M1 och M2 
Finsam Falun 

Centrala Östergötland 

Västra Östergötland 

Östra Östergötland 

Huddinge/Botkyrka/Salem 

Södertälje 

Samspelet 

Trollhättan/Lilla Edet/Grästorp 

Skellefteå/Norsjö 

Norra Västmanland 

Östra Södertörn 

Kalmar 

M3 
Finsam Falun 

Centrala Östergötland 

Västra Östergötland 

Östra Östergötland 

Huddinge/Botkyrka/Salem 

Södertälje 

Samspelet 

Trollhättan/Lilla Edet/Grästorp 

Skellefteå/Norsjö 

Östra Södertörn 

Kalmar 

Sydnärke 

Karlskoga/Degerfors 

Östra Värmland 

Delta/Hisingen 
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Bilaga 2 – Enkäter M1 
Deltagare 

 
PILOTUNDERSÖKNING – ”HUR VET VI ATT DET BLIR BÄTTRE?” 

Utveckling av enkäter för att följa upp samordningsförbundens verksamhet 

Samordningsförbunden vill utveckla och följa upp sin verksamhet. 

Samordningsförbunden har gett Örebro universitet, Institutionen för hälsa och medicin, i uppdrag att ta 
fram underlag för att följa upp deras verksamhet. 

För att göra detta har två enkäter tagits fram. En med frågor till deltagare, och en med frågor till personal 
och chefer som arbetar i samordningsförbunden.  

För att få en uppfattning om enkäterna fungerar på ett säkert och enkelt sätt behöver de testas i en så 
kallad pilotundersökning. Örebro universitet genomför pilotundersökningen tillsammans med 12 
samordningsförbund. Du har som deltagare i en aktivitet hos Samordningsförbundet blivit tillfrågad att 
delta i pilotundersökningen. 

Det här frågeformuläret består av elva (11) påståenden/frågor som på olika sätt handlar om hur Du 
uppfattar att det stöd du får fungerar för Din del. 

Försök att svara på alla frågorna på ett så öppet och ärligt sätt som möjligt. 

Svaren kommer av Örebro universitet att behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas av 
universitetet så att ingen enskild person kan identifieras. Att svara på frågorna är helt frivilligt och Du 
kan när som helst avbryta Din medverkan. Ditt samordningsförbund informerar Dig om hur de behandlar 
Ditt svar. 

Har Du frågor om denna pilotstudie kan Du vända dig till Susanna Larsson Tholén, Örebro universitet. 

Tack för Din medverkan! 

 

Professor Berth Danermark   Fil. Dr. Susanna Larsson Tholén 

berth.danermark@oru.se  susanna.larsson-tholen@oru.se 

019-30 30 41   019-30 14 36 

Örebro universitet  Örebro universitet 

  

Enkät deltagare Kodnr: 
Insatsens namn: 

mailto:berth.danermark@oru.se
mailto:susanna.larsson-tholen@oru.se
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Vi vill veta hur Du upplever att det stöd Du får i verksamheten fungerar. 
Kryssa i den ruta som bäst beskriver i vilken utsträckning Du instämmer 
med varje påstående/fråga. 

Påståendena handlar om i vilken utsträckning Du upplever att: 

• Det stöd som erbjuds är organiserat runt Dina behov 
• Du har inflytande och får den tid Du behöver på dig 
• Det finns någon som håller samman Dina olika myndighetskontakter 
• Du känner att det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning för Din del 
• Det finns en planering/tjänster som tar vid när Du slutar i verksamheten 

  Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte så 
bra 

Varken 
ja eller 
nej 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
helt 

1.  Jag får stödet på ett sätt som är till nytta för 
mig 1  2  3  4  5  

2.  Jag är med och bestämmer vilket stöd som jag 
ska få 1  2  3  4  5  

3.  Stödet jag får, får ta den tid som jag behöver 
1  2  3  4  5  

4.  Jag har en person eller ett team som jag kan 
vända mig till med mina olika frågor och 
behov 

1  2  3  4  5  

5.  Jag har utvecklat sätt att hantera min situation 
1  2  3  4  5  

6.  Det stöd jag har fått har hjälpt mig att utveckla 
sätt att hantera min situation 1  2  3  4  5  

7.  Jag känner mig mer redo att kunna arbeta eller 
studera 1  2  3  4  5  

8.  Personalen tar tillvara mina erfarenheter, 
kunskaper och synpunkter för att göra 
verksamheten bättre 

1  2  3  4  5  

9.  Har ni påbörjat en planering för vad som skall 
hända efter att nuvarande stöd har upphört?  

Ja  Nej  
 Om ja, gå vidare till 10 och 11 nedan. 

 

 

 

 

 

     

10   Det finns en tillräcklig planering för vad som 
ska hända efter att detta stöd upphör 1  2  3  4  5  

11   Det som tar vid är planerat att påbörjas inom 
rimlig tid 1  2  3  4  5  

 
Vad tyckte Du om enkäten? 

12   Var det något påstående eller fråga Du hade svårt att ta ställning till? 
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Ja Nej  
 

 

13   Om Ja, vänligen ange vilket/vilka av påståendena/fråga 1-11 genom att kryssa i en eller flera av rutorna 
Förklara gärna på vilket sätt Du tyckte det var svårt att ta ställning till påståendet/påståendena/frågan 

1 _________________________________________________
_____________________________________________________ 
2 _________________________________________________
_____________________________________________________ 
3 _________________________________________________
_____________________________________________________ 
4 _________________________________________________
_____________________________________________________ 
5 _________________________________________________
_____________________________________________________ 
6 _________________________________________________
_____________________________________________________ 
7 _________________________________________________
_____________________________________________________ 
8 _________________________________________________
_____________________________________________________ 
9 _________________________________________________
_____________________________________________________ 
10 _________________________________________________
_____________________________________________________ 
11 _________________________________________________
_____________________________________________________ 
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14. Var det något Du saknade?/Finns det något Du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Om Dig 

15.  Ditt födelseår  
16.  Kön 

1 Kvinna 
2 Man 

3 Vill inte svara/Inget svarsalternativ passar 
 

17.  Har du avslutat någon av 
följande utbildningar? 1 Saknas/okänd 

2 Grundskola kortare än 9 år 

3 Grundskola 9 år 

4 Grundsärskola 9 år 

5 Gymnasium 

6 Gymnasiesärskola 

7 Folkhögskola 

8 Högskola/Universitet 

9 Annan eftergymnasial utbildning 

10 Inget av ovanstående 
 

18.  Hur länge har Du deltagit i 
verksamheten? 10-3 månader 

24-6 månader 

37-9 månader  

410-12 månader 

5 Mer än ett (1) år 
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Personal 

 

PILOTUNDERSÖKNING – ”HUR VET VI ATT DET BLIR BÄTTRE?” 

Utveckling av enkäter för att följa upp samordningsförbundens verksamhet 

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), ett antal Samordningsförbund, 
partsrepresentanter, brukarorganisationer, representanter från Nationella rådets arbetsgrupp och Örebro 
universitet under hösten 2014 tagit fram påståenden som skall användas för att i enkätform samla in 
synpunkter från deltagare, personal, förbundschefer, styrelser och parter. 

För att få en uppfattning om enkäterna/påståendena fungerar på ett säkert sätt skall de testas i en 
pilotundersökning. Örebro universitet genomför pilotundersökningen tillsammans med NNS och er 12 
samordningsförbund. Sammanlagt testas fem enkäter; till deltagare, personal, förbundschefer, styrelse 
och parter. 

Denna enkät riktar sig till Er som arbetar inom insatser finansierade av Samordningsförbundet och består 
av tio (10) påståenden som på olika sätt handlar om hur Du upplever arbetssituationen i Ditt 
Samordningsförbund. 

Att svara på frågorna är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Har Du frågor om denna pilotstudie kan Du vända dig till Susanna Larsson Tholén, Örebro universitet. 

Tack för Din medverkan! 

 

Professor Berth Danermark   Fil. Dr. Susanna Larsson Tholén 

berth.danermark@oru.se  susanna.larsson-tholen@oru.se 

019-30 30 41   019-30 14 36 

Örebro universitet  Örebro universitet 

  

Enkät personal Kodnr: Klicka här för att ange text. 

mailto:berth.danermark@oru.se
mailto:susanna.larsson-tholen@oru.se
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Vi vill veta hur Du upplever din arbetssituation i det projekt, den insats eller 
den plattform Du arbetar inom. 
Kryssa i den ruta som bäst beskriver i vilken utsträckning Du instämmer 
med varje påstående. 

  Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte så 
bra 

Varken 
ja eller 
nej 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
helt 

1.  Stödet vi ger får ta den tid som deltagaren 
behöver 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

2.  Det finns en tillräcklig planering för vad som 
ska hända efter att detta stöd upphör 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

3.  Jag upplever att de jag samverkar med hos 
andra myndigheter lyssnar på mig 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

4.  Jag upplever att de jag samverkar med hos 
andra myndigheter vet vad jag kan tillföra 
 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

5.  Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas 
systematiskt tillvara från enskilda deltagare 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

6.  Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas 
systematiskt tillvara från grupper av deltagare 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

7.  Vi har rutiner för att samarbeta med andra 
aktörer i arbetet när det gäller insatser för 
deltagarna 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

8.  Vi har strukturer för att initiera, upprätthålla 
och underhålla relationer mellan inblandade 
aktörer 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

9.  Det synsätt vi har angående människors 
resurser och möjligheter omfattas av alla i den 
samordnade insatsen 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

10.  De olika arbetssätt vi har i den samordnade 
insatsen fungerar bra tillsammans 

 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  
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Vad tyckte Du om enkäten? 

11.  Var det något påstående Du hade svårt att ta ställning till? 

Ja☐ Nej☐ 

 

12.  Om Ja, vänligen ange vilket/vilka av påståendena 1-10 genom att kryssa i en eller flera av rutorna 
Förklara gärna på vilket sätt Du tyckte det var svårt att ta ställning till påståendet/påståendena 

1☐  Klicka här för att ange text. 

2☐  Klicka här för att ange text. 

3☐  Klicka här för att ange text. 

4☐  Klicka här för att ange text. 

5☐  Klicka här för att ange text. 

6☐  Klicka här för att ange text. 

7☐  Klicka här för att ange text. 

8☐  Klicka här för att ange text. 

9☐  Klicka här för att ange text. 

10☐  Klicka här för att ange text. 
 

13.  Upplever Du att de tio (10) påståendena speglar de viktigaste aspekterna i den samordningsförbund-
finansierade verksamheten? 

Ja☐ Nej☐ 
 

14.  Om Nej, vänligen ange vilka kompletteringar Du vill se 
Klicka här för att ange text. 
 

15.  Finns det något annat Du vill tillägga? 
Klicka här för att ange text. 
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Förbundschefer 
 

 

PILOTUNDERSÖKNING – ”HUR VET VI ATT DET BLIR BÄTTRE?” 

Utveckling av enkäter för att följa upp samordningsförbundens verksamhet 

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), ett antal Samordningsförbund, 
partsrepresentanter, brukarorganisationer, representanter från Nationella rådets arbetsgrupp och Örebro 
universitet har under hösten 2014 tagit fram påståenden som skall användas för att i enkätform samla in 
synpunkter från deltagare, personal, förbundschefer, styrelser och parternas chefsgrupper. 

För att få en uppfattning om enkäterna/påståendena fungerar på ett säkert och enkelt sätt skall de testas 
i en pilotundersökning. Örebro universitet genomför pilotundersökningen tillsammans med NNS och er 
12 samordningsförbund. Sammanlagt testas fem enkäter; till deltagare, personal, förbundschefer, 
styrelse och parternas chefsgrupper. 

Denna enkät riktar sig till Er förbundschefer på Samordningsförbunden och består av fyra (4) påståenden 
som på olika sätt handlar om hur Du upplever arbetssituationen i Ditt Samordningsförbund. 

Att svara på frågorna är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Har Du frågor om denna pilotstudie kan Du vända Dig till Susanna Larsson Tholén, Örebro universitet. 

Tack för Din medverkan! 

 

Professor Berth Danermark   Fil. Dr. Susanna Larsson Tholén 

berth.danermark@oru.se  susanna.larsson-tholen@oru.se 

019-30 30 41   019-30 14 36 

Örebro universitet  Örebro universitet 

  

Enkät förbundschefer Kodnr: Klicka här för att ange text. 

mailto:berth.danermark@oru.se
mailto:susanna.larsson-tholen@oru.se
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Vi vill veta hur Du upplever arbetssituationen i Ditt samordningsförbund. 
Kryssa i den ruta som bäst beskriver i vilken utsträckning Du instämmer 
med varje påstående. 

  Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte så 
bra 

Varken 
ja eller 
nej 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
helt 

1.  Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas 
systematiskt tillvara från enskilda deltagare 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

2.  Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas 
systematiskt tillvara från grupper av deltagare 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

3.  Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas 
systematiskt tillvara från brukarorganisationer 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

4.  Vi har rutiner för att samarbeta med andra 
aktörer i arbetet när det gäller insatser för 
deltagarna 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

 
Vad tyckte Du om enkäten? 

5.  Var det något påstående Du hade svårt att ta ställning till? 

Ja☐ Nej☐  
 

6.  Om Ja, vänligen ange vilket/vilka av påståendena 1-4 genom att kryssa i en eller flera av rutorna 
Förklara gärna på vilket sätt Du tyckte det var svårt att ta ställning till påståendet/påståendena 

1☐ Klicka här för att ange text. 

2☐ Klicka här för att ange text. 

3☐ Klicka här för att ange text. 

4☐ Klicka här för att ange text. 
 

7.  Upplever Du att de fyra (4) påståendena speglar de viktigaste aspekterna i den samordningsförbund-
finansierade verksamheten? 

Ja☐ Nej ☐ 
 

8.  Om Nej, vänligen ange vilka kompletteringar Du vill se 
Klicka här för att ange text. 
 

9.  Finns det något annat Du vill tillägga? 

Klicka här för att ange text. 
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Styrelse 

 

PILOTUNDERSÖKNING – ”HUR VET VI ATT DET BLIR BÄTTRE?” 

Utveckling av enkäter för att följa upp samordningsförbundens verksamhet 

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), ett antal Samordningsförbund, 
partsrepresentanter, brukarorganisationer, representanter från Nationella rådets arbetsgrupp och Örebro 
universitet under hösten 2014 tagit fram påståenden som skall användas för att i enkätform samla in 
synpunkter från deltagare, personal, förbundschefer, styrelser och parter. 

För att få en uppfattning om enkäterna/påståendena fungerar på ett säkert sätt skall de testas i en 
pilotundersökning. Örebro universitet genomför pilotundersökningen tillsammans med NNS och 12 
samordningsförbund. Sammanlagt testas fem enkäter; till deltagare, personal, förbundschefer, styrelser 
och parter. 

Denna enkät riktar sig till Er i styrelserna i Samordningsförbunden och består av tre (3) påståenden som 
handlar om hur Du upplever arbetssituationen i styrelsen i Ditt Samordningsförbund. 

Att svara på frågorna är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Har Du frågor om denna pilotstudie kan Du vända dig till Susanna Larsson Tholén, Örebro universitet. 

Tack för Din medverkan! 

 

Professor Berth Danermark   Fil. Dr. Susanna Larsson Tholén 

berth.danermark@oru.se  susanna.larsson-tholen@oru.se 

019-30 30 41   019-30 14 36 

Örebro universitet  Örebro universitet 

  

Enkät styrelser Kodnr: Klicka här för att ange text. 

mailto:berth.danermark@oru.se
mailto:susanna.larsson-tholen@oru.se
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Vi vill veta hur Du upplever arbetssituationen i styrelsen i Ditt 
samordningsförbund. 
Kryssa i den ruta som bäst beskriver i vilken utsträckning Du instämmer 
med varje påstående. 

  Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte så 
bra 

Varken 
ja eller 
nej 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
helt 

1.  Vi har strukturer för att initiera, upprätthålla 
och underhålla relationer mellan inblandade 
aktörer 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

2.  Vi har en strategi för hur vi arbetar med 
uppföljning och utvärdering av de 
samordnade rehabiliteringsinsatserna 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

3.  Uppföljning och utvärdering används som 
underlag för att utveckla de samordnade 
rehabiliteringsinsatserna 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

 
Vad tyckte Du om enkäten? 

4.  Var det något påstående Du hade svårt att ta ställning till? 

Ja☐ Nej☐ 
 

5.  Om Ja, vänligen ange vilket/vilka av påståendena 1-3 genom att kryssa i en eller flera av rutorna 
Förklara gärna på vilket sätt Du tyckte det var svårt att ta ställning till påståendet/påståendena 

1☐  Klicka här för att ange text. 

2☐  Klicka här för att ange text. 

3☐  Klicka här för att ange text. 
6.  Upplever Du att de tre (3) påståendena speglar de viktigaste aspekterna i den samordningsförbund-

finansierade verksamheten? 

Ja☐ Nej☐ 
 

7.  Om Nej, vänligen ange vilka kompletteringar Du vill se 
Klicka här för att ange text. 
 

8.  Finns det något annat Du vill tillägga? 
Klicka här för att ange text. 
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Parternas chefsgrupp 

 

PILOTUNDERSÖKNING – ”HUR VET VI ATT DET BLIR BÄTTRE?” 

Utveckling av enkäter för att följa upp samordningsförbundens verksamhet 

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), ett antal Samordningsförbund, 
partsrepresentanter, brukarorganisationer, representanter från Nationella rådets arbetsgrupp och Örebro 
universitet har under hösten 2014 tagit fram påståenden som skall användas för att i enkätform samla in 
synpunkter från deltagare, personal, förbundschefer, styrelser och parternas chefsgrupper. 

För att få en uppfattning om enkäterna/påståendena fungerar på ett säkert och enkelt sätt skall de testas 
i en pilotundersökning. Örebro universitet genomför pilotundersökningen tillsammans med NNS och 12 
samordningsförbund. Sammanlagt testas fem enkäter; till deltagare, personal, förbundschefer, styrelser 
och parternas chefsgrupp. 

Denna enkät riktar sig till Er i parternas chefsgrupper i Samordningsförbunden och består av två (2) 
påstående som handlar om hur Du upplever arbetssituationen i parternas chefsgrupp i Ditt 
Samordningsförbund. 

Att svara på frågorna är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan. 

Har Du frågor om denna pilotstudie kan Du vända Dig till Susanna Larsson Tholén, Örebro universitet. 

Tack för Din medverkan! 

 

Professor Berth Danermark   Fil. Dr. Susanna Larsson Tholén 

berth.danermark@oru.se  susanna.larsson-tholen@oru.se 

019-30 30 41   019-30 14 36 

Örebro universitet  Örebro universitet 

  

Enkät parternas chefsgrupper Kodnr: Klicka här för att ange text. 

mailto:berth.danermark@oru.se
mailto:susanna.larsson-tholen@oru.se
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Vi vill veta hur Du upplever arbetssituationen i parternas chefsgrupp i Ditt 
samordningsförbund. 
Kryssa i den ruta som bäst beskriver i vilken utsträckning Du instämmer 
med varje påstående. 

  Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte så 
bra 

Varken 
ja eller 
nej 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
helt 

1.  Vi har strukturer för att initiera, upprätthålla 
och underhålla relationer mellan inblandade 
aktörer 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

2.  Erfarenheter från vår samverkan har lett till att 
förebyggande insatser utvecklats 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

 
Vad tyckte Du om enkäten? 

3.  Var det något påstående Du hade svårt att ta ställning till? 

Ja☐ Nej☐  
 

4.  Om Ja, vänligen ange vilket/vilka av påståendena 1-2 genom att kryssa i en eller flera av rutorna 
Förklara gärna på vilket sätt Du tyckte det var svårt att ta ställning till påståendet/påståendena 

1☐  Klicka här för att ange text. 

2☐  Klicka här för att ange text. 
 

5.  Upplever Du att de två (2) påståendena speglar de viktigaste aspekterna i den samordningsförbund-
finansierade verksamheten? 

Ja☐ Nej☐ 
 

6.  Om Nej, vänligen ange vilka kompletteringar Du vill se 
Klicka här för att ange text. 
 

7.  Finns det något annat Du vill tillägga? 

Klicka här för att ange text. 
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Bilaga 3 – Enkäter M2 
Deltagare 

 

PILOTUNDERSÖKNING – ”HUR VET VI ATT DET BLIR BÄTTRE?” 

Utveckling av enkäter för att följa upp samordningsförbundens verksamhet 

Samordningsförbunden vill utveckla och följa upp sin verksamhet. 

Samordningsförbunden har gett Örebro universitet, Institutionen för hälsa och medicin, i uppdrag att ta 
fram underlag för att följa upp deras verksamhet. 

För att göra detta har två enkäter tagits fram. En med frågor till deltagare, och en med frågor till personal 
och chefer som arbetar i samordningsförbunden.  

För att få en uppfattning om enkäterna fungerar på ett säkert och enkelt sätt behöver de testas i en så 
kallad pilotundersökning. Örebro universitet genomför pilotundersökningen tillsammans med 12 
samordningsförbund. Du har som deltagare i en aktivitet hos Samordningsförbundet blivit tillfrågad att 
delta i pilotundersökningen. 

Det här frågeformuläret består av påståenden/frågor som på olika sätt handlar om hur Du uppfattar att 
det stöd du får fungerar för Din del. Vi vill också veta vad Du tycker om enkäten. 

Försök att svara på alla frågorna på ett så öppet och ärligt sätt som möjligt. 

Svaren kommer av Örebro universitet att behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas av 
universitetet så att ingen enskild person kan identifieras. Att svara på frågorna är helt frivilligt och Du 
kan när som helst avbryta Din medverkan. Ditt samordningsförbund informerar Dig om hur de behandlar 
Ditt svar. 

Har Du frågor om denna pilotstudie kan Du vända dig till Susanna Larsson Tholén, Örebro universitet. 

Tack för Din medverkan! 

 

Professor Berth Danermark   Fil. Dr. Susanna Larsson Tholén 

berth.danermark@oru.se  susanna.larsson-tholen@oru.se 

019-30 30 41   019-30 14 36 

Örebro universitet  Örebro universitet 

  

Enkät till deltagare  
Insatsens namn: 

mailto:berth.danermark@oru.se
mailto:susanna.larsson-tholen@oru.se
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Vi vill veta hur Du upplever att det stöd Du får i verksamheten fungerar. 
Kryssa i den ruta som bäst beskriver i vilken utsträckning Du instämmer 
med varje påstående/fråga. 

Påståendena handlar om i vilken utsträckning Du upplever att: 

• Det stöd som erbjuds är organiserat runt Dina behov 
• Du har inflytande och får den tid Du behöver på dig 
• Det finns någon som håller samman Dina olika myndighetskontakter 
• Du känner att det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning för Din del 
• Det finns en planering/tjänster som tar vid när Du slutar i verksamheten 

  Tar helt 
avstånd 

 

Tar 
delvis 

avstånd 
 

Tveksam 
 

Instämmer 
delvis 

 

Instämmer 
helt 

 
19   Jag får stödet på ett sätt som är till nytta för mig 

1  2  3  4  5  

20   Jag är med och bestämmer vilket stöd som jag 
ska få 1  2  3  4  5  

21   Stödet jag får, får ta den tid som jag behöver 
1  2  3  4  5  

22   Jag har en person eller ett team som jag kan 
vända mig till med mina olika frågor och behov 1  2  3  4  5  

6.  Det stöd jag har fått har hjälpt mig att utveckla 
sätt att hantera min situation 1  2  3  4  5  

7.  Jag känner mig mer redo att kunna arbeta eller 
studera 1  2  3  4  5  

9.  Har ni påbörjat en planering för vad som skall 
hända efter att nuvarande stöd har upphört?  

Ja  Nej  
 Om ja, gå vidare till 10 och 11 nedan. 

 

 

 

 

 

     

10   Det finns en tillräcklig planering för vad som 
ska hända efter att detta stöd upphör 1  2  3  4  5  

11   Det som tar vid är planerat att påbörjas inom 
rimlig tid 
 

1  2  3  4  5  

 

  

8. Personalen tar tillvara mina erfarenheter, 
kunskaper och synpunkter för att göra 
verksamheten bättre 

1  2  3  4  5  

  
Jag kan inte ta ställning till detta påstående 0  
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Vad tyckte Du om enkäten? 

12   Var det något påstående eller fråga Du hade svårt att ta ställning till? 

Ja Nej  
 

 

13   Om Ja, vänligen ange vilket/vilka av påståendena/fråga 1-11 genom att kryssa i en eller flera av rutorna 
Förklara gärna på vilket sätt Du tyckte det var svårt att ta ställning till påståendet/påståendena/frågan 

1 ______________________________________________
__________________________________________________ 
2 ______________________________________________
__________________________________________________ 
3 ______________________________________________
__________________________________________________ 
4 ______________________________________________
__________________________________________________ 
6 ______________________________________________
__________________________________________________ 
7 ______________________________________________
__________________________________________________ 
9 ______________________________________________
__________________________________________________ 
10 _____________________________________________
__________________________________________________ 
11 _____________________________________________
__________________________________________________ 
8 ______________________________________________
__________________________________________________ 
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14. Var det något Du saknade?/Finns det något Du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

Om Dig 
15.  Ditt födelseår 

 
 
 
 
 
 

 
Ange vilket år du är född:_______________________ 

16.  Kön 
1 Kvinna 
2 Man 

3 Vill inte svara/Inget svarsalternativ passar 
 

17.  Har du avslutat någon av 
följande utbildningar? 1 Saknas/okänd 

2 Grundskola kortare än 9 år 

3 Grundskola 9 år 

4 Grundsärskola 9 år 

5 Gymnasium 

6 Gymnasiesärskola 

7 Folkhögskola 

8 Högskola/Universitet 

9 Annan eftergymnasial utbildning 

10 Inget av ovanstående 
 

18.  Hur länge har Du deltagit i 
verksamheten? 10-3 månader 

24-6 månader 

37-9 månader  

410-12 månader 

5 Mer än ett (1) år 
 

 

  



44 
 

Personal 

 

PILOTUNDERSÖKNING – ”HUR VET VI ATT DET BLIR BÄTTRE?” 

Utveckling av enkäter för att följa upp samordningsförbundens verksamhet 

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), ett antal Samordningsförbund, 
partsrepresentanter, brukarorganisationer, representanter från Nationella rådets arbetsgrupp och Örebro 
universitet under hösten 2014 tagit fram påståenden som skall användas för att i enkätform samla in 
synpunkter från deltagare, personal, förbundschefer, styrelser och parter. 

För att få en uppfattning om enkäterna/påståendena fungerar på ett säkert sätt skall de testas i en 
pilotundersökning. Örebro universitet genomför pilotundersökningen tillsammans med NNS och er 12 
samordningsförbund. Sammanlagt testas fem enkäter; till deltagare, personal, förbundschefer, styrelse 
och parter. 

Denna enkät riktar sig till Er som arbetar inom insatser finansierade av Samordningsförbundet och består 
av påståenden som på olika sätt handlar om hur Du upplever arbetssituationen i Ditt 
Samordningsförbund. Vi vill också veta vad Du tyckte om enkäten. 

Att svara på frågorna är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Har Du frågor om denna pilotstudie kan Du vända dig till Susanna Larsson Tholén, Örebro universitet. 

Tack för Din medverkan! 

 

Professor Berth Danermark   Fil. Dr. Susanna Larsson Tholén 

berth.danermark@oru.se  susanna.larsson-tholen@oru.se 

019-30 30 41   019-30 14 36 

Örebro universitet  Örebro universitet 

  

Enkät till personal  

mailto:berth.danermark@oru.se
mailto:susanna.larsson-tholen@oru.se
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Vi vill veta hur Du upplever din arbetssituation i det projekt, den insats eller 
den plattform Du arbetar inom. 
Kryssa i den ruta som bäst beskriver i vilken utsträckning Du instämmer 
med varje påstående. 

För att underlätta för Dig att ta ställning till påståendena finns nedan definierat en del av de begrepp som nämns i 
enkäten 

Med andra myndigheter avses exempelvis Arbetsförmedlingen Försäkringskassan, kommunen, och 
landstinget/regionen. Ett systematiskt arbetssätt är metodiskt, och en rutin anger ett i förväg bestämt arbetssätt 
som konkret anger hur man bör agera i olika situationer. Med struktur avses en synlig uppbyggnad, exempelvis 
en organisationsstruktur, och relationer avser här kopplingar mellan personer eller befattningar. 

  Tar helt 
avstånd 

 

Tar 
delvis 

avstånd 
 

Tveksam 
 

Instämmer 
delvis 

 

Instämmer 
helt 
 

23.  Stödet vi ger får ta den tid som deltagaren 
behöver 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

24.  Det finns en tillräcklig planering för vad som 
ska hända efter att detta stöd upphör 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

25.  Jag upplever att de jag samverkar med hos 
andra myndigheter lyssnar på mig 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

26.  Jag upplever att de jag samverkar med hos 
andra myndigheter vet vad jag kan tillföra 
 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

16.  Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas 
systematiskt tillvara från deltagare 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

7.  Vi har rutiner för att samarbeta med andra 
aktörer i arbetet när det gäller insatser för 
deltagarna 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

8.  Vi har strukturer för att initiera, upprätthålla 
och underhålla relationer mellan inblandade 
aktörer 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

9.  Det synsätt vi har angående människors 
resurser och möjligheter omfattas av alla i 
den samordnade insatsen 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

10.  De olika arbetssätt vi har i den samordnade 
insatsen fungerar bra tillsammans 

 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  
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Vad tyckte Du om enkäten? 

11   Var det något påstående Du hade svårt att ta ställning till? 

Ja☐ Nej☐ 

 

12   Om Ja, vänligen ange vilket/vilka av påståendena 1-10 genom att kryssa i en eller flera av rutorna 
Förklara gärna på vilket sätt Du tyckte det var svårt att ta ställning till påståendet/påståendena 

1☐  Klicka här för att ange text. 

2☐  Klicka här för att ange text. 

3☐  Klicka här för att ange text. 

4☐  Klicka här för att ange text. 

16☐  Klicka här för att ange text.  

7☐  Klicka här för att ange text. 

8☐  Klicka här för att ange text. 

9☐  Klicka här för att ange text. 

10☐  Klicka här för att ange text. 
 

13   Upplever Du att påståendena speglar relevanta aspekter i den samordningsförbund-finansierade 
verksamheten? 

Ja☐ Nej☐ 
 

14   Om Nej, vänligen ange vilka kompletteringar Du vill se 
Klicka här för att ange text. 
 

15   Finns det något annat Du vill tillägga? 
Klicka här för att ange text. 
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Förbundschefer 
 

 

PILOTUNDERSÖKNING – ”HUR VET VI ATT DET BLIR BÄTTRE?” 

Utveckling av enkäter för att följa upp samordningsförbundens verksamhet 

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), ett antal Samordningsförbund, 
partsrepresentanter, brukarorganisationer, representanter från Nationella rådets arbetsgrupp och Örebro 
universitet har under hösten 2014 tagit fram påståenden som skall användas för att i enkätform samla in 
synpunkter från deltagare, personal, förbundschefer, styrelser och parternas chefsgrupper. 

För att få en uppfattning om enkäterna/påståendena fungerar på ett säkert och enkelt sätt skall de testas 
i en pilotundersökning. Örebro universitet genomför pilotundersökningen tillsammans med NNS och er 
12 samordningsförbund. Sammanlagt testas fem enkäter; till deltagare, personal, förbundschefer, 
styrelse och parternas chefsgrupper. 

Denna enkät riktar sig till Er förbundschefer på Samordningsförbunden och består av påståenden som 
på olika sätt handlar om hur Du upplever arbetssituationen i Ditt Samordningsförbund. Vi vill också 
veta vad Du tyckte om enkäten. 

Att svara på frågorna är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Har Du frågor om denna pilotstudie kan Du vända Dig till Susanna Larsson Tholén, Örebro universitet. 

Tack för Din medverkan! 

 

Professor Berth Danermark   Fil. Dr. Susanna Larsson Tholén 

berth.danermark@oru.se  susanna.larsson-tholen@oru.se 

019-30 30 41   019-30 14 36 

Örebro universitet  Örebro universitet 

  

Enkät till förbundschefer  

mailto:berth.danermark@oru.se
mailto:susanna.larsson-tholen@oru.se
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Vi vill veta hur Du upplever arbetssituationen i Ditt samordningsförbund. 
Kryssa i den ruta som bäst beskriver i vilken utsträckning Du instämmer 
med varje påstående. 

För att underlätta för Dig att ta ställning till påståendena finns nedan definierat begrepp som nämns i enkäten 

Ett systematiskt arbetssätt är metodiskt, och en rutin anger ett i förväg bestämt arbetssätt som konkret anger hur 
man bör agera i olika situationer. Andra aktörer kan vara arbetsgivare och föreningar. 

 

  Tar helt 
avstånd 

 

Tar 
delvis 

avstånd 
 

Tveksam 
 

Instämmer 
delvis 

 

Instämmer 
helt 

 
10.  Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas 

systematiskt tillvara från deltagare 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

3.  Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas 
systematiskt tillvara från 
brukarorganisationer 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

4.  Vi har rutiner för att samarbeta med andra 
aktörer i arbetet när det gäller insatser för 
deltagarna 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

 
Vad tyckte Du om enkäten? 

5.  Var det något påstående Du hade svårt att ta ställning till? 

Ja☐ Nej☐  
 

6.  Om Ja, vänligen ange vilket/vilka av påståendena genom att kryssa i en eller flera av rutorna 
Förklara gärna på vilket sätt Du tyckte det var svårt att ta ställning till påståendet/påståendena 

10☐ Klicka här för att ange text. 

3☐ Klicka här för att ange text. 

4☐ Klicka här för att ange text. 
 

7.  Upplever Du att påståendena speglar relevanta aspekter i den samordningsförbund-finansierade 
verksamheten? 

Ja☐ Nej ☐ 
 

8.  Om Nej, vänligen ange vilka kompletteringar Du vill se 
Klicka här för att ange text. 
 

9.  Finns det något annat Du vill tillägga? 

Klicka här för att ange text. 
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Styrelse 

 

PILOTUNDERSÖKNING – ”HUR VET VI ATT DET BLIR BÄTTRE?” 

Utveckling av enkäter för att följa upp samordningsförbundens verksamhet 

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), ett antal Samordningsförbund, 
partsrepresentanter, brukarorganisationer, representanter från Nationella rådets arbetsgrupp och Örebro 
universitet under hösten 2014 tagit fram påståenden som skall användas för att i enkätform samla in 
synpunkter från deltagare, personal, förbundschefer, styrelser och parter. 

För att få en uppfattning om enkäterna/påståendena fungerar på ett säkert sätt skall de testas i en 
pilotundersökning. Örebro universitet genomför pilotundersökningen tillsammans med NNS och 12 
samordningsförbund. Sammanlagt testas fem enkäter; till deltagare, personal, förbundschefer, styrelser 
och parter. 

Denna enkät riktar sig till Er i styrelserna i Samordningsförbunden och består av påståenden som handlar 
om hur Du upplever arbetssituationen i styrelsen i Ditt Samordningsförbund. Vi vill också veta vad Du 
tycker om enkäten. 

Att svara på frågorna är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Har Du frågor om denna pilotstudie kan Du vända dig till Susanna Larsson Tholén, Örebro universitet. 

Tack för Din medverkan! 

 

Professor Berth Danermark   Fil. Dr. Susanna Larsson Tholén 

berth.danermark@oru.se  susanna.larsson-tholen@oru.se 

019-30 30 41   019-30 14 36 

Örebro universitet  Örebro universitet 

  

Enkät till styrelser  

mailto:berth.danermark@oru.se
mailto:susanna.larsson-tholen@oru.se
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Vi vill veta hur Du upplever arbetssituationen i styrelsen i Ditt 
samordningsförbund. 
Kryssa i den ruta som bäst beskriver i vilken utsträckning Du instämmer 
med varje påstående. 

För att underlätta för Dig att ta ställning till påståendena finns nedan definierat en del av de begrepp som nämns i 
enkäten 

Med struktur avses en synlig uppbyggnad, exempelvis en organisationsstruktur, och strategi avser en övergripande 
medveten process med syfte att utveckla verksamheten på bästa sätt. Inblandande aktörer kan vara någon av 
parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen, och landstinget/regionen eller arbetsgivare, 
föreningar, samfund m fl. Relationer betyder här kopplingar mellan personer eller befattningar. 

  Tar helt 
avstånd 

 

Tar 
delvis 

avstånd 
 

Tveksam 
 

Instämmer 
delvis 

 

Instämmer 
helt 
 

1.  Vi har strukturer för att initiera, 
upprätthålla och underhålla relationer 
mellan inblandade aktörer 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

2.  Vi har en strategi för hur vi arbetar med 
uppföljning och utvärdering av de 
samordnade rehabiliteringsinsatserna 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

3.  Uppföljning och utvärdering används som 
underlag för att utveckla de samordnade 
rehabiliteringsinsatserna 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

 
Vad tyckte Du om enkäten? 

4.  Var det något påstående Du hade svårt att ta ställning till? 

Ja☐ Nej☐ 
 

5.  Om Ja, vänligen ange vilket/vilka av påståendena genom att kryssa i en eller flera av rutorna 
Förklara gärna på vilket sätt Du tyckte det var svårt att ta ställning till påståendet/påståendena 

1☐  Klicka här för att ange text. 

2☐  Klicka här för att ange text. 

3☐  Klicka här för att ange text. 
6.  Upplever Du att påståendena speglar relevanta aspekter i den samordningsförbund-

finansierade verksamheten? 

Ja☐ Nej☐ 
 

7.  Om Nej, vänligen ange vilka kompletteringar Du vill se 
Klicka här för att ange text. 
 

8.  Finns det något annat Du vill tillägga? 
Klicka här för att ange text. 
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Parternas chefsgrupp 

 

PILOTUNDERSÖKNING – ”HUR VET VI ATT DET BLIR BÄTTRE?” 

Utveckling av enkäter för att följa upp samordningsförbundens verksamhet 

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), ett antal Samordningsförbund, 
partsrepresentanter, brukarorganisationer, representanter från Nationella rådets arbetsgrupp och Örebro 
universitet har under hösten 2014 tagit fram påståenden som skall användas för att i enkätform samla in 
synpunkter från deltagare, personal, förbundschefer, styrelser och parternas chefsgrupper. 

För att få en uppfattning om enkäterna/påståendena fungerar på ett säkert och enkelt sätt skall de testas 
i en pilotundersökning. Örebro universitet genomför pilotundersökningen tillsammans med NNS och 12 
samordningsförbund. Sammanlagt testas fem enkäter; till deltagare, personal, förbundschefer, styrelser 
och parternas chefsgrupp. 

Denna enkät riktar sig till Er i parternas chefsgrupper i Samordningsförbunden och består av två (2) 
påståenden som handlar om hur Du upplever arbetssituationen i parternas chefsgrupp i Ditt 
Samordningsförbund. Vi vill också veta vad Du tyckte om enkäten. 

Att svara på frågorna är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan. 

Har Du frågor om denna pilotstudie kan Du vända Dig till Susanna Larsson Tholén, Örebro universitet. 

Tack för Din medverkan! 

 

Professor Berth Danermark   Fil. Dr. Susanna Larsson Tholén 

berth.danermark@oru.se  susanna.larsson-tholen@oru.se 

019-30 30 41   019-30 14 36 

Örebro universitet  Örebro universitet 

  

Enkät parternas chefsgrupper  

mailto:berth.danermark@oru.se
mailto:susanna.larsson-tholen@oru.se
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Vi vill veta hur Du upplever arbetssituationen i parternas chefsgrupp i Ditt 
samordningsförbund. 
Kryssa i den ruta som bäst beskriver i vilken utsträckning Du instämmer 
med varje påstående. 

För att underlätta för Dig att ta ställning till påståendena finns nedan definierat en del av de begrepp som nämns i 
enkäten 

Med struktur avses en synlig uppbyggnad, exempelvis en organisationsstruktur och relationer avser kopplingar 
mellan personer eller befattningar. Inblandande aktörer kan vara någon av parterna Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, kommunen, och landstinget/regionen eller arbetsgivare, föreningar, samfund m fl. 

  Tar helt 
avstånd 

 

Tar 
delvis 

avstånd 
 

Tveksam 
 

Instämmer 
delvis 

 

Instämmer 
helt 
 

1.  Vi har strukturer för att initiera, 
upprätthålla och underhålla relationer 
mellan inblandade aktörer 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

2.  Erfarenheter från vår samverkan har lett till 
att förebyggande insatser utvecklats 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

 
Vad tyckte Du om enkäten? 

3.  Var det något påstående Du hade svårt att ta ställning till? 

Ja☐ Nej☐  
 

4.  Om Ja, vänligen ange vilket/vilka av påståendena genom att kryssa i en eller flera av rutorna 
Förklara gärna på vilket sätt Du tyckte det var svårt att ta ställning till påståendet/påståendena 

1☐  Klicka här för att ange text. 

2☐  Klicka här för att ange text. 
 

5.  Upplever Du att påståendena speglar relevanta i den samordningsförbund-finansierade 
verksamheten? 

Ja☐ Nej☐ 
 

6.  Om Nej, vänligen ange vilka kompletteringar Du vill se 
Klicka här för att ange text. 
 

7.  Finns det något annat Du vill tillägga? 

Klicka här för att ange text. 
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Bilaga 4 – Enkät M3A 
Deltagare 

 

PILOTUNDERSÖKNING – ”HUR VET VI ATT DET BLIR BÄTTRE?” 

Utveckling av enkäter för att följa upp samordningsförbundens 
verksamhet 

Samordningsförbunden vill utveckla och följa upp sin verksamhet. 

Samordningsförbunden har gett Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper i uppdrag att ta 
fram underlag för att följa upp deras verksamhet. 

För att göra detta har enkäter tagits fram. En med frågor till deltagare, och fyra med frågor till personal 
och chefer som arbetar i samordningsförbunden.  

För att få en uppfattning om enkäterna fungerar på ett säkert och enkelt sätt behöver de testas i en så 
kallad pilotundersökning. Örebro universitet genomför pilotundersökningen tillsammans med 15 
samordningsförbund. Du har som deltagare i en aktivitet hos Samordningsförbundet blivit tillfrågad att 
delta i pilotundersökningen. 

Det här frågeformuläret består av frågor som på olika sätt handlar om hur Du uppfattar att det stöd du 
får fungerar för Din del. Vi vill också veta vad Du tycker om enkäten. 

Försök att svara på alla frågorna på ett så öppet och ärligt sätt som möjligt. 

Svaren kommer av Örebro universitet att behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas av 
universitetet så att ingen enskild person kan identifieras. Att svara på frågorna är helt frivilligt och Du 
kan när som helst avbryta Din medverkan. Ditt samordningsförbund informerar Dig om hur de behandlar 
Ditt svar. 

Har Du frågor om denna pilotstudie kan Du vända dig till Susanna Larsson Tholén, Örebro universitet. 

Tack för Din medverkan! 

 

Professor Berth Danermark   Fil. Dr. Susanna Larsson Tholén 

berth.danermark@oru.se  susanna.larsson-tholen@oru.se 

019-30 30 41   019-30 14 36 

Örebro universitet  Örebro universitet 

  

Enkät till deltagare  
Insatsens namn: 

mailto:berth.danermark@oru.se
mailto:susanna.larsson-tholen@oru.se
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Vi vill veta hur Du upplever att det stöd Du får i verksamheten fungerar. 
Kryssa i den ruta som bäst beskriver i vilken utsträckning Du instämmer 
med varje påstående/fråga. 

Påståendena handlar om i vilken utsträckning Du upplever att: 

• Det stöd som erbjuds är organiserat runt Dina behov 
• Du har inflytande och får den tid Du behöver på dig 
• Det finns någon som håller samman Dina olika myndighetskontakter 
• Du känner att det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning för Din del 
• Det finns en planering/tjänster som tar vid när Du slutar i verksamheten 

  Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte så bra 

Varken ja 
eller nej 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
helt 

1.  Jag får stödet på ett sätt som är till stor nytta 
för mig 1  2  3  4  5  

2.  Jag är ofta med och bestämmer vilket stöd 
som jag ska få 1  2  3  4  5  

3.  Stödet jag får, får ofta ta precis den tid som 
jag behöver 1  2  3  4  5  

4.  Jag har en person eller ett team som jag kan 
vända mig till med mina olika frågor och 
behov 

1  2  3  4  5  

6.  Det stöd jag har fått har hjälpt mig att utveckla 
sätt att hantera min situation 1  2  3  4  5  

7.  Jag känner mig mer redo att kunna arbeta eller 
studera 1  2  3  4  5  

8.  Personalen tar tillvara mina erfarenheter, 
kunskaper och synpunkter 1  2  3  4  5  

9.  Har ni påbörjat en planering för vad som skall 
hända efter att nuvarande stöd har upphört?  

Ja  Nej  
 Om ja, gå vidare till 10 och 11 nedan. 

 

 

 

 

 

     

10   Det finns en tillräcklig planering för vad som 
ska hända efter att detta stöd upphör 1  2  3  4  5  

11   Det som tar vid är planerat att påbörjas inom 
rimlig tid 
 

1  2  3  4  5  
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Vad tyckte Du om enkäten? 

12   Var det något påstående eller fråga Du hade svårt att förstå? 

Ja Nej  
 

 

13   Om Ja, vänligen ange vilket/vilka av påståendena/fråga 1-11 genom att kryssa i en eller flera av 
rutorna 
Förklara gärna på vilket sätt Du tyckte det var svårt att förstå påståendet/påståendena/frågan 

1 ______________________________________________
__________________________________________________ 
2 ______________________________________________
__________________________________________________ 
3 ______________________________________________
__________________________________________________ 
4 ______________________________________________
__________________________________________________ 
6 ______________________________________________
__________________________________________________ 
7 ______________________________________________
__________________________________________________ 
8 ______________________________________________
__________________________________________________ 
9 ______________________________________________
_________________________________________________ 
10 _____________________________________________
__________________________________________________ 
11 _____________________________________________
__________________________________________________ 
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14. Var det något Du saknade?/Finns det något Du vill tillägga? 
 

 

 

 

 

 

 

Om Dig 
15.  Ditt födelseår 

 
 
 
 
 
 

 
Ange vilket år du är född:_______________________ 

16.  Kön 
1 Kvinna 
2 Man 

3 Vill inte svara/Inget svarsalternativ passar 
 

17.  Har du avslutat någon av 
följande utbildningar? 1 Saknas/okänd 

2 Grundskola kortare än 9 år 

3 Grundskola 9 år 

4 Grundsärskola 9 år 

5 Gymnasium 

6 Gymnasiesärskola 

7 Folkhögskola 

8 Högskola/Universitet 

9 Annan eftergymnasial utbildning 

10 Inget av ovanstående 
 

18.  Hur länge har Du deltagit i 
verksamheten? 10-3 månader 

24-6 månader 

37-9 månader  

410-12 månader 

5 Mer än ett (1) år 
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Personal 
 

PILOTUNDERSÖKNING – ”HUR VET VI ATT DET BLIR BÄTTRE?” 

Utveckling av enkäter för att följa upp samordningsförbundens 
verksamhet 

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), ett antal Samordningsförbund, 
partsrepresentanter, brukarorganisationer, representanter från Nationella rådets arbetsgrupp och Örebro 
universitet under hösten 2014 tagit fram påståenden som skall användas för att i enkätform samla in 
synpunkter från deltagare, personal, förbundschefer, styrelser och parter. 

För att få en uppfattning om enkäterna/påståendena fungerar på ett säkert sätt skall de testas i en 
pilotundersökning. Örebro universitet genomför pilotundersökningen tillsammans med NNS och 15 
samordningsförbund. Sammanlagt testas fem enkäter; till deltagare, personal, förbundschefer, styrelse 
och parter. 

Denna enkät riktar sig till Er som arbetar inom insatser finansierade av Samordningsförbundet och består 
av påståenden som på olika sätt handlar om hur Du upplever arbetssituationen i Ditt 
Samordningsförbund. Vi vill också veta vad Du tyckte om enkäten. 

Att svara på frågorna är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Har Du frågor om denna pilotstudie kan Du vända dig till Susanna Larsson Tholén, Örebro universitet. 

Tack för Din medverkan! 

 

Professor Berth Danermark   Fil. Dr. Susanna Larsson Tholén 

berth.danermark@oru.se  susanna.larsson-tholen@oru.se 

019-30 30 41   019-30 14 36 

Örebro universitet  Örebro universitet 

  

Enkät till personal 

mailto:berth.danermark@oru.se
mailto:susanna.larsson-tholen@oru.se
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Vi vill veta hur Du upplever din arbetssituation i det projekt, den insats 
eller den plattform Du arbetar inom. 
Kryssa i den ruta som bäst beskriver i vilken utsträckning Du instämmer 
med varje påstående. 

För att underlätta för Dig att ta ställning till påståendena finns nedan definierat en del av de begrepp som nämns i 
enkäten 

Med andra myndigheter avses exempelvis Arbetsförmedlingen Försäkringskassan, kommunen, och 
landstinget/regionen. Ett systematiskt arbetssätt är metodiskt, och en rutin anger ett i förväg bestämt arbetssätt 
som konkret anger hur man bör agera i olika situationer. Med struktur avses en synlig uppbyggnad, exempelvis 
en organisationsstruktur, och relationer avser här kopplingar mellan personer eller befattningar. 

  Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte så bra 

Varken ja 
eller nej 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
helt 

17 Stödet vi ger får ofta ta precis den tid som 
deltagaren behöver 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

2 Det finns en tillräcklig planering för vad 
som ska hända efter att detta stöd upphör 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

3 Jag upplever att de jag samverkar med hos 
andra myndigheter lyssnar på mig 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

4 Jag upplever att de jag samverkar med hos 
andra myndigheter vet vad jag kan tillföra 
 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

16.  Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas 
systematiskt tillvara från deltagare 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

7 Vi har rutiner för att samarbeta med andra 
aktörer i arbetet när det gäller insatser för 
deltagarna 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

8 Vi har strukturer för att initiera, upprätthålla 
och underhålla relationer mellan inblandade 
aktörer 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  

10 De olika arbetssätt vi har i den samordnade 
insatsen fungerar bra tillsammans 

 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  
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Vad tyckte Du om enkäten? 

11   Var det något påstående som var svårt att förstå? 

Ja☐ Nej☐ 

 

12   Om Ja, vänligen ange vilket/vilka av påståendena genom att kryssa i en eller flera av rutorna 
Förklara gärna på vilket sätt Du tyckte det var svårt att förstå påståendet/påståendena 

17☐  Klicka här för att ange text. 

2☐  Klicka här för att ange text. 

3☐  Klicka här för att ange text. 

4☐  Klicka här för att ange text. 

16☐  Klicka här för att ange text.  

7☐  Klicka här för att ange text. 

8☐  Klicka här för att ange text. 

10☐  Klicka här för att ange text. 
 

13   Upplever Du att påståendena speglar relevanta aspekter i den samordningsförbund-finansierade 
verksamheten? 

Ja☐ Nej☐ 
 

14   Om Nej, vänligen ange vilka kompletteringar Du vill se 
Klicka här för att ange text. 
 

15   Finns det något annat Du vill tillägga? 
Klicka här för att ange text. 
 

 
  



60 
 

Bilaga 5 – Enkät 3B 
Deltagare 

 

PILOTUNDERSÖKNING – ”HUR VET VI ATT DET BLIR BÄTTRE?” 

Utveckling av enkäter för att följa upp samordningsförbundens 
verksamhet 

Samordningsförbunden vill utveckla och följa upp sin verksamhet. 

Samordningsförbunden har gett Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper i uppdrag att ta 
fram underlag för att följa upp deras verksamhet. 

För att göra detta har enkäter tagits fram. En med frågor till deltagare, och fyra med frågor till personal 
och chefer som arbetar i samordningsförbunden.  

För att få en uppfattning om enkäterna fungerar på ett säkert och enkelt sätt behöver de testas i en så 
kallad pilotundersökning. Örebro universitet genomför pilotundersökningen tillsammans med 15 
samordningsförbund. Du har som deltagare i en aktivitet hos Samordningsförbundet blivit tillfrågad att 
delta i pilotundersökningen. 

Det här frågeformuläret består av frågor som på olika sätt handlar om hur Du uppfattar att det stöd du 
får fungerar för Din del. Vi vill också veta vad Du tycker om enkäten. 

Försök att svara på alla frågorna på ett så öppet och ärligt sätt som möjligt. 

Svaren kommer av Örebro universitet att behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas av 
universitetet så att ingen enskild person kan identifieras. Att svara på frågorna är helt frivilligt och Du 
kan när som helst avbryta Din medverkan. Ditt samordningsförbund informerar Dig om hur de behandlar 
Ditt svar. 

Har Du frågor om denna pilotstudie kan Du vända dig till Susanna Larsson Tholén, Örebro universitet. 

Tack för Din medverkan! 

 

Professor Berth Danermark   Fil. Dr. Susanna Larsson Tholén 

berth.danermark@oru.se  susanna.larsson-tholen@oru.se 

019-30 30 41   019-30 14 36 

Örebro universitet  Örebro universitet 

  

Enkät till deltagare  
Insatsens namn: 

mailto:berth.danermark@oru.se
mailto:susanna.larsson-tholen@oru.se
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Vi vill veta hur Du upplever att det stöd Du får i verksamheten fungerar. 
Kryssa i den ruta som bäst beskriver i vilken utsträckning Du instämmer 
med varje fråga. 

Frågorna handlar om i vilken utsträckning Du upplever att: 

• Det stöd som erbjuds är organiserat runt Dina behov 
• Du har inflytande och får den tid Du behöver på dig 
• Det finns någon som håller samman Dina olika myndighetskontakter 
• Du känner att det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning för Din del 
• Det finns en planering/tjänster som tar vid när Du slutar i verksamheten 

 Hur ofta: Aldrig Sällan Ibland Ofta För det 
mesta 

Alltid 

1 Får du stödet på ett sätt som är till 
nytta för dig? 1  2  3  4  5  6 

2 Är du med och bestämmer vilket 
stöd du skall få? 1  2  3  4  5  6 

3 Får stödet ta den ta den tid du 
behöver? 1  2  3  4  5  6 

4 Har du en person eller ett team 
som du kan vända dig till med 
dina olika frågor och behov? 

1  2  3  4  5  6 

 I vilken utsträckning: Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket 
stor del 

Helt och hållet 

6 Har det stöd du fått hjälpt dig att 
utveckla sätt att hantera din 
situation? 

1  2  3  4  5  6 

7 Känner du dig mer redo att kunna 
arbeta eller studera? 1  2  3  4  5  6 

8 Tar personalen tillvara dina 
erfarenheter, kunskaper och 
synpunkter? 

1  2  3  4  5  6 

9. Har ni påbörjat en planering för vad som skall hända efter att nuvarande stöd har upphört? 

Ja Nej 
Om ja, gå vidare till frågorna 10 och 11 nedan 

 I vilken utsträckning: Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket 
stor del 

Helt och hållet 

10 Finns det en tillräcklig planering 
för vad som ska hända efter att 
detta stöd upphör? 

1  2  3  4  5  6 

11 Kommer det som är planerat att 
påbörjas inom rimlig tid? 1  2  3  4  5  6 
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Vad tyckte Du om enkäten? 

12 Var det någon fråga Du hade svårt att förstå? 

Ja Nej  
 

 

13 Om Ja, vänligen ange vilken av frågorna 1-11 genom att kryssa i en eller flera av rutorna 
Förklara gärna på vilket sätt Du tyckte frågan var svår att förstå. 

1 ______________________________________________
__________________________________________________ 
2 ______________________________________________
__________________________________________________ 
3 ______________________________________________
__________________________________________________ 
4 ______________________________________________
__________________________________________________ 
6 ______________________________________________
__________________________________________________ 
7 ______________________________________________
__________________________________________________ 
8 ______________________________________________
__________________________________________________ 
9 ______________________________________________
_________________________________________________ 
10 _____________________________________________
__________________________________________________ 
11 _____________________________________________
__________________________________________________ 
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14.  Var det något Du saknade?/Finns det något Du vill tillägga? 
 

 

 

 

 

 

 

Om Dig 
15 Ditt födelseår 

 
 
 
 
 
 

 
Ange vilket år du är född:_______________________ 

16 Kön 
1 Kvinna 
2 Man 

3 Vill inte svara/Inget svarsalternativ passar 
 

17 Har du avslutat någon av 
följande utbildningar? 1 Saknas/okänd 

2 Grundskola kortare än 9 år 

3 Grundskola 9 år 

4 Grundsärskola 9 år 

5 Gymnasium 

6 Gymnasiesärskola 

7 Folkhögskola 

8 Högskola/Universitet 

9 Annan eftergymnasial utbildning 

10 Inget av ovanstående 
 

18 Hur länge har Du deltagit i 
verksamheten? 10-3 månader 

24-6 månader 

37-9 månader  

410-12 månader 

5 Mer än ett (1) år 
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Personal 
 

PILOTUNDERSÖKNING – ”HUR VET VI ATT DET BLIR BÄTTRE?” 

Utveckling av enkäter för att följa upp samordningsförbundens 
verksamhet 

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), ett antal Samordningsförbund, 
partsrepresentanter, brukarorganisationer, representanter från Nationella rådets arbetsgrupp och Örebro 
universitet under hösten 2014 tagit fram frågor som skall användas för att i enkätform samla in 
synpunkter från deltagare, personal, förbundschefer, styrelser och parter. 

För att få en uppfattning om enkäterna/frågorna fungerar på ett säkert sätt skall de testas i en 
pilotundersökning. Örebro universitet genomför pilotundersökningen tillsammans med NNS och 15 
samordningsförbund. Sammanlagt testas fem enkäter; till deltagare, personal, förbundschefer, styrelse 
och parter. 

Denna enkät riktar sig till Er som arbetar inom insatser finansierade av Samordningsförbundet och består 
av påståenden som på olika sätt handlar om hur Du upplever arbetssituationen i Ditt 
Samordningsförbund. Vi vill också veta vad Du tyckte om enkäten. 

Att svara på frågorna är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Har Du frågor om denna pilotstudie kan Du vända dig till Susanna Larsson Tholén, Örebro universitet. 

Tack för Din medverkan! 

 

Professor Berth Danermark   Fil. Dr. Susanna Larsson Tholén 

berth.danermark@oru.se  susanna.larsson-tholen@oru.se 

019-30 30 41   019-30 14 36 

Örebro universitet  Örebro universitet 

  

Enkät till personal 

mailto:berth.danermark@oru.se
mailto:susanna.larsson-tholen@oru.se
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Vi vill veta hur Du upplever din arbetssituation i det projekt, den insats 
eller den plattform Du arbetar inom. 
Kryssa i den ruta som bäst beskriver Din uppfattning i varje fråga. 

För att underlätta för Dig att ta ställning till frågorna finns nedan definierat en del av de begrepp som nämns i 
enkäten 

Med andra myndigheter avses exempelvis Arbetsförmedlingen Försäkringskassan, kommunen, och 
landstinget/regionen. Ett systematiskt arbetssätt är metodiskt, och en rutin anger ett i förväg bestämt arbetssätt 
som konkret anger hur man bör agera i olika situationer. Med struktur avses en synlig uppbyggnad, exempelvis 
en organisationsstruktur, och relationer avser här kopplingar mellan personer eller befattningar. 

 Hur ofta: Aldrig Sällan Ibland Ofta För det 
mesta 

Alltid 

1 Får stödet som ni ger ta den tid 
som behövs? 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐ 

2 Finns det en tillräcklig planering 
för vad som ska hända efter att 
detta stöd upphör? 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐ 

3 Upplever du att de du samverkar 
med hos andra myndigheter 
lyssnar på dig? 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐ 

4 Upplever du att de du samverkar 
med hos andra myndigheter vet 
vad du kan tillföra? 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐ 

 I vilken utsträckning: Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket 
stor del 

Helt och hållet 

16 Tas erfarenheter, kunskaper och 
synpunkter från deltagare 
systematiskt tillvara? 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐ 

7 Har ni rutiner för att samarbeta 
med andra aktörer i arbetet när det 
gäller insatser för deltagarna? 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐ 

8 Har ni strukturer för att initiera, 
upprätthålla och underhålla 
relationer mellan inblandade 
aktörer? 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐ 

9 Omfattas det synsätt ni har 
angående människors resurser och 
möjligheter av alla i den 
samordnade insatsen? 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐ 

10 Fungerar de olika arbetssätt ni har 
i den samordnade insatsen bra 
tillsammans? 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐ 

 
Vad tyckte Du om enkäten? 

7.  Var det någon fråga som var svår att förstå? 
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Ja☐ Nej☐ 

 

8.  Om Ja, vänligen ange vilket/vilka av frågorna genom att kryssa i en eller flera av rutorna 
Förklara gärna på vilket sätt Du tyckte det var svårt att förstå frågan/frågorna. 

1☐  Klicka här för att ange text. 

2☐  Klicka här för att ange text. 

3☐  Klicka här för att ange text. 

4☐  Klicka här för att ange text. 

16☐  Klicka här för att ange text.  

7☐  Klicka här för att ange text. 

8☐  Klicka här för att ange text. 

9☐  Klicka här för att ange text. 

10☐  Klicka här för att ange text. 
 

9.  Upplever Du att frågorna speglar relevanta aspekter i den samordningsförbund-finansierade 
verksamheten? 

Ja☐ Nej☐ 
 

10   Om Nej, vänligen ange vilka kompletteringar Du vill se 
Klicka här för att ange text. 
 

11   Finns det något annat Du vill tillägga? 
Klicka här för att ange text. 
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Förbundschefer 
 

PILOTUNDERSÖKNING – ”HUR VET VI ATT DET BLIR BÄTTRE?” 

Utveckling av enkäter för att följa upp samordningsförbundens 
verksamhet 

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), ett antal Samordningsförbund, 
partsrepresentanter, brukarorganisationer, representanter från Nationella rådets arbetsgrupp och Örebro 
universitet har under hösten 2014 tagit fram frågor som skall användas för att i enkätform samla in 
synpunkter från deltagare, personal, förbundschefer, styrelser och parternas chefsgrupper. 

För att få en uppfattning om enkäterna/frågorna fungerar på ett säkert och enkelt sätt skall de testas i en 
pilotundersökning. Örebro universitet genomför pilotundersökningen tillsammans med NNS och 15 
samordningsförbund. Sammanlagt testas fem enkäter; till deltagare, personal, förbundschefer, styrelse 
och parternas chefsgrupper. 

Denna enkät riktar sig till Er förbundschefer på Samordningsförbunden och består av frågor som på 
olika sätt handlar om hur Du upplever arbetssituationen i Ditt Samordningsförbund. Vi vill också veta 
vad Du tyckte om enkäten. 

Att svara på frågorna är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Har Du frågor om denna pilotstudie kan Du vända Dig till Susanna Larsson Tholén, Örebro universitet. 

Tack för Din medverkan! 

 

Professor Berth Danermark   Fil. Dr. Susanna Larsson Tholén 

berth.danermark@oru.se  susanna.larsson-tholen@oru.se 

019-30 30 41   019-30 14 36 

Örebro universitet  Örebro universitet 

  

Enkät till förbundschefer 

mailto:berth.danermark@oru.se
mailto:susanna.larsson-tholen@oru.se
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Vi vill veta hur Du upplever arbetssituationen i Ditt samordningsförbund. 
Kryssa i den ruta som bäst beskriver Din uppfattning i varje fråga  

För att underlätta för Dig att ta ställning till frågorna finns nedan definierat begrepp som nämns i enkäten 

Ett systematiskt arbetssätt är metodiskt, och en rutin anger ett i förväg bestämt arbetssätt som konkret anger hur 
man bör agera i olika situationer. 

 I vilken utsträckning: Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket 
stor del 

Helt och hållet 

10 Tas erfarenheter, kunskaper och 
synpunkter från deltagare 
systematiskt tillvara? 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐ 

3 Tas erfarenheter, kunskaper och 
synpunkter från 
brukarorganisationer systematiskt 
tillvara? 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐ 

12 Har ni rutiner för att samarbeta 
med 
näringsliv/civilsamhälle/ideella 
organisationer arbetet när det 
gäller insatser för deltagarna? 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐ 

 
Vad tyckte Du om enkäten? 

7.  Var det någon fråga som var svår att förstå? 

Ja☐ Nej☐ 

 

8.  Om Ja, vänligen ange vilket/vilka av frågorna genom att kryssa i en eller flera av rutorna 
Förklara gärna på vilket sätt Du tyckte det var svårt att förstå frågan/frågorna. 

10☐  Klicka här för att ange text. 

3☐  Klicka här för att ange text. 

12☐  Klicka här för att ange text. 
 

9.  Upplever Du att frågorna speglar relevanta aspekter i den samordningsförbund-finansierade verksamheten? 

Ja☐ Nej☐ 
 

10.  Om Nej, vänligen ange vilka kompletteringar Du vill se 
Klicka här för att ange text. 
 

11.  Finns det något annat Du vill tillägga? 
Klicka här för att ange text. 
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Styrelse 
 

PILOTUNDERSÖKNING – ”HUR VET VI ATT DET BLIR BÄTTRE?” 

Utveckling av enkäter för att följa upp samordningsförbundens 
verksamhet 

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), ett antal Samordningsförbund, 
partsrepresentanter, brukarorganisationer, representanter från Nationella rådets arbetsgrupp och Örebro 
universitet under hösten 2014 tagit fram frågor som skall användas för att i enkätform samla in 
synpunkter från deltagare, personal, förbundschefer, styrelser och parter. 

För att få en uppfattning om enkäterna/frågorna fungerar på ett säkert sätt skall de testas i en 
pilotundersökning. Örebro universitet genomför pilotundersökningen tillsammans med NNS och 15 
samordningsförbund. Sammanlagt testas fem enkäter; till deltagare, personal, förbundschefer, styrelse 
och parter. 

Denna enkät riktar sig till Er i styrelserna i Samordningsförbunden och består av frågor som handlar om 
hur Du upplever arbetssituationen i styrelsen i Ditt Samordningsförbund. Vi vill också veta vad Du 
tycker om enkäten. 

Att svara på frågorna är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Har Du frågor om denna pilotstudie kan Du vända dig till Susanna Larsson Tholén, Örebro universitet. 

Tack för Din medverkan! 

 

Professor Berth Danermark   Fil. Dr. Susanna Larsson Tholén 

berth.danermark@oru.se  susanna.larsson-tholen@oru.se 

019-30 30 41   019-30 14 36 

Örebro universitet  Örebro universitet 

  

Enkät till styrelse 

mailto:berth.danermark@oru.se
mailto:susanna.larsson-tholen@oru.se
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Vi vill veta hur Du upplever arbetssituationen i styrelsen i Ditt 
samordningsförbund. 
Kryssa i den ruta som bäst beskriver Din uppfattning i varje fråga. 

För att underlätta för Dig att ta ställning till påståendena finns nedan definierat en del av de begrepp som nämns i 
enkäten 

Med struktur avses en synlig uppbyggnad, exempelvis en organisationsstruktur, och strategi avser en 
övergripande medveten process med syfte att utveckla verksamheten på bästa sätt. Inblandande aktörer kan vara 
någon av parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen, och landstinget/regionen eller 
arbetsgivare, föreningar, samfund m fl. Relationer betyder här kopplingar mellan personer eller befattningar. 

 I vilken utsträckning: Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket 
stor del 

Helt och hållet 

1 Har ni strukturer för att initiera, 
upprätthålla och underhålla 
relationer mellan inblandade 
aktörer? 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐ 

2 Har ni en strategi för hur vi 
arbetar med uppföljning och 
utvärdering av de samordnade 
rehabiliteringsinsatserna? 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐ 

3 Använder ni uppföljning och 
utvärdering som underlag för att 
utveckla de samordnade 
rehabiliteringsinsatserna? 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐ 

 
Vad tyckte Du om enkäten? 

4.  Var det någon fråga som var svår att förstå? 

Ja☐ Nej☐ 

 

5.  Om Ja, vänligen ange vilket/vilka av frågorna genom att kryssa i en eller flera av rutorna 
Förklara gärna på vilket sätt Du tyckte det var svårt att förstå frågan/frågorna. 

1☐  Klicka här för att ange text. 

2☐  Klicka här för att ange text. 

3☐  Klicka här för att ange text. 
6.  Upplever Du att frågorna speglar relevanta aspekter i den samordningsförbund-finansierade 

verksamheten? 

Ja☐ Nej☐ 
 

7.  Om Nej, vänligen ange vilka kompletteringar Du vill se 
Klicka här för att ange text. 
 

8.  Finns det något annat Du vill tillägga? 
Klicka här för att ange text. 
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Parternas chefsgrupp 
 

PILOTUNDERSÖKNING – ”HUR VET VI ATT DET BLIR BÄTTRE?” 

Utveckling av enkäter för att följa upp samordningsförbundens 
verksamhet 

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), ett antal Samordningsförbund, 
partsrepresentanter, brukarorganisationer, representanter från Nationella rådets arbetsgrupp och Örebro 
universitet under hösten 2014 tagit fram frågor som skall användas för att i enkätform samla in 
synpunkter från deltagare, personal, förbundschefer, styrelser och parter. 

För att få en uppfattning om enkäterna/frågorna fungerar på ett säkert sätt skall de testas i en 
pilotundersökning. Örebro universitet genomför pilotundersökningen tillsammans med NNS och 15 
samordningsförbund. Sammanlagt testas fem enkäter; till deltagare, personal, förbundschefer, styrelse 
och parter. 

Denna enkät riktar sig till Er i parternas chefsgrupper i Samordningsförbunden och består av två (2) 
frågor som handlar om hur Du upplever arbetssituationen i parternas chefsgrupp i Ditt 
Samordningsförbund. Vi vill också veta vad Du tyckte om enkäten. 

Att svara på frågorna är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan. 

Har Du frågor om denna pilotstudie kan Du vända Dig till Susanna Larsson Tholén, Örebro 
universitet. 

Tack för Din medverkan! 

 

Professor Berth Danermark   Fil. Dr. Susanna Larsson Tholén 

berth.danermark@oru.se  susanna.larsson-tholen@oru.se 

019-30 30 41   019-30 14 36 

Örebro universitet  Örebro universitet 

  

Enkät till parternas chefsgrupp 

mailto:berth.danermark@oru.se
mailto:susanna.larsson-tholen@oru.se
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Vi vill veta hur Du upplever arbetssituationen i parternas chefsgrupp i Ditt 
samordningsförbund. 
Kryssa i den ruta som bäst beskriver Din uppfattning i varje fråga. 

För att underlätta för Dig att ta ställning till frågorna finns nedan definierat en del av de begrepp som nämns i 
enkäten 

Med struktur avses en synlig uppbyggnad, exempelvis en organisationsstruktur och relationer avser kopplingar 
mellan personer eller befattningar. Inblandande aktörer kan vara någon av parterna Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, kommunen, och landstinget/regionen eller arbetsgivare, föreningar, samfund m fl. 

 I vilken utsträckning: Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket 
stor del 

Helt och hållet 

1b Har ni strukturer för att initiera, 
upprätthålla och underhålla 
relationer mellan inblandade 
aktörer? 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐ 

2b Har erfarenheter från er 
samverkan lett till att 
förebyggande insatser utvecklats? 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐  6☐ 

 
Vad tyckte Du om enkäten? 

3.  Var det någon fråga som var svår att förstå? 

Ja☐ Nej☐ 

 

4.  Om Ja, vänligen ange vilket/vilka av frågorna genom att kryssa i en eller flera av rutorna 
Förklara gärna på vilket sätt Du tyckte det var svårt att förstå frågan/frågorna. 

1☐  Klicka här för att ange text. 

2☐  Klicka här för att ange text. 
 

5.  Upplever Du att frågorna speglar relevanta aspekter i den samordningsförbund-finansierade 
verksamheten? 

Ja☐ Nej☐ 
 

6.  Om Nej, vänligen ange vilka kompletteringar Du vill se 
Klicka här för att ange text. 
 

7.  Finns det något annat Du vill tillägga? 
Klicka här för att ange text. 
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Bilaga 6 - Kärnindikatorerna, dess rubriker och beskrivningar 
Nr 1 Processindikator – Deltagare  

Indikatorrubrik 

Deltagare känner att de insatser som erbjuds är organiserade runt deras behov 
(personcentrerade). 

Indikatorbeskrivning 

Deltagare med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och/eller 
arbetsmarknadsrelaterade behov har ofta flera olika samhällskontakter. Indikatorn utgår ifrån 
antagandet att om dessa kontakter, med individen i fokus, samverkar blir deltagarna mer nöjda 
och insatserna mer effektiva. 

Från ett deltagarperspektiv kan indikatorn förklaras med följande påståenden: 

”Jag har fått den hjälp jag behöver på ett sätt som passar mig.” 

”Jag har fått de insatser jag behöver, på ett sätt som passar mig.” 

Deltagare 

Person med behov av samordnat myndighetsstöd och som deltar i en insats som har stöd av 
samordningsförbundet. 

Insatser 

Insatser är samordnade åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och/eller arbetslivsinriktad 
karaktär. Dessa syftar till att återställa eller öka deltagarens funktions-och/eller arbetsförmåga, 
så att personen uppnår eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 

Organiserade runt/Personcentrering: 

Insatser som är organiserade runt deltagarens behov avser medbestämmande om deltagande i 
insats samt, planering, genomförande och uppföljningen av de insatser som erbjuds. När 
organiseringen utgår från individen och dess behov kallas det också personcentrering. 
Personcentrering innebär att samordnat stödja deltagarna att fatta egna informerade beslut om, 
och att framgångsrikt hantera, sin egen rehabiliteringsprocess och sin 
situation/sjukdom/funktionsnedsättning. Ett sådant arbetssätt antas bidra till en ökad nöjdhet 
hos deltagarna (än andra arbetssätt) eftersom det bygger på delaktighet och att deltagare ses som 
en resurs. 

Behov 

Behov är anspråk på någon form av insats/åtgärd. 

 

Nr2. Processindikator – Deltagare  

Indikatorrubrik 

Deltagarna upplever ökat inflytande över rehabiliteringsprocessen. 

Indikatorbeskrivning 
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Inflytande och delaktighet antas göra deltagaren mer nöjd då denna som person blir hörd och 
sedd samt ses som en resurs och kapabel. Utgångspunkten är att deltagaren är den som har bäst 
kunskap om vad som kan vara till hjälp och vad han/hon behöver för att utvecklas. Deltagaren 
är involverad i diskussioner och beslut i rehabiliteringsprocessen i den grad som han/hon vill 
vara delaktig. Jämfört med tidigare insatser har deltagaren i högre utsträckning 
medbestämmande när det gäller vilka insatser han/hon skall delta i, samt hur de skall planeras, 
genomföras och följas upp. Från ett deltagarperspektiv kan indikatorn förklaras med följande 
påstående: 

”Jag får möjlighet att tala om vad jag behöver för insatser, samt kan påverka de insatser jag får” 

Deltagare 

Person med behov av samordnat myndighetsstöd och som deltar i en insats som har stöd av 
samordningsförbundet. 

Ökat 

För att avgöra om något minskat ökat kan man exempelvis följa utveckling över tid, eller fråga 
efter upplevelse. 

Inflytande 

Inflytande betyder att deltagaren ges medbestämmande och därmed blir delaktig i sin egen 
rehabiliteringsprocess. 

Rehabiliteringsprocessen 

Rehabilitering är ett samlat begrepp för åtgärder av medicinsk, psykologisk, social samt 
arbetslivsinriktad karaktär. Åtgärderna syftar till att återställa eller öka deltagarens funktions-
och/eller arbetsförmåga, så att personen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete. Rehabiliteringsprocessen avser hur sådana åtgärder fortskrider och förändras. 

Nr.3 Processindikator – Deltagare  

Indikatorrubrik 

En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den tid som behövs utifrån varje deltagares 
förutsättningar. 

Indikatorbeskrivning 

Deltagare antas ha resurser/förmåga att fatta beslut om sin egen rehabilitering. Antagandet är 
att myndigheterna inte ensamma ska avgöra hur mycket tid en person behöver i sin 
rehabiliteringsprocess utan det beslutet måste fattas tillsammans med deltagaren. Tid är en fråga 
om inflytande. Tid i insats bestäms slutgiltigt av myndigheterna/insatsen men deltagaren har 
möjlighet att påverka beslutet. Omfattningen av och längden på deltagande i insatsen styrs 
utifrån den enskildes behov och inte fastslagna rutiner/bestämmelser utformade av en myndighet. 
Deltagaren ses som en resurs med förmåga att fatta informerade beslut om sin egen 
rehabilitering. Det ger ökat inflytande och delaktighet vilket antas påverka upplevelsen av 
rehabiliteringsprocessen positivt. 

Från ett deltagarperspektiv kan indikatorn förklaras med följande påstående: 

”Jag har fått den tid jag behöver för att rehabiliteringsprocessen ska bli så bra och hållbar som 
möjligt för mig.” 
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Rehabiliteringsprocessen 

Rehabilitering är ett samlat begrepp för åtgärder av medicinsk, psykologisk, social samt 
arbetslivsinriktad karaktär, Åtgärderna syftar till att återställa eller öka deltagarens funktions-
och/eller arbetsförmåga, så att personen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete. Rehabiliteringsprocessen avser hur sådana åtgärder fortskrider och förändras. 

Ta den tid som behövs 

Rehabiliteringsprocessens tidsåtgång bestäms inte ensidigt av myndigheten utan i samverkan 
med, och i relation till den enskilda deltagarens/personens behov och individuella 
förutsättningar. 

Deltagare 

Person med behov av samordnat myndighetsstöd och som deltar i en insats som har stöd av 
samordningsförbundet. 

Förutsättningar 

Med utgångspunkt från deltagarens nuvarande funktionsförmåga och livssituation. 

Nr. 4 Processindikator – Deltagare  

Indikatorrubrik 

Deltagare upplever i högre grad än förut att det finns någon som håller samman och stödjer den 
enskildes samordnade rehabiliteringsprocess. 

Indikatorbeskrivning 

Deltagaren kan peka ut en tydlig kontaktperson/samordnare/lots som stödjer denna i 
kontakterna mot flera myndigheter. Sammanhållna processer och insatser, istället för splittrade, 
antas göra deltagarna mer nöjda. 

Från ett deltagarperspektiv kan indikatorn förklaras med följande påstående: 

”Till skillnad från tidigare har jag nu en person/ett team som jag kan vända mig till angående 
min rehabilitering”. 

Deltagare 

Person med behov av samordnat myndighetsstöd och som deltar i en insats som har stöd av 
samordningsförbundet. 

I högre grad än förut 

För att avgöra om något minskat eller ökat kan man exempelvis följa utveckling över tid, eller 
fråga efter upplevelse. 

Håller samman och stödjer/samordnade 

Samordning betyder att insatser från två eller flera myndigheter anpassas till varandra exempelvis 
med avseende på tidpunkt för utförande och innehåll. Samordning här avser att deltagaren har 
en person/ett team, att vända sig till istället för flera, och att denna person/team håller samman 
insatserna från inblandande myndigheter. Håller samman och stödjer innebär också att 
deltagaren upplever att personen/teamet finns tillgänglig för deltagaren när denna upplever 
behov av stöd i myndighetskontakter. 
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Rehabiliteringsprocessen 

Rehabilitering är ett samlat begrepp för åtgärder av medicinsk, psykologisk, social samt 
arbetslivsinriktad karaktär, Åtgärderna syftar till att återställa eller öka deltagarens funktions-
och/eller arbetsförmåga, så att personen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete. Rehabiliteringsprocessen avser hur sådana åtgärder fortskrider och förändras. 

Nr. 5 Processindikator – Deltagare  

Indikatorrubrik 

Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom och funktionsnedsättning samt att den 
har fått, i högre grad än förut, stöd från myndigheterna i att leva med detta. 

Indikatorbeskrivning 

Indikatorn utgår indirekt från att den situation deltagaren befinner sig i, såsom 
sjukdomstillstånd, funktionsnedsättning, eller social eller psykologisk problematik är av relativt 
bestående natur. I indikatorn finns ett antagande att risk för återfall eller återkommande 
symptom av sjukdom/funktionsnedsättning, eller social och psykologisk problematik går att 
påverka genom så kallade copingstrategier. Copingstrategier är det sätt som en person använder 
för att handskas med besvär. Genom att stärka och utveckla sätt att aktivt hantera och anpassa 
sig till sin situation kan man lära sig att bättre leva med ett kroniskt sjukdomstillstånd, risk för 
återfall/förvärrad sjukdom, långvarig funktionsnedsättning, eller återkommande social och 
psykologisk problematik.  

Från ett deltagarperspektiv kan indikatorn förklaras med följande påstående: 

”Jag har utvecklat sätt att hantera och leva med min situation/sjukdom/funktionsnedsättning.” 

”Jag har fått kunskap om sätt att lära mig hantera och leva med 
minsituation/sjukdom/funktionsnedsättning.” 

Deltagare 

Person med behov av samordnat myndighetsstöd och som deltar i en insats som har stöd av 
samordningsförbundet. 

Kan hantera 

Förmåga att aktivt hantera och anpassa sig till sin situation. Ha egna och fungerande strategier 
att handskas med sina upplevda symtom. 

Symtom 

Subjektiv upplevelse av sjuklighet eller oönskat tillstånd/mående. 

Funktionsnedsättning 

Nedsättning av funktionsförmåga (fysisk, psykisk eller intellektuell). Uppstår till följd av en 
medfödd eller förvärvad skada av bestående eller övergående natur. 

I högre grad än förut 

För att avgöra om något minskat eller ökat kan man exempelvis följa utveckling över tid, eller 
fråga efter upplevelse. 

Stöd 
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Stöd här avser att myndigheterna aktivt har sökt att stödja deltagaren att utveckla eller ta fram 
strategier att hantera sin livssituation. 

Nr. 6 Processindikator Deltagare 

Indikatorrubrik 

När insatser avslutas i en samordnad rehabiliteringstjänst upplever deltagaren, i högre grad än 
förut, att det finns en planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan onödig dröjsmål. 

Indikatorbeskrivning 

Antagandet är att kontinuitet och stabilitet ger en person ökad trygghet vilket leder till mer nöjda 
deltagare och bättre förutsättningar för ett hållbart resultat. 

Från ett deltagarperspektiv kan indikatorn förklaras med följande påstående: 

”Jag upplever att det finns en god planering för vad som kommer att hända mig efter insatsen” 

Deltagaren 

Person med behov av samordnat myndighetsstöd och som deltar i en insats som har stöd av 
samordningsförbundet. 

Samordnad 

Samordning betyder att insatser från två eller flera myndigheter anpassas till varandra exempelvis 
med avseende på tidpunkt för utförande och innehåll. Samordning här avser att deltagaren har 
en person/ett team, att vända sig till istället för flera, och att denna person/team håller samman 
insatserna från inblandande myndigheter. 

Rehabiliteringstjänst 

Åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och/eller arbetslivsinriktad karaktär. Dessa syftar till 
att återställa eller öka deltagarens funktions-och/eller arbetsförmåga, så att personen uppnår 
eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 

I högre grad än förut 

För att avgöra om något minskat eller ökat kan man exempelvis följa utveckling över tid, eller 
fråga efter upplevelse. 

Planering/tjänster som tar vid 

Avser att stödja kontinuitet i insatser. Deltagares upplevelse av att det finns en konkret planering 
där det framgår vad deltagaren själv ska göra, vad myndigheten skall göra och vad han/hon kan 
förvänta sig i sina fortsatta myndighetskontakter. Deltagaren skall vara klar över vad som väntar 
efter insatsen. 

Utan onödigt dröjsmål 

Att deltagaren upplever att det finns en rimlighet i den tidplan som har gjorts upp tillsammans. 

Nr. 7. Processindikator – Deltagare  

Indikatorrubrik 

Det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning där deltagaren varit 
med i arbetet. 
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Indikatorbeskrivning 

Från ett deltagarperspektiv kan indikatorn förklaras med följande påstående: 

”Jag känner mig mer redo än tidigare att kunna arbeta/försörja mig själv/studera.” 

Från ett personalperspektiv kan indikatorn förklaras med följande påstående: 

”Deltagaren är mer redo än tidigare att kunna arbeta/försörja sig själv/studera.” 

Stegförflyttning 

Rehabiliteringsprocessen, med betoning på ”process”, är en glidande skala av olika mindre och 
större förändringar. Stegförflyttning är i detta sammanhang små eller stora tecken på att 
deltagaren har gjort framsteg/rört sig mot sitt mål. Tecknen antas här alltid vara en kombination 
av subjektiva och objektiva fynd, d.v.s. personens egen dokumenterade upplevelse av förändring 
i samband med andras bekräftelse på att detta har hänt. Följaktligen kan det aldrig vara den ena 
eller andra, utan alltid båda. 

Närmare arbetsmarknaden/Egen försörjning 

Är både deltagarens egen upplevelse av att vara mer redo att kunna arbeta/försörja sig själv 
tillsammans med den berörda personalens observationer på eller uppfattning om huruvida det 
skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning. Med egen försörjning 
menas att man inte lever på någon annans försörjning (föräldrar, vän etc.) eller offentliga medel. 
Subventionerat arbete och studier räknas som egen försörjning. 

Deltagaren 

Person med behov av samordnat myndighetsstöd och som deltar i en insats som har stöd av 
samordningsförbundet. 

Med i arbetet 

Med i arbetet är detsamma som inflytande vilket betyder att deltagaren getts medbestämmande 
och därmed blir delaktig i sin egen rehabiliteringsprocess. 

Nr.8 Processindikator - Personal 

Indikatorrubrik 

Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras 
kunskap, roller och arbetssätt. 

Indikatorbeskrivning 

Denna indikator avser i första hand förhållanden mellan personal på operativ nivå. Antagande 
när det gäller personal i samverkan är att respekt är en nödvändig förutsättning för lyckat 
resultat. Tillit och respekt är de allra mest utslagsgivande faktorerna för lyckad samverkan.  

Indikatorn kan förklaras med följande påståenden: 

”Jag upplever att de jag samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på mig, vet vad jag kan 
tillföra, vad min roll är och vilka befogenheter jag har.” 

Personalen/andra medarbetare/professionella 
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Medarbetare/professionella på samordningsförbunden eller hos samordningsförbundens 
medlemsorganisationer och andra professionella som möter och samverkar med 
medarbetare/professionella i en eller flera av de samverkande myndigheterna. 

Respekt 

Respekt är att känna tillit till andra, dvs. att lita på att den andre gör vad som är överenskommet, 
och att andra har förtroende för mig, samt upplevelsen av att bli hörd, sedd, och tagen på allvar 
i samspel med varandra. Att visa förståelse för, ta hänsyn till, visa uppskattning till varandra. 
Att ha tillräcklig kompetens avseende sin egen roll och organisation. Det handlar om att det finns 
tydliga spelregler om hur samverkan ska gå till som är förankrade hos alla parter och som alla 
parter är bekväma med. 

Nr. 9 Processindikator Organisation 

Indikatorrubrik 

Att det systematiskt, mer än förut, tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter såväl från 
enskilda deltagare/brukare och från brukarorganisationer eller grupper av deltagare (dessa 
erfarenheter, kunskaper och synpunkter är grundläggande för förändringar i verksamheten i allt 
högre grad). 

Indikatorbeskrivning 

Den här indikatorn avser beslutsfattares/verksamhetsutvecklares/politikers förmåga att ta 
tillvara deltagares eller brukarorganisationers erfarenheter/synpunkter/önskemål. Antagandet är 
att om beslutsfattare har till sitt förfogande ett underlag som baseras på behov uttryckta av 
deltagare och/eller brukarorganisationer så fattas bättre beslut om vilka insatser som behöver 
utvecklas i samverkan lokalt. 

Från ett chefs/ledare/politikerperspektiv kan indikatorn förklaras med följande påstående: 

”Jag har utvecklat ett arbetssätt där jag planerar och metodiskt tar tillvara erfarenheter från 
deltagare och/eller brukarorganisationer.” 

Systematiskt 

Metodiskt, planerat i förväg och transparent 

Mer än förut 

För att avgöra om något minskat eller ökat kan man exempelvis följa utveckling över tid, eller 
fråga efter upplevelse. 

Brukarorganisationer 

Intresseorganisationer. 

Nr. 10 Processindikator Samhälle 

Indikatorrubrik 

Samordnade insatser inkluderar i högre grad än förut även andra aktörer i samhället, företag, 
ideella krafter och föreningsliv i det löpande arbetet på ett strukturerat sätt. 

 

Indikatorbeskrivning 
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Antagandet är att när samverkan bygger på att parterna mobiliserar alla tänkbara resurser som 
är användbara för en deltagares rehabilitering blir det ett bättre resultat. I detta ingår inte bara 
myndigheters arbete utan också resurser från andra delar av samhället.  

Samordnade 

Samordning betyder att insatser från två eller flera myndigheter anpassas till varandra exempelvis 
med avseende på tidpunkt för utförande och innehåll. Samordning här avser att deltagaren har 
en person/ett team, att vända sig till istället för flera, och att denna person/team håller samman 
insatserna från inblandande myndigheter. 

Insatser 

Insatser är samordnade åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och/eller arbetslivsinriktad 
karaktär. Dessa syftar till att återställa eller öka deltagarens funktions-och/eller arbetsförmåga, 
så att personen uppnår eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 

Inkluderar 

Att inbegripa/innefatta. 

I högre grad än förut 

För att avgöra om något minskat eller ökat kan man exempelvis följa utveckling över tid, eller 
fråga efter upplevelse. 

Andra aktörer 

Ideella organisationer, arbetsgivare, föreningar m.m. 

Strukturerat sätt 

På ett sätt som är planerat och bestämt i förväg, samt som sker metodiskt och transparent. 

Nr. 11 Effektindikator Deltagare (OBS! Ingår inte i föreliggande pilotundersökning) 

Indikatorrubrik 

Effekter för deltagare som kommer ur de samordnade insatserna är hållbara och säkra över tid. 

Indikatorbeskrivning 

Antagandet är att om individen upplever en lösning/insats som stabil under överskådlig tid så 
finns det större sannolikhet att mål upprätthålls. Denna indikator avser enbart insatser som når 
uppsatt målsättning. För att erhålla kunskap om hållbarhet och säkerhet över tid förutsätts 
mätning i en tid efter avslutad insats. Indikatorn bestämmer dock inte vid vilken tidpunkt denna 
mätning kan vara lämplig att göra. 

Effekt 

Resultatet av en insats.  

Deltagare 

Person med behov av samordnat myndighetsstöd och som deltar i en insats som har stöd av 
samordningsförbundet. 

Samordnade 
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Samordning betyder att insatser från två eller flera myndigheter anpassas till varandra exempelvis 
med avseende på tidpunkt för utförande och innehåll. Samordning här avser att deltagaren har 
en person/ett team, att vända sig till istället för flera, och att denna person/team håller samman 
insatserna från inblandande myndigheter. 

Insats 

Insatser är samordnade åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och/eller arbetslivsinriktad 
karaktär. Dessa syftar till att återställa eller öka den enskildes funktions-och/eller arbetsförmåga, 
så att individen uppnår eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 

Hållbara och säkra över tid 

Med hållbara och säkra över tid avses att uppnådd målsättning kvarstår en rimlig tid efter 
avslutad insats. Vad som är rimlig tid varierar beroende på typ av insats. Den huvudsakliga 
målsättningen för samordningsförbundens verksamhet handlar om att nå, få och bibehålla 
förvärvsarbete. Vägen dit kan dock innehålla målsättningar avseende hälsa, egenmakt, och 
arbetsförmåga. 

Nr. 12 Effektindikator Personal 

Indikatorrubrik 

En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att strategiskt initiera, upprätthålla och 
underhålla relationer. 

Indikatorbeskrivning 

Indikatorn utgår ifrån antagandet att goda relationer mellan myndigheter/organisationer och 
deltagare samt andra aktörer är viktigt för ett lyckat samverkansresultat. Relationer är 
dynamiska och under ständig förändring och därför behövs strukturer som möjliggör hållbarhet 
i relationsbygge och relationsunderhåll. 

Struktur 

Uppbyggnad. Synligt och tydligt för andra. 

Strategiskt 

Planlagd och med tanke på att nå visst resultat. 

Relationer 

I detta avseende berör detta förbindelser mellan personal och beslutsfattare hos parternas 
personal. 

Nr. 13 Effektindikator Personal 

Indikatorrubrik 

Samordnad verksamhet präglas i högre utsträckning av sektorsövergripande arbetssätt och 
synsätt. 

Indikatorbeskrivning 

Antagandet är att desto mer vi tänker sektorsövergripande d.v.s. ur ett helhetsperspektiv, desto 
lättare och med bättre resultat kan vi möta individer i behov av vårt samlade stöd. Ett 
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helhetsperspektiv förutsätter en utvecklad kunskap om både sin egen organisations roll och 
arbete i samspel med andra organisationers roll och arbete i omvärlden. 

Samordnad verksamhet 

Samordning betyder att insatser från två eller flera myndigheter anpassas till varandra exempelvis 
med avseende på tidpunkt för utförande och innehåll. Samordning här avser att deltagaren har 
en person/ett team, att vända sig till istället för flera, och att denna person/team håller samman 
insatserna från inblandande myndigheter. 

I högre utsträckning 

För att avgöra om något minskat eller ökat kan man exempelvis följa utveckling över tid, eller 
fråga efter upplevelse. 

Sektorövergripande arbetssätt och synsätt 

Arbetssätt är de metoder vi använder för att utföra vårt gemensamma uppdrag på. Synsätt avser 
värdegrund/grundläggande uppfattningar/attityder om frågor som människors värde, och 
resurser samt samhällets roll i människors liv. Arbetssätt och synsätt är sektorsövergripande när 
de fungerar för och omfattas av alla ingående parter. 

Nr 14. Effektindikator - Organisation 

Indikatorrubrik 

Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av myndighetsgemensamma 
insatser. 

Indikatorbeskrivning 

Antagandet är att en uttalad och tydlig dokumentation och utvecklingsarbete i 
samordningsförbundets styrelse eller andra ledningsgrupper, leder till bättre beslutsunderlag när 
det gäller utveckling av lokala insatser för personer med samordnade rehabiliteringsbehov. Det 
antas också att det är viktigt att detta arbete återkommande revideras. 

Indikatorn kan förklaras med följande påståenden: 

”Ju tydligare strategi vi har för uppföljning och utvärdering desto bättre underlag får vi för att 
utveckla vår verksamhet.” 

Strategi 

Tillvägagångssätt 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning innebär en återkommande intern bedömning av en insats utveckling. Med 
utvärdering avses en kritisk granskning av verksamheten och resultaten, som kräver en större 
distans till verksamheten/arbetet än uppföljning 

Myndighetsgemensamma 

Minst två parter som aktiva i en samordningsinsats. 

Insatser 
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Insatser är samordnade åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och/eller arbetslivsinriktad 
karaktär. Dessa syftar till att återställa eller öka deltagarens funktions-och/eller arbetsförmåga, 
så att personen uppnår eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 

Nr. 15 Effektindikator Samhälle 

Indikatorrubrik 

Insikter från samverkan (med stöd av samordningsförbund)11F

12 leder till att nya typer av 
förebyggande insatser utvecklas så att behov av samordnad rehabilitering inte behöver bli 
aktuellt om individer fångas upp mycket tidigare och på ett annorlunda sätt. 

Indikatorbeskrivning 

Indikatorn speglar antagandet att en initialt liten förändring kan utlösa en kedja av händelser 
som leder till stora förändringar och nya idéer kring arbetssätt och synsätt. . 

Insikter 

Inblick, förståelse, kännedom, och kunskap. 

Samverkan 

Samarbete, koordination, och gemensamt uppträdande. 

Förebyggande insatser 

Med förebyggande insatser avses en åtgärd eller prestation som är främjande för hälsa, inträde 
på arbetsmarknaden.   
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Bilaga 7 – Begriplighet/Relevans M1 och M2 
Enkätfråga Enkät Resultat 

(Antal och 
andel) 
M1 

Resultat 
(Antal och 
andel) 
M2 

Var det något påstående 
eller fråga Du hade svårt att 
ta ställning till? 
 

Deltagare Ja=101 (22 %) 
Nej=335 (72 %) 
Ej svarat=32 

Ja=77 (18 %) 
Nej=311 (75 %) 
Ej svarat=29 

Personal Ja=60 (41 %) 
Nej=73 (49 %) 
Ej svarat=15 

Ja=38 (28 %) 
Nej=93 (68 %) 
Ej svarat=5 

Förbundschef Ja 12 (60 %) 
Nej= 8 (40 %) 

Ja=7 (32 %) 
Nej=15 (68 %) 

Styrelse Ja=24 (25 %) 
Nej=54 (56 %) 
Ej svarat=18 

Ja=8 (11 %) 
Nej=63 (89 %) 

Parternas 
chefsgrupp 

Ja=27 (19 %) 
Nej=78 (55 %) 
Ej svarat=38 

Ja=6 (7 %) 
Nej=81 (93 %) 

 

Deltagarenkät 

Påstående 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

Andel (%) som svarat att påståendet svårt ta ställning till 

M1 3,4 1,1 3 0,9 8,1 
 

4,3 % 3,8 7,1 4,1 3,6 

M2 1,4 1,0 2,2 1,9  3,4 4, 8 4,8 3,1 2,6 

 

Personalenkät 

Påstående 1 2 3 4 5 6 och 
16 

7 8 9 10 

Andel (%) som svarat att påståendet svårt ta ställning till 

M1 8,8 10,1 4,7 7,4 10,1 16,2 
(P1) 

8,8 8,1 6,8 2,0 

M2 5,1 9,6 4,4 5,9  4,4 
(P16) 

6,6 5,9 6,6 5,1 

 

Förbundschefsenkät 

Påstående 1 2 och 
10 

3 4 

Andel (%) som svarat att påståendet svårt ta ställning till 

M1 15 20 
(P2) 

15 45 

M2  14 
(P10) 

23 9 

 

  



85 
 

 

Styrelseenkät 

Påstående 1 2 3 

Andel (%) som svarat att påståendet svårt ta 
ställning till 
M1 19 15 12,5 

M2 7 3,0 5,6 

 

Parternas chefsgrupp enkät 

Påstående 1 2 

Andel (%) som svarat att påståendet 
svårt ta ställning till 
M1 10 8,4 

M2 1 0 

 

Enkätfråga Enkät Andel (%) 
som 
upplevde 
att de 
viktigaste 
aspekterna 
speglades i 
enkäter 
M1 

Andel (%) som 
kompletterat 
med skriftlig 
kommenterat 
M1 

Andel (%) 
som 
upplevde att 
relevanta 
aspekter 
speglades i 
enkäten 
M2 

Andel (%) som 
kompletterat 
med skriftlig 
kommenterat 
M2 

Upplever Du att påståendena 
speglar de viktigaste 
aspekterna (M1)/relevanta 
aspekter (M2) i den 
samordningsförbund-
finansierade verksamheten? 

Deltagare Fråga ej med i enkät 
Personal 67 16,2 95 0,0 
Förbundsche
f 

35 60 77 22 

Styrelse 73 0,0 96 0,0 
Parternas 
chefsgrupp 

59 9,8 95 3,4 

 

Enkätfråga Enkät Andel (%) 
som gjort 
tillägg 
M1 

Andel (%) som 
gjort tillägg 
M2 

Var det något Du 
saknade?/Finns det något 
Du vill tillägga? 

Deltagare 7,7 6,7 
Personal 22,0 8,1 
Förbundschef 25,0 22,0 
Styrelse 19,0 17,0 
Parternas 
chefsgrupp 

6,3 3,4 
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Bilaga 8 – Testretest M1 
Deltagare 

 
DR_P1_Jag_får_stödet 

Total 1 3 4 5 
DT_P1_Jag_får_st
ödet 

1 Antal 1 0 0 0 1 
Andel 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

3 Antal 0 0 1 0 1 
Andel 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

4 Antal 0 1 18 8 27 
Andel 0,0% 3,7% 66,7% 29,6% 100,0% 

5 Antal 0 0 15 47 62 
Andel 0,0% 0,0% 24,2% 75,8% 100,0% 

 

 
DR_P2_Jag_är_med 

Total 1 3 4 5 
DT_P2_Jag_är_
med 

1 Antal 1 0 0 0 1 
Andel 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

3 Antal 0 1 2 0 3 
Andel 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

4 Antal 0 0 26 4 30 
Andel 0,0% 0,0% 86,7% 13,3% 100,0% 

5 Antal 0 1 12 43 56 
Andel 0,0% 1,8% 21,4% 76,8% 100,0% 

 

 
DR_P3_Stödet_jag_får 

Total 2 3 4 5 
DT_P3_Stödet_ja
g_får 

2 Antal 0 1 0 0 1 
Andel 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

3 Antal 0 3 1 2 6 
Andel 0,0% 50,0% 16,7% 33,3% 100,0% 

4 Antal 0 1 14 5 20 
Andel 0,0% 5,0% 70,0% 25,0% 100,0% 

5 Antal 1 2 9 49 61 
Andel 1,6% 3,3% 14,8% 80,3% 100,0% 

 

 
DR_P4_Jag_har_en 

Total 3 4 5 
DT_P4_Jag_har_e
n 

4 Antal 1 9 4 14 
Andel 7,1% 64,3% 28,6% 100,0% 

5 Antal 1 7 69 77 
Andel 1,3% 9,1% 89,6% 100,0% 
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DR_P5_Jag_har_utvecklat 

Total 1 2 3 4 5 
DT_P5_Jag_har
_utvecklat 

1 Antal 1 0 0 0 0 1 
Andel 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

2 Antal 0 0 2 1 0 3 
Andel 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

3 Antal 0 1 8 7 2 18 
Andel 0,0% 5,6% 44,4% 38,9% 11,1% 100,0% 

4 Antal 0 0 5 29 5 39 
Andel 0,0% 0,0% 12,8% 74,4% 12,8% 100,0% 

5 Antal 0 0 0 11 17 28 
Andel 0,0% 0,0% 0,0% 39,3% 60,7% 100,0% 

 

 
DR_P6_Det_stöd_jag 

Total 1 3 4 5 
DT_P6_Det_stöd_ja
g 

1 Antal 1 0 0 0 1 
Andel 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

2 Antal 0 1 1 0 2 
Andel 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

3 Antal 0 9 3 2 14 
Andel 0,0% 64,3% 21,4% 14,3% 100,0% 

4 Antal 0 5 32 3 40 
Andel 0,0% 12,5% 80,0% 7,5% 100,0% 

5 Antal 0 1 10 22 33 
Andel 0,0% 3,0% 30,3% 66,7% 100,0% 

 

 
DR_P7_Jag_känner_mig 

Total 1 2 3 4 5 
DT_P7_Jag_kän
ner_mig 

1 Antal 2 0 1 0 0 3 
Andel 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

2 Antal 0 0 4 1 0 5 
Andel 0,0% 0,0% 80,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

3 Antal 1 1 15 5 1 23 
Andel 4,3% 4,3% 65,2% 21,7% 4,3% 100,0% 

4 Antal 0 1 4 15 4 24 
Andel 0,0% 4,2% 16,7% 62,5% 16,7% 100,0% 

5 Antal 0 1 2 11 21 35 
Andel 0,0% 2,9% 5,7% 31,4% 60,0% 100,0% 

 

 
DR_P8_Personalen_tar_tillvara 

Total 1 3 4 5 
DT_P8_Personalen_tar_till
vara 

1 Antal 1 0 0 0 1 
Andel 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

3 Antal 0 7 5 0 12 
Andel 0,0% 58,3% 41,7% 0,0% 100,0% 

4 Antal 0 3 20 10 33 
Andel 0,0% 9,1% 60,6% 30,3% 100,0% 

5 Antal 0 3 5 37 45 
Andel 0,0% 6,7% 11,1% 82,2% 100,0% 
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DR_P10_Det_finns_en 

Total 1 2 3 4 5 
DT_P10_Det_fi
nns_en 

1 Antal 1 2 0 0 0 3 
Andel 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

2 Antal 0 1 0 0 0 1 
Andel 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

3 Antal 0 1 3 1 0 5 
Andel 0,0% 20,0% 60,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

4 Antal 0 0 0 5 2 7 
Andel 0,0% 0,0% 0,0% 71,4% 28,6% 100,0% 

5 Antal 0 0 2 1 8 11 
Andel 0,0% 0,0% 18,2% 9,1% 72,7% 100,0% 

 

 
DR_P11_Det_som_tar 

Total 1 2 3 4 5 
DT_P11_Det_s
om_tar 

1 Antal 1 1 0 0 0 2 
Andel 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

2 Antal 0 1 0 0 0 1 
Andel 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

3 Antal 0 0 1 2 0 3 
Andel 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

4 Antal 0 0 1 5 3 9 
Andel 0,0% 0,0% 11,1% 55,6% 33,3% 100,0% 

5 Antal 0 0 0 3 10 13 
Andel 0,0% 0,0% 0,0% 23,1% 76,9% 100,0% 

 

Personal 

 
PR_P1_Stödet_vi_ger 

Total 3 4 5 
PT_P1_Stödet_vi_g
er 

2 Antal 0 1 0 1 
Andel 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

3 Antal 2 0 0 2 
Andel 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

4 Antal 0 13 2 15 
Andel 0,0% 86,7% 13,3% 100,0% 

5 Antal 0 4 17 21 
Andel 0,0% 19,0% 81,0% 100,0% 

 

 
PR_P2_Det_finns_tillräcklig 

Total 1 2 3 4 5 
PT_P2_Det_finns_
tillräcklig 

2 Antal 0 2 0 2 0 4 
Andel 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

3 Antal 1 0 4 2 0 7 
Andel 14,3% 0,0% 57,1% 28,6% 0,0% 100,0% 

4 Antal 0 0 1 15 2 18 
Andel 0,0% 0,0% 5,6% 83,3% 11,1% 100,0% 

5 Antal 0 0 0 3 7 10 
Andel 0,0% 0,0% 0,0% 30,0% 70,0% 100,0% 
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PR_P3_Jag_upplever_lyssn
ar 

Total 3 4 5 
PT_P3_Jag_upplever_ly
ssnar 

2 Antal 0 1 0 1 
Andel 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

3 Antal 2 1 1 4 
Andel 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

4 Antal 0 18 1 19 
Andel 0,0% 94,7% 5,3% 100,0% 

5 Antal 0 3 11 14 
Andel 0,0% 21,4% 78,6% 100,0% 

 

 
PR_P4_Jagupplever_tillföra 

Total 2 3 4 5 
PT_P4_Jag 
upplever_tillföra 

2 Antal 3 0 1 0 4 
Andel 75,0% 0,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

3 Antal 0 1 1 0 2 
Andel 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

4 Antal 0 2 21 4 27 
Andel 0,0% 7,4% 77,8% 14,8% 100,0% 

5 Antal 0 0 3 3 6 
Andel 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

 

 
PR_P5_Erfarenheter_kunskaper_enskilda 

Total 1 2 3 4 5 
PT_P5_Erfarenheter_
kunskaper_enskilda 

1 Antal 1 0 0 0 0 1 
Andel 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

2 Antal 0 2 0 2 1 5 
Andel 0,0% 40,0% 0,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

3 Antal 0 0 2 1 0 3 
Andel 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

4 Antal 0 1 1 12 4 18 
Andel 0,0% 5,6% 5,6% 66,7% 22,2% 100,0% 

5 Antal 0 0 0 1 11 12 
Andel 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 91,7% 100,0% 

 

 
PR_P6_Erfarenheter_kunskaper_grupper 

Total 1 2 3 4 5 
PT_P6_Erfarenheter_
kunskaper_grupper 

2 Antal 1 3 0 2 0 6 
Andel 16,7% 50,0% 0,0% 33,3% 0,0% 100,0% 

3 Antal 0 1 9 3 2 15 
Andel 0,0% 6,7% 60,0% 20,0% 13,3% 100,0% 

4 Antal 0 0 4 4 3 11 
Andel 0,0% 0,0% 36,4% 36,4% 27,3% 100,0% 

5 Antal 0 0 0 3 4 7 
Andel 0,0% 0,0% 0,0% 42,9% 57,1% 100,0% 
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PR_P7_Vi_har_rutiner 

Total 2 3 4 5 
PT_P7_Vi_har_ru
tiner 

2 Antal 1 0 0 0 1 
Andel 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

3 Antal 0 1 3 0 4 
Andel 0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 100,0% 

4 Antal 1 0 15 4 20 
Andel 5,0% 0,0% 75,0% 20,0% 100,0% 

5 Antal 0 0 2 11 13 
Andel 0,0% 0,0% 15,4% 84,6% 100,0% 

 

 
PR_P8_Vi_har_strukturer 

Total 2 3 4 5 
PT_P8_Vi_har_str
ukturer 

2 Antal 1 0 0 0 1 
Andel 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

3 Antal 0 1 1 1 3 
Andel 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

4 Antal 0 2 17 5 24 
Andel 0,0% 8,3% 70,8% 20,8% 100,0% 

5 Antal 0 0 0 10 10 
Andel 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

 

 
PR_P9_De_synsätt_vi 

Total 2 3 4 5 
PT_P9_De_synsät
t_vi 

2 Antal 1 0 1 0 2 
Andel 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

3 Antal 0 1 1 0 2 
Andel 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

4 Antal 1 0 12 3 16 
Andel 6,3% 0,0% 75,0% 18,8% 100,0% 

5 Antal 0 1 1 15 17 
Andel 0,0% 5,9% 5,9% 88,2% 100,0% 

 

 

PR_P10_De_olik
a_arbetssätt 

Total 4 5 
PT_P10_De_olika_arbetss
ätt 

2 Antal 1 0 1 
Andel 100,0% 0,0% 100,0% 

3 Antal 2 0 2 
Andel 100,0% 0,0% 100,0% 

4 Antal 13 7 20 
Andel 65,0% 35,0% 100,0% 

5 Antal 3 12 15 
Andel 20,0% 80,0% 100,0% 

 
  



91 
 

Förbundschefer 

 

FCR_P1_Erfarenheter_kuns
kaper_enskilda 

Total 2 4 5 
FCT_P1_Erfarenheter_kun
skaper_enskilda 

4 Antal 1 7 1 9 
Andel 11,1% 77,8% 11,1% 100,0% 

5 Antal 0 0 1 1 
Andel 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

 

 

FCR_P2_Erfarenheter_kuns
kaper_grupper 

Total 1 2 4 
FCT_P2_Erfarenheter_kun
skaper_grupper 

1 Antal 1 0 0 1 
Andel 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

2 Antal 0 2 0 2 
Andel 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

3 Antal 0 1 0 1 
Andel 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

4 Antal 0 0 7 7 
Andel 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

 

 

FCR_P3_Erfarenheter_kunskaper_br
ukarorganisationer 

Total 1 2 3 4 
FCT_P3_Erfarenheter_k
unskaper_brukarorganis
ationer 

1 Antal 4 1 0 0 5 
Andel 80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

2 Antal 0 4 0 0 4 
Andel 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

4 Antal 0 0 1 1 2 
Andel 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

 
 

       

 
FCR_P4_Vi_har_rutiner 

Total 2 4 5 
FCT_P4_Vi_har_rut
iner 

2 Antal 1 0 0 1 
Andel 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

3 Antal 0 1 0 1 
Andel 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

4 Antal 0 4 1 5 
Andel 0,0% 80,0% 20,0% 100,0% 

5 Antal 0 0 4 4 
Andel 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

 

Styrelse 

 
SR_P1_Vi_har_strukturer 

Total 3 4 5 
ST_P1_Vi_har_strukt
urer 

3 Antal 3 0 0 3 
Andel 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

4 Antal 1 9 1 11 
Andel 9,1% 81,8% 9,1% 100,0% 

5 Antal 0 3 7 10 
Andel 0,0% 30,0% 70,0% 100,0% 
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SR_P2_Vi_har_en 

Total 3 4 5 
ST_P2_Vi_har_en 3 Antal 4 0 1 5 

Andel 80,0% 0,0% 20,0% 100,0% 
4 Antal 1 7 2 10 

Andel 10,0% 70,0% 20,0% 100,0% 
5 Antal 0 1 8 9 

Andel 0,0% 11,1% 88,9% 100,0% 

 

 

SR_P3_Uppföljning_och_utvärder
ing 

Total 2 3 4 5 
ST_P3_Uppföljning_och
_utvärdering 

2 Antal 1 0 1 0 2 
Andel 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

3 Antal 0 4 3 0 7 
Andel 0,0% 57,1% 42,9% 0,0% 100,0% 

4 Antal 0 1 4 4 9 
Andel 0,0% 11,1% 44,4% 44,4% 100,0% 

5 Antal 0 0 0 5 5 
Andel 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

 

Parternas chefsgrupp 

 
PCGR_P1_Vi_har_strukturer 

Total 2 3 4 5 
PCGT_P1_Vi_har_st
rukturer 

2 Antal 1 0 0 0 1 
Andel 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

3 Antal 0 3 0 0 3 
Andel 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

4 Antal 0 1 18 3 22 
Andel 0,0% 4,5% 81,8% 13,6% 100,0% 

5 Antal 0 0 3 11 14 
Andel 0,0% 0,0% 21,4% 78,6% 100,0% 

 

 
PCGR_P2_Erfarenheter_från_vår 

Total 2 3 4 5 
PCGT_P2_Erfarenhete
r_från_vår 

2 Antal 3 0 1 0 4 
Andel 75,0% 0,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

3 Antal 1 6 1 0 8 
Andel 12,5% 75,0% 12,5% 0,0% 100,0% 

4 Antal 0 0 10 2 12 
Andel 0,0% 0,0% 83,3% 16,7% 100,0% 

5 Antal 0 0 4 12 16 
Andel 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 
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Bilaga 9 – Skewness och kurtosis M1, M2, M3A, M3B 
Värden från deltagarenkäten vid M1, M2, M3A och M3B avseende skevhet (skewness) och utbredning/toppighet 
(kurtosis). 

Deltagare 

Påstående Värden M1 M2 M3A Mät 3B 

P1: ”Jag får stödet på ett sätt som är till nytta för mig.” (M1, M2) 
P1a: ”Jag får stödet på ett sätt som är till stor nytta för mig.” (M3A) 
P1b:”Får du stödet på ett sätt som är till nytta för dig?” M3B) 

Medelvärde 4,61 4,55 4,6 5,02 

Skewness -2,087 -2,134 -1,889 -1,191 

Kurtosis 6,038 6,047 3,656 1,26 

P2: ”Jag är med och bestämmer vilket stöd som jag ska få.”(M1, M2) 
P2a: ”Jag är ofta med och bestämmer vilket stöd som jag ska få.” (M3A) 
P2b: ”Är du med och bestämmer vilket stöd som du ska få?” (M3B) 

Medelvärde 4,56 4,54 4,45 5,14 

Skewness -2,135 -2,172 -1,486 -1,5 

Kurtosis 6,070 5,692 2,744 2,011 
P3: ”Stödet jag får, får ta den tid som jag behöver.” (M1, M2) 
P3a: ”Stödet jag får, får ofta ta den precis den tid som jag behöver.” (M3A) 
P3b: ”Får stödet ta den tid du behöver?” (M3B) 

Medelvärde 4,62 4,56 4,47 5,11 

Skewness -2,290 -2,073 -1,472 -1,155 

Kurtosis 6,195 4,930 2,016 1,205 

P4: ”Jag har en person eller ett team som jag kan vända mig till med mina 
olika frågor och behov." (M1, M2, M3A) 
P4b: ”Har du en person eller ett team som du kan vända dig till med dina 
olika frågor och behov?" (M3B) 

Mean 4,78 4,74 4,67 5,47 

Skewness -3,350 -2,905 -2,738 2,406 

Kurtosis 13,910 9,506 8,591 5,954 

P5: ”Jag har utvecklat sätt att hantera min situation.” (M1) Medelvärde 3,94  
  Skewness -,847 

Kurtosis ,803 

P6(a): ”Det stöd jag har fått har hjälpt mig att utveckla sätt att hantera min 
situation.” (M1, M2, M3A) 
P6b: ”Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din 
situation?” (M3B) 

Medelvärde 4,08 4,15 4,16 4,16 

Skewness -,979 -1,342 -0,884 -0,411 

Kurtosis 1,289 1,807 0,178 -0,188 
P7(a): ”Jag känner mig mer redo att kunna arbeta eller studera.” (M1, M2, 
M3A) 
P7b: ”Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera?” (M3B) 

Medelvärde 3,85 3,75 3,83 3,68 

Skewness -,772 -,861 -0,888 -0,143 

Kurtosis -,152 -,228 0,233 0,889 
P8: ”Personalen tar tillvara mina erfarenheter, kunskaper och synpunkter 
för att göra verksamheten bättre.” (M1, M2) 
P8a: ”Personalen tar tillvara mina erfarenheter, kunskaper och synpunkter.” 
(M3A) 
P8b: ”Tar personalen tillvara dina erfarenheter, kunskaper och 
synpunkter?” (M3B) 

Medelvärde 4,29 3,57 4,5 4,98 

Skewness -,992 -1,168 -1,707 -1,101 

Kurtosis ,661 -,177 3,279 0,751 

P10(a): ”Det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att 
detta stöd upphör.” (M1, M2, M3A) 
P10b: ”Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att 
detta stöd upphör?” (M3B) 

Medelvärde 3,73 3,66 3,8 4,03 

Skewness -,638 -,842 0,875 -0,475 

Kurtosis -,242 -,036 0,075 -0,673 
P11(a): ”Det som tar vid är planerat att påbörjas inom rimlig tid.” (M1, 
M2, M3A) 
P11b: ”Kommer det som är planerat att påbörjas inom rimlig tid?” (M3B) 

Medelvärde 3,99 4,02 3,95 4,3 

Skewness -,897 -1,164 -0,827 -0,591 

Kurtosis ,401 1,131 -0,127 0,194 
 
  



94 
 

Värden från personalenkäten vid M1, M2, M3A och M3B avseende skevhet (skewness) och utbredning/toppighet 
(kurtosis). 

Personal 

Påstående Värden M1 M2 M3A Mät 3B 

P1: ”Stödet vi ger får ta den tid som deltagaren behöver.” (M1, M2) 
P1a: ”Stödet vi ger, får ofta ta den precis den tid som deltagaren behöver.” 
(M3A) 
P1b: ”Får stödet ni ger ta den tid som behövs?” (M3B) 

Medelvärde 4,30 4,30 4,12 4,92 

Skewness -1,221 -1,650 -1,265 -1,421 

Kurtosis 2,147 3,984 1,504 3,083 
P2(a): ”Det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att 
detta stöd upphör.” (M1, M2, M3A) 
P2b: ”Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta 
stöd upphör?” (M3B) 

Medelvärde 3,84 3,87 3,89 4,37 

Skewness -,932 -,645 -0,848 -0,289 

Kurtosis 1,039 ,138 -0,391 -0,843 

P3(a): ”Jag upplever att de jag samverkar med hos andra myndigheter 
lyssnar på mig” (M1, M2, M3A) 
P3b: ”Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar 
på dig?” (M3B) 

Medelvärde 4,17 4,29 4,39 4,77 

Skewness -,745 -,721 -0,348 -0,353 

Kurtosis ,746 ,846 -0,667 0,094 

P4(a): ”Jag upplever att de jag samverkar med hos andra myndigheter vet 
vad jag kan tillföra.” (M1, M2, M3A) 
P4b: ”Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad 
du kan tillföra?” (M3B) 

Medelvärde 3,82 3,95 3,98 4,22 

Skewness -1,025 -,230 -0,353 -0,307 

Kurtosis 1,157 -,011 0,483 -0,106 
P5: ”Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas systematiskt tillvara från 
enskilda deltagare.” (M1) 
P16(a): ”Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas systematiskt tillvara 
från deltagare.” (M2, M3A) 
P16b: ”Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare 
systematiskt tillvara?” (M3B):  

Medelvärde 3,93 4,02 4,25 4,42 

Skewness -,854 -1,090 -0,981 -0,339 

Kurtosis ,173 1,270 1.352 -0,11 

P6: ”Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas systematiskt tillvara från 
grupper av deltagare.” (M1) 

Medelvärde 3,62  

Skewness -,342 

Kurtosis -,498 

P7(a): ”Vi har rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det 
gäller insatser för deltagarna.” (M1, M2, M3A) 
P7b: ”Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det 
gäller insatser för deltagarna?” (M3B) 

Medelvärde 4,15 4,11 4,32 4,51 

Skewness -,832 -,957 -0,83 -0,594 

Kurtosis ,602 2,680 1,375 0,056 

P8(a): "Vi har strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla 
relationer mellan inblandade aktörer.” (M1, M2, M3A) 
P8b: ”Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla 
relationer mellan inblandade aktörer?” (M3B) 

Medelvärde 4,13 4,04 4,16 4,19 

Skewness -,458 -,675 -0,837 -0,386 

Kurtosis ,674 ,180 0,114 0,325 

P9: ”Det synsätt vi har angående människors resurser och möjligheter 
omfattas av alla i den samordnade insatsen.”(M1, M2) 
P9b: ”Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och 
möjligheter av alla i den samordnade insatsen?” (M3B) 

Medelvärde 4,42 4,23   4,35 

Skewness -1,404 -1,130   0,153 

Kurtosis 1,917 2,913   -0,923 

P10: ”De olika arbetssätt vi har i den samordnade insatsen fungerar bra 
tillsammans.” (M1, M2, M3A) 
P10b: ”Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen bra 
tillsammans?” (M3B) 

Medelvärde 4,29 4,25 4,42 4,55 

Skewness -,714 -1,203 -1,053 -0,422 

Kurtosis ,605 2,585 2,339 0,084 
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Värden från förbundschefenkäten vid M1, M2 och M3B avseende skevhet (skewness) och utbredning/toppighet 
(kurtosis). 

Förbundschef 

Påstående Värden M1 M2 M3A Mät 3B 

P1: ”Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas systematiskt tillvara från 
enskilda deltagare.” (M1) 
P10: ”Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas systematiskt tillvara från 
deltagare.” (M2) 
P10b: ”Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare 
systematiskt tillvara?” (M3B) 

Medelvärde 4,00 3,73  3,92 

Skewness -1,977 -2,468  -0,354 

Kurtosis 9,500 5,943  -0,214 

P2: ”Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas systematiskt tillvara från 
grupper av deltagare.” (M1) 

Medelvärde 3,45   
  Skewness -,805 

Kurtosis -,315 
P3: ”Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas systematiskt tillvara från 
brukarorganisationer.” (M1, M2) 
P3b: ”Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från 
brukarorganisationer systematiskt tillvara?” (M3B) 

Medelvärde 2,00 2,36  2,2 

Skewness ,975 ,050  0,495 

Kurtosis ,112 -1,420  -0,485 

P4: ”Vi har rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det 
gäller insatser för deltagarna.” (M1, M2) 
P12b: ”Har ni rutiner för att samarbeta med näringsliv/samhälle/ideella 
organisationer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna?” (M3B) 

Medelvärde 4,21 4,14  3,16 

Skewness -1,042 -1,616  -0,344 

Kurtosis ,972 1,723  -0,215 

 
Tabell 11. Värden från styrelseenkäten vid M1, M2 och M3B avseende skevhet (skewness) och utbredning/toppighet 
(kurtosis). 

Styrelse 

Påstående Värden M1 M2 M3A Mät 3B 

Styrelse 
P1: ”Vi har strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer 
mellan inblandade aktörer.” (M1, M2) 
P1b: ”Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla 
relationer mellan inblandade aktörer?” (M3B) 

Medelvärde 4,33 4,46  4,28 

Skewness -1,015 -,634  -0,238 

Kurtosis 1,320 -,508  -0,156 

P2: ”Vi har en strategi för hur vi arbetar med uppföljning och utvärdering 
av de samordnade rehabiliteringsinsatserna.” (M1, M2) 
P2b: ”Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering 
av de samordnade rehabiliteringsinsatserna?” (M3B) 

Medelvärde 4,27 4,40  4,07 

Skewness -,409 -,672  0,057 

Kurtosis -,850 -,585  -0,489 
P3: ”Uppföljning och utvärdering används som underlag för att utveckla de 
samordnade rehabiliteringsinsatserna.”(M1, M2) 
P3b: ”Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att 
utveckla de samordnade rehabiliteringsinsatserna?” (M3B) 

Medelvärde 4,05 4,37  3,91 

Skewness -,489 -,940  -0,092 

Kurtosis -,530 ,419  -0,739 
Kurtosis ,367 1,934  -0,822 

 
Tabell 12. Värden från enkäten till parternas chefsgrupp vid M1, M2, M3A, M3B avseende skevhet (skewness) och 
utbredning/toppighet (kurtosis). 

Parternas chefsgrupp 

Påstående Värden M1 M2 M3A Mät 3B 

P1_Vi_har_strukturer 
P1: ”Vi har strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer 
mellan inblandade aktörer.” (M1, M2) 
P1b: ”Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla 
relationer mellan inblandade aktörer?” (M3B) 

Medelvärde 4,22 4,40  4,31 

Skewness -,675 -,845  -0,196 

Kurtosis ,640 1,042  -0,591 

P2: ”Erfarenheter från vår samverkan har lett till att förebyggande insatser 
utvecklats.” (M1, M2) 
P2b: ”Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser 
utvecklats?” (M3B) 

Medelvärde 3,97 4,24  3,77 

Skewness -,898 -,991  0,144 

Kurtosis ,367 1,934  -0,822 
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Bilaga 10 – Histogram utveckling M1-M3B samt M3B 
Histogram deltagarenkät utveckling M1, M2, M3A och M3B 
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Histogram personalenkät utveckling M1, M2, M3A och M3B – påstående/fråga 1 
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Histogram personalenkät M3B resterande frågor 

 

Histogram förbundschefenkät M3B 
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Histogram styrelseenkät M3B 

 

Histogram parternas chefsgrupp M3B 
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Bilaga 11 – Histogram M3A 
Personal 
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Bilaga 12 – Histogram M1 och M2 
M1 
Personal 
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Förbundschefer 

 

 



112 
 

 

 



113 
 

Styrelse 

 

 



114 
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Parternas chefsgrupp 
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