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Social förstärkning innebär att männis-
kans centrala livsfärdigheter förstärks. 
Med social förstärkning avses att den 
sociala funktionsförmågan, hanteringen 
av vardagen och livskontrollen förbätt-
ras1. Avsikten är att förbättra individens 
förmåga att fungera i och klara av 
sociala situationer i vardagen, att ut-
veckla de sociala relationerna till andra 
människor och att bygga upp delaktig-
het och växelverkan i näromgivningen, 
i gemenskaper och i hela samhället. 
Social förstärkning främjar människans 

möjligheter att påverka hur det egna 
livet ser ut.

Social förstärkning förebygger 
marginalisering och ökar välmåendet. 
Behoven av social förstärkning kan 
ansluta till arbetslöshet och utkomst 
samt till brister på något meningsfullt 
att göra, att förverkliga sig själv och 
få uppskattning samt till ensamhet 
och utanförskap, oförmåga att hantera 
vardagen och en känsla av en dyster 
och hopplös framtid. Ensamhet har ett 
samband med att man underpresterar 

ATT FRAMHÄVA VERKSAM-
HETENS EFFEKTER

”Jag ha r bl ivit  mera själ vsäker  o ch fått  en bättre själ vkä nne dom, 
mera mo d att  fungera i  grupp,  upplevelser  av att  ha l yckats,  upp -
muntra n o ch idé er  för  hur  jag ska gå vida re i  l ivet.”

Så här sammanfattar en deltagare i verkstadsverksamheten sina upplevelser. 
Avsikten med verkstadsverksamhet och uppsökande ungdomsarbete är att 
stöda deltagarna på vägen mot utbildning och arbetsliv. Ett viktigt mål är att 
stärka deltagarnas sociala förmåga. Det är viktigt att få fram effekterna av 
verkstadsverksamheten och uppsökande ungdomsarbete på deltagarnas väg 
genom livet för att förstå betydelsen och behovet av tjänsterna i servicefäl-
tet. Effektmätaren Sovari ger information om hurdana effekter verkstadsverk-
samhet och uppsökande ungdomsarbete har för deltagarna.
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medan man presterar bättre då man 
tillhör en gemenskap.2

Verkstadsverksamheten förstärker 
studie- och arbetslivsfärdigheterna och 
förmågan att leva ett självständigt liv 
hos sådana personer som befinner sig 
i en svag arbetsmarknadsställning. I 
arbetsverkstaden har de unga en möj-
lighet att reda ut sin livssituation och 
bygga upp fortsatta vägar mot utbild-
ning och arbetsliv. Syftet med uppsö-
kande ungdomsarbete är att nå sådana 
unga som är i behov av stöd och att 
hjälpa dem med att få ta del av sådana 
tjänster och sådant stöd som främjar de 
ungas utveckling och självständighet. 
Den uppsökande ungdomsarbetaren 
försöker hitta lämpliga alternativ till 
andra tjänster, utbildning och arbetsliv3 
för den unga. 

I verkstadsverksamheten betonas 
att man lär sig genom att arbeta i en 
kollektiv miljö4. I arbetsverkstaden 
grundar sig den sociala förstärkningen 
på lämpligt utmanande och menings-
fulla uppgifter som 
utgår från varje 
deltagares förmåga 
och färdigheter. 
Genom den posi-
tiva respons som 
handledarna och 
träningsgrupperna 
ger får deltagaren 
uppskattning och 
en känsla av att 
göra något betydel-
sefullt. En accep-

terande gemenskap och en uppmunt-
rande handledning ökar motivationen 
att arbeta och sträva efter sina mål. 
Upplevelser av att man lyckats med 
något och lärt sig något nytt förstärker 
självkännedomen, vilket gör det lättare 
att ställa upp realistiska mål. Genom 
att framskrida mot sina mål skapas en 
känsla av kontroll i deltagarens vardag 
och liv.

Det uppsökande ungdomsarbetet 
handleder och stöder unga i gräns-
landet mellan service, utbildning 
och arbetsliv. För att kunna handleda 
deltagarna på ett framgångsrikt sätt 
förutsätts att man har en övergripande 
förståelse för den ungas livssituation, 
att man känner igen den ungas resurser 
och att man strukturerar upp beho-
ven av service och stöd. Uppsökande 
ungdomsarbete grundar sig på att man 
bemöter och lyssnar på den unga. Då 
handledaren bryr sig om och uppskat-
tar den unga, upplever den unga att 
han eller hon blir sedd och att hans 

eller hennes angelä-
genheter är viktiga. 
Detta ökar den ung-
as mod att framföra 
sina stödbehov och 
sitt intresse för att 
sköta olika ärenden.

Sovari-mätaren 
ger information 
och nyckeltal om 
hur verkstadsverk-
samheten och det 
uppsökande ung-

SOVARI-MÄTAREN GER INFORMATION OCH 

NYCKELTAL OM HUR VERKSTADSVERKSAM-

HETEN OCH DET UPPSÖKANDE UNGDOMS-

ARBETET FUNGERAR OCH OM TJÄNSTER-

NAS SOCIALT STÄRKANDE EFFEKTER.

1  Kuure 2014
2  Lehtonen & Kallunki (2013), refererat i verket Kuure (2014) 
3  Nuorisolaki 2006/72
4  Huumonen (red.) (2014)
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I denna handbok beskrivs hur Sovari-mätaren kan utnyttjas i arbetsverkstäder-
nas verksamhet och i det uppsökande ungdomsarbetet. 

I det första kapitlet behandlas bakgrunden till Sovari: deltagarnas utgångslägen 
då de styrs till arbetsverkstaden och det uppsökande ungdomsarbetet och prin-
ciperna för social förstärkning i genomförandet av tjänsterna. I detta samman-
hang undersöks delområdena för den sociala förstärkningen samt dess pedago-
giska och socialvetenskapliga bakgrund. 

I det andra kapitlet beskrivs hur Sovari-mätaren används i verkstadsverksam-
heten och i det uppsökande ungdomsarbetet. Dessutom presenteras nyckeltal 
och beskrivande material som fås genom mätaren och hur man kan tolka och 
utnyttja informationen. 

I slutet av handboken finns en sammanställning över de frågor som ingick i Sovari-
webbenkäterna. Avsikten med handboken är att vara ett stöd för användningen och 
utnyttjandet av Sovari-mätaren i arbetsverkstäderna och i det uppsökande ungdoms-
arbetet.

1

2

domsarbetet fungerar och om tjänster-
nas socialt stärkande effekter. Sovari 
sammanfattar deltagarnas upplevelser 
om ha fått mera kraft i en mätbar form, 
som genomsnitt och som procentsiffror. 
Mätaren sammanställer även deltagar-
nas upplevelser om servicens effekter 

med deras egna ord. Sovari ger tillgång 
till nationellt sett enhetlig kvalitativ in-
formation om effekterna som är möjlig 
att jämföra samt tillgång till nyckeltal 
om verkstadsverksamheten och uppsö-
kande ungdomsarbete.

Sovari är en mätare som utvecklats och upprätthålls av Nationella verk-
stadsföreningen (TPY). Mätaren har utvecklats genom ett intensivt samarbete 
med aktörer och deltagare i arbetsverkstäderna och i det uppsökande ung-
domsarbetet. TPY har erhållit projektfinansiering för utvecklingen av effektmä-
taren av undervisnings- och kulturministeriet för åren 2012–2016.

Sovari skapar både nationell och organisationsspecifik information. Den 
information som Sovari ger kan utnyttjas för att utveckla servicen ur deltagar-
nas perspektiv samt i påverkningsarbetet i riktning mot samarbetspartner, ser-
vicens finansiärer, beslutsfattare och beställare. Sovari kompletterar statistisk 
information om arbetsverkstädernas och det uppsökande ungdomsarbetets 
effekter. Informationen används för att följa upp deltagarnas placering i utbild-
ningen, arbetslivet och andra tjänster efter att de avslutat sin period i arbets-
verkstaden eller det uppsökande ungdomsarbetet.
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I den handledningstjänst med lägst 
tröskel i arbetsverkstäderna, startträ-
ningen, koncentrerar man sig på att för-
bättra deltagarens funktionsförmåga. 
Ett centralt mål i denna uppgift är att 
få till stånd en social förstärkning hos 
deltagaren. Målen med att handleda 
för arbetslivet har en starkare koppling 
med att stöda studie- och arbetslivs-
färdigheterna, men inom tjänsten kan 
även social förstärkning spela en viktig 
roll (figur 1).

Deltagarna i verkstadsverksamhe-
ten styrs till tjänsterna framför allt via 
arbets- och näringstjänsterna, kom-
munernas social- och hälsovård samt 
utbildningsservicen. Av klienterna 
deltar största delen i rehabiliterande 
arbetsverksamhet eller arbetsprövning, 
i lönesubventionerat arbete i arbets-
verkstaden eller avlägger grundläg-
gande studier eller yrkesstudier6. Andra 
tjänster som ordnas i arbetsverkstaden 

är bland annat träning inför arbete för 
personer som genomgår mental reha-
bilitering samt integreringsservice för 
invandrare. Social förstärkning ingår i 
alla dessa tjänster.

Av deltagarna i startträningen 
deltar största delen i verksamheten 
genom ett avtal om rehabiliterande 
arbetsverksamhet. I synnerhet den 
rehabiliterande arbetsverksamheten 
tar sikte på att förbättra deltagarens 
livshantering, funktionsförmåga och 
arbetslivsfärdigheter7. Från arbets-
verkstaden kan en klient som deltar i 
arbetsprövning få uppmuntran med att 
söka sig till en utbildning och med att 
hitta lämpliga utbildningsalternativ. För 
en ung person som avlägger grundläg-
gande studier eller yrkesstudier erbju-
der arbetsverkstaden praktiska studie-
metoder vid sidan av de teoretiska samt 
en trygg inlärningsmiljö, vilket kan göra 
det lättare för den unga att komma vi-

Funktionsförmågan hos de som styrs till arbetsverkstaden varierar. 
Verkstadsverksamheten byggs upp utifrån varje deltagares individuella 
utgångslägen och situationer. Verksamheten kan innebära att man vänjer 
sig vid en regelbunden arbetsrytm och handledd verksamhet eller innehål-
la arbetsuppgifter som kräver färdigheter och ansvar. Utgångspunkten för 
uppsökande ungdomsarbete är att nå sådana unga som befinner sig utanför 
utbildning och arbetsliv eller som behöver handledning för att få sådana 
tjänster som de behöver. Den uppsökande ungdomsarbetaren handleder och 
stöder den unga då han eller hon behöver det, utifrån den ungas egna ut-
gångspunkter och behov.5 

5 Undervisnings- och kulturministeriet  (2016)
6 Bamming & Sundvall (2015)
7  Institutet för hälsa och välfärd  (2016)
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Figur 1. Träningens nivåer i verkstadsverksamheten. I träningen svarar man 
på deltagarens behov utifrån varje deltagares individuella situation. 
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dare med studierna. 
Lönesubventionerat 
arbete i arbetsverk-
staden erbjuder en 
låg tröskel till ett 
lönebaserat arbete.

Största delen av 
deltagarna fram-
skrider inte direkt 
till utbildning eller 
arbetsliv efter sin 
tid i arbetsverksta-
den, utan vägen 
framåt går via olika 
mellanetapper. Verkstadsverksamheten 
erbjuder mellanetapper utgående från 
deltagarens livssituation. Uppföljnings-
information visar att en tredjedel av 
deltagarna i arbetsverkstäderna fortsät-
ter i arbetsverkstaden efter serviceperi-
oden. Av deltagarna övergår 14 procent 
till utbildning och 7 procent till arbets-
livet. Andelen personer som förblir 
arbetslösa är 14 procent och 7 procent 
övergår till andra tjänster (t.ex. miss-
brukarrehabilitering).8 Statistik om hur 
deltagarna går vidare ger information 
om verksamhetens effekter. Dessutom 
behövs information om hurdant stöd 
deltagarna har fått för framtiden under 
sin period i arbetsverkstaden.

Ungdomar i uppsökande ung-
domsarbete styrs till tjänsten framför 
allt via läroinrättningar, social- och 
hälsovården, sysselsättningstjänster, ar-
betsverkstäderna och ungdomsarbetet. 
En fjärdedel av de unga som kommer 
till det uppsökande ungdomsarbetet 
har tagit kontakt på egen hand eller 

har nåtts genom 
att anhöriga tagit 
kontakt.9

Av de unga 
som styrs till det 
uppsökande ung-
domsarbetet har 
största delen gått 
ut grundskolan 
men har inte avlagt 
någon examen på 
andra stadiet. Av 
deltagarna inom 
uppsökande ung-

domsarbete har 30 procent studier på 
hälft, hälften är arbetslösa och endast 
en liten del arbetar. Av deltagarna i 
uppsökande ungdomsarbete har 12 
procent avlagt en yrkesexamen och 4 
procent har gått ut gymnasiet. Det är 
vanligt att deltagarna har avbrutit sina 
studier. Läroinrättningarna samarbetar 
aktivt med det uppsökande ungdoms-
arbetet: en tredjedel av deltagarna i 
uppsökande ungdomsarbete nås via 
en yrkes- eller annan läroinrättning. Av 
unga i det uppsökande ungdomsarbe-
tet har var fjärde främst fått handled-
ning i att strukturera upp sina studier 
och fortsätta med dem. Var tredje ung 
person har påbörjat eller fortsatt sina 
studier tack vare stöd från det uppsö-
kande ungdomsarbetet.

Unga som nåtts genom det uppsö-
kande ungdomsarbetet befinner sig i 
början av sin väg mot arbetslivet. Av de 
unga i uppsökande ungdomsarbete får 
endast 4 procent sin utkomst främst från 
avlönat arbete. Cirka 30 procent av klien-

STATISTIK OM HUR DELTAGARNA GÅR 

VIDARE GER INFORMATION OM VERKSAM-

HETENS EFFEKTER. DESSUTOM BEHÖVS 

INFORMATION OM HURDANT STÖD DELTA-

GARNA HAR FÅTT FÖR FRAMTIDEN UNDER 

SIN PERIOD I ARBETSVERKSTADEN.

8  Bamming & Sundvall (2015)
9  Statistiska uppgifter om uppsökande ungdomsarbete i detta kapitel: Bamming  (2015)
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terna i uppsökande 
ungdomsarbete har 
styrts främst till sys-
selsättningsåtgärder, 
såsom en arbetsverk-
stad eller arbetspröv-
ning, har registrerats 
som arbetslösa 
arbetssökande eller 
har fått hjälp med att 
söka arbete.

Förutom till 
läroinrättningar och 
till sysselsättningsåtgärder handleder 
de uppsökande ungdomsarbetarna 
ungdomar i synnerhet till social- och 
hälsovårdstjänsterna och till fritidsverk-
samhet. De uppsökande ungdomsar-
betarna hjälper även flera unga med 
att ordna sin utkomst eftersom många 
av dem lever på stöd från sina föräldrar 
eller har inte gett ut uppgifter om sin 
utkomst. Var fjärde ung deltagare får 
hjälp med självständigt boende från 

den uppsökande 
ungdomsarbetaren.

Hur de unga 
styrs vidare till 
studier och annan 
service från det 
uppsökande ung-
domsarbetet ger 
ingen helhetsbild 
av det uppsökande 
ungdomsarbetets 
effekter. Förändring-
ar i livssituationen 

förutsätter att den unga har förtro-
ende för stöd från en annan person 
och att de viktigaste livsfärdigheterna 
utvecklas, det vill säga att det sker en 
social förstärkning. De unga har fått 
nya perspektiv, har blivit modigare och 
tagit konkreta steg mot att få ordning 
på sina angelägenheter. Sovari mäter 
och beskriver denna förändring i de 
ungas liv.

HUR DE UNGA STYRS VIDARE TILL STUDIER 

OCH ANNAN SERVICE FRÅN DET UPPSÖ-

KANDE UNGDOMSARBETET GER INGEN 

HELHETSBILD AV DET UPPSÖKANDE UNG-

DOMSARBETETS EFFEKTER. 

10 Ungdomslagen  2006/72

PRINCIPER FÖR SOCIAL FÖRSTÄRKNING

Verkstadsverksamheten och det upp-
sökande ungdomsarbetet erbjuder 
förutsättningar för en social förstärk-
ning hos deltagaren. I ungdomslagen 
200610 innebär social förstärkning att 
de ungas livsfärdigheter och livshante-
ring förbättras gradvis. Avsikten är att 
förbättra den ungas livssituation och att 
förebygga utslagning.

Enligt pedagogisk och socialvetens-
kaplig teori grundar sig social förstärk-
ning i verkstadsverksamheten på 
upplevelser om att man lyckats. Dessa 
upplevelser förstärker människans fört-
roende för sina egna färdigheter och 
möjligheter att klara sig. Positiv respons 
om den egna aktiviteten och upps-
kattning från den egna gemenskapen 
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Verkstadsverksamheten byg-
ger på tre centrala hörnstenar 
som utgör grunden för social 
förstärkning: 
• meningsfulla arbetsuppgifter 

och learning by doing
• samhörighet, växelverkan och 

delaktighet
• träning som stöder aktivitet 

och den personliga tillväxten.

11 Partanen (2011), Siitonen (1999), Keltikangas-Järvinen (1994)
12 Keltikangas-Järvinen (1994, 2008), Honkinen (2009)
13 Cremer (2012)
14 Kuure (2014) 
15 Huumonen (red.) (2014)
16 Hämäläinen & Palo (2014)

STRÄVAN ÄR ATT DELA IN ARBETSUPPGIF-

TERNA SÅ ATT VAR OCH EN KLARAR AV SINA 

UPPGIFTER. UPPLEVELSERNA AV FRAM-

GÅNG STÄRKER VILJAN ATT LÄRA SIG NYTT.

uppmuntrar att delta i gruppens verk-
samhet och att ta ansvar som medlem 
i en grupp. Upplevelsen om att tillhöra 
en gemenskap och 
en konstruktiv vä-
xelverkan förstärker 
självkännedomen.11 

En god själv-
kännedom hjälper 
människan att ställa 
upp mål som är 
möjliga att uppnå 
och förbättrar även 
möjligheterna att 
lyckas. Detta stärker 
känslan av män-
niskans upplevda 
självförmåga och livskontroll, det vill 
säga upplevelsen av att man själv kan 
styra sitt liv. Upplevelser av framgång 
ökar motivationen att ställa upp nya 
mål och arbeta för att uppnå dem.12 

För social förstärkning kan man 

även tillämpa en sfärmodell för positiv 
inlärning:13 14  Då deltagaren får positiv 
respons från gemenskapen och hand-
ledarna, upplever deltagaren att han 
eller hon är en accepterad medlem i 
gruppen. Uppskattningen och förtro-
endet i verkstadsgemenskapen skapar 
en känsla av att deltagarens egen 
tillhörighet i gruppen har en betydelse. 
Att klara av att fungera i en gemens-
kap uppmuntrar deltagaren att lära sig 
något nytt, vilket stärker uppfattningen 
om den egna förmågan. Deltagaren får 
då motivation att lära sig nytt som en 
medlem i gemenskapen.

I det följande görs en noggrannare 
undersökning av 
principerna för ar-
betsverkstädernas 
verksamhet och de 
faktorer som social 
förstärkning grun-
dar sig på. Princi-
perna behandlas i 
handböckerna Työ- 
ja yksilövalmennus 
työpajalla15 och Työ-
pajapedagogiikka16. 

I arbetsverksta-
den erbjuds del-

tagarna lämpligt utmanande och 
meningsfulla uppgifter och aktivite-
ter utgående från var och ens förmåga 
och färdigheter. Deltagarna erbjuds 
möjligheter att prova på olika arbet-
suppgifter och att bekanta sig med 
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olika skeden i arbetet. Deltagaren ser 
betydelsen av det egna arbetet som en 
del av en helhet som skapar mening i 
arbetet. Genom arbetet lär sig deltaga-
ren nytt och lär samtidigt känna sina 
styrkor och förmågor. Strävan är att 
dela in arbetsuppgifterna så att var och 
en klarar av sina uppgifter. Upplevel-
serna av framgång stärker viljan att lära 
sig nytt. Genom positiv respons från ge-
menskapen och handledaren upplever 
deltagaren uppskattning för sitt arbete.

I arbetsverkstadens verksamhet 
kan man förverkliga och stärka delta-
garnas delaktighet på många plan.17 
Delaktigheten kan grunda sig på att 
man bemöter och lyssnar på deltaga-
ren. Detta stärker deltagarens sociala 
färdigheter och den sociala grunden 
för delaktighet. I delaktigheten kan det 
även ingå en upplevelse av att man 
är en del av verkstadsgemenskapen. 
Delaktigheten kan även ses som ett 
brett sätt att påverka gemensamma 
angelägenheter på egen hand eller i 
grupp. I arbetsverkstadens verksamhet 
kan delaktigheten sträcka sig ända till 
planeringen av verksamheten och bes-
lutsfattandet.

Samhörigheten i en arbetsverk-
stad grundar sig på deltagarnas jämlik-
het, delaktighet, acceptans och ansvar. 
En accepterande och trygg atmosfär i 
gemenskapen och en uppmuntrande 
träning gör det lättare att sträva mot 
sina mål, genom försök och misstag.

Arbetshandledarens uppgift är att 
undervisa och handleda deltagaren i 
arbetsuppgifter och  arbetslivsfärdighe-
ter. Arbetshandledaren hjälper delta-

garen att känna igen sina färdigheter, 
att upptäcka sina framsteg och att ta 
ansvar för sitt lärande. Handledaren ger 
konstruktiv kritik och bemöter delta-
garna på ett jämlikt, uppskattande och 
rättvist sätt. Avsikten med arbetstränin-
gen är att förbättra deltagarens arbets-
förmåga och att förtydliga deltagarens 
planer för övergången till utbildning 
och arbetsliv.

I arbetsträningen stöder man delta-
garnas arbetsgemenskapskompetens. 
Handledaren hjälper deltagarna att ar-
beta utifrån gemensamma mål och reg-
ler. Handledaren stöder deltagarna med 
gruppbildningen samt med att skapa 
en trygg vi-anda. I grupphandlednin-
gen utvecklas en jämlik växelverkan där 
man uppskattar varandra och genom 
vilken deltagarna får upplevelser om 
acceptans och framgång. Handledaren 
hjälper även deltagarna att ta ansvar 
för atmosfären i gruppen.

Arbetsverkstadens individuella 
handledare stöder deltagarens funk-
tionsförmåga, hantering av vardagen, 
arbetslivsfärdigheter, livskontroll och 
framtidsplanering. För varje deltagare 
bedöms i vilken mån han eller hon är i 
behov av individuell träning inom olika 
delområden. Stödet kan rikta sig till 
att förbättra funktionsförmågan och 
vardagshanteringen eller till att söka 
en lämplig studieplats. I den rehabilite-
rande arbetsverksamheten och mentala 
rehabiliteringen spelar den individuella 
handledningen en mera central roll än 
i till exempel arbetsprövningen. Verk-
samheten bygger på deltagarens fört-
roende för handledaren. Handledaren 
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EN ATTITYD DÄR MAN UPPSKATTAR OCH 

BRYR SIG OM DEN UNGA SKAPAR EN UPP-

LEVELSE AV ATT MAN BLIR SEDD OCH ATT 

ENS ANGELÄGENHETER ÄR VIKTIGA.

försöker förstå deltagarens situation 
och perspektiv och bemöta deltagaren 
på ett accepterande sätt.

Individuell träning ordnas både 
individuellt och i grupp. I verkstadsg-
ruppen kan deltagarna även få kam-
rathjälp av varandra. De kan dela sina 
upplevelser och åsikter och på så sätt få 
stöd för sina tankar från andra grupp-
medlemmar. Samtidigt kan de påverka 
gruppens tanke- och handlingsmönster.

Avsikten med uppsökande 
ungdomsarbete är att vara en hand-
ledande och stödande aktör i gräns-
landet mellan 
service, utbildning 
och arbetsliv. I 
dessa övergångss-
keden förutsätter 
en framgångsrik 
handledning av 
deltagarna att man 
har en övergripande 
förståelse för den 
ungas livssituation 
och att man struktu-
rerar upp behoven 
av service och stöd. 
I arbetet är det viktigt att man smidigt 
kan nå den anställda, att man bemöter 
den unga, är närvarande och lyssnar på 
den ungas behov. Målet är att den unga 
ska känna igen sina egna starka sidor 
och stärka sin sociala identitet så att 
han eller hon kan hitta sina resurser och 
eventuella vägar för att ta sig vidare i 
livet.

Uppsökande ungdomsarbete 
sträcker sig till ungdomars många olika 
livsområden. Den ungas klientförhål-
lande med det uppsökande ungdom-

sarbetet kan vara långvarigt och sträcka 
sig från frågor som berör grundläggan-
de behov, såsom boendearrangemang, 
hälsovård och ekonomi, till att fundera 
på olika studiealternativ och att söka 
arbete. Uppsökande ungdomsarbete 
grundar sig på frivillighet: i arbetet 
framskrider man på den ungas villkor, 
utifrån den ungas situation och behov.

Den uppsökande ungdomsarbeta-
ren accepterar den ungas liv som det är. 
En attityd där man uppskattar och bryr 
sig om den unga skapar en upplevelse 
av att man blir sedd och att ens angelä-

genheter är viktiga. 
Detta ökar den 
ungas mod att föra 
fram sina stödbehov 
och att visa intresse 
att sköta sina ange-
lägenheter.

För att den unga 
ska få mera kraft 
förutsätts att man 
hjälper och stöder 
den unga under en 
längre tid. Att stöda 
den ungas självfört-

roende förutsätter en växelverkan som 
bygger på förtroende och där den unga 
fritt kan framföra sina egna synpunk-
ter. Samtidigt strävar en uppsökande 
ungdomsarbetare efter att stärka den 
ungas resurser och möjligheter att 
påverka sitt liv och att öka sin delak-
tighet. I uppsökande ungdomsarbete 
aktiverar man den unga utgående från 
den ungas egen motivation.18

I det uppsökande ungdomsarbetet 
innebär delaktighet att det finns ett 
samarbete mellan den anställda och 
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deltagaren. Den unga och den upp-
sökande ungdomsarbetaren strukture-
rar tillsammans upp den ungas livssi-
tuation och mål. Utgångspunkten är 
den ungas egna behov och önskemål. 
Den anställda litar på den ungas egen 
expertis i fråga om sin egen livssituati-
on. Det uppsökande ungdomsarbetet 
grundar sig på så sätt på den ungas 
egna värden och erfarenheter. Den 
uppsökande ungdomsarbetaren kan 
ha egna åsikter om den ungas situation 
och relevanta alternativ, men ingen 
rätt att bestämma hur den unga borde 
handla.19 

Ett arbete som bygger på frivillighet 
förutsätter att den unga själv är villig 
att ta emot hjälp från den uppsökande 
ungdomsarbetaren. Den information 
som deltagaren ger är av största vikt 
i arbetet eftersom den får den upp-
sökande ungdomsarbetaren att få ett 
grepp om den ungas livssituation, erfa-
renheter och värden. Den information 
som den unga gett utgör grunden för 
hur olika frågor struktureras upp och 
hur den unga och 
den uppsökande 
ungdomsarbetaren 
tillsammans funde-
rar på olika lösnin-
gar. Den anställda 
kan inte anta att alla 
unga har samma 
värden och ställer 
upp allmänt accep-
terade och förvänta-
de mål åt sig själv.20 

I det uppsökande ungdomsarbe-
tet framkommer även skyldigheter då 
den anställda föreslår olika alternativ 
för hur den unga kan gå vidare i sin 
situation. Skyldigheterna kan fram-
komma genom att man sätter gränser, 
uppmuntrar den unga att handla i en 
önskad riktning, genom att vädja till 
den ungas pliktkänsla och genom att 
den uppsökande ungdomsarbetaren 
motiverar sina åsikter. Målet är att den 
unga ska komma vidare på sin väg i li-
vet genom att acceptera de gränser och 
skyldigheter som ställs av samhället. 
Balansgången mellan uppskattningen 
av de ungas autonomi och hanteringen 
av skyldigheter skapar utmaningar i det 
uppsökande arbetet. I förstärkandet av 
den ungas aktivitet behövs långsiktigt 
samarbete och stöd21. 

Den unga kan få stöd från det upp-
sökande ungdomsarbetet på många 
sätt. Enligt Puuronen22 har man i en 
undersökning om uppsökande ung-
domsarbete i Norge strukturerat upp 
följande stödformer som framkom-

mer tydligt även 
i det uppsökande 
ungdomsarbetet i 
Finland. Den unga 
får emotionellt stöd 
då den uppsökande 
ungdomsarbeta-
ren lyssnar till den 
ungas upplevelser 
om sin livssituation. 
Den unga får socialt 
stöd genom att 
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diskutera och göra något tillsammans 
med den uppsökande ungdomsarbeta-
ren. Beroende på situationen kan den 
uppsökande ungdomsarbetaren även 
handleda den unga till en del av någon 
social grupp. Genom den uppsökande 
ungdomsarbetaren kan den unga ref-
lektera över sina upplevelser och utvär-
dera sin livssituation utifrån en annan 
människas perspektiv. Den uppsökande 
ungdomsarbetaren erbjuder informa-
tivt stöd genom att diskutera med den 

unga om olika alternativ och möjlighe-
ter att lösa problemen och framskrida 
i livet. Den unga få materiellt stöd då 
den uppsökande ungdomsarbetaren 
hjälper den unga att få de samhäll-
stjänster och förmåner som den unga 
behöver. Instrumentellt stöd innebär å 
sin sida att den uppsökande ungdom-
sarbetaren hjälper och handleder den 
unga med att ordna sina angelägen-
heter, till exempel att sköta praktiska 
ärenden i vardagen.

Social förstärkning i ungdomsarbetet 
omfattar självförtroende och självupps-
kattning, interaktionsfärdigheter och 
social funktionsförmåga samt livskont-
roll och delaktighet.23 I verkstadsverk-
samheten och det uppsökande ung-
domsarbetet finns både en pedagogisk 
och en socialvetenskaplig grund för att 
stärka dessa resurser.

Deltagarna i arbetsverkstädernas 
verksamhet har fört fram att social 
förstärkning i praktiken framkommer 
i synnerhet i hanteringen av dagliga 
frågor och i studie- och arbetslivsfär-
digheterna. Dessa är viktiga teman 

även i det uppsökande ungdomsarbe-
tet. För många deltagare och ungdomar 
i det uppsökande ungdomsarbetet 
utgår man från en situation där man 
till exempel har tappat sin normala 
dygnsrytm och har svårigheter med att 
sköta sin ekonomi. Det kan också vara 
frågan om en arbetslös ung person som 
inte har kunnat söka sådana förmåner 
som han eller hon är berättigad till eller 
en person som inte har hittat något 
lämpligt studiealternativ eller för vilken 
arbetslivets spelregler är oklara.

I sin helhet kan social förstärkning 
sammanfattas i fem delområden (figur 2). 
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Figur 2. Delområden för social förstärkning i arbetsverkstädernas 
verksamhet och i uppsökande ungdomsarbete.

Granskningen av social förstärkning rik-
tas å ena sidan till människans centrala 
resurser som är självkännedom, sociala 
färdigheter och livshantering. Å andra 
sidan kan granskningen även riktas till 
dess konkreta yttringsformer i livet: 
hanteringen av vardagen och studie- 
och arbetslivsfärdigheterna. Förstärkta 
resurser gör det möjligt för människan 
att fungera i sociala kretsar och ta till 
sig nya färdigheter och handlingssätt. 
Detta kan framkomma på många olika 
sätt i hanteringen av vardagen och i 
beredskapen att framskrida till studier 
och arbetsliv.

En människa som har en god själv-
kännedom har en realistisk uppfatt-
ning om sina egenskaper och känner 
igen både sina styrkor och begränsnin-
gar. Ett gott självförtroende innebär att 
en människa har en förmåga att upps-
katta sig själv som man är. En sådan 
människa är nöjd med sina framgångar, 
men accepterar även misslyckanden. En 
människa med ett gott självförtroende 

litar på sin förmåga att klara av olika 
situationer. Ett gott självförtroende be-
hövs för att skapa en jämlik växelverkan 
med andra människor och för att våga 
framföra sina egna åsikter.24

Sociala färdigheter innebär att 
man accepterar olikheter hos andra 
människor, respekterar olika åsikter och 
har en förmåga att bedriva en konstruk-
tiv och uppmuntrande växelverkan 
med andra. Sociala färdigheter omfattar 
även lojalitet gentemot andra och en 
förmåga att lita på andra. Ett tillräckligt 
och fungerande socialt nätverk är en 
viktig resurs för människan. Att höra 
till en gemenskap förbättrar hälsan 
och välmåendet. En positiv och trygg 
atmosfär i gemenskapen bygger upp 
ett förtroende mellan människor och 
skapar mod att sträva mot sina egna 
mål.25

Hanteringen av dagliga ärenden 
är ett centralt delområde för social 
förstärkning ur ungas perspektiv. När 
denna färdighet förbättras, kan det till 
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exempel innebära att dygnsrytmen 
förbättras, att man klarar av att hålla 
sig till avtalade tider, att man orkar i 
vardagen, har en förmåga att använda 
de tjänster man behöver, att man kan 
sköta sin ekonomi och har kontroll över 
användningen av rusmedel. En god 
hantering av dagliga ärenden innebär 
även att man kan ta ansvar för att sköta 
sina egna ärenden och att man är de-
laktig i gemensamma angelägenheter.

Social förstärkning kan framkomma 
på många sätt i studie- och arbetslivs-
färdigheterna. I det uppsökande ung-
domsarbetet och i arbetsverkstädernas 
verksamhet är stärkande av färdighe-
terna att söka arbete och inlärning av 
spelregler i arbetslivet centrala teman. I 
uppföljningen av effekterna av upp-
sökande ungdomsarbete och arbets-
verkstädernas verksamhet är det viktigt 
att mäta hur deltagarna styrs vidare till 
studier och arbetsliv. Vid sidan av denna 
statistik är det viktigt att beakta framste-
gen i studie- och arbetslivsfärdigheterna 
även hos de deltagare som inte frams-
krider direkt till studier eller arbetsliv. 
De kan vara allt mer villiga att söka sig 
till studier, vara bättre på att känna igen 
lämpliga studiealternativ eller uppleva 
att de orkar bättre i arbetet.

Livshantering är en känsla av 
koherens, det vill säga balans, med vars 
hjälp människan klarar sig vidare i livet 
trots motgångar. En människa med en 
god livshantering förstår sambandet 
mellan orsak och verkan och upplever 
sig kunna påverka sitt eget liv. En sådan 

människa ser också sådant som är värt 
att sträva efter i livet, hittar behövli-
ga resurser i sig själv och klarar av att 
ta emot hjälp och stöd från andra. I 
livshantering ingår även resiliens, vilket 
innebär att människan har en förmåga 
att anpassa sig till oväntade förändrin-
gar och är flexibel vid motgångar.26 27 28

Upplevd självförmåga har ett nära 
samband med livshantering. Upplevd 
självförmåga innebär att människan har 
ett förtroende för den egna förmågan 
att klara av olika situationer och uppgif-
ter i växelverkan med gemenskapen. 
En stark upplevd självförmåga hjälper 
människan att möta sådant som känns 
svårt, att se möjligheter att lyckas och 
att kämpa för att nå egna och gemen-
samma mål. En sådan människa upp-
lever sig också accepterad och som en 
viktig medlem i en grupp.29

Målmedvetenhet har ett samband 
med livshantering och motivation. 
Motivation grundar sig på människans 
förtroende för att ha tillräckliga egen-
skaper och att omgivningen erbjuder 
möjligheter att uppnå målen.30 Då 
självkännedomen förstärks lär sig män-
niskan att ställa upp mål som är möjliga 
att uppnå.31 Förmågan att kunna ställa 
upp mål, envishet och prestationer 
grundar sig på hur väl människan tror 
att han eller hon klarar sig och hur 
viktigt man upplever sitt mål.32 Social 
förstärkning kan framkomma som ett 
ökat hopp: människan hittar nya mål 
i sitt liv som han eller hon är villig att 
kämpa för.
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Sovari är en mätare av social förstärkning som används för att mäta effekter-
na av arbetsverkstädernas verksamhet och det uppsökande ungdomsarbetet. 
Avsikten med Sovari-mätaren är att få fram de socialt stärkande effekterna 
av tjänsterna bland användarna. Sovari producerar information och nyckeltal 
om det tilläggsvärde som man uppnår med arbetsverkstädernas verksamhet 
och uppsökande ungdomsarbete. Mätaren kompletterar statistiska uppgifter 
om hur deltagare i arbetsverkstäderna och i uppsökande ungdomsarbete går 
vidare till andra tjänster, utbildning och arbetsliv. Genom Sovari tar man sik-
te på en nationellt enhetlig tillgång till uppgifter om tjänsternas effekter. 

SOVARI GRUNDAR SIG PÅ EN WEBBENKÄT 

SOM RIKTADES TILL DELTAGARE I ARBETS-

VERKSTÄDERNA OCH UNGA INOM UPP-

SÖKANDE UNGDOMSARBETE. DELTAGARNA 

SVARADE SJÄLVSTÄNDIGT PÅ ENKÄTEN.

Sovari grundar sig på en webbenkät 
som riktades till deltagare i arbetsverk-
städerna och unga inom uppsökande 
ungdomsarbete. Deltagarna svarade 
självständigt på enkäten. I enkäten 
bedömer deltagarna och de unga sina 
erfarenheter av arbetsverkstädernas 
verksamhet och uppsökande ungdoms-
arbete och den sociala förstärkning 
som de upplevt när det gäller självkän-
nedom, sociala färdigheter, hantering 
av vardagen, studie- och arbetslivsfär-
digheter samt livshantering.

Deltagarna i arbetsverkstäderna 
svarar på Sovari-enkäten i slutet av 
verkstadsperioden. Unga som deltar i 
uppsökande ungdomsarbete svarar på 
enkäten i det skede 
då de har fått hjälp 
eller stöd med en 
eller flera frågor i 
det uppsökande 
ungdomsarbetet. 
Klientförhållandet 
kan fortfarande 
fortsätta eller vara i 
avslutningsskedet. 
En Sovari-enkät som 
gjorts i detta skede 

ger information om servicens direkta, 
kortvariga och socialt stärkande ef-
fekter. Klienterna vet inte ännu hur 
livet kommer att fortsätta efter service-
perioden och stödet. Sovari ger ingen 
information om tjänsternas effekt på 
lång sikt, men ger indikationer på dem. 
Sovari-mätaren undersöker frågor som 
utvecklas långsamt och som kan ha 
långtgående effekter. Till exempel kan 
bättre självkännedom och livshantering 
bära en människa långt.

Sovari genomförs som en en-
gångsenkät för varje deltagare. Då 
man samlar in materialet gör man med 
andra ord ingen långvarig uppföljning 
genom flera enkäter under servicepe-

rioden. I det skede 
då Sovari utveckla-
des, testade man på 
långsiktig uppfölj-
ning och upptäckte 
att deltagarna i 
arbetsverkstäderna 
inte alltid kunde 
känna igen el-
ler erkänna sina 
utvecklingsbehov i 
början av servicepe-
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INNEHÅLLET I SOVARI HAR PLANERATS BIT 

FÖR BIT I SAMARBETE MED AKTÖRER PÅ 

SERVICEFÄLTET.

rioden. Utgångspunkten var att de ur 
sitt eget perspektiv redan hade en god 
nivå av resurser, hantering av vardagen 
och livskontroll. Jämfört med resultaten 
i början förblev deltagarnas framsteg 
under verkstadsperioden små eller 
framkom till och med som en negativ 
förändring. Även i dessa situationer be-
dömde deltagarna i slutet av perioden 
att saker och ting förändrats i en positiv 
riktning under perioden i arbetsverk-
staden. Deltagarnas förståelse för sin 
egen livssituation realiseras ofta först 
då serviceperioden framskrider och då 
deltagarna nått framsteg. Först då upp-
täcker deltagarna att saker och ting kan 
vara bättre än de var i början.

Inom det uppsökande ungdomsarbe-
tet bestämde man sig för en engångsen-
kät även av den orsaken att man inte ville 
förbinda de unga att svara på upprepade 
enkäter i en långvarig uppföljning. En 
sådan metod ansågs 
inte passa en tjänst 
som bygger på frivil-
lighet. Inom det upp-
sökande ungdoms-
arbetet är det redan 
en utmaning att 
genomföra en natio-
nell engångsenkät: 
man måste aktivt 
motivera de unga att svara på enkäten.

De teman och frågor som ingår i 
Sovari baserar sig på bakgrundsun-
dersökningar om arbetsverkstädernas 
verksamhet och uppsökande ung-
domsarbete och på diskussioner med 
verkstadsaktörer, deltagare och aktörer 
inom uppsökande ungdomsarbete. 
Innehållet i Sovari har planerats bit för 
bit i samarbete med aktörer på service-
fältet. På detta sätt har man försäkrat 
sig om att Sovari innehåller sådana 

frågor om genomförandet av tjänsterna 
och deras effekter som är viktiga ur de 
praktiska arrangörernas perspektiv.

I uppsättningen av frågorna i Sovari 
försökte man uppnå en omfattande 
tillgång till information, men samti-
digt fäste man uppmärksamhet vid att 
frågorna är lättlästa och lätta att förstå. 
Färdiga standardiserade mätare av social 
förstärkning visade sig vara för tunga 
och svårbegripliga för att man skulle få 
tillförlitliga svar. Det är svårt att skapa 
objektiva mätare för att mäta personliga 
känslor som är oberoende av situationen 
och som fungerar i praktiken.

Sovari ger information om föränd-
ringar som deltagarna upplevt i sin 
egen livssituation under sin period i 
arbetsverkstaden och i det uppsökande 
ungdomsarbetet. Effekterna av sådana 
faktorer som är oberoende av dessa 
tjänster för deltagarens livssituation 

kan inte uteslutas 
och det är inte heller 
möjligt att direkt 
påvisa vad som 
påverkar vad. Den 
information som 
Sovari ger kan emel-
lertid kopplas till en 
realistisk bedöm-
ningsundersökning 

och enligt den granska om det har skett 
en eftersträvad förändring i service-
användarnas liv och om förändringen 
har ett samband med upplevelserna 
om hur servicen genomförs. Utifrån 
en realistisk bedömningsuppsättning 
kan man utreda i vilken livssituation de 
deltagare befinner sig som upplever 
social förstärkning och på vilket sätt 
verkstadsverksamheten och det upp-
sökande ungdomsarbetet bör genom-
föras för att det ska uppnås.
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Figur 3. Bedömningsteman för verkstadsverksamhet och uppsökande 
ungdomsarbete i Sovari-mätaren.
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SOVARI-ENKÄTEN innehåller två 
bedömningsavsnitt: 

genomförande av servicen  
bedömning av servicens effekter  
med tanke på social förstärkning.

Med hjälp av Sovari testar man hur de 
allmänna principerna för arbetsverk-
städernas verksamhet och uppsökande 
ungdomsarbete förverkligas och vilken 
betydelse de har för den sociala för-
stärkningen. Sovari ger information om 
huruvida det har skett en eftersträvad 
förändring i serviceanvändarens liv 
under serviceperioden och om föränd-
ringen har ett samband med upple-
velserna om hur tjänsten genomförts. 
Sovari grundar sig på en webbenkät 
som riktats till deltagarna i arbetsverk-
städerna och till unga i det uppsökande 
ungdomsarbetet. De frågor som Sovari-
enkäterna innehåller finns i en bilaga 
till handboken.

I det första bedömningsavsnittet 
i Sovari-enkäten bedömde deltagarna 
hurdana upplevelser de hade fått ge-

1
2

INNEHÅLLET I SOVARI-ENKÄTEN
nom verkstadsverksamheten eller det 
uppsökande ungdomsarbetet (figur 3).

Deltagarna definierar i vilken mån 
olika principer för social förstärkning 
har förverkligats i tjänsten. Sammanlagt 
omfattar bedömningen av verkstads-
verksamheten 18 punkter. Bedöm-
ningen av uppsökande ungdomsarbete 
omfattar sammanlagt 11 punkter om 
hur tjänsten genomförts.

Viktiga delområden för bedömningen 
av verkstadsverksamheten är 
• arbetsuppgifter och verksamhet, 
• gemenskap och delaktighet samt 
• den handledning och det stöd som 
erbjudits i arbetsträningen och i den 
individuella träningen. 

I Sovari-enkäten bedömer deltagaren 
de upplevelser som han eller hon fått 
inom dessa delområden med tanke på 
social förstärkning.

Bedömningen av verkstadens 
arbetsuppgifter innehåller frågor om 
hur väl uppgifterna erbjuder deltagarna 
upplevelser om att de lyckats med nå-
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got och lärt sig något nytt. Deltagarna 
bedömer även sina möjligheter att 
prova på olika mångsidiga arbetsupp-
gifter under verkstadsperioden. I fråga 
om delaktighet bedömer deltagarna 
i vilken mån de har möjligheter att 
påverka sina egna arbetsuppgifter och 
aktiviteter i arbetsverkstaden. I Sovari 
frågar man dessutom om deltagarens 
motivation att delta i verkstadsverk-
samheten, vilket utgör en viktig grund 
för att man ska kunna uppnå målen för 
verkstadsverksamheten och den sociala 
förstärkningen.

När det gäller samhörigheten i 
arbetsverkstaden bedömer deltagarna 
hur de upplever vi-andan i arbetsverk-
staden och hur viktiga de känner sig i 
verkstadsgruppen. Handledarnas roll i 
stödjandet av samhörigheten undersöks 
genom en fråga om i vilken mån handle-
darna vid behov stöder utredningen av 
konflikter mellan deltagarna. Dessutom 
frågar man om deltagarna upplever att 
de får tillräckligt med kamratstöd från 
andra medlemmar i verkstadsgruppen.

Genom frågor om arbetsträningen 
samlar man information om i vilken 
mån deltagarna får tillräckligt med 
jämlik handledning i sina uppgifter i 
arbetsverkstaden. Deltagarna bedömer 
även om de upplever att de accepteras 
som de är och får uppmuntrande re-
spons från arbetstränaren eller handle-
daren. När det gäller den individuella 
träningen definierar deltagarna hur väl 
de litar på handledarna i arbetsverk-
staden, vilket är grunden för ett fram-
gångsrikt handledningsarbete. Delta-
garna bedömer också hur väl de vid 
behov får handledning med att ordna 
sina egna praktiska angelägenheter, 
med frågor som tynger dem och med 
planer för framtiden.

I det uppsökande ungdomsarbetet 
bedömer de unga principerna för hur 
smidigt det är  
• få kontakt, 
• bli hörd och 
• att få förtroende samt 
• hjälp och stöd.

Samtidigt definierade de unga i vilka 
frågor de upplever att de fått stöd från 
den uppsökande ungdomsarbetaren.

Genom frågor om huruvida den upp-
sökande ungdomsarbetaren har varit i 
kontakt med den unga tillräckligt ofta 
och om den unga fått en bra kontakt 
med ungdomsarbetaren mäter man 
hur smidigt det går att få kontakt. 
Genom att fråga om den uppsökande 
ungdomsarbetaren har tillräckligt med 
tid att diskutera med den unga och 
om han eller hon beaktar den ungas 
önskemål, undersöker man hur deltaga-
ren upplever sig bli hörd. Den ungas 
förtroende för den uppsökande ung-
domsarbetaren mäts genom att fråga 
om ungdomsarbetaren är intresserad 
av hur det går för den unga och om den 
unga kan berätta om sina angelägenhe-
ter i förtroende för ungdomsarbetaren.

I det avsnitt som behandlar hjälp 
och stöd definierar de unga hur väl 
den uppsökande ungdomsarbetaren 
uppmuntrar dem att handla på egen 
hand, om uppsökaren har berättat om 
olika alternativ för hur den unga kan ta 
sig vidare i livet och om den unga har 
hittat en lämplig väg vidare med hjälp 
av den uppsökande ungdomsarbeta-
ren. De unga bedömer även sin egen 
attityd, hur gärna de tar emot hjälp och 
stöd från den uppsökande ungdomsar-
betaren. I slutet bedömer den unga hur 
nöjd han eller hon är över hela det stöd 
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som han eller hon fått av den uppsö-
kande ungdomsarbetaren.

I Sovari-enkätens andra del bedö-
mer deltagarna sina upplevelser om 
social förstärkning under perioden i 
arbetsverkstaden eller i det uppsö-
kande ungdomsarbetet inom fem del-
områden. Varje delområde innehåller 
några bedömningsfrågor. 

Deltagaren bedömer  
• om det skett en förändring inom de 
olika delområdena för social förstärk-
ning och  
• i vilken riktning förändringen gått. 

Delområdena för den sociala förstärk-
ningen i Sovari-mätaren är 
1 självkännedom
2 sociala färdigheter
3 hantering av dagliga ärenden
4 studie- och arbetslivsfärdigheter
5 livshantering

I fråga om självkännedom och själv-
förtroende bedömde deltagarna och 
de unga om det är lättare eller svårare 
att se goda egenskaper hos sig själv, 
att uppskatta det egna kunnandet och 
att klara av misslyckanden. I frågor om 
sociala färdigheter bedömde delta-
garna om det är lättare eller svårare att 
samarbeta med andra människor, be 
om hjälp från andra, föra fram sina egna 
åsikter och lita på andra människor. 
Självkännedom och sociala färdigheter 
är viktiga resurser för den sociala funk-
tionsförmågan.

I Sovari undersöks förändringar 
som upplevts i hanteringen av dag-
liga ärenden när det gäller att uträtta 
officiella ärenden och sköta ekonomin 
och hemmet. I detta sammanhang 
utreds även framsteg som upplevts i 

dygnsrytmens regelbundenhet och i 
självständigheten i vardagen överlag. 
I bakgrundskartläggningen av Sovari 
nämnde deltagarna hanteringen av 
vardagen som ett viktigt delområde för 
den sociala förstärkningen i verkstads-
verksamheten.

Verkstadsverksamheten och det 
uppsökande ungdomsarbetet tar sikte 
på att förbättra studie- och arbetslivs-
färdigheterna hos många av deltagar-
na. I Sovari-enkäten bedömer delta-
garna om alternativ i anslutning till 
studier har blivit tydligare och om viljan 
att studera har ökat under serviceperio-
den. De bedömer också sina erfarenhe-
ter i kompetensen att söka arbete och i 
kännedomen om och förmågan att följa 
spelreglerna i arbetslivet under verk-
stadsperioden. Deltagarna i arbetsverk-
städerna svarar även på om orken att 
utföra arbetsuppgifterna har förändrats. 
De unga i uppsökande ungdomsarbete 
svarar på om viljan att få arbete har 
blivit starkare under serviceperioden.

När det gäller delområdet för 
livshantering och mål i samband med 
social förstärkning bedömer deltagarna 
om de upplever att de kan påverka 
sitt livs gång och om de även klarar av 
problemsituationer bättre än tidigare. 
I frågor om målmedvetenhet bedö-
mer deltagarna om deras planer för 
framtiden har blivit tydligare, om tron 
på att kunna uppnå sina egna mål har 
förstärkts och om de blivit mera eller 
mindre nöjda med sitt liv under service-
perioden.

Alla delområden för den sociala för-
stärkningen ansluter till livshanteringen 
och målen: då man har den självkänne-
dom och det självförtroende som man 
behöver, färdigheter att verka i olika 
sociala sammanhang, förmåga att klara 
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ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV  
SOVARI-ENKÄTEN

av vardagen och kan hitta sin väg inom 
utbildningen och arbetslivet, skapar 
dessa områden även en känsla av att 
man har kontroll över sitt liv, färdigheter 
att förverkliga sig själv samt att man kan 
ställa upp mål som är möjliga att uppnå 
och kan göra upp planer vidare i livet.

Förutom en bedömning av hur 
servicen har genomförts och den so-
ciala förstärkningen innehåller Sovari-
enkäterna även frågor om tillgången 
till service, såsom varaktigheten av 
samarbetet under verkstadsperioden 
och tillsammans med den uppsö-
kande ungdomsarbetaren, antalet 

besök i arbetsverkstaden per vecka, 
hur ofta man träffat den uppsökande 
ungdomsarbetaren samt den service i 
arbetsverkstaden som deltagarna har 
styrts till (till exempel arbetsprövning, 
rehabiliterande arbetsverksamhet eller 
integrationsservice för invandrare). 
Dessutom frågar man efter den svaran-
des bakgrundsuppgifter, såsom ålder, 
kön och utbildning. Då de unga svarar 
på enkäten definierar de på vilken ort 
eller i vilken ungdomsarbetsorganisa-
tion de har varit. I verkstadsenkäten 
ombeds man nämna arbetsverkstadsor-
ganisationen och -enheten.

Användningen av Sovari i arbetsverk-
staden och i det uppsökande ungdoms-
arbetet förutsätter ett bakgrundsstöd 
från cheferna samt att de anställda 
förbinder sig att genomföra Sovari-
enkäterna. I arbetsverkstaden och i det 
uppsökande ungdomsarbetet kommer 
man tillsammans överens om hur och 
med vilket tidsschema man genomför 
Sovari-enkäten och vem som är an-
svarig för den. I serviceperioder som 
pågår i flera år kan deltagaren svara på 
enkäten en gång per år.

Sovari-enkäterna kan fyllas i via 
webbläsaren. Det är lättast at svara på 
enkäten på en dator, men det går även 
att göra det med en pekplatta eller 

mobiltelefon. Arbetsverkstäderna och 
organisationerna inom uppsökande 
ungdomsarbete får webbadresserna till 
Sovari-enkäterna från administratören 
vid Nationella verkstadsföreningen 
(TPY). Enkäterna finns på svenska, 
finska och engelska. För att enkäten 
ska kunna riktas enbart till berörda 
deltagarna och för att man ska kunna 
utesluta utomstående sprids länkarna 
inte offentligt.

Sovari-enkäten innehåller frågor 
om serviceperioden i arbetsverkstaden 
eller i det uppsökande ungdomsar-
betet, bedömning av hur tjänsten har 
genomförts, bedömning av tjänstens 
effekter ur den sociala förstärkningens 
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NATIONELLA VERKSTADSFÖRENINGEN 

(TPY) GÖR ORGANISATIONSSPECIFIKA OCH 

RIKSOMFATTANDE SAMMANSTÄLLNINGAR 

AV SOVARI-ENKÄTENS SVAR FÖR ARBETS-

VERKSTÄDERNAS OCH DET UPPSÖKANDE 

UNGDOMSARBETETS BRUK.

perspektiv samt frågor om den svaran-
des livssituation. Det är bra om handle-
darna och de uppsökande ungdomsar-
betarna tidvis kan diskutera om teman i 
Sovari tillsammans med deltagarna: vad 
var utgångspunkten i början av verk-
stadsperioden eller det uppsökande 
ungdomsarbetet, vilka frågor har man 
behandlat under 
vägen, vilka frågor 
har man framskridit 
med och vilka frågor 
borde vidarebe-
handlas? Genom 
sådana diskussioner 
har den unga lättare 
att komma ihåg sina 
framsteg under en 
längre period och 
lättare att svara på 
Sovari-enkäten.

Nationella 
verkstadsföreningen 
(TPY) gör organisationsspecifika och 
riksomfattande sammanställningar av 
Sovari-enkätens svar för arbetsverkstä-
dernas och det uppsökande ungdoms-
arbetets bruk. Sammanfattningarna 
görs på hösten utifrån de svar som 
kommit in under året. Insamlingspe-
rioden pågår från september fram till 
slutet av augusti.

Att svara på Sovari-enkäten
I arbetsverkstäderna genomförs 
Sovari-enkäten som en engångsenkät 
för alla deltagare i slutet av verkstads-
perioden. Arbetsverkstadens handle-
dare ordnar så att deltagarna kan svara 
på enkäten vid sidan av verkstadens 
verksamhet. Deltagarna svarar på en-
käten vid en lugn tidpunkt vid datorn. 
Det är bra att reservera 30 minuter för 

att svara, även om de flesta deltagarna 
kan svara på enkäten på 15 minuter. I 
början av varje deltagares period i ar-
betsverkstaden planeras när deltagaren 
ska fylla i enkäten. I sådana fall där flera 
deltagare avslutar sin period i arbets-
verkstaden samtidigt kan man ordna 
ett gemensamt tillfälle samma dag eller 

under en vecka.
För att det ska 

vara lätt att öppna 
blanketten kan 
adressen till Sovari-
enkätens webbplats 
sparas bland bok-
märkena i datorns 
webbläsare. Det 
är bra om handle-
daren kan hjälpa 
deltagaren att svara 
på frågorna på den 
första sidan som 
innehåller frågor om 

verkstadsperioden.
På enkätens första sida väljer man 

att svara endera på hela enkäten el-
ler på den förkortade versionen. I det 
senare alternativet ingår inga frågor om 
bedömningen av verkstadsverksam-
heten. Den förkortade versionen passar 
deltagare som till exempel har svårt att 
koncentrera sig. Den som svarar på en-
käten kan hoppa över frågor som känns 
svåra eller oviktiga. Då man svarat klart 
på enkäten skickas den via webben direkt 
till Nationella verkstadsföreningen (TPY).

I det uppsökande ungdomsarbe-
tet erbjuder man Sovari-enkäten till 
ungdomarna i det skede då den uppsö-
kande ungdomsarbetaren har behand-
lat en eller flera frågor tillsammans med 
den unga. Samarbetet mellan den unga 
och den uppsökande ungdomsarbeta-
ren kan fortfarande fortsätta eller vara 
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TIPS FÖR ATT GENOMFÖRA SOVARI-ENKÄTEN OCH  
FÖR ATT MOTIVERA DE UNGA ATT SVARA 

• Informera de unga om enkäten och dela länken till den med alla som du har arbe-
tat med. Efter en eller ett par veckor kan du skicka en påminnelse om enkäten eller 
tacka för att den unga redan har svarat på den.

• Be unga med svårigheter att sätta sig ner vid en dator på en lugn plats på de 
uppsökande ungdomsarbetarnas kontor och svara på enkäten.

• Berätta för den unga att enkäten är viktig för att ni ska få veta vad det uppsökan-
de ungdomsarbetet betyder för de unga. Tillgången till informationen är viktig för 
att man ska kunna utveckla tjänsten ur de ungas perspektiv.

• Genom enkäten har de unga en möjlighet att få sin egen röst hörd och berätta hur 
de upplever att tjänsterna har fungerat, vilka utvecklingsbehov som finns och vilken 
betydelse och vilka effekter tjänsterna har för deras eget liv.

• Berätta för den unga att ni inte bara vill ha ”goda” resultat. Det är viktigt att veta 
hur man kunde göra saker och ting bättre ur de ungas perspektiv. Genom enkäten 
vill man få fram både goda och dåliga upplevelser av tjänsten.

• Att svara på Sovari-enkäten tar vanligtvis bara en liten stund (5–15 minuter). Upp-
mana den unga att svara på enkäten noggrant och i lugn och ro. 

• Berätta för den unga att de flesta som svarat på enkäten har upplevt att det är 
lätt och ganska trevligt att fylla i den. Genom enkäten kan den unga få ett grepp 
om sina framsteg och vad han eller hon skulle vilja ha mera stöd med.

• Man får också erbjuda ”morötter”, till exempel bjuda på kaffe och bulle på kontoret 
då den unga har svarat på enkäten.

i slutskedet. Enkäten kan med fördel 
fyllas i till exempel i det skede då den 
anställda ska inleda sin semester och det 
blir en paus i samarbetet med den unga.

I det uppsökande ungdomsarbetet 
kan de unga svara på Sovari-enkäten 
hemma eller på en valfri plats med 
tillgång till webben. De anställda kan 
dela länken till webbenkäten med sina 
klienter i personliga meddelanden 
per e-post, sms eller via Facebook. I 
efterhand är det bra att påminna den 
unga om att svara på enkäten. För att 
deltagarna ska svara på enkäten i så 
stor utsträckning som möjligt är det bra 
om man kan be den unga att svara på 
enkäten i samband med att man träffar 
honom eller henne i det uppsökande 

ungdomsarbetets utrymmen. Man kan 
också erbjuda en möjlighet att svara på 
enkäten i samband med ett evenemang 
så länge det finns tillgång till en lugn 
och ostörd plats.

Det är bra att reservera 20 minuter 
för att svara på enkäten så att de unga 
kan koncentrera sig på den i lugn och 
ro. I allmänhet tar det inte länge att 
svara på frågorna, utan det kan räcka 
med cirka 10 minuter. I det uppsökande 
ungdomsarbetet kan man också använ-
da den förkortade versionen av Sovari-
enkäten. Den förkortade versionen kan 
erbjudas till sådana unga som bara haft 
ett litet behov av service eller som har 
svårt att svara på hela enkäten.
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UTNYTTJANDE AV SOVARI-INFORMATIONEN

Att motivera deltagaren att 
svara på enkäten

Sovari ger viktig och nyttig information 
om hur arbetsverkstädernas verksam-
het och det uppsökande ungdomsarbe-
tet ordnas och om deras effekt ur del-
tagarnas perspektiv. För de som svarar 
på enkäten är det bra att veta hur den 
insamlade informationen används i ut-
vecklingen av verkstadsverksamheten 
och det uppsökande ungdomsarbetet. 
De anställda får information om hur 
svaren har fördelats i organisationen, 
men får ingen personlig information 
om hur var och en av deltagarna har 
svarat på enkäten. De anställda får även 
tillgång till de öppna svaren. Grup-
pen av svarande består av deltagare i 
arbetsverkstaden och unga inom det 
uppsökande ungdomsarbetet under ett 
års tid, från september till augusti. Sam-
manfattningar för arbetsverkstadsor-
ganisationerna och enheterna görs ut-
gående från grupper om åtta svarande. 

Resultat från mindre grupper undersöks 
inte på grund av datasekretess.

Det är viktigt att de anställda moti-
verar och uppmuntrar sina klienter att 
svara på enkäten. Det är dock frivilligt 
att svara på enkäten. I arbetsverkstä-
derna kan man se Sovari-enkäten som 
en del av verkstadsverksamheten och 
något man hoppas att alla ska delta i. 
I det uppsökande ungdomsarbetet är 
det mera frågan om att lyckas motivera 
de unga att svara på enkäten. Enkäten 
är ett sätt att öka deltagarnas delaktig-
het, det vill säga påverkningsmöjlig-
heter, i att utveckla arbetsverkstadens 
verksamhet eller det uppsökande 
ungdomsarbetet. Genom Sovari kan 
klienterna föra fram sina synpunkter om 
verkstadsverksamheten och det upp-
sökande ungdomsarbetet. Om möjligt 
kan man erbjuda en liten belöning till 
de som svarat på enkäten; till exempel 
bjuda på kaffe i arbetsverkstadens mat-
sal eller på det uppsökande ungdoms-
arbetets kontor.

SOVARI GER information och nyckeltal 
från två olika bedömningsdelar:  
• om bedömningen av servicen och 
• bedömningen av den sociala förs-
tärkningen.

Informationen från Sovari-enkäterna 
kan utnyttjas på många sätt:

1 Sovari erbjuder ett verktyg för att 
stärka deltagaren perspektiv i servicen, 
för att öka deltagarnas delaktighet och 
utveckla de anställdas kompetens i 
verkstadsverksamheten och i det upp-
sökande ungdomsarbetet.

2 Informationen om effekterna behövs 
som stöd för deltagarnas servicestyr-
ning. Mätaren berättar om hurdana 
servicebehov arbetsverkstädernas 
verksamhet och det uppsökande ung-
domsarbetet svarar på och i hurdana 
livssituationer det lönar sig att styra 
klienterna till tjänsterna. Sovari ger 
också information om principerna för 
verksamheten i tjänsterna, vilket stöder 
klientsamarbetet mellan olika tjänster.

3 Det är bra att rikta information om 
effekterna som stöd för det politiska 
beslutsfattandet och anskaffningen av 
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PERSPEKTIV SOM BÖR BEAKTAS I TOLKNINGEN AV  
SOVARI-RESULTATEN
• I bedömningen av servicen är det viktigt att få fram servicens utvecklingsbehov ur klien-
ternas perspektiv. Det kan vara bra att betona detta för klienterna i samband med att man 
samlar in svaren.

• Serviceproducenterna kan gärna presentera positiv respons om sin verksamhet. Denna 
information är viktig då man vill visa en framgångsrik service och har utfört långsiktigt utveck-
lingsarbete i serviceproduktionen. Resultatens trovärdighet får emellertid stöd av att man även 
kan påvisa behov av att utveckla servicen. Det lönar sig också att framföra kritisk respons.

• Ju större del av klienterna som svarar på Sovari-enkäten, desto bättre motsvarar resul-
taten hela klientelets synpunkter. Det är vanligt att de klienter som fått hjälp också svarar 
på responsenkäten i större utsträckning än de som haft mindre nytta av tjänsten. När man 
presenterar resultaten är det bra att nämna hur stor av del klienterna som har deltagit i 
Sovari-enkäten.

• I synnerhet de klienter tillsammans med vilka man behandlat frågor i anslutning till livs-
situationen kan svara på Sovari-enkäten för ungdomar i uppsökande ungdomsarbete. En 
ung person som endast behövt lite handledning kan ifrågasätta nyttan med att svara på en 
ingående enkät. Det kan vara svårt för den unga att koppla ihop den hjälp som han eller hon 
fått med social förstärkning om stödet har anknutit till att sköta en enskild praktisk fråga 
eller till servicestyrning vidare, till exempel hjälp med att fylla i ansökningspapper till en 
studieplats.

• Då man presenterar Sovari-resultaten kan det vara bra att beskriva hurdan grupp av 
svarande som resultaten baserar sig på. De svarandes bakgrundsuppgifter, såsom ålders-, 
köns- och utbildningsfördelning kan även jämföras med nationella fördelningar, vilket kan ge 
information om särdragen hos det egna klientelet.

service. Den information som Sovari 
ger beskriver betydelsen av arbetsverk-
städernas verksamhet och uppsökande 
ungdomsarbete i servicesystemet.

4 Sovari ger även nationell information 
om effekterna av arbetsverkstädernas 
verksamhet och det uppsökande ung-
domsarbetet.

Nationella verkstadsföreningen (TPY) 
utarbetar enhets- och organisations-
specifika samt riksomfattande sam-
manfattningar av materialet från 
Sovari-enkäterna varje år. När det gäller 
arbetsverkstädernas verksamhet pro-
duceras information specifikt för olika 
verkstadsorganisationer samt specifikt 
för olika tjänster eller verkstadsenheter 

inom organisationerna. I det uppsö-
kande ungdomsarbetet sammanställs 
information specifikt för olika organisa-
tioner. Sådana organisationer för upp-
sökande ungdomsarbete som omfattar 
flera kommuner får en sammanfattning 
som består av alla svar från de unga i 
det område som organisationen omfat-
tar. På sådana orter där det finns flera 
organisationer för uppsökande ung-
domsarbete eller arbetsverkstäder får 
man sådan information om tjänsterna 
som går att jämföra. Enhetsspecifika 
resultat förutsätter att minst åtta perso-
ner har svarat på enkäten.

Avsikten med resultaten från be-
dömningen av tjänsten är att ge arbets-
verkstäderna och enheterna för upp-
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sökande ungdomsarbete information 
om vilka delar man lyckats särskilt väl 
med och vilka delar som bör utvecklas. I 
tolkningen av de enhetsspecifika resul-
taten kan man utnyttja riksomfattande 
resultat. Det är möjligt att undersöka 
hur enhetens egna resultat avviker från 
de nationella målen: har klienterna i den 
egna organisationen varit nöjda samti-
digt med deltagarna på nationell nivå 
eller avviker resultaten från varandra?

I jämförelsen av Sovari-resultaten för 
en arbetsverkstad eller en enhet för upp-
sökande ungdomsarbete med nationella 
resultat är det bra att komma ihåg att re-
sultaten påverkas av många faktorer och 
att de inte direkt berättar om huruvida 
arbetsverkstaden är ”bra” eller ”dålig”.

Nationella verkstadsföreningen (TPY) 
utarbetar en rapport om de nationella re-
sultaten varje år. De nationella resultaten 
ger allmän information om arbetsverkstä-
dernas verksamhet och uppsökande ung-
domsarbete. Informationen kan utnyttjas 
i lobbningen och kommunikationen 
på nationell och lokal nivå. Rapporten 
publiceras på TPY:s webbplats (www.tpy.
fi) och skickas till kontaktpersoner vid 
undervisnings- och kulturministeriet och 
Regionförvaltningsverket. De enhetsspe-
cifika uppgifterna för arbetsverkstäderna 
och det uppsökande ungdomsarbetet 
offentliggörs inte.

Information om  
bedömningen av tjänsten
Nedan följer en studie av Sovaris 
nyckeltal som mätaren ger om bedöm-
ningen av arbetsverkstädernas verk-
samhet och uppsökande ungdomsarbe-
te. Samtidigt ger man anvisningar om 
hur man kan beskriva och tolka resulta-
ten och informera om dem.

Om bedömningen av hur arbets-
verkstädernas verksamhet och det 
uppsökande ungdomsarbetet ge-
nomförs ges följande resultat på servi-
ceenhetsnivå och på nationell nivå:

1  Frågespecifika resultat om hur 
nöjda deltagarna är med hur servicen 
genomförs 
För varje fråga i Sovari som består av 
ett påstående får man ett medelvitsord 
och svarsfördelningar som beskriver 
hur frågan har förverkligats och lyckats 
på arbetsverkstaden eller i det upp-
sökande ungdomsarbetet.

2  Resultat om genomförandet av 
verkstadsverksamhet och uppsökan-
de ungdomsarbete enligt delområde 
För varje delområde för servicen får 
man ett medelvitsord av påståendena i 
anslutning till temat. Bedömningen av 
varje delområde omfattar 2–4 bedöm-
ningsfrågor.

a. Delområden för arbetsverks-
tädernas verksamhet är uppgifter 
och delaktighet, samhörighet samt 
arbetsträning och individuell träning.
b. Delområden för uppsökande 
ungdomsarbete är nåbarhet, pålit-
lighet och tillgång till hjälp och stöd.

3 Helhetsvitsord för genomförandet 
av verkstadsverksamheten eller det 
uppsökande ungdomsarbetet  
Helhetsvitsordet för verkstadsverksam-
heten eller det uppsökande ungdom-
sarbetet grundar sig på medelvitsordet 
för servicens delområden.

Bedömningen av hur verkstadsverk-
samheten och det uppsökande ung-
domsarbetet genomförs grundar sig 
på frågor med positiva påståenden, 
till exempel “mina uppgifter har fått 
mig att känna att jag lyckas” och ”vi 
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Figur 4. Medelvitsord i bedömningen av verkstadsverksamheten för olika delområ-
den och som helhet samt deltagarnas motivation i genomsnitt.  

Källa: Sovari-enkäten för arbetsverkstäderna (10.6.2016) (N=617).

Värde

1

2

3

4

5

Svarsalternativ Tolkning av hur verksamhetsprincipen förverkligats

Helt av annan åsikt

Delvis av annan åsikt

Varken av samma eller 
annan åsikt

Delvis av samma åsikt

Helt av samma åsikt

Principen har förverkligats mycket dåligt i servicen.

Principen har förverkligats ganska dåligt i servicen.

Principen har förverkligats någorlunda i servicen.

Principen har förverkligats ganska bra i servicen.

Principen har förverkligats mycket bra i servicen.

Tabell 1. Svarsalternativ för bedömningsfrågor i form av påståenden för verkstadsverksamhet 
och uppsökande ungdomsarbete (t.ex. ”mina uppgifter har fått mig att känna att jag lyckas”). 

har planerat den kommande verksam-
heten tillsammans”. För påståendena 
presenteras fem svarsalternativ som får 
värdena 1–5 (tabell 1). 

Utgående från de svar som man fått 
in för bedömningen av servicen skapas 
vitsord som grundar sig på genomsnit-
ten av svaren på skalan 1–5.

I tabellfigurerna nedan visas med-
elvitsorden av resultaten från bedöm-
ningen av arbetsverkstadsverksamhet 
(figur 4) och uppsökande ungdoms-
arbete (figur 5). I figurerna framkom-
mer vitsorden för de olika frågorna, 
vitsord för servicens delområden samt 
helhetsvitsord. I figurerna kombineras 
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Figur 5. Medelvitsord i bedömningen av uppsökande ungdomsarbete för olika 
delområden och som helhet samt deltagarnas motivation i genomsnitt. 

Källa: Sovari-enkäten för uppsökande ungdomsarbete (10.6.2016) (N= 288-332).

deltagarnas bedömningar av sin egen 
motivation att delta i arbetsverkstads-
verksamheten eller att ta emot hjälp 
och stöd från en uppsökande ungdoms-
arbetare, vilket är en förutsättning för 
att tjänsten ska kunna genomföras.33

I exempelmaterialet är medelvitsor-
det för utförande av uppgifter i verk-
stadsverksamheten 4,2, vilket grundar 
sig på fördelningen av svaren på tre 
frågor. I bedömningen av uppgifterna 
mäts hur väl man har lyckats erbjuda 
upplevelser av framgång och att man 
lärt sig något nytt i verkstadsverksam-
heten samt fått möjligheter att prova 
på olika arbeten under verkstadsperio-
den. För dessa har man fått vitsorden 
4,1–4,3. Klienternas delaktighet har i 
sin tur mätts med två frågor som fått 
medelvitsordet 3,9. 

Verkstadsverksamhetens och det 
uppsökande ungdomsarbetets starka 

sidor framkommer i de frågor där man 
fått särskilt goda medelvitsord. Behov 
av att utveckla verksamheten framkom-
mer i de frågor där man fått sämre med-
elvitsord. I tolkningen av medelvitsor-
den kan man utnyttja definitioner som 
visas i tabell 2 (på den följande sidan).

Sovari ställer i sig inte upp några 
mål för hur verkstadsverksamheten 
genomförs. Det finns ingen allmänt 
eftersträvad nivå som är ett ”tillräck-
ligt bra” resultat i Sovari. Att tolka och 
beskriva resultaten och ställa upp mål 
ligger i organisationens egna händer. 
Man kan se behov av utveckling även i 
goda resultat.

De riksomfattande resultaten berät-
tar å ena sidan om vad man lyckats väl 
med i verkstadsverksamheten eller det 
uppsökande ungdomsarbetet och å an-
dra sidan vad man lyckats sämre med. 
Positiva resultat berättar även om vad 

33 De resultat som nämns i exemplen grundar sig på nationella preliminära uppgifter från 10.6.2016 om 
Sovari-enkäterna för arbetsverkstäderna och det uppsökande ungdomsarbetet. Resultaten avviker från 
de slutliga nationella Sovari-resultaten för 2016.
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Värde Definition

4,6–5

4,1–4,5

3,6–4

3,1–3,5

Under 3,1

En särskild styrka hos verkstadsverksamheten/det uppsökande ungdomsarbe-
tet, den bedömda principen förverkligas mycket väl ur deltagarnas perspektiv. 

En styrka hos verkstadsverksamheten/det uppsökande ungdomsarbetet, den 
bedömda principen förverkligas väl ur deltagarnas perspektiv

Den bedömda principen förverkligas rätt bra: ur flera deltagares perspektiv 
har principen förverkligats väl, men en del deltagare kan se ett behov av 
utveckling.

Den bedömda principen förverkligas i viss mån, det är bra att beakta utveck-
lingsbehoven ur deltagarnas perspektiv i utvecklingen av verksamheten.

Den bedömda principen förverkligas dåligt i arbetsverkstaden.

Tabell 2. 

man satsat mera på. Lägre medelvits-
ord kan visa vad man satsat mindre på 
i verksamheten eller i vilka frågor det 
kan vara svårare att uppnå ett resultat 
trots att man satsat på dem.

Det är bra att jämföra organisatio-
nens resultat med nationella resultat: 
Har man uppnått de bästa medelvits-
orden i organisationen i samma frågor 
som i de nationella resultaten? Och 
tvärtom: Har man fått de svagaste med-
elvitsorden i frågor vars medelvitsord är 
låga även på det nationella planet? Om 
de bästa och sämsta resultaten i organi-
sationen berör olika frågor i de natio-
nella resultaten kan man utgående från 
dem upptäcka särdrag som är typiska för 
organisationen. Det kan hända att man 
satsat särskilt mycket på en del frågor i 
arbetsverkstaden eller det uppsökande 
ungdomsarbetet eller att man satsat 
exceptionellt lite på andra frågor.

I jämförelsen av organisationens 
medelvitsord bör man beakta effekten 
av slumpartade variationer i resultaten. 
I synnerhet när det gäller mindre svars-
material kan det ha en stor betydelse om 
de som svarat har haft ”en bra eller dålig 
dag” eller vad den som svarat varit nöjd 

och missnöjd med för tillfället. I mera 
omfattande svarsmaterial har slumpar-
tade variationer en mindre betydelse: 
Bland de som svarat finns sannolikt en 
jämnare fördelning av dem som har en 
bra respektive dålig dag. Man kan inte 
dra några särskilda slutsatser utgående 
från små skillnader i medelvitsordet. 
Slumpartade variationer kan i grupper 
om några svarande ge skillnader på upp 
till 0,3 i medelvitsorden.

Med hjälp av Sovari får man även 
information om svarsfördelningen 
för specifika frågor i bedömningen 
av servicen i arbetsverkstäderna 
och i det uppsökande ungdomsar-
betet (figur 6 och 7). I figur 6 berättar 
svarsfördelningarna om hur stor del av 
deltagarna som har upplevt att princi-
perna för påståendena förverkligas väl, 
rätt bra, i viss mån och dåligt i arbets-
verkstädernas verksamhet. (I samman-
fattningen har man kombinerat de två 
svarsalternativen ”i viss mån av annan 
åsikt” och ”helt av annan åsikt”.)

I svarsfördelningarna kan man fästa 
uppmärksamhet vid till exempel vilka 
frågor som har de största andelarna 
svar som är av helt av samma åsikt och 
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TOLKNING AV SOVARI-RESULTATEN OM BEDÖMNINGEN AV  
ARBETSVERKSTÄDERNAS VERKSAMHET

Resultatexemplen om arbetsverkstädernas verksamhet nedan kan tolkas och be-
skrivas utifrån medelvitsorden och svarfördelningarna till exempel på följande sätt 
(figur 6). Det är bra att nämna vad påståendena om förverkligandet av verkstads-
verksamheten grundar sig på. Medelvitsorden och svarsfördelningarna ger motive-
ringar till påståendena.

Till exempel enligt svarsfördelningen för påståendet ”mina uppgifter har fått mig 
att känna att jag lyckas” har hälften av de som svarat på enkäten (47 %) upplevt att 
verkstadsverksamheten lyckas väl med att erbjuda upplevelser av att man lyckats. 
Största delen av de som svarat (89 %) har upplevt att verksamheten erbjudit upp-
levelser av att man lyckats åtminstone ganska väl. 4 % av de som svarat har varit av 
motsatt åsikt (figur 6).

I exempelmaterialet har de deltagare i arbetsverkstäderna som svarat på Sovari-
enkäten till största delen varit nöjda med verkstadsverksamheten och ger den det 
allmänna vitsordet 4,2 på skalan 1–5. I synnerhet förverkligandet av arbetsträningen 
och den individuella träningen får goda vitsord, 4,4, vilket berättar om att delta-
garna i allmänhet är nöjda med hur servicen förverkligas. 

Enligt Sovari-resultaten stöder arbetsuppgifterna i verkstäderna väl möjligheterna 
att lära sig något nytt och ger upplevelser av att man lyckats:
89 % av de som svarat på enkäten har fått upplevelser om att de har lyckats,
80 % upplever att de lärt sig nya färdigheter och
80 % har fått prova tillräckligt mångsidigt på olika arbeten.

I arbetsverkstaden stöder man:
73 % av de deltagare som svarat på enkäten ansåg att man planerar kommande 
verksamhet tillsammans med deltagarna i arbetsverkstaden och 
72 % upplever att de kan påverka valet av sina uppgifter.
Enligt Sovari stöder gemenskapen i arbetsverkstaden tillräckligt känslan av att man 
tillhör en grupp och att man är accepterad:
90 % av deltagarna bedömer att det råder en god vi-andra i arbetsverkstadsgruppen, 
83 % av de som svarat anser att handledarna stöder utredningen av konflikter i 
gruppen, 
70 % känner sig viktiga i verkstadsgruppen och
68 % upplever att de får kamratstöd från gruppen.

i viss mån av samma åsikt samt i vilka 
frågor andelen svar som är av helt an-
nan åsikt är störst.

I presentationen av resultaten och i 
de interna diskussionerna i arbetsverk-
staden kan man fundera på vad som är 

den eftersträvade nivån i Sovari-resul-
taten. Även om Sovari-resultaten enligt 
exemplet till största delen är goda, ser 
en liten del av deltagarna brister i hur 
verksamheten förverkligas. Utveck-
lingsbehoven kan struktureras genom 
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Sovari-enkäten visar även att handledningen i arbetsverkstäderna sker i en sym-
patisk, förtroendefull och uppmuntrande atmosfär:
93 % av deltagarna litar på handledarna i arbetsverkstaden, 
90 % upplever att handledaren accepterar deltagaren som han eller hon är,
88 % har fått uppmuntrande respons på sina arbetsuppgifter och
84 % har fått stöd med sådant som har tyngt dem.

En viktig förutsättning för att verkstadsverksamheten ska lyckas är att deltagarna 
är motiverade att delta i verksamheten. Av deltagarna i arbetsverkstaden är 
största delen (81 %) motiverade att delta i verkstadsverksamheten. En femtedel 
av deltagarna bedömer att deras motivationsnivå är medelmåttig eller svag.

 Figur 6. Svarsfördelningar i bedömningen av verkstadsverksamheten enligt delom-
råde samt deltagarens motivation att delta i verkstadsverksamheten (N=617). 

Källa: Sovari-enkäten för arbetsverkstäderna (10.6.2016).



39

Figur 7. Svarsfördelningar i bedömningen av uppsökande ungdomsarbete specifikt för olika 
delområden samt den ungas motivation att ta emot hjälp och stöd från den uppsökande ung-

domsarbetaren (N=288– 332). Källa: Sovari-enkäten för uppsökande ungdomsarbete (10.6.2016).

TOLKNING AV SOVARI-RESULTATEN OM BEDÖMNINGEN AV  
UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETE

Exempelmaterialet om Sovari-resultaten för uppsökande ungdomsarbete kan tolkas 
till exempel på följande sätt (figur 7). I resultaten från uppsökande ungdomsarbete kan 
man se att de ungdomar som svarat på enkäten i allmänhet har varit väldigt nöjda med 
servicen: medelvitsordet för förverkligandet av uppsökande ungdomsarbete är 4,6.

Enligt Sovari-enkäten fungerar kontakten mellan den unga och den uppsökande 
ungdomsarbetaren smidigt:
88 % av de unga anser att den uppsökande ungdomsarbetaren haft tillräckligt med 
kontakt med den unga och 
94 % har upplevt att den uppsökande ungdomsarbetaren har tillräckligt med tid att 
diskutera med den unga.

De unga kan lita på den uppsökande ungdomsarbetaren:
92 % litar på den uppsökande ungdomsarbetaren och
96 % har upplevt att den uppsökande ungdomsarbetaren är intresserad av hur det 
går för den unga.

De unga får hjälp av de uppsökande ungdomsarbetarna med att sköta ärenden inom 
andra tjänster och för att hitta lämpliga vägar vidare i livet: 
94 % är nöjda med det stöd de fått från den uppsökande ungdomsarbetaren,
89 % har blivit uppmuntrade till egen aktivitet,
91 % har diskuterat med den uppsökande ungdomsarbetaren om hur den unga kun-
de gå vidare i sitt liv,
75 % har med stöd av den uppsökande ungdomsarbetaren hittat en lämplig väg 
vidare i livet.
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Figur 8. Frågor som de unga har fått hjälp eller stöd med av en uppsökande ungdoms-
arbetare (N= 290). Källa: Sovari-enkäten för uppsökande ungdomsarbete (10.6.2016).

frågor: Borde alla deltagare ha möjlig-
het att lära sig nytt och påverka valet 
av sina uppgifter under verkstadsperio-
den? Kunde varje deltagare uppleva sig 
som viktig i sin verkstadsgrupp? Borde 
deltagarna få mera stöd med att göra 
upp fortsatta planer?

I fråga om uppsökande ungdomsar-
bete ger Sovari noggrannare informa-
tion om vilka frågor de unga har fått 
hjälp och stöd med från en uppsökande 
ungdomsarbetare (figur 8). I resultaten 
framkommer hurdana stödbehov de 
unga har och i vilken mån olika teman 
behandlas tillsammans med dem i det 
uppsökande ungdomsarbetet.

I exempelmaterialet framkommer 
att empatiska diskussioner om den 
ungas angelägenheter är en viktig del 
av det uppsökande ungdomsarbetet. 
De flesta ungdomarna har fått stöd 
med att sköta ärenden inom andra 
tjänster och med att strukturera upp 
olika studiemöjligheter. Även arbets-
sökning, boende och ekonomi är 
vanliga teman i samarbetet. Var tredje 
person som svarat på enkäten har styrts 
till andra tjänster, till exempel till hälso-
vårds- och missbrukartjänster.

Sovari-information om social 
förstärkning bland deltagarna
Sovari ger följande resultat av bedöm-
ningen av social förstärkning:

1  Hur stor del av deltagarna eller de 
unga som upplevt social förstärkning 
under sin period i arbetsverkstaden el-
ler under serviceperioden i uppsökande 
ungdomsarbete

2  Inom vilka delområden och i vilka 
frågor deltagarna eller de unga har 
upplevt social förstärkning under 
perioden i arbetsverkstaden eller i 
det uppsökande ungdomsarbetet när 
det gäller självkännedom, sociala fär-
digheter, hantering av dagliga ärenden, 
studie- och arbetslivsfärdigheter samt 
livshantering

3  Hur väl verkstadsverksamheten 
svarar mot deltagarnas behov av stöd

Utgående från Sovari-resultaten kan 
man beskriva den positiva förändring 
som deltagarna upplevt under perio-
den i arbetsverkstaden eller i det upp-
sökande ungdomsarbetet. Utifrån resul-
taten kan man presentera noggrannare 
information om de delområden och 
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TOLKNING AV VERKSTADSVERKSAMHETENS SOCIALT FÖRSTÄRKANDE  
EFFEKTER UTIFRÅN SOVARI-RESULTATEN

Resultaten i exempelmaterialet om deltagarnas sociala förstärkning under verk-
stadsperioden kan tolkas och beskrivas till exempel på följande sätt (figur 9).

I exempelmaterialet från arbetsverkstäderna har deltagarna upplevt social för-
stärkning under verkstadsperioden i synnerhet när det gäller att sköta dagliga 
ärenden, såsom att hantera dagsrytmen samt att sköta sina egna dagliga ären-
den, officiella ärenden och ekonomin:
65 % av deltagarna har upplevt att deras dygnsrytm har förbättrats under verk-
stadsperioden,
54 % känner att de tar större ansvar för sina egna dagliga ärenden,
47 % bedömer att det blivit lättare att sköta officiella ärenden,
37 % klarar bättre av att sköta sina penningärenden.

Hos flera deltagare har den sociala förstärkningen framkommit genom förbätt-
rade studie- och arbetslivsfärdigheter, bland annat i att orka med arbetsuppgif-
terna, att följa spelreglerna i arbetslivet och i viljan att studera:
54 % av deltagarna bedömer att de orkar bättre med arbetsuppgifterna,
45 % upplever att viljan att studera har ökat och 
43 % bedömer att de följer arbetslivets spelregler bättre, till exempel när det 
gäller arbetstid.

Hos flera deltagare framkom den sociala förstärkningen genom förbättrade so-
ciala färdigheter, bättre självförtroende och förbättrad livshantering: 
63 % av de deltagare som svarat på enkäten känner att de allt bättre kan utföra 
en del uppgifter väl och 
56 % ser allt bättre sina goda egenskaper,
62 % har upplevt framsteg i sina färdigheter att komma överens med andra 
människor, 
55 % har fått mod att föra fram sina egna åsikter och 
53 % har fått mod att be om hjälp från andra människor,
56 % bedömer att deras planer vidare i livet blivit klarare, 
51 % har fått en tro på att kunna uppnå sina egna mål, 
51 % litar allt bättre på att de även klarar av problemsituationer och 
50 % upplever att de allt bättre kan påverka hur det egna livet ser ut.
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Sovari-resultaten om den sociala förstärkningen hos deltagarna kan studeras 
specifikt för olika delområden till exempel på följande sätt (figur 10).

Av de deltagare i arbetsverkstäderna som har svarat på Sovari-enkäten har 
största delen (96 %) upplevt social förstärkning åtminstone inom ett delområde 
(figur 10). 62 % av deltagarna har observerat en tydlig positiv förändring åtmins-
tone i en fråga. Hos de flesta har det skett en konkret förbättring i förmågan att 
sköta dagliga ärenden och i studie- och arbetslivsfärdigheterna. De flesta har 
åtminstone i viss mån upplevt en positiv förändring i sin självkännedom, i sina 
sociala färdigheter och i sin livshantering. Hos de flesta deltagarna sker det en 
social förstärkning inom flera delområden samtidigt.

Figur 9. Förändringar som deltagare i arbetsverkstädernas verksamhet har upplevt 
inom delområdena för social förstärkning under perioden i arbetsverkstaden (N=673). 

Källa: Sovari-enkäten för arbetsverkstäderna (10.6.2016).
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Figur 10. Andelar deltagare i verkstadsverksamheten som har upplevt tydlig social 
förstärkning eller åtminstone i någon mån i minst en fråga per delområde och i sin 

helhet (N=670). Källa: Sovari-enkäten för arbetsverkstäderna (10.6.2016)

Figur 11. Upplevt behov av och tillgång till stöd hos deltagarna under arbets-
verkstadsperioden (N=670). Källa: Sovari-enkäten för arbetsverkstäderna (10.6.2016)

närmare i vilka frågor deltagarna i syn-
nerhet har upplevt en positiv föränd-
ring. I figur 9 finns en sammanställning 
över resultaten av verkstadsverksamhe-
tens effekter.

Som sammanfattande resultat av 
den sociala förstärkningen kan man 
konstatera att Sovari ger information 
om hur stor del av deltagarna som har 
upplevt framsteg åtminstone i en fråga 

inom vart och ett delområde för social 
förstärkning och åtminstone inom ett 
delområde i sin helhet (figur 10).

Sovari-mätaren för arbetsverkstä-
derna ger dessutom information om 
hur väl verkstadsverksamheten har 
motsvarat deltagarnas stödbehov inom 
olika delområden för social förstärkning 
(figur 11). Svaren ger närmare indikatio-
ner på vilka frågor och framsteg i delta-
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Figur 12. Förändring som de unga upplevt inom olika delområden för social förstärk-
ning under sin period i uppsökande ungdomsarbete (N=332). 

Källa: Sovari-enkäten för uppsökande ungdomsarbete (10.6.2016).

garens livssituation som har gynnats av 
verkstadsverksamheten.

I resultatexemplen framkommer att 
deltagarna upplever att de behövt och 
fått stöd på arbetsverkstaden i synner-
het när det gäller att stärka studie- och 
arbetslivsfärdigheterna och att struktu-
rera upp sina framtidsplaner. De flesta 
deltagarna upplever sig även ha fått 
stöd i sociala färdigheter, det vill säga 

i förmågan att samarbeta med andra 
människor, att sköta dagliga ärenden 
och att stärka självkännedomen. Ar-
betsverkstäderna har till största delen 
motsvarat deltagarnas stödbehov. Del-
tagarna skulle ha önskat mer stöd under 
verkstadsperioden främst när det gäller 
livshanteringen och framtidsplanerna.

I figurerna 12 och 13 har man sam-
manställt resultat av det uppsökande 
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Figur 13. Andel av unga i uppsökande ungdomsarbete som har upplevt tydlig social 
förstärkning eller åtminstone minst i en fråga för varje delområde och i sin helhet 

under perioden i uppsökande ungdomsarbete (N=332). 
Källa: Sovari-enkäten för uppsökande ungdomsarbete (10.6.2016).

Figur 14. Frågor som det uppsökande ungdomsarbetet har påverkat positivt i de un-
gas livssituation (N=287). Källa: Sovari-enkäten för uppsökande ungdomsarbete (10.6.2016).

ungdomsarbetets effekter utifrån exem-
pelmaterialet specifikt för varje fråga, 
för olika delområden för social förstärk-
ning och i sin helhet.

Sovari-mätaren för uppsökande 
ungdomsarbete ger även information 
om det delområde för social förstärk-
ning där de unga har upplevt att de fått 
hjälp från den uppsökande ungdoms-
arbetaren (figur 14). Resultaten stärker 
informationen om att de upplevda 

positiva förändringarna som upplevts 
under perioden för uppsökande ung-
domsarbete har ett samband med hjälp 
och stöd som fåtts av den uppsökande 
ungdomsarbetaren.

I Sovari-enkäten bedömer de som 
svarat om de skulle rekommendera 
verkstadsverksamhet eller uppsökande 
ungdomsarbete för sin kompis. Denna 
fråga ger information om huruvida 
tjänsterna har varit till nytta för dem.
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TOLKNING AV SOCIALT STÄRKANDE EFFEKTER AV UPPSÖKANDE UNGDOMS-
ARBETE UTIFRÅN SOVARI-RESULTATEN

Sovari-resultaten om den sociala förstärkningen hos unga under det uppsökande 
ungdomsarbetet kan studeras specifikt för varje delområde till exempel på följan-
de sätt (figurerna 12 och 13). I Sovari-resultaten för uppsökande ungdomsarbete 
har sammanlagt 93 % av de unga som svarat på enkäten upplevt social förstärk-
ning i viss mån eller tydligt åtminstone inom ett delområde. Av de unga har 57 % 
upplevt en tydlig förändring åtminstone inom ett delområde.

I Sovari-resultaten för uppsökande ungdomsarbete i figur 12 framkommer social 
förstärkning framför allt i studie- och arbetslivsfärdigheterna:
hos 51 % av de unga har viljan att börja studera ökat,
hos 53 % har studieplanerna blivit klarare och 
hos 62 % har viljan att få arbete ökat.

Hos största delen av de unga har det enligt deras bedömning skett en positiv 
utveckling i skötseln av dagliga ärenden:
61 % har upplevt att det blivit lättare att sköta officiella ärenden,
60 % upplever att de sköter sina dagliga ärenden mer självständigt,
52 % bedömer att deras dygnsrytm har blivit mer regelbunden och
44 % klarar av att sköta sina penningärenden bättre än tidigare.

Hos flera unga har den sociala förstärkningen framkommit genom bättre självkän-
nedom, sociala färdigheter och livshantering:
58 % av de unga ser mer goda egenskaper hos sig själv än tidigare,
65 % upplever att modet att be om hjälp av andra människor har ökat,
61 % litar mer på att de även klarar av problemsituationer och
57 % anser att deras planer vidare i livet har blivit klarare.

Enligt exempelmaterialet har de unga upplevt att samarbetet med den uppsö-
kande ungdomsarbetaren har inverkat positivt i synnerhet på studie- och arbets-
livsfärdigheterna, framtidsplanerna och skötseln av dagliga ärenden (figur 14). 
Inom dessa delområden har de unga även upplevt mest social förstärkning. Enligt 
de ungas upplevelser har det uppsökande ungdomsarbetet på ett framgångsrikt 
sätt erbjudit dem stöd även med frågor i anslutning till självkännedom, sociala 
färdigheter och livshantering. Av de ungdomar som svarat på Sovari-enkäten hade 
sammanlagt 96 % fått stöd av den uppsökande ungdomsarbetaren åtminstone 
inom ett delområde för social förstärkning. 4 % bedömde att de inte fått något 
sådant stöd.
Deltagarna är i allmänhet nöjda med verkstadsverksamheten och samarbetet med 
den uppsökande ungdomsarbetaren. 96 % av deltagarna i arbetsverkstäderna och 
99 % av de unga i uppsökande ungdomsarbete skulle även rekommendera tjäns-
ten för sina vänner.
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”Jag upplever att jag kan trivas i 
grupper och i gruppsituationer. Jag 
känner mig säkrare på att kunna 
utföra de uppgifter som jag blivit 
tilldelad och jag vågar till och med 
säga till om något inte fungerar. 
Jag orkar bättre genom dagen då 
arbetsuppgifterna är meningsfulla 
och varierande.”

”Jag har lärt mig allt möjligt, t.ex. 
metall- och träbearbetning och även 
sprutmålning. Min sömnrytm blev 
bättre.”

”Jag har lärt mig att komma överens 
med många olika slags människor 
och lärt mig nya saker när det gäller 
konst och hantverk.”

”Jag har blivit säkrare på att jag kan 
utföra många olika arbeten.”

”Meningsfulla aktiviteter under ar-
betsdagarna, arbetet har skapat en 
rytm i mitt liv.”

”Att hänga med i vardagen och vil-
jan att arbeta.”

”Jag har fått många nya vänner, en 
mer strukturerad vardag, mitt barn 
fick en dagvårdsplats, jag lärde mig 
nya hantverk. Jag tror att jag trots 
allt tycker om kundservice…”

”Jag har tränat för eventuella studier 
i höst och fått mod att uttrycka mina 
egna åsikter och att fungera i en 
grupp.”

I deltagarnas svar framkommer verk-
stadsverksamhetens effekter på livs-
hanteringen och struktureringen av 
planer för framtiden.

Genom två öppna frågor i Sovari-enkä-
ten kan deltagarna med egna ord be-
skriva hur verkstadsverksamheten och 
det uppsökande ungdomsarbetet har 
påverkat deras livssituation och berätta 
om verksamhetens utvecklingsbehov. 
Deltagarnas upplevelser om verkstads-
verksamhetens och det uppsökande 
ungdomsarbetets betydelse i deras 
egen livssituation berättar mer om vad 
social förstärkning innebär.

I svaren framkommer tjänstens ef-
fekter inom olika delområden för social 
förstärkning, mer inom vissa delområ-
den, medan andra koncentrerar sig på 
ett eller två delområden. Det är viktigt 
att framhäva de upplevelser som delta-
garna har beskrivit vid sidan av antalet 
svar och procentsiffror till exempel i 
informationen till intressentgrupperna.

Nedan följer exempel på verkstads-
deltagarnas erfarenheter med deras 
egna ord i Sovari-enkäten, om vilka 
positiva effekter verkstadsverksam-
heten har gett dem. I deltagarnas 
kommentarer framkommer till exempel 
verkstadsverksamhetens effekter på 
kunnandet i arbetsuppgifter, själv-
kännedomen, sociala färdigheter och 
dygnsrytmen. Social förstärkning anslu-
ter ofta samtidigt till många frågor.

”Det har gett mig mycket energi och 
positiva upplevelser. Mitt självförtro-
ende och min tro på att jag ska klara 
mig själv har ökat märkbart.”

”Mod att uttrycka åsikter, självförtro-
ende.”

SOCIAL FÖRSTÄRKNING MED DELTAGARNAS 
EGNA ORD 
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”Tiden i verkstaden har öppnat mina 
ögon för det liv jag levt och jag har 
lärt mig att uppskatta det som jag 
har nu.”

”Mångsidiga arbetsuppgifter har 
gett mig idéer för framtiden.”

”Tydligare studieplaner.”

”Tid att tänka på och planera mina 
framtida mål och min självkänne-
dom.”

En del av deltagarna kan öppna sig och 
berätta även en lång historia om sin livs-
situation och om verkstadsverksamhe-
tens betydelse ur flera olika perspektiv.

”Jag har lärt mig mycket om mig 
själv och framför allt om min för-
måga och min ork. Jag har lärt mig 
att komma överens med alla slags 
människor. Jag har lärt mig nya 
färdigheter. Jag har fått nya vänner 
och har inte blivit utslagen under 
mitt mellanår, vilket antagligen hade 
skett om jag inte hade deltagit i 
verkstadsverksamheten. Jag har fått 
stöd och hjälp med att sköta olika 
ärenden, och det har varit ytterst 
viktigt i synnerhet när det gäller 
Folkpensionsanstalten. Under dåliga 
dagar har de andra deltagarna i 
verkstaden uppmuntrat mig, vilket 
har hjälpt mig att orka. Handledarna 
har varit väldigt hjälpsamma och 
uppmuntrande.”

”Arbetsverkstaden har gett mig 
mod, förtroende, samhörighet och 
rytm i vardagen. Gett mig stöd med 
att vara nykter. Förbättrat sociala 
relationer. Förbättrat förtroendet för 
livet och problemsituationer. Jag har 
börjat koncentrera mig på lösningar.”

Nedan följer en sammanfattning av 
ungas beskrivningar av hjälp och 
stöd som de fått genom uppsökande 
ungdomsarbete. I svaren framkommer 
det uppsökande ungdomsarbetets be-
tydelse för bland annat styrningen till 
utbildning och arbetsliv, för hantering-
en av vardagen och för livskontrollen.

”Jag har fått hjälp med att påbörja 
och slutföra studierna. Jag har kon-
troll över mitt liv på ett balanserat 
sätt, bl.a. när det gäller ekonomin. 
Jag upplever att jag har vuxit som 
människa då jag fått handledning i 
rätt riktning.”

”Handledning med allmän vardags-
hantering och med att upprätthålla 
en rytm. Att arbeta med den upp-
sökande ungdomsarbetaren ökade 
även min vilja att studera och jag 
tog reda på mer om olika studiemöj-
ligheter.”

”Hjälp och stöd med frågor i an-
slutning till studier och arbetssök-
ning. Även min självkänsla och mitt 
förtroende för andra människor har 
förbättrats avsevärt.”

”Jag har fått klarhet i mina fram-
tidsplaner och mina studier. Jag har 
också fått hjälp med att söka arbete.”

”Min första bostad. Att sköta räk-
ningar och betalning av hyran. Att 
söka olika förmåner. Diskussions-
hjälp.”

”Att sköta dagliga ärenden, påbörja 
arbetsprövning, höja självkänslan.”

”Den uppsökande ungdomsarbe-
taren lyssnade på mig och så gick 
vi tillsammans till olika ställen med 
mycket människor och jag fick ång-
est. Ungdomsarbetaren fixade så att 
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jag fick påbörja arbetsprövning och 
lärde mig hur jag ska gå dit och var 
med mig hela första dagen så att jag 
kom igång.”

”Att tillsammans sköta sådana dag-
liga ärenden som har känts svåra att 
sköta själv. Genom den uppsökande 
ungdomsarbetaren har jag fått 
yrkeshjälp. Den uppsökande ung-
domsarbetaren lyssnar också på mig 
och vi diskuterar vid behov.”

”När man inte alls vet vad man ska 
göra i sitt liv. Jag har fått stöd med 
att fundera på framtiden och jag har 
inte blivit lämnad ensam med mina 
funderingar.”

”Det var trevligt när jag sökte en 
eventuell studieplats inom bran-
scher som jag är intresserad av och 
fick hjälp från personer som känner 
till webbplatser om olika utbildning-
ar bättre än jag och kunde ge rea-
listisk respons på mina egna planer 
och även kunde erbjuda nya idéer 
om hur jag kan gå vidare i livet.”

”Ärlig, kärleksfull, både förnuftig och 
känslofull utan att fördöma. Styr-
ningen till annan hjälp var utmärkt.”

”Främst med att sköta ekonomin 
och med att sköta andra ärenden 
självständigt.”

”Jag fick hjälp med de frågor där 
jag mest behövde det, mänskliga 
relationer och studier!”

I de ungas tankar framkommer hur 
omfattande det uppsökande ungdoms-
arbetet är. Det centrala i arbetet är att 
lyssna på den unga, att erbjuda diskus-
sionshjälp, att hjälpa i olika praktiska 
frågor och att handleda den unga vi-
dare. Även arbetet med en ung person 

kan innebära att man ger många olika 
typer av hjälp och stöd.

”Jag har fått hjälp med arbetsplats/
praktik/rehabiliterande arbetsverk-
samhet, och jag kan prata konfiden-
tiellt om mina tankar, åsikter och 
personliga angelägenheter. Man har 
lyssnat på mig då något besvärat 
mig… man har lyssnat på mig och 
så har vi funderat på saken tillsam-
mans!”

”Den bästa hjälp jag kunde ha fått. 
Både med att sköta praktiska ären-
den (pengar, Fpa, läkarbesök, ansök-
ningar och blanketter osv.), med att 
upprätthålla funktionsförmågan och 
med frågor som berör den mentala 
hälsan. Det allra viktigaste har varit 
att den uppsökande ungdomsar-
betaren har fått mig att tro på min 
egen förmåga och har stärkt min 
självkänsla och mitt självförtroende, 
men ungdomsarbetaren har också 
stått på min sida och hjälpt mig att 
orka i stunder då jag inte orkat stå 
på mina egna ben.”

”Då mitt eget liv inte var som det 
skulle och jag inte ville söka expert-
hjälp fick jag stöd och trygghet av 
ungdomsarbetaren för att gå vidare 
och med tiden få hjälp med mina 
problem. Ungdomsarbetaren stod 
vid min sida ända tills allt ordnade 
sig. Vi har fortfarande kontakt trots 
att allt har ordnat sig. Jag är väldigt 
nöjd med att det finns sådana här 
möjligheter!”

”Med hjälp av ungdomsarbetaren 
har jag fått en egen bostad och jag 
vill fungera självständigt inom alla 
områden i livet. Numera är jag en 
helt annan person än för ett par 
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år sedan. Numera vågar jag öppna 
munnen och säga det jag ska ha 
sagt. Utan hjälp från ungdomsarbe-
taren hade jag säkert sjunkit ännu 
lägre än tidigare. Man kan säga att 
ungdomsarbetaren var min räddare.”

Det är viktigt att beakta deltagarnas 
synpunkter om behoven att utveckla 
verkstadsverksamheten och det upp-
sökande ungdomsarbetet. Nedan 
följer exempel på hurdana förslag för 
utvecklingen av arbetsverkstäderna 
som deltagarna har nämnt i Sovari-
enkäten.

”Det borde vara bättre disciplin i 
verkstaden.”

”Träverkstadens verksamhet borde 
utvidgas ytterligare och ”fördjupas”, 
t.ex. som en examen av något slag 
eller liknande.”

”Jag tycker att vi ibland kanske inte 
har fått uttrycka oss själva/våra 
idéer och göra oss hörda.”

”Jag fick för lite undervisning i 
finska.”

”Bristen på information, man borde 
hitta ett sätt att förbättra den.”

”Jag har inga personliga dåliga 
erfarenheter. Man borde satsa mera 

pengar på arbetsverkstäderna för att 
kunna skaffa bra material, verktyg, 
maskiner osv. till exempel för metall- 
och träarbeten.”

”På arbetsverkstäderna kunde man 
ge mer tid för långvariga projekt.”

”Vissa handledare är inte tillräckligt 
uppmuntrande i sitt arbete och ger 
inte tillräckligt tydliga anvisningar.”

”Lite mer individuella diskussioner, 
uppdatering av situationen.”

Nedan följer exempel på ungas förslag 
på hur uppsökande ungdomsarbete 
kan utvecklas.

”I stället för riktgivande diskussioner 
borde man på riktigt uppmuntra till 
att prioritera vissa saker.”

”Jag skulle vilja ha mer tid att disku-
tera sådant som tynger mig.”

”Man borde tjata mer om man inte 
genast vågar berätta allt.”

”Jag har inget att kommentera efter-
som jag inte kan komma på något 
som skulle ha saknats.”

”mer fördjupning i arbetslivet/alter-
nativ, information om olika bran-
scher.”
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SOVARI SOM VERKTYG VID LOBBNING

Resultaten från den riksomfattande Sovari-enkäten, som mäter arbetsverkstädernas 
effekter, beskriver de principer som förverkligas i arbetsverkstädernas verksamhet och 
deras effekter för deltagarna under perioden i arbetsverkstaden. Från vår arbetsverkstad 
deltog X deltagare i Sovari-enkäten. X deltagare tackade nej till att delta i enkäten.

I Sovari-resultaten ger deltagarna det allmänna vitsordet 4,2 på skala 1–5  till förverk-
ligandet av verkstadsverksamheten. Speciellt arbetsträning och individuell träning får 
goda vitsord, 4,4, vilket berättar om att deltagarna i allmänhet är nöjda med hur tjänsten 
förverkligas.

Enligt resultaten från Sovari-enkäten stöder arbetsuppgifterna i verkstaden väl möjlig-
heterna att lära sig något nytt och skapar upplevelser av framgång. Om detta berättar 
bland annat att 89 % av de deltagare som svarat på enkäten upplever att de har lyckats 
och att 80 % upplever att de lärt sig nya färdigheter genom arbetsuppgifterna.

I arbetsverkstäderna stöder man uppkomsten av samhörighet. Av de deltagare som svarat 
på Sovari-enkäten ansåg 73 % att man planerar kommande verksamhet tillsammans med 
deltagarna i arbetsverkstaden. 72 % upplever att de kunnat påverka valet av uppgifter.

I verkstadsverksamheten är det viktigt att stöda deltagarnas känsla av att de är en del 
av gruppen och att de är accepterade: Enligt Sovari bedömde 90 % att det råder en god 
vi-anda i verkstadsgruppen. Träningen förverkligas i en sympatisk, konfidentiell och upp-
muntrande anda. Största delen av de deltagare som svarat på Sovari-enkäten har upp-
levt att dessa principer har förverkligats åtminstone ganska bra.

Sovari-mätaren ger information om social förstärkning som deltagarna upplevt under sin 
period i arbetsverkstaden. Mätaren visar att deltagarna i allmänhet upplevt framsteg 
samtidigt inom olika delområden. De positiva förändringarna ansluter i synnerhet till hur 
man sköter vardagen, till exempel till dagsrytm och skötsel av dagliga ärenden, officiella 
ärenden samt skötsel av ekonomin.

Hos flera deltagare framkommer den sociala förstärkningen i förbättrade studie- och 
arbetslivsfärdigheter, bland annat i hur man orkar med arbetsuppgifterna, i att man kan 
följa spelreglerna i arbetslivet samt i viljan att studera: ungefär hälften av de deltagare 
som svarat på Sovari-enkäten har upplevt dessa förändringar.

För många deltagare har den sociala förstärkningen anslutit till förstärkta sociala färdig-
heter och starkare självkänsla: över hälften av deltagarna har känt att de allt bättre kan 
utföra vissa uppgifter, att de allt bättre kan se sina egna goda egenskaper, att de har 
upplevt framsteg i sina färdigheter att fungera tillsammans med andra människor och att 
de fått mod att framföra sina egna åsikter.

För arbetsverkstäder och enheter för 
uppsökande ungdomsarbete som 
använder Sovari producerar verktyget 
mycket information som kan utnyttjas 
i arbetsverkstadens lobbningsarbete. 

Utifrån exempelmaterialet i handboken 
kan man göra till exempel en samman-
fattning åt verkstadsverksamhetens 
intressentgrupper:
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I verkstadsverksamheten siktar man på att förstärka deltagarnas livshantering. I Sovari-
resultaten bedömde hälften av deltagarna att deras planer vidare i livet hade blivit tydli-
gare och att de fått tro att uppnå sina egna mål och upplever att de i allt större utsträck-
ning kan påverka sitt eget liv.

Av de deltagarna i arbetsverkstäderna som svarat på Sovari-enkäten har största delen 
(96 %) upplevt social förstärkning åtminstone inom ett delområde. 62 % har upplevt en 
tydlig förändring i rätt riktning åtminstone i en fråga.

Figuren över Sovari-resultaten nedan sammanfattar verkstadsverksamhetens effekter i 
deltagarnas livssituation.

Deltagarna beskriver de fördelar som perioden i arbetsverkstaden har gett dem bland 
annat med följande ord: 
”Jag känner att jag är en bättre människa och jag har märkt att jag klarar av olika arbets-
uppgifter.” 
”Bättre rytm i vardagen och min sociala fobi har blivit lättare.” 
”Säkerhet att börja något nytt och självförtroende och förmåga att fungera med andra 
människor.”

Som utvecklingspunkter för verkstadsverksamheten ser vi till exempel stärkande av 
deltagarnas delaktighet och den individuella träningen.
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UTNYTTJANDE AV SOVARI I HANDLEDNINGS-
DISKUSSIONER

I resultaten för specifika grupper 
och små organisationer där antalet svar 
är ungefär tio eller mindre ger Sovari-
enkäten information om svarsfördel-
ningen i antalet svar i stället för procen-
ter. På grund av detta presenteras även 
resultaten som antalet svar: t.ex. ”6 
deltagare av 10 bedömer att…”.

I presentationen av Sovari-mätarens 
resultat används följande källor:

Sovari-mätare för verkstadsverksam-
heten [år], Nationella verkstadsfören-
ingen rf (TPY) eller  
Sovari-mätare för uppsökande ung-
domsarbete [år], Nationella verkstads-
föreningen rf (TPY) 

Teman och frågor i Sovari-webbenkäten 
kan tillämpas som grund för individu-
ella handlednings- och bedömningsdis-
kussioner i arbetsverkstäderna. Teman 
som behandlas i det uppsökande 
ungdomsarbetet kan också diskuteras 
tillsammans med deltagarna. På detta 
sätt kan man utnyttja Sovari även på 
deltagarnivå i tränings- och handled-
ningsarbetet. Sovari-webbenkäten 
ger ingen personlig information om 
deltagarna i arbetsverkstaden eller det 
uppsökande ungdomsarbetet. Informa-
tionen består av organisationsspecifika 
sammanfattningar.

I arbetsverkstädernas verksam-
het kan handledningsdiskussionerna 
utgående från Sovari framskrida enligt 
följande:

1. I början av verkstadsperioden kan 
man med hjälp av Sovari-frågorna 
utreda hurdan livssituation delta-

garen befinner sig i och vilka behov 
av stöd han eller hon har. Genom 
Sovaris teman och frågor kan man 
fastställa personliga mål för hand-
ledningen inom olika delområden 
för social förstärkning.

2. I takt med att handledningen 
framskrider kan handledarna och 
deltagaren göra mellanbedömning-
ar utifrån samma teman och frågor. 
Man kan bedöma om deltagaren 
upplever sig få stöd och hjälp med 
önskade frågor i arbetsverkstaden 
och om deltagaren upplever sig 
framskrida i enlighet med sina mål. 
Man kan även ställa upp nya mål för 
verkstadsperioden.

3. Då verkstadsperioden avslutas 
för deltagarna en diskussion med 
handledaren om hurdana upple-
velser deltagaren har fått under 
verkstadsperioden och hur deltaga-
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ren ser på sin livssituation när det 
gäller målen för handledningen. 
Deltagaren kan fastställa i vilka 
teman och frågor han eller hon har 
upplevt framsteg eller utveckling i 
en sämre riktning under perioden i 
arbetsverkstaden.

Handledningsdiskussionerna om teman 
i Sovari mellan den anställda och del-
tagaren stöder även genomförandet av 
Sovari-webbenkäten och anskaffningen 
av information. Med hjälp av diskussio-
nerna kan den unga gå tillbaka till och 
strukturera de uppnådda framstegen 
och de behov som han eller hon vill ha 
mera hjälp med. På så sätt har deltaga-
ren lättare att svara på Sovari-frågorna. 
Avsikten med diskussionen är emeller-
tid inte att styra deltagaren i att svara 
på Sovari-enkäten.

Genom diskussionerna i handled-
ningen kan man stärka deltagarnas 
delaktighet och ansvarstagande när 
det gäller att ställa upp och känna igen 
målen för sin egen period i verkstaden. 
På så sätt blir handledningen en synlig 
och medveten del av verkstadsverksam-
heten även för deltagaren. Träningen 
ses som en process där man framskri-
der tillsammans enligt uppställda mål. 
Sovari-mätaren beskriver varför hand-
ledningen är en central del av verk-
stadsverksamheten.

Verkstadsperioden kan innebära en 
vändpunkt på deltagarens livsstig. Så 
här beskriver en deltagare sina upp-
levelser i arbetsverkstaden i Sovari-
enkäten: ”Jag har blivit lyckligare och 
jag ser inte världen som en lika dyster 
och ond plats. Jag vill äntligen kämpa 
mig uppåt.”
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I HANDLEDNINGEN KAN MAN ANVÄNDA SOVARIS TEMAN 
OCH FRÅGOR I FÖLJANDE FORM:

Inledande bedömning: Bedöm i vilken mån följande påståenden stämde då du 
började perioden i arbetsverkstaden.  
Mellanbedömning och slutbedömning: Bedöm i vilken mån följande påståen-
den stämmer nu.

Bedömningsskala: 
5) Helt av samma åsikt, 4) Delvis av samma åsikt, 3) Varken av samma eller annan 
åsikt, 2) Delvis av annan åsikt, 1) Helt av annan åsikt

Dagliga ärenden: 
Jag sköter dagliga ärenden på egen hand 
Jag kan sköta officiella ärenden (Arbets- och näringsbyrån, Fpa mm.) 
Jag håller ordning på mina penningärenden 
Jag kan ta hand om hushållsarbetet (städa, tvätta)  
Jag vaknar i tid på morgonen för att hinna till arbetsverkstaden

Självkännedom och självförtroende:  
Jag ser goda egenskaper i mig själv 
Jag kan göra många bra saker 
Jag klarar av misslyckanden

Sociala färdigheter och förtroende för andra människor:  
Jag kan samarbeta med olika människor 
Jag vågar framföra mina egna åsikter 
Jag har anhöriga som jag kan lita på 
Jag ber om hjälp då jag behöver det

Studie- och arbetslivsfärdigheter:  
Jag vill få en studieplats 
Jag vet hurdana studiealternativ jag har 
Jag orkar sköta mina arbetsuppgifter 
Jag har tillräckligt med kunskap för att söka arbete 
Jag följer spelreglerna i arbetslivet (arbetstider, uppförande, renlighet) 
Jag är intresserad av att lära mig nya uppgifter

Livhantering och framtidsorientation:  
Jag känner att jag kan påverka livets gång  
Jag litar på att jag klarar av problemsituationer  
Jag har planer för vad jag kan göra efter verkstadsperioden 
Jag är nöjd med mitt liv 
Jag tror att jag kan uppnå mina mål

Som stöd för handledningsdiskussionerna kan man använda en dokumentations-
modell i blankettform. Blanketten kan utarbetas till exempel som en Exceltabell, ett 
Worddokument eller med det dokumentationsprogram som används i verkstaden.
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De frågor som är märkta med ett orange sträck ingår i Sovaris basenkät men inte i 
den forkortade Sovari enkäten.
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SOVARI är en mätare av effekterna av arbetsverkstädernas verk-
samhet och uppsökande ungdomsarbete som utarbetats av Na-
tionella verkstadsföreningen (TPY). Med hjälp av Sovari får man 
information och nyckeltal om hur verkstadsverksamheten och det 
uppsökande ungdomsarbetet fungerar och om tjänsternas socialt 
stärkande effekter utifrån deltagarnas upplevelser. Genom Sovari är 
det möjligt att få tillgång till nationellt enhetlig och jämförbar infor-
mation. Förutom nyckeltal sammanställer Sovari även deltagarnas 
egna berättelser om upplevelserna av verkstadsverksamhetens och 
det uppsökande ungdomsarbetets effekter. För att utveckla effekt-
mätaren har TPY erhållit projektfinansiering från undervisnings- och 
kulturministeriet för åren 2012–2016.

Nationella verkstadsföreningen ( TPY ) är en organisation som grundats 
av sakkunniga i  arbetsverkstäderna. Med sin verksamhet stärker organi-
sationen både verkstädernas verksamhetsbetingelser och exper tisen hos 
dem som arbetar i  verkstäderna. TPY är en av de utvecklings- och ser-
vicecentraler inom ungdomsområdet som utnämnts av undervisnings- 
och kulturministeriet.  Organisationen har cirka 240 medlemmar inom 
verkstadsfältet och den sociala sysselsättningen. För föreningens grund-
finansiering svarar undervisnings- och kulturministeriets ungdomsen-
het. Den svenskspråkiga avdelningen under TPY heter ULA, www.ula.fi. 
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