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Information om ISF:s utvärdering av 

Samordningsförbundet  

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har fått i uppdrag av regeringen att 

utvärdera effekterna av samordningsförbundens verksamhet på individnivå. 

Anledningen är att det saknas effektutvärderingar av den verksamhet som 

samordningsförbunden finansierar. Behovet av kunskap om kausala effekter 

(orsak och verkan) mellan samordnad rehabilitering och individers utveckling i 

termer av att återfå eller förbättra sin arbetsförmåga är stort. Kunskapen som 

genereras av utvärderingen är således både ny och viktig. Framförallt, eftersom 

samordningsförbundens verksamhet syftar till att hjälpa de mest behövande kan 

en sådan utvärdering inte bara ge viktig kunskap om vad som är bra och 

verkningsfullt för individen utan även ge viktig kunskap på samhällsnivå. 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en myndighet som arbetar med att 

ta fram kunskap om, samt granska, olika delar av socialförsäkringssystemet i 

syfte att förbättra effektiviteten och rättssäkerheten för individer och samhälle. 

Av detta skäl har ISF fått i uppdrag av regeringen att utvärdera det stöd som 

samordningsförbunden finansierar till individer i behov av samordnad 

rehabilitering.  Denna utvärdering stödjs även av de deltagande 

samordningsförbunden. Du kan läsa mer om utvärderingen på ISFs hemsida: 

https://www.inspsf.se/pagaende-projekt/socialforsakring/2019-06-26-

utvardering-av-samordningsforbundens-verksamhet 

Rekrytering av deltagare till utvärderingen kommer att pågå från augusti 2019 

till och med juni 2021. De samordningsförbund som deltar i utvärderingen är: 

Samordningsförbundet FINSAM i Malmö, Samordningsförbundet Insjöriket, 

Samordningsförbundet Göteborg och Samordningsförbundet Stockholm Stad.  

Vad innebär utvärderingen för de individer som deltar?  

Det vi på ISF vill veta mer om är ifall de individer som remitteras till verksamhet 

som finansieras av samordningsförbundet blir hjälpta av att de får ett samordnat 

stöd från olika myndigheter.  

Deltagarna randomiseras till två grupper 

Personer som väljer att delta i utvärderingen randomiseras till en av två grupper.  

Den första gruppen (60 procent av personerna) kommer att få stöd och insatser 

direkt, medan den andra gruppen (40 procent av personerna) får vänta på stöd 

och insatser i 6 månader.  
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De som randomiseras till att få stöd och insatser direkt kommer att få gå före 

andra deltagare som står i kö. De som randomiseras till den andra gruppen 

kommer att få vänta på stöd och hjälp i 6 månader och kan därmed få både 

kortare eller längre väntetid beroende på hur lång kön är. Under väntetiden kan 

de ta del av den ordinarie verksamheten hos den part som remitterat dem till 

förbundet. 

När individer remitterats till verksamhet som finansieras av förbundet kommer 

de att informeras om utvärderingen och ges möjlighet att samtycka till att delta i 

utvärderingen.  

I övrigt kommer arbetet att pågå som vanligt vid de verksamheter som 

finansieras av förbunden och utvärderingen kommer inte att påverka vilken typ 

av stöd eller insatser som individerna kommer att få del av. 

Uppföljning genom enkäter och registerdata 

De som samtyckt till att vara med i utvärderingen kommer att få 2 till 3 enkäter 

att besvara. Den första i samband med att de randomiseras in i en av grupperna 

och den andra enkäten efter 6 månader. De som ingår i den andra gruppen, de 

som får stöd senare, får även svara på en tredje enkät efter ytterligare 6 

månader. Enkäterna innehåller 7-8 frågor om hur individerna ser på sin situation 

och sina möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden. Enkätsvaren 

kommer även att utvärderas med registerdata.  

Resultaten från utvärderingen kommer att rapporteras till regeringen i december 

år 2021 och 2022, samt i ett flertal rapporter av ISF under perioden 2021-2024. 

Kontakt 

Om du vill ha mer information kan du gärna kontakta någon av oss som arbetar 

med utvärderingen.  

 

Ann-Christin Jans (Projektledare för utvärderingen och forskare) 

Tel: 010-174 15 08, ann-christin.jans@inspsf.se 

 

Carolin Sjöholm (Utredare) 

Tel: 010-174 15 74, carolin.sjoholm@inspsf.se 
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