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 Sammanfattning 

Torsby kommun har sedan 1997 bedrivit verksamheten Gnistan. En verksamhet 
som bygger och reparerar folkracebilar. Målgruppen är män, huvudsakligen 
unga/vuxna, som av olika anledningar inte fungerat inom skolans verksamhet. 
Efterhand har målgruppen genom samverkan med arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan och psykiatrin utökats och även till viss del kommit att omfatta en 
något äldre ålderskategori. Under senare år har verksamheten även tagit emot 
kvinnor. Detta gäller dock inte de år som utvärderingen avser.  

Gnistans målsättning är att verksamheten skall ge deltagarna en ökad kunskap om 
hur man bygger och reparerar bilar, träning i att samarbeta/arbeta tillsammans med 
andra, känna uppskattning och bli bemötta med respekt. Detta i avsikt att bidra till 
ett stärkt självförtroende och en personlig utveckling som möjliggör en positiv 
förändring av livssituationen. 

Föreliggande rapport redovisar resultatet av den utvärdering som FoU Välfärd 
Värmland fått i uppdrag av Torsby kommun att genomföra.  

Syftet med utvärderingen är att beskriva nuvarande situation för de personer som 
deltagit i Gnistans verksamhet under år, 2000, 2002, 2004 och 2006, med avseende 
bland annat på utbildning, arbete, försörjning, samt om och i så fall hur Gnistans 
verksamhet och tiden där haft betydelse för deltagarna. 

Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer utifrån ett strukturerat 
enkätformulär och genomfördes under våren 2011. Detta innebär att intervjuerna 
skett efter 5-11 år efter avslutat deltagande. Av totalt 59 personer som deltagit i 
verksamheten under de aktuella åren har 36 personer intervjuats, vilket motsvarar 
sextioen procent av urvalsgruppen.  

Utvärdering följer en målrelaterad utvärderingsmodell. Data har samlats in avseende 
aktuell situation, deltagarnas uppfattning om verksamheten och dess betydelse för 
vars och ens personliga del i olika avseenden. Detta har sedan jämförts med de mål 
som formulerats för verksamheten. 
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Underlaget ger en bild av nuvarande situation för de intervjuade personerna i olika 
avseenden. Av svaren framgår att flertalet av de intervjuade har arbete och 
försörjning i en utsträckning som vid en jämförelse med tillgänglig statistik indikerar 
att den ligger i nivå med övriga invånare i Torsby kommun och Värmland län. 
Likaså gäller detta andelen som är beroende av ekonomiskt bistånd.  

Med reservation för bortfall och begränsningar i jämförande statistik samt det 
faktum att underlaget inte möjliggör några generella slutsatser, måste man ändå 
konstatera att för flertalet av de personer som intervjuats så har verksamheten 
uppenbarligen genom sitt förhållningssätt framgångsrikt kunnat förmedla kunskaper 
och färdigheter som bidragit till en personlig utveckling med positiva förtecken för 
deltagarna.  
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Förord 

FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet har till uppgift att bidra till en 
kunskapsbaserad utveckling inom socialtjänsten i alla kommuner i Värmlands län. I 
FoU Välfärd Värmlands rapportserie publiceras resultat från olika projektarbeten med 
utgångspunkt i kunskaps- eller utvecklingsbehov inom kommunernas 
välfärdsverksamheter.  Projekten och rapporterna har oftast ett generellt intresse och 
kan bidra till långsiktig kunskapstillväxt. Studierna genomförs utifrån ett grundläggande 
vetenskapligt förhållningssätt.   

Arbetet med ungdomar i utsatta situationer är en viktig del av socialtjänstens 
verksamhetsområde . Dessa ungdomars framtid kan vara beroende av socialtjänstens 
utredningar och beslut men fram för allt av vilka typer av insatser som erbjuds.  

I Torsby kommun har socialtjänsten under flera år bedrivit en annorlunda typ av 
verksamhet – Gnistan som riktar sig till unga/vuxna. Genom att bygga och reparera 
bilar ska ungdomarna ges möjligheter till social träning och personlig utveckling.   

Gnistan har funnits sedan 1997 och frågan är om de personer som deltagit i 
verksamheten upplever att de fått det stöd och den hjälp som varit avsikten.  

Torsby kommun gav därför FoU Välfärd Värmland i uppdrag att utvärdera 
verksamheten. Föreliggande rapport redovisar resultatet av denna utvärdering. Den 
beskriver nuvarande situation med hänsyn till bland annat utbildning, arbete och 
försörjning för personer som tidigare deltagit i Gnistans verksamhet. Vidare sätts den 
nuvarande situationen i relation till verksamhetens eventuella betydelse för deltagarna. 
Resultatet är positivt och kan förhoppningsvis inspirera andra i deras utvecklingsarbete 
med ungdomar. 

Uppföljning och utvärdering av de professionellas arbete är en viktig del av en 
evidensbaserad praktik i socialtjänsten och de praktiskt beprövade erfarenheter som 
Gnistan bidrar med inom arbetet med ungdomar betraktar jag som en viktig del i 
kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. Utvärderingen har genomförts av Hans 
Ovall, utredare vid FoU Välfärd Värmland.  

FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet, oktober 2011  

Birgit Häger 

Föreståndare 
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1. Inledning 

Föreliggande rapport redovisar resultatet av den utvärdering som FoU Välfärd 
Värmland fått i uppdrag av Torsby kommun att genomföra avseende verksamheten 
Gnistan.  

Torsby kommun har sedan 1997 bedrivit verksamheten Gnistan. En verksamhet 
som bygger och reparerar folkracebilar. Målgruppen är huvudsakligen unga vuxna 
som av olika anledningar inte fungerat inom skolans verksamhet, men efterhand har 
målgruppen genom samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och 
psykiatrin utökats och även till viss del omfatta en något äldre ålderskategori.    

Gnistans målsättning är att verksamheten skall ge deltagarna en ökad kunskap om 
hur man bygger och reparerar bilar, träning i att samarbeta/arbeta tillsammans med 
andra, känna uppskattning och bli bemötta med respekt. Detta i avsikt att bidra till 
ett stärkt självförtroende och en personlig utveckling som möjliggör en positiv 
förändring av livssituationen. 

Sedan starten har ca 300 personer deltagit i verksamheten. Frågan är om de personer 
som deltagit i Gnistans verksamhet upplever att de fått den praktiska kunskap, det 
stöd och den hjälp som varit avsikten.  

För att få svar på detta tog socialtjänsten i Torsby kontakt med FoU Välfärd 
Värmland vid Karlstads universitet för att i samarbete genomföra en utvärdering av 
verksamheten. Rapporten baseras på uppgifter från de personer som deltog i 
verksamheten någon gång under år 2000, 2002, 2004 och 2006. Utvärderingen 
inleddes under våren 2011.   

Verksamheten har tidigare varit föremål för två studier genomförda av 
socionomstuderande. En fältstudie genomförd av Viksten (2008), Gnistan - 
ungdomsverksamhet i Torsby kommun - utförd inom ramen för 
socionomutbildningen vid Örebro universitet, samt en C-uppsats av Bassman och 
Lund-Gillberg (2009) Ungdomsprojektet Gnistan i Torsby - hur upplever 
deltagarna verksamheten - utförd inom ramen för socionomutbildningen vid 
Karlstads universitet. Dessa studier har dock till skillnad från denna studie inte haft 
som syfte att belysa deltagarnas situation och uppfattning om verksamheten och 
dess betydelse för den personliga utvecklingen efter avslutat deltagande.  
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1.1. Läsanvisningar 

I rapportens fortsättning följer syftet med denna studie. Därefter följer en 
beskrivning av Gnistans verksamhet samt ett avsnitt som beskriver metod och 
genomförande. I resultatavsnittet redogörs för de intervjuades nuvarande situation i 
olika avseenden samt deras syn på Gnistans verksamhet och personlig betydelse 
efter avslutat deltagande. Rapporten avslutas med en diskussion av resultaten samt 
en sammanfattande värdering. 

1.2. Syfte 

Syftet är att beskriva nuvarande situation för de personer som deltagit i Gnistans 
verksamhet med avseende bland annat på utbildning, arbete, försörjning, samt om 
och i så fall hur  verksamheten haft betydelse för deltagarna. 
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2. Gnistan   

I detta avsnitt följer en beskrivning av Gnistans verksamhet avseende bakgrund, 
verksamhet, målgrupp, personal, organisatoriskt tillhörighet och teoretiska 
utgångspunkter. Underlag till beskrivningen har erhållits genom intervju med 
Gnistans verksamhetsledare. 

2.1. Bakgrund 

Historien om Gnistan startade hösten 1997 då två personer från Motorklubben i 
Östmark tog kontakt med företrädare för socialtjänsten i Torsby kommun, gällande 
om det fanns intresse från kommunens sida att tillsammans med motorklubben 
göra något gemensamt för ungdomarna i Torsby. Efter diskussion och beslut i 
socialnämnden fick Gnistans nuvarande verksamhetsledare i uppdrag att utforma 
verksamheten. Även om det redan från början stod klart att verksamheten skulle 
utgå från praktiskt arbetet med bilar och motorer, var det dock inte klar hur 
verksamheten skulle utformas. Ganska snart formades dock idèn att bygga 
folkracebilar och hyra ut dessa till olika företagsevenemang, vilket också blev ett sätt 
att till viss del kunna finansiera verksamheten. 

Efter några år tog dock Östmarks motorklubb tillsammans med Motorklubben 
Ratten i Torsby som då hade tillkommit som en samarbetspartner, över 
uthyrningsverksamheten och Gnistan koncentrerade sig på att bygga och reparera 
bilar.  

Redan från början byggdes ett kontaktnät upp med näringslivet i Torsby, där ett 
antal företag på olika sätt sponsrade verksamheten. Inledningsvis bidrog en bilfirma 
med krockade bilar, olika företag har därefter under åren bidragit med en stor del av 
det material som verksamheten har krävt. Detta har tillsammans med de 
ekonomiska resurserna från kommunen varit en förutsättning för att kunna bedriva 
verksamheten. Gnistan drevs i projektform de första sex åren, men är numera en 
permanentad verksamhet. Verksamheten kan ta emot upp till femton deltagare 
samtidigt.   

 

9



10 
 

2.2. Verksamheten 

Gnistans målsättning är att verksamheten skall ge deltagarna en ökad kunskap om 
hur man bygger och reparerar bilar, träning i att samarbeta/arbeta tillsammans med 
andra, känna uppskattning och bli bemötta med respekt. Detta i avsikt att bidra till 
ett stärkt självförtroende och en personlig utveckling som möjliggör en positiv 
förändring av livssituationen.  

När en ny deltagare kommer till Gnistan blir han informerad om verksamheten. 
Det viktiga är inte att vara duktig på att ”meka” med bilar, utan det är att gå upp på 
morgonen, komma till sin arbetsplats på Gnistan och höra av sig vid sjukdom.  

Förhållningssättet mot ungdomarna är tillåtande, alla skall ha inflytande och få säga 
sin mening. Det är viktigt att alla känner sig respekterade och delaktiga i 
verksamheten.  Att visa varandra ömsesidig respekt är en viktig del av arbetet på 
Gnistan. Likaså att se och anpassa sitt förhållningssätt efter varje individ utifrån 
dennes personliga förutsättningar.  

Verksamhetsledaren beskriver detta på följande sätt; 

”Har man 15 pojkar i verksamheten så är det 15 olika förhållningssätt” 

En gemensam utgångspunkt är att söka förstärka positiva delar av beteendet. Att 
hela tiden tänka, hur skall jag behandla just den här människan, vad är det han 
behöver. Många har haft en problematisk situation under lång tid och det kan 
ibland gå två steg framåt och ett steg bakåt under en lång period innan man hittar 
fram till tillit och förtroende   

Social färdighetsträning, att kunna hantera sociala relationer och fungera på en 
arbetsplats är en viktig del av verksamheten  

Inledningsvis ingick regelbundna samtal som en del i verksamheten, detta fungerade 
dock inte speciellt bra, då flertalet inte var vana att uttrycka sig, eller mogna för att 
prata. Erfarenheten är att deltagarna måste känna trygghet och förtroende först. 
Numera sker samtalen utifrån individuella önskemål och behov.    
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Hur länge man deltar i Gnistans verksamhet varierar, som längst har vissa deltagare 
funnits i verksamheten i nästan sex år, vilket dock tillhör undantagen. Den totala 
tiden varierar från några månader till tre - fyra år. Ett till två år är dock vanligt 
förekommande.  

De personer som är på Gnistan har individuella arbetsscheman. De ungdomar som 
fortfarande går i skolan deltar oftast i verksamheten två eller tre dagar i veckan, 
medan de som är äldre oftast deltar varje dag. De som varit arbetslösa länge skolas 
in successivt.   

När utslussning skall ske är en bedömning som görs från fall till fall. I vissa fall sker 
en återgång till skolan, medan det i andra fall sker en utslussning till arbete eller 
sysselsättning. Det förekommer också att de som varit på Gnistan efter utslussning 
åter blivit arbetslösa eller saknat sysselsättning. De kan då återvända till Gnistan 
under en tid. 

Utslussningen till arbete/sysselsättning går vanligen till så, att när personalen på 
Gnistan bedömer att en deltagare känns ”flygfärdig”, så tar verksamhetsledaren 
kontakt med något av företagen i kommun för att få till stånd en provanställning 
under kortare eller längre tid, varefter en gemensam bedömning görs. Enligt 
verksamhetsledaren har ett antal av deltagarna fått anställning genom detta 
förfarande.  

Många klarar inte av att avsluta sitt deltagande i Gnistan med en gång. I dessa fall  
görs en överenskommelsen med arbetsgivaren om deltidsarbete samtidigt som 
personen har kvar kontakten med Gnistan under kortare eller längre tid. 

Hur länge man har kvar kontakten med Gnistan varierar. Många har kvar en mer 
eller mindre regelbunden kontakt med Gnistan under lång tid för samtal och 
personligt stöd. Verksamhetsledaren beskriver detta på följande vis: 

”En måste följa dom hela vägen ut tills dom är trygga, tills de lägger ut 
tryggheten någon annanstans.”  
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2.3. Personal 

Gnistans personal består idag av en verksamhetsledare samt fyra arbetsledare. 
Nuvarande verksamhetsledare har varit ansvarig för verksamheten sedan starten. 
Samtliga arbetsledare har handplockats utifrån praktisk och personlig lämplighet 
och kompetens. Inledningsvis fanns två arbetsledare i verksamheten, under senare 
år har antalet arbetsledare utökats med personer vilka själva tidigare varit deltagare i 
Gnistans verksamhet     

2.4. Målgrupp 

Inledningsvis bestod Gnistans målgrupp av skoltrötta, ”struliga ungdomar” i 
åldersgruppen 15-20 år. Efterhand har dock ett samarbete med arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan och psykiatrin utvecklats vilket gör att verksamheten idag även tar 
emot personer i i en något äldre ålderskategori. Merparten av deltagarna tillhör 
dock den yngre ålderskategorin. Uppdraget från dessa ”nya” intressenter har oftast 
bestått i att utreda arbetsförmåga och social kompetens.   

Då verksamhetens målgrupp utökades till att även innefatta något äldre deltagare 
var man först mycket tveksam till detta eftersom det fanns en farhåga att dessa 
skulle ha negativ påverkan på de yngre. Detta har dock enligt uppgift inte blivit 
fallet, utan tvärtom har det varit positivt att ha en blandad grupp där de äldre  
kunnat bidra med sin livserfarenhet. Beskrivningen är att när målgruppen utökades 
blev Gnistan mer som en riktig arbetsplats, vilket upplevts ha inverkat positivt på 
arbetsmiljön. 

2.5. Organisatorisk tillhörighet 

Organisatoriskt ingår Gnistan som verksamhet under Omsorgsförvaltningens 
Sociala avdelning, vilken är underställd Torsby kommuns omsorgsnämnd. 
Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga verkstadslokaler på ett industriområde i 
utkanten av tätorten. 
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2.6. Teoretiska utgångspunkter 

Arbetet på Gnistan utgår inte från någon specifik teoretisk modell. Verksamheten 
har huvudsakligen formats utifrån personalens gemensamma tankar och 
erfarenheter. Enligt verksamhetens egen beskrivning har dock efterhand framförallt 
kognitiv beteende terapi (KBT) och Empowerment inspirerat arbetet. Dessa teorier 
beskrivs i korthet nedan. 

2.6.1. Kognitiv beteendeterapi (KBT)   

Kognitivt-beteendetterapeutiskt arbete är inriktat på att definiera och ta hand om 
människors problembeteenden. De huvudsakliga teknikerna inbegriper betingning, 
social inlärning, färdighetsträning och kognitiv omstrukturering av människors 
åsiktssystem. Sociala inlärningstekniker som jagstärkande och färdighetsträning 
används ofta (Payne 2008) 

Enligt Payne (2008) har kognitiv beteendeterapi sitt ursprung i inlärningsteorin, 
vilken har som utgångspunkt att merparten av vårt beteende är inlärt. Detta innebär 
att beteendet huvudsakligen har formats genom påverkan av faktorer som ligger 
utanför oss själva, vilket också gör det möjligt att lära om och förändra ett beteende 
som utgör ett problem av något slag.  

Social inlärningsteori enligt Bandura (1977) utgår från att merparten av inlärning är 
följden av människors uppfattningar och hur de tänker om det de upplever. De lär 
sig att hantera sin omgivning genom att kopiera eller imitera andra personers 
beteendemönster. Kognitiv terapi innebär att beteendet under inlärningen påverkas 
av perception eller tolkning av omgivningen. Ett uppenbart olämpligt beteende kan 
därmed ses som följden av felaktiga eller förvrängda uppfattningar och tolkningar. I 
terapi är tillvägagångssättet att försöka komma till rätta med detta så att beteendet 
kan utgöra en lämplig reaktion på omgivningen.  

Den huvudsakliga processen i social inlärning är enlig Payne (2008) 
modellinlärning. Att se hur en person beter sig, kanske på ett sätt som man själv 
inte vågar, kan utgöra en hjälp för klienter att se att ett beteende inte behöver 
innebära några negativa konsekvenser.  
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Modellinlärning både förstärker responser och ger möjligheter att ta till sig nya 
genom att observera hur andra personer beter sig och hur framgångsrikt beteendet 
är. En jämförelse kan göras med den identitetsutveckling som sker under 
tonårstiden, då speciella personer kan fylla funktioner som förebilder eller modeller. 
Genom att kombinera observationer från olika källor kan vi sedan skapa en egen 
identitet. 

Enligt Sheldon (1998 ) lär sig de flesta människor inte genom att läsa böcker eller 
att beordras göra något, utan genom att någon visar hur något skall göras och att 
man får tillfälle att pröva i ett stödjande klimat, att få feedback och uppmuntran.  

Bandura (1977) betonar i sammanhanget vikten av uppfattad självförmåga, dvs vår 
uppfattning om hur bra vi är på olika saker. Detta rymmer två aspekter – de resultat 
vi förväntar oss från ett visst beteende och den effektivitet eller det självförtroende 
vi har då vi beter oss på ett visst sätt. 

2.6.2. Empowerment  

Ordet empowerment inbegripet ordet power, vilket kan betyda styrka och kraft men 
kan också leda tankarna till begrepp som självtillit, stolthet, delaktighet, 
egenkontroll, kompetens medborgarskap självstyre, samarbete och deltagande. 
Empowerment det vill säga att tillskansa sig styrka, kraft, makt betyder att personer 
eller grupper som befinner sig i en maktlös position skall skaffa sig styrka som kan 
ge dem kraft att komma ut maktlösheten. Genom mobilisering skall de bli i stånd 
att motarbeta de krafter som håller dem nere och därigenom få mer inflytande över 
sina egna liv(Askheim & Starrin 2007). 

Enligt Payne (2008) har empowerment som mål att hjälpa klienter att få makt över 
beslut och handlingsutrymme i sina liv genom att minska effekterna av personliga 
och sociala hinder för att utöva existerande makt, öka förmågan och 
självförtroendet när det gäller att använda makt samt att flytta över makt från 
individer och grupper.  

Även om det finns olika tolkningar av ordets innebörd är det viktigt att betona att 
det som är grundläggande och gemensamt för alla olika inriktningar är att de delar 
en positiv syn på människan som ett i grunden aktivt och handlande subjekt som 
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vill och vet sitt eget bästa bara man skapar rätt förhållanden.  Ett synsätt som 
uttrycker en humanistisk hållning i socialt arbete (Askheim & Starrin 2007).  

Utan en positiv grundsyn skulle empowerment-tänkandet vara motsägelsefullt, det 
är svårt att tänka sig en riktning som är engagerad i hur maktlösa ska få styrka och 
kraft att komma upp ur maktlösheten utan en positiv människosyn. Ser man 
empowerment som en etablering av motmakt så läggs störst vikt vid sambandet 
mellan den enskilda individens livssituation och de samhälleliga strukturella 
förhållandena. Utgångspunkten är som tidigare konstaterats att stärka individerna 
och grupperna på ett sådant sätt att de får kraft att ändra de villkor som gör att de 
befinner sig i en svag och maktlös position. Det handlar om att få igång processer 
och aktiviteter som kan förstärka deras självkontroll, vilket i praktiken handlar om 
att människor får större självförtroende, bättre självbild, större kunskaper och 
färdigheter (Askheim & Starrin 2007).  

Moula (2009) beskriver i boken, ”Empowerment i socialt arbete” hur empowerment 
i samtal kan stärka en individ. Han menar att människors liv inte är utstakade i 
förväg, utan att det är något man skapar. Genom samtal kan valmöjligheterna bli 
tydliga. Han talar om hur individer med sociala problem kan se sig själva som offer 
för olika omständigheter vilket kan användas som ursäkter för att själv inte göra 
andra val. Att lyfta fram personliga resurser, att betona möjligheter istället för 
begränsningar kan leda till hoppfullhet, kreativitet och positiv förändring. 
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3. Utvärderingens metod och genomförande   

I detta avsnitt beskrivs hur materialet för utvärderingen har samlats in, bearbetats, 
analyserats och värderats. Bakgrundsinformation om den intervjuade gruppen ges 
och etiska överväganden beskrivs. 

3.1. Utgångspunkter för utvärderingen 

Utvärdering bygger alltid, i någon form, på jämförelser, där förhållanden vid en 
given tidpunkt – oftast efter att en viss åtgärd eller intervention har vidtagits – utgör 
en jämförelsepunkt. Den faktiska, empiriska situationen kan sedan jämföras med en 
målbeskrivning, med lagar och anvisningar, eller med följsamheten till en viss teori 
eller modell (Cheetham, Fuller,  McIvor, & Petch,  1997). 

Denna utvärdering följer en målrelaterad utvärderingsmodell. Data har samlats in 
avseende aktuell situation och deltagarnas uppfattning om verksamhetens innehåll 
och betydelse för den personliga utvecklingen. Detta har sedan ställts mot de mål 
som formulerats för verksamheten. 

Att utvärdera i förhållande till mål är centralt inom välfärdsverksamheter.  
Utvärderingen innebär då att man ställer utfallet mot de mål som formulerats för 
verksamheten. Målrelaterad utvärdering fokuserar framförallt på relationen mellan 
utfallet, - det vill säga det som faktiskt hänt, och de mål som formulerats i förväg. 
Inom utvärderingsområdet är detta en grundläggande modell och en variant av 
effektutvärdering. Måluppfyllelseanalysen blir därmed central och består i att 
jämföra situationen efter interventionen med vad som formulerats som mål 
(Eriksson & Karlson 2008).  

3.2. Urval   

Underlaget till utvärderingen utgörs av samtliga personer som deltagit i Gnistans 
verksamhet  någon gång under åren 2000, 2002, 2004, 2006, vilket är totalt 59 
personer. Avsikten med  urvalet har varit att begränsa studiens omfattning och att få 
en spridning över tid.   
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3.3. Datainsamling 

Insamlingen av data har skett genom telefonintervjuer. Intervjuerna, tog i 
genomsnitt ca tjugo minuter att genomföra. Utgångspunkten för intervjuerna var ett 
strukturerat intervjuformulär (se bilaga) som innehöll frågor med både fasta och 
öppna svarsalternativ. Intervjuerna har genomförts av företrädare för socialtjänsten i 
Torsby kommun. Datainsamlingen har skett under tiden januari – april månad 
2011. Detta innebär att intervjuerna skett mellan 5 och 11 år efter att deltagarna 
kom till Gnistan första gången.  

Intervjuformuläret har utformats i samverkan med företrädare för Gnistans 
verksamhet och socialtjänsten i Torsby kommun. Frågeställningarna utgår från det 
som verksamheten i sammanhanget har bedömt viktigt att belysa. 

3.4. Dataanalys 

Materialet har bearbetats manuellt. Eventuella samband mellan hur länge 
intervjupersonerna deltagit i verksamheten och utfallet har analyserats. Detta har 
även skett avseende den tid som förflutit sedan deltagandet. Frågor med bundna 
svarsalternativ redovisas i frekvenstabeller som utvisar svarsfrekvenser i absoluta tal 
och procent. Frågor med öppna svarsalternativ har tematiserats och redovisats med 
ett flertal citat för att återspegla bredden i deltagarnas utsagor. 

I redovisningen har i några fall gjorts mindre korrigeringar av de intervjuades 
utsagor. Syftet har varit att öka texten tillgänglighet och läsarens förståelse. Min 
bedömning är dock att detta skett på ett sådant sätt att innehållet inte förvanskats.   

3.5. Genomförda intervjuer och bortfall 

Av urvalet på totalt 59 personerna har intervjuaren varit i kontakt med 38 st. Av 
dessa har 2 personer tackat nej till att medverka, vilket innebär att 36 personer 
intervjuats. Detta motsvarar 61% av det totala urvalet. Resterande 21 personer 39 % 
har inte gått att nå per telefon. Dessa personer har sökts upprepade gånger via 
telefon på nummer som varit registrerade hos skatteverket och/eller 
nummerupplysning. Tillgängliga telefonnummer har i vissa fall inte varit i bruk, 
alternativt har ingen svarat. (kontantkortstelefoner registreras inte med automatik 
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hos nummerupplysningen vilket kan ha varit en bidragande orsak till att vissa inte 
gått att nå).  

3.6. Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer har reglerat arbetet med studien. De anger fyra 
huvudkrav: nyttjandekravet, informationskravet, samtyckeskravet och 
konfidentialitetskravet. Informanterna har informerats om studiens syfte och 
innehåll. Det insamlade materialet kommer endast att användas i aktuell studie och 
kommer att förvaras utan åtkomst för andra än utvärderaren. Informanterna har 
givit sitt samtycke till att delta i studien. Redovisningen av materialet är gjord på ett 
sådant sätt att de enskilda individernas identitet skyddas. Inga kontakter har tagits 
direkt av utvärderaren utan detta har skett genom socialtjänsten, vilken de 
intervjuade tidigare haft kontakt med. Personen som genomfört intervjuerna har 
dock inte tidigare haft personlig kännedom om deltagarna eller arbetat inom ramen 
för Gnistans verksamhet. 

3.7. Jämförande statistik 

I rapporten har uppgifter från statistiska centralbyråns (SCB) Undersökningar om 
levnadsförhållanden (ULF), registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) samt 
uppgifter från socialstyrelsen (SoS) statistikdatabas avseende ekonomiskt bistånd 
använts. Syftet med detta har varit att vid en jämförelse erhålla vissa indikationer i 
förhållande till utvärderingens resultat. Det är dock viktigt att påpeka att det inte är 
möjligt att dra några generella slutsatser i detta avseende.       

Den statistik som är hämtad från SCB:s ULF-undersökningar (2010) avser de män i 
riket som helhet, som ingår i den socioekonomiska kategorin -samliga arbetare – 
vilket i detta sammanhang innefattar både facklärda och ej facklärda arbetare. 
Facklärda arbetare avser yrken där det normalt krävs minst två års utbildning efter 
grundskola. Ej facklärda arbetare avser yrken där det normala kravet på utbildning 
efter grundskola är mindre än två år. Detta är den kategori som vid en bedömning 
närmast motsvarar de personer som deltagit i Gnistans verksamhet.  
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När det gäller arbetsmarknadsstatistik så har denna hämtats från SCB:s, RAMS –
statistik (2010)  vilken varit möjlig att redovisa även på kommun och länsnivå. och 
avser i detta fall antalet förvärvsarbetande män 20-64 år. I denna statistik används 
begreppen förvärvsarbetande eller sysselsatt, som synonyma begrepp. Hit räknas alla 
som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november 
månad respektive år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, 
till exempel på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. 

Även statistik hämtad från Socialstyrelsens statistikdatabas (2010) avseende 
ekonomiskt bistånd har  varit möjlig att  redovisa på kommun och länsnivå. Denna 
statistik avser samtliga biståndstagare i åldersintervallet 20-39  år boende i Torsby 
kommun alternativt Värmlands län som var beroende av ekonomiskt bistånd.  

SCB statistik rörande områden utbildningsnivå, boende, civilstånd och 
hälsa/motion (tabell 3,4,5 och 8) har endast redovisats i de delar som är närmast 
jämförbara med förekommande frågeställningar och svarsalternativ i denna studie. 
Detta innebär att den redovisade SCB statistiken inom respektive område inte 
uppgår till hundra procent.   
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4. Resultatredovisning   

I följande avsnitt redovisas resultatet av intervjuer med ett urval av de personer som 
deltagit i Gnistans verksamhet 2000, 2002, 2004, 2006. Under dessa år har 59 
personer varit aktuella. Samtliga har varit män. Av dessa personer har 36 personer 
intervjuats (se metodavsnittet för ytterligare uppgifter om bortfallet)  

4.1. Deltagarna och de som intervjuats   

Åldersmässigt visar personerna vid tidpunkten för intervjun (2011) en spridning på 
mellan 19-39 år med en median på 26 år. Ålder då personerna första gången kom 
till Gnistan visar en spridning på mellan 14-34 år, med en median på 17.5 år. 23 av 
36 personer (64 %) var under 20 år då de först kom till Gnistan.    

En majoritet av de intervjuade, 23 av 36 (64 %) är ensamstående. Likaså har 
flertalet, vilket är motsvarande siffra 23 av 36 (64 %) inga egna barn. De som har 
barn (ett eller flera) uppgår till 13 st. (36 %). 7 av dessa bor stadigvarande 
tillsammans sina barn. Det faktum att flertalet av de intervjuade är relativt unga 
(hälften är 26 år eller yngre) påverkar sannolikt levnadsförhållandena på olika sätt, 
inte minst torde detta gälla familjebildning.    

Tabell 1: Vilka år de intervjuade kom till Gnistan, n=36   

2000 11 st 

2002 7 st 

2004 9 st 

2006  9 st 

Avseende vilka år de intervjuade kom till Gnistan så fördelar sig detta relativt jämt 
för aktuella år, dock med en viss övervikt för år 2000. 
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Tabell 2: Antal månader/år personerna deltagit i Gnistans verksamhet, n =36  

Antal månader/år       Antal personer 

1 mån   1 

2 mån   2 

3 mån   2 

5 mån   1 

6 mån   4 

7 mån   2 

8 mån   1 

1 år   9 

1.5 år   3 

2 år    5 

3 år   3 

4 år   1 

5,5 år   2 

 

När det gäller hur länge man sammanlagt deltagit i verksamheten så visar svaren en 
stor variation, allt ifrån en månad till fem och ett halvt år.  
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Kategoriserar man uppgifterna kan man konstatera att de personer som deltagit i 
verksamheten mindre än 1 år utgörs av 13 personer eller 36 % medan de som 
deltagit ett år eller mer utgörs av 23 personer eller 64 %. Följaktligen har en klar 
majoritet av de intervjuade deltagit i Gnistans verksamhet ett år eller mer.    

4.2. Deltagarnas nuvarande situation 

Under denna rubrik redovisas deltagarnas nuvarande situation avseende 
utbildningsnivå, boendeförhållanden, civilstånd, barn, boendeort, hälsa/motion, 
föreningsaktivitet, arbete/sysselsättning, försörjning och arbetsort. 

 

Tabell 3: Utbildningsnivå (erhållet slutbetyg), n =36 

   Antal personer/procent   

Grundskola   20 56 % 

Gymnasium  16 44 % 

  

När det gäller utbildningsnivå så kan man konstatera att en majoritet av deltagarna 
har grundskola som högsta utbildningsnivå.  

Av ULF-undersökningen 2010 för män i jämförbar socioekonomisk grupp i riket 
som helhet utgör de som har högst förgymnasial utbildning 31.3 % medan de som 
har högst gymnasial utbildning utgör 30.2 %.  
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Tabell 4: Boendeform, n= 35 

   Antal personer/procent 

Lägenhet   21 58 % 

Hus/villa   14 40 %  

 

(En person ej svarat avseende boende) 

En majoritet av de intervjuade är boende i lägenhet.  

Enligt ULF-undersökningen 2010, för män i jämförbar socioekonomisk grupp i riket 
som helhet utgör de som är boende i flerbostadshus 44,9 % medan boende i en 
eller tvåfamiljsvilla utgör 53,7 %.  

  

Tabell 5: Civilstånd, n=36  

   Antal personer/procent 

Ensamstående   23   64 %  

Gifta eller sambo   13   36 % 

 

Majoriteten av de intervjuade är ensamstående. 

Tittar man på SCB:s ULF undersökningen 2010 för män i jämförbar 
socioekonomisk grupp för riket som helhet andelen ensamboende 28,2 % medan de 
som har egen familj uppgår till 63,2 %. 
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Tabell 6: Barn, n=36 

   Antal personer/procent 

Inga egna barn   23   64 % 

Ett eller två barn   13   36 % 

 

Flertalet av de intervjuade har inga egna barn. 

 

Tabell 7: Boendeort (kommun/län), n = 36  

   Antal personer/procent 

Torsby kommun   26   7 2% 

Övrigt i Värmlands län    7     20 % 

Övrigt i landet    3     8 % 

 

Avseende aktuell boendekommun så kan man konstatera att flertalet är boende i 
Torsby kommun eller i övriga delar av Värmlands län. Endast ett fåtal är boende i 
övriga delar av landet.  
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Tabell 8: Hälsa och motion, n = 36  

  

Hälsa   Antal personer/procent 

Känner sig fullt frisk   35 97 % 

Kronisk sjukdom    1   3 % 

Motion/träning   

Aldrig     9 25 % 

Någon gång ibland  13   36 % 

En eller flera gånger per vecka   14  39 % 

 

I stor sett samtliga av de intervjuade uppfattar sig vara full friska.  

Enligt ULF-undersökningen (2010) män i jämförbar socioekonomisk grupp, utgör 
de som upplever sitt hälsotillstånd som gott 75 % i riket som helhet. 

Av ULF-undersökningar (2010) män i jämförbar socioekonomisk grupp i riket som 
helhet utgör de som inte motionerar alls på fritiden 20,7 % medan de som 
motionerar minst två gånger per vecka uppgår till 54,7 %.  
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Tabell 9: Föreningsaktivitet, n = 36 

   Antal personer/procent 

Aktiv i någon förening   11   31 % 

Inte aktiva i någon förening 25 69 % 

 

En klar minoritet av de intervjuade är aktiva i någon förening. Bland de som är 
aktiva dominerar motorklubbar och idrottsföreningar. 

 

Tabell 10: Arbete/sysselsättning, n=36 

   Antal personer/procent 

Hel eller deltidsarbete   27  75 % 

Arbetslösa    7    19 % 

Övrigt (praktik, studier)  2    6 % 

 

Av tabellen framgår att 22 personer har heltidarbete 5 personer har deltidsarbete, Av 
de som uppgav att de arbetade deltid, hade en person ersättning i form av 
sjukpenning och en person aktivitetsstöd. Undantar man dessa för att kunna göra 
en jämförelse med tillgänglig RAMS-statistik utgör antalet personer i 
arbete/sysselsättning 69.4 %. 

Enligt RAMS (2009) utgör antalet förvärvsarbetande män 20-64 år i Torsby 
kommun på 70.8 %. För Värmlands län som helhet 73,1 %.  

Detta indikerar att Gnistans deltagare avseende förvärvsarbete ligger i nivå med 
befolkningen Torsby kommun och Värmland som helhet. 
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Tabell 11: Försörjning, n = 36 

   Antal personer/procent 

Lön eller lönebidrag   25   69 % 

A-kassa   5 13 % 

Studielån   2 6 % 

Sjukpenning  1 3 % 

Aktivitetsstöd  1 3 % 

Försörjningsstöd helt/delvis   2   6 % 

 

Flertalet får sin försörjning genom lön eller lönebidrag, endast ett fåtal (6 %) är 
beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. 

Som en jämförelse kan nämnas att samtliga biståndstagare i åldersintervallet 20-39  
år (2010) enligt socialstyrelsens statistikdatabas utgör 8 procent av befolkningen i 
Torsby kommun. Motsvarande siffra för Värmlands län är även den 8 procent. 

  

Tabell 12: Arbetsort(kommun/län), n = 27 

   Antal personer/procent 

Torsby kommun   18     67 % 

Övrigt i Värmlands län     6 22 % 

Övrigt i landet     3   11 %  
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För flertalet av de som har arbete, är detta lokaliserat till i huvudsak Torsby 
kommun men även till övriga delar av Värmlands län. Endast ett fåtal har sin 
arbetsplats i övriga delar av landet.  

4.3. Verksamheten innehåll och dess betydelse för den personliga utvecklingen   

Av Gnistans målsättning framgår att verksamheten skall ge deltagarna en ökad 
kunskap om hur man bygger och reparerar bilar, träning i att samarbeta/arbeta 
tillsammans med andra, känna uppskattning och bli bemötta med respekt. Detta i 
avsikt att bidra till ett stärkt självförtroende och personlig utveckling. I det följande 
redogörs för deltagarnas uppfattningar avseende verksamhetens innehåll, dess 
betydelse för den personliga utvecklingen samt synpunkter på verksamheten i 
övrigt.   

4.4. Deltagarnas uppfattning om verksamhetens innehåll   

I intervjun ställdes frågor gällande innehållet i verksamheten avseende erhållen 
kunskap, träning i samarbete, uppskattning och respekt samt om tiden på Gnistan 
bidragit till ett ökat självförtroende. Resultatet redovisas nedanstående tabell.  

Tabell 13: Kunskap, bemötande och självförtroende n=36    

Antal personer/procent 

Fått kunskap om att bygga och reparera bilar  

Ja     32       88 %  

Nej    4     12 % 

Fått träning i att samarbeta/arbeta tillsammans 

Ja    34     93 % 

Nej    2       7 % 
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Känt uppskattning 

Ja    36   100 % 

Nej    0     0 % 

Blivit bemött med respekt      

Ja     35      97 % 

Nej    1       3 % 

Bidragit till ett ökat självförtroende      

Ja    20     55 % 

Nej    16     45 % 

När det gäller verksamhetens innehåll så kan man konstatera att av de som 
intervjuats så uppger i stort sett samtliga, att verksamheten levt upp till denna del av 
målsättningen. När det gäller frågan om deltagarnas uppfattning om tiden på 
Gnistan bidragit till ett stärkt självförtroende är bilden inte lika entydig. En knapp 
majoritet uppger att deltagandet i verksamheten bidragit till ett ökat självförtroende. 

4.5. Deltagarnas uppfattning om verksamhetens betydelse för den personliga 
utvecklingen.   

I intervjun ställdes frågan, På vilket sätt har de kunskaper och erfarenheter du fick 
på Gnistan haft  betydelse efter att du slutat där ?  

13 av 36 (36 %) av de som medverkat i utvärderingen uppger att den kunskap och 
de erfarenheter som de fick under tiden på Gnistan inte hade någon speciell 
betydelse alternativt har haft svårt att uttala sig om detta.  

23 av 36 (64 %) uppger att tiden på Gnistan i olika avseenden haft betydelse.   
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För de som uppgav att tiden på Gnistan haft betydelse för den personliga 
utvecklingen i olika avseenden har svaren tematiserats, vilket redovisas nedan.    

För vissa har detta handlat om det praktiska verkstadsarbetet vilket haft 
betydelse för det framtida yrkesvalet. 

”Ville bli bilmekaniker eller plåtslagare. Det var tack vare Gnistan 
som jag tog mig vidare. Fick sedan utbildning via 
arbetsförmedlingen.” 

”Lärde mig svetsa, vilket ledde till att jag sökte in på 
industriprogrammet och så småningom fick ett jobb. Lärde mig att 
skruva med bilar, vilket jag har haft nytta av för egen del efteråt.”  

För andra har det i andra avseenden haft betydelse som ett avstamp för framtida 
yrkesval. 

”Gnistan var anledningen till att jag fortsatte utbilda mig. Fick en 
vilja att arbeta med människor.” 

”Genom Gnistan kom jag på vad jag ville arbete med. Har efter 
tiden på Gnistan arbetet med ungdomar på olika sätt” 

Ett antal har framförallt har betonat betydelsen av att ha tillägnat sig praktisk 
kunskap i kombination med personlig utveckling. 

”Jag lärde mig hur man reparerar bilar, vilket jag har användning 
för än idag. Lärde mig att förstå andra personer och fick lättare att 
prata med andra.” 

”Hjälpt mig socialt och fått mer kunskap om bilar” 

”Kände att jag fick lära mig väldigt mycket olika saker. Bland annat 
att skruva på bilar. Hade inte så mycket kunskap om det innan. 
Fick också lära mig svetsa. 

”Lärde mig att svetsa. Lärde mig också att sätta värde på det jag 
gör.” 
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Andra har framhållit att tiden på Gnistan inneburit personliga insikter sett till 
sin personliga utveckling i övrigt. 

”Gnistan hjälpte mig att gå från barn till vuxen. Utvecklades 
enormt under tiden på Gnistan. De visade mig verkligheten.” 

”Har fått lättare att skaffa jobb. Vet vad jag gör. Vågar fråga mer 
och är mer öppen som person.” 

”Fick lättare att samarbeta med andra.  

”Lärde mig respektera andra. ” 

”Har fått bättre tålamod”  

”Har lärt mig att prata för mig. Lärde mig hur man skulle söka 
jobb. Och att hantera arbetsbiten.” 

”Lärde mig hur det var i arbetslivet. Ex. när jag var bakfull så valde 
jag att inte gå till Gnistan. Då kom personalen från Gnistan och 
släpade med mig dit för att visa att bakfylla inte är ett giltigt skäl 
att stanna hemma.” 

För några har det inneburit att man genom ny kunskap fick ett intresse vilket 
man har haft användning av privat även om det inte direkt haft betydelse för 
yrkesvalet 

”Lärt mig en del, mycket om verkstad och bilar, vilket jag tycker är 
roligt.” 

”Man kan skruva på bilen själv” 

”Började skruva med bilar” 

”Lärde mig att skruva med bilar vilket har fortsatt efter att jag slutat 
där.” 
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För en majoritet av deltagarna har Gnistan i olika avseenden haft betydelse för den 
personliga utvecklingen, vilket är en del av verksamhetens målsättning. Vissa har 
betonat den praktiska kunskapen medan andra beskriver betydelsen i andra 
avseenden.   

4.6. Deltagarnas synpunkter på verksamheten i övrigt.   

I intervjun ställdes frågan; Är det något i Gnistans verksamhet som du tycker borde 
gjorts på ett annat sätt, i så fall vad ? 

28 av 36 (78 %) uppger att de inte kan komma på eller tycker att det inte är något 
speciellt som borde gjorts på ett annat sätt.   

Övriga 8 av 36 (22 %) har haft synpunkter på verksamheten. Ett antal av dessa har 
lämnat positiva omdömen, alternativt haft andra synpunkter på verksamheten. 
Några har haft synpunkter på Gnistans personal.  

”Tycker att Gnistan är en bra verksamhet”.  

”Det är bra som det är”.  

”Det var skitbra på Gnistan”.  

”Gnistan var bra i stort”. 

”Det finns alltid utrymme för att utveckla och förnya en 
verksamhet.      Tycker det är viktigt att göra reklam för Gnistan för 
att locka dit fler människor. Önskar att det fanns ett bredare 
utbud, inte bara bilar”. 

”Ibland var det orättvisa på Gnistan, men det är ofta det är så även 
på     andra ställen. Man kan inte alltid vara nöjd”. 

”Tycker att personalen borde bytas ut”  

”Bättre arbetsledare”       
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5. Avslutande diskussion  

 Tittar man på rapportens underlag så kan man konstatera att antal intervjuade 
personer i urvalsgruppen utgörs av 36 personer(61 %) och bortfallsgruppen av 21 
personer (39 %).  

Bristande information om denna grupp gör det svårt att analysera orsaker till 
bortfallet, likaså hur detta påverkat resultatet. Det skall dock noteras att av de som 
gått att nå har endast två personer avböjt att medverka. 

När det gäller de personer som intervjuats så säger svaren naturligtvis något om 
denna grupp även om underlaget inte kan användas för att dra några generella 
slutsatser.  

De intervjuade personerna visar en stor spridning avseende hur länge man deltagit i 
Gnistans verksamhet. Här är spannet mellan 1 månad och 5.5 år. Något generellt 
samband mellan tid i verksamheten och upplevelsen av Gnistans och dess betydelse 
efter att man slutat där har efter analys av underlaget inte kunnat konstateras, inte 
heller något samband avseende den tid som förflutit sedan deltagandet i 
verksamheten avslutades.   

Sammanfattar man situationen för den intervjuade gruppen vid tiden för intervjun, 
kan man konstatera att en majoritet hade högst grundskoleutbildning, bodde i 
lägenhet, var ensamstående och hade inga egna barn. En minoritet var 
föreningsaktiva, medan i stort sett samtliga uppfattade sig som fullt friska. Flertalet 
var boende i Torsby kommun hade arbete/sysselsättning och egen försörjning. 
Endast ett fåtal var beroende av ekonomiskt bistånd. Arbetsplatsen var för flertalet 
lokaliserad till kommunen. Endast tre personer hade sitt boende och arbete utanför 
Värmlands län. 

Även om det inte går att generalisera resultatet eller utan vidare jämföra detta med 
den statistik som använts som referensmaterial så indikerar denna då det gäller 
utbildningsnivå, att de intervjuade hade en lägre utbildningsnivå än 
riksgenomsnittet men att antalet personer som har arbete/sysselsättning, ligger i 
nivå med genomsnittet för Torsby kommun och med länet som helhet. Detsamma 
gäller även för de som var beroende av ekonomiskt bistånd.         

  
35



36 
 

När det gäller måluppfyllelse, det vill säga om deltagarna erhållit praktisk kunskap 
om verkstadsarbete, fått träning i att samarbeta, blivit behandlade med respekt, fått 
uppskattning och ett ökad självförtroende samt om deltagandet i Gnistans 
verksamhet haft betydelse för den personliga utvecklingen, så tyder resultatet på att 
målsättningen till stor del har blivit uppfylld.  

Ett observandum är dock att erhållna kunskaper och bemötandet har skattats högt 
av deltagarna, men att deltagarnas upplevelse är att detta inte bidragit till ett stärkt 
självförtroende i samma utsträckning. Orsakerna till detta är svårt att bedöma. 
Begreppet självförtroende är abstrakt och komplext och därmed svårdefinierat. 
Deltagandet i Gnistans verksamhet ligger dessutom relativt långt tillbaka i tiden, 
vilket gör att det kan vara svårt att skilja ut och bedöma vad verksamheten har 
betytt i detta avseende.    

När det gäller verksamhetens betydelse för den personliga utvecklingen har vissa 
betonat den praktiska kunskapens betydelse, medan det för andra har varit andra 
aspekter som stått i förgrunden.   

Av beskrivningen framgår att social färdighetsträning är en viktig del av 
verksamheten. Förhållningssättet mot ungdomarna är tillåtande, det är viktigt att 
alla känner sig respekterade och delaktiga i verksamheten, alla skall ha inflytande 
och få säga sin mening. Att visa varandra ömsesidig respekt är en viktigt. 
Utgångspunkten är att se och anpassa sitt förhållningssätt efter varje individ utifrån 
dennes personliga förutsättningar och att förstärka positiva delar av beteendet. 

Denna beskrivning stämmer väl överens med tankar som återfinns i teorier om KBT 
och empowerment.  

Avseende KBT betonar Payne (2008) modellinlärning som en viktig del av social 
inlärning vilket både kan förstärka beteenden och ge möjlighet till att ta till sig nya 
genom att observera hur andra personer beter sig och hur framgångsrikt detta 
beteende är. Detta kan exemplifieras med den identitetsutveckling som sker under 
tonårstiden, då speciella personer kan fylla funktioner som förebilder eller modeller. 
Genom att kombinera observationer från olika källor kan vi sedan skapa en egen 
identitet.  
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I Gnistans verksamhet är social färdighetsträning en viktig del. Att kunna hantera 
sociala relationer och kunna arbeta tillsammans med andra ses som grundläggande 
för att kunna fungera på en arbetsplats.  

Sheldon (1998) betonar att de flesta människor inte lär sig genom att läsa böcker 
eller att beordras göra något utan att en person visar hur något skall göras att man 
får tillfälle att pröva i ett stödjande klimat att få feedback och uppmuntran.  

Många av de som kommer till Gnistans verksamhet har på olika sätt haft svårt att 
fungera inom skolans värld eller på en arbetsplats. Möjligheten att tillägna sig 
kunskap genom praktisk utövning utan höga prestationskrav i ett stödjande klimat 
har för många bidragit till både personlig utveckling och ett ökat självförtroende.    

Det grundläggande för olika inriktningar empowerment är att de delar en positiv 
syn på människan som ett i grunden aktivt och handlande subjekt som vill och vet 
sitt eget bästa bara man skapar rätt förhållanden.  Ett synsätt som uttrycker en 
humanistisk hållning i socialt arbete (Askheim & Starrin 2007). 

Moula (2009) menar att man igenom empowerment i samtal kan stärka en individ. 
Att lyfta fram personliga resurser, att betona möjligheter istället för begränsningar 
kan leda till hoppfullhet, kreativitet och positiv förändring.  

Att utifrån ett individuellt perspektiv förstärka positiva delar av beteendet är en 
gemensam utgångspunkt för Gnistans verksamhet. Att följa och stötta deltagarna är 
ett sätt att skapa trygghet och förtroende i syfte att bidra till personlig utveckling 
och möjliggörande av en positiv förändring av livssituationen. Många har kvar 
kontakten med Gnistan under lång tid för samtal och personligt stöd.  

Gnistan synes genom sitt förhållningssätt i praktiska verksamhet kunnat tillämpa 
och kombinera dessa synsätt på ett konstruktivt sätt. 
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6. Utvärderarens värdering   

Syftet med denna utvärdering är att beskriva nuvarande situation för ett urval av de  
personer som deltagit i Gnistans verksamhet med  avseende bland annat utbildning, 
arbete, försörjning, samt om och hur Gnistans verksamhet och  tiden där i olika 
avseenden haft betydelse för deltagarna. Med reservation för bortfall och 
begränsningar i jämförande statistik samt det faktum att underlaget inte möjliggör 
några generella slutsatser, måste man ändå konstatera att för flertalet av de personer 
som intervjuats så har verksamheten genom sitt förhållningssätt uppenbarligen 
framgångsrikt kunnat förmedla kunskaper och färdigheter som bidragit till en 
personlig utveckling med positiva förtecken för deltagarna.  
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Bilaga 

Intervjuformulär Gnistan 

Intervjufrågor för utvärdering av Projekt Gnistan, Torsby kommun.  

Ditt födelseår ………… 

Vilket år kom du första gången till Gnistan (kryssa i rätt alternativ) 

 2000 

 2002 

 2004 

 2006 

Annat ?........................................................................................  

Hur lång tid har du sammanlagt deltagit i verksamheten ?  

......................(ange ungefärligt antal veckor, månader eller år)  

I vilken kommun bor du nu ? 

Kommun:……………………………………………………………………… 

Civilstånd 

 Ensamstående 

 Gift 

 Sambo 
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Barn 

Hur många barn har du ? 

0 

1 

2 

3 eller flera 

Hur många bor stadigvarande tillsammans med dig?  

Ange antal……………………………………………………………………… 

Boendeform 

 Lägenhet  

 Hus/Villa 

 

Annat ?…………………………………………………………………….. 

Sysselsättning  

 Heltidsarbete 

 Deltidsarbete 

 Arbetslös 

 Sjukskriven 
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Annat ?……………………………………………………………………… 

Vad arbetar du med ? (typ av arbete) 

………………………………………………………………………………… 

Var arbetar du ? (Kommun, Sverige, Norge) 

……………………………………………………. 

Fösörjning 

 Lön 

 A-kassa 

 Sjukpenning 

 Försörjningsstöd 

 Pension 

Annat ?........................................................................................ 

Utbildning 

Vilken skolutbildning har du ?  Ange genomförd utbildning (slutbetyg)  

 Grundskola 

 Gymnasium 

 Universitet/högskola 

Annat ?........................................................................................ 
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Föreningsaktivitet 

Är du aktiv i någon/några föreningar  

 Ja  

 Nej 

Ange vilka…………………………………………………………………… 

Hälsa/Motion 

Känner du dig fullt frisk ? 

 Ja  

 Nej 

Om du inte känner dig fullt frisk, vilka problem med hälsan upplever du ?  

………………………………………………………………………………… 

Motionerar/tränar du regelbundet ?  

 Aldrig  

 Någon gång ibland 

 Någon gång per vecka 

 Flera gånger per vecka 
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Vi på Gnistan vill att de som kommer till oss skall få en ökad kunskap ett 
stärkt självförtroende, genom att:     

 Lära sig hur man bygger och reparerar bilar. 

 Träna på att samarbeta/arbeta tillsammans med andra.   

 Känna sig uppskattad  

 Bli bemött med respekt. 
 

Tycker du att du fått kunskap om att bygga och reparera bilar ? 

Ja 

Nej 

Tycker du att du fått träning i att samarbeta/arbeta tillsammans med andra 
? 

Ja 

Nej 

Tycker du att du fått uppskattning på Gnistan ? 

Ja  

Nej 

Tycker du att du har blivit bemött med respekt på Gnistan? 

Ja  

Nej 
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Tycker du att tiden på Gnistan bidrog till ett stärkt självförtroende för din 
del ? 

Ja  

Nej 

Om du tycker att tiden på Gnistan innebar att ditt självförtroende stärktes, 
är det något som varit särskilt viktigt för detta ?  

(Du kan kryssa i flera alternativ om du vill !) 

 
 Lära sig hur man bygger och reparerar bilar. 

 
 Träna på att samarbeta/arbeta tillsammans med andra.   

 
 Känna sig uppskattad  

 
 Bli bemött med respekt. 

 

 

På vilket sätt har de kunskaper och erfarenheter du fick på Gnistan haft  
betydelse efter att du slutat där ?    

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………   
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 Är det något i Gnistans verksamhet som du tycker borde gjorts på ett 
annat sätt, i så fall vad ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  

Tack för ditt Svar ! 
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Gnistan!

Torsby kommun har sedan 1997 bedrivit verksamheten Gnistan. En verk-
samhet där man bygger och reparerar folkracebilar. Målgruppen är män. 
Huvudsakligen unga vuxna, som av olika anledningar inte fungerat inom 
skolans verksamhet. Efterhand har dock målgruppen genom samverkan med 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan och psykiatrin till viss del utökats och 
förändrats och även kommit att omfatta en något äldre ålderskategori. 

Gnistans målsättning är att verksamheten skall ge deltagarna en ökad kunskap 
om hur man bygger och reparerar bilar, träning i att samarbeta/arbeta tillsam-
mans med andra, känna uppskattning och bli bemötta med respekt. Detta i 
avsikt att bidra till ett stärkt självförtroende och en personlig utveckling för 
att möjliggöra en positiv förändring av livssituationen. 

I denna rapport redovisas resultatet av den utvärdering som FoU Välfärd 
Värmland fått i uppdrag av Torsby kommun att genomföra. Utvärderingen 
bygger på intervjuer med personer som deltagit i Gnistans verksamhet under 
åren 2000, 2002, 2004, 2006. 

Syftet med utvärderingen är att beskriva nuvarande situation för de personer 
som deltagit i Gnistans verksamhet med avseende bland annat på utbildning, 
arbete, försörjning, samt om och i så fall hur verksamheten haft betydelse 
för deltagarna.
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