SAMMANFATTNING
Produktionsskolan/Ung till ung har varit ett projekt som har
finansierats med medel avsatta för sociala investeringar.
Det övergripande målet med dessa projekt är att
”motverka
långsiktiga
ekonomiska
negativa
händelseförlopp genom att tidigt identifiera riskgrupper
och riskfaktorer och påbörja ett förebyggande arbete i god
tid”.
Produktionsskolan/Ung till ung har bedrivits under
perioden 2014-11-18 – 2017-11-30. Projektet har haft som
intention att ge unga vuxna förutsättningar att gå från ett
utanförskap till att påbörja studier eller en anställning.

Produktionsskolan/Ung till ung
Utvärdering, november 2017

Den externa utvärderingen påbörjades först oktober 2016,
lite drygt ett år innan projektavslut. En förklaring till det är
att upphandlingsprocessen för utvärderingen färdigställdes
först sommaren 2016. Extern utvärdering har
karaktäriserats av att vara teoridriven. Med teoridriven
utvärdering menas att utgångsläget har varit en teoretisk
referensram som sedan har använts för att bedöma hur väl
projektets resultat och effekter har uppnåtts/ej uppnåtts.
Utifrån det teoretiska ramverket har utvärderingens
insatser formats.
Tillsammans med projektledning togs beslutet att
utvärderingen skulle ha fokus på vilken påverkan projektet
har skapat på deltagaren. Deltagarintervjuer har
genomförts som sedan har legat till grund för att göra ett
förenklat social-ekonomiskt bokslut, baserat på SROImetodiken. SROI är en metodik som förutom den
ekonomiska dimensionen väver samman mjuka värden
som, exempelvis socialt sammanhang.
Resultatet visar att projektet har ett SROI-värde på 1,37:1,
det vill säga projektet har genererat 1,37 gånger i värde
tillbaka. Deltagarna har varit mycket positiva till det stöd de
har erhållit i projektet. Centrala nämnare (framgångsfaktorer) som har lyfts fram i intervjuerna har varit;
individcentrerat arbetssätt, sociala perspektivet och att
projektet har gett dem en vardag innehållande rutiner och
ansvar.

Peter Johansson
Upphandlad extern utvärderare
peter.johansson@vok.se
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Sammanfattning
Produktionsskolan/Ung till ung har varit ett projekt, som har bedrivits av Brygghusenheten i Borås.
Ägare har varit Fritid- och Folkhälsoförvaltningen i Borås Stad. Satsningen har finansierats genom Borås
Stads sociala investeringsmedel.
Sociala investeringsprojekt
Juni 2013 beslutade kommunfullmäktige i Borås Stad att avsätta 20 miljoner till sociala investeringar.
Pengarna är allokerade till förebyggande sociala projekt med fokus på att identifiera riskgrupper och
riskfaktorer. Beslutet syftar till att skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Borås Stad på
lång sikt. Sociala investeringar beskrivs som en strategi för att strukturera och finansiera långsiktiga
åtgärder, som annars kan vara svårt att få till i ordinarie budget med begränsat utrymme. Det
övergripande målet för samtliga sociala investeringsprojekt är att:
”Motverka långsiktiga ekonomiska negativa händelseförlopp genom att tidigt identifiera
riskgrupper och riskfaktorer och påbörja ett förebyggande arbete i god tid.”1
I nuläget bedrivs 5 stycken projekt i varierad storlek, varav Produktionsskolan/Ung till ung
(fortsättningsvis endast Produktionsskolan) är ett av dem.
Projektinnehåll
Projektet har haft två inriktningar. Spår 1 har inneburit ett fokus på att komma i arbete medan spår 2
har varit inriktat mot KAA – Kommunala Aktivitets Ansvaret (ungdomar upp till 20 år utan
gymnasiekompetens). Spår 2 har varit en mycket liten del av projektet, endast ett fåtal personer från
denna målgrupp har deltagit i projektet. Deltagarinsatserna har syftat till att bryta ett utanförskap med
effekter som stärkt fysisk/psykisk självkänsla, egenmakt över den egna vardagen samt ökade
möjligheter till att finna ett varaktigt arbete.
Förutom dessa har projektet haft målsättningar/effekter som är mer på kommun-/förvaltningsnivå.
Dessa har inneburit att projektet ska ha arbetat fram och etablerat ett systematiserat, salutogent
förhållningssätt för det fortsatta operativa arbetet med konceptet, enheten ska ha implementerat
delar av konceptet i ordinarie verksamhet, samverkansformer/-avtal med involverade aktörer ska ha
kommit på plats/fastställts med mera. Av projektets totala målgrupp (39 personer) ska 50 procent ha
gått vidare till jobb alternativt studier. Samtliga ska uppleva att de har fått en tydligare uppfattning om
sin arbetsförmåga. Deltagaren ska också känna sig närmare arbetsmarknaden, uppnått ökad
fysisk/psykisk självkänsla, stärkt KASAM – känslan av sammanhang med mera.
Väsentliga händelser under projektperioden
Projektet har sedan det igångsattes haft en utmanande resa. Initialt var tanken att
Arbetslivsförvaltningen och Fritid- och folkhälsoförvaltningen skulle ha delat ansvar, men
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Arbetslivsförvaltningen valde i ett tidigt skede att avsäga sitt deltagande. Det har inneburit svårigheter
till att skapa den samverkan som framkom som ett behov i den ursprungliga ansökan. Framförallt
resulterade det i att det blev färre deltagare till projektet än planerat varpå idén om att inkludera
personer sammankopplade med ärenden hos Försäkringskassan inleddes. Dessa visade sig snabbt stå
mycket längre från arbetsmarknaden än projektets primära, presumtiva målgrupp. Det gjorde att
inarbetade rutiner och upplärning inte kunde följas enligt plan och försöket avslutades kort därefter.
Därtill valde också den ordinarie projektledaren att avsluta sin anställning och två medarbetare (en
från Lundby Park och en från Brygghuset) gick in och tog projektledaransvar. Önskemål om att snabbt
finna en ny projektledare fördes fram till styrgruppen, men det ägde aldrig rum utan istället har de
båda medarbetarna succesivt anammat rollen som projektledare, även om de formella besluten
saknades.
Under projektperioden har också styrgruppens uppsättning förändrats vid ett flertal tillfällen, med
resultatet att dess delaktighet har tappat fart. Forskning visar på att det är en oerhörd central faktor
att i ett tidigt stadium förankra ett projekts idéer hos de personer som har mandat att ta beslut för att
legitimera ett förändringsarbete.2 Projektledarna har i delrapporterna varit transparenta om de
utmaningar som har uppstått. Beredningsgruppen har ändå valt att låta projektet fortgå, trots
utmaningen att en av förvaltningarna valde att avstå med sitt deltagande. Det påverkade en av
grundpelarna med de sociala investeringsprojekten – utgångspunkten är att de föreslagna åtgärderna
visar på offensiva och samverkande grepp. Insatser som beviljas medel skall vara tidsbegränsade och
inte ingå som en del av den löpande verksamheten.3
Utvärderingens innehåll
Inom utvärderingsområdet finns det en uppsjö av olika modeller/metoder. När utvärderingen
fokuserar på hur olika specifika insatser i ett projekt eventuellt bidrar till en förändring kallas det
processutvärdering. En processutvärdering lägger fokus på förändringen, där är resultatet inte i sig det
centrala. En måluppfyllelseutvärdering jämför före-efter tillståndet av en insats och kräver någon form
av inledande mätning så kallad baseline. Viktigt att veta att det går att kombinera flera olika modeller
i ett och samma uppdrag. I det här uppdraget har den externa utvärderingen huvudsakligen bestått av
följeforskning. Beroende på vem som är avsändaren används olika benämningar; lärande utvärdering,
följeutvärdering, genomförandeutvärdering, on-going evaluation, följeforskning etcetera. Namnet till
trots har följeforskning inte någon direkt koppling med forskning att göra, utan det är en form av
utvärdering som innebär att utvärderaren löpande föreslår nödvändiga förändringar inom ett
program/projekt (formativ utvärdering). Några av dess karaktärsdrag är att den bör ske löpande,
närhet till deltagarna, vara till omedelbar nytta för olika berörda, kontinuerlig återkoppling, bidrar med
underlag för ett utvecklingsinriktat lärande, studerar måluppfyllelse men är medveten om att de
ändras över tid samt bidrar till allmän debatt. Att använda denna modell var också ett skallkrav i den
upphandling som förelåg uppdraget.
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Parmander, Marianne (2005). Från idé till verklig förändring. Lund: Studentlitteratur. 9 uppl., Kap 1 & 4 ISBN:
978-91-44-03398-3
Ur ansökningsdirektiven för Sociala investeringsprojekt, Borås Stad.
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I kombination med följeforskningen används teoridriven utvärdering. Teoridriven utvärdering innebär
att utvärderaren utgår från en teoretisk referensram och har fokus på hur en åtgärd genomförts, samt
hur och varför mål uppstår/uteblir. Bakomliggande teorier klargörs och bildar en referensram som
sedan jämförs med utfallet av planerade interventioner. Produktionsskolans teoretiska ramverk har
varit projektansökan, Borås Stads ansökningsdirektiv för sociala investeringsprojekt samt flertalet
samtal med de två projektledarna. All information formade därefter projektets programteori. Den har
syftat till att alla få till en gemensam syn på projektsatsningen och att nivån på utvärderingen och
användarengagemanget likställs.4
Programteorin har sedan fungerat som utgångsläge för att forma konkreta utvärderingsinsatser.
Projektledarna gav tidigt önskemål om att fokus på utvärderingen skulle vara på deltagaren och vilken
påverkan projektet har haft på dem. Tillsammans med projektledningen togs beslutet att göra en något
förenklad SROI-beräkning på vilka mjuka, värdehöjande effekter satsningen har haft. Vilken påverkan
projektet kommer att ha på organisationsnivå kommer att utvärderas med stöd av intervjuer med såväl
projektledare, styrgrupp och om möjligt beredningsgruppen för sociala investeringsprojekt. Den delen
av utvärderingen kommer att ske i samråd med övriga projekt som en avslutande rapport (tidigast
2019). I uppdraget som följeforskare skall en gemensam, sammanfattande utvärdering utföras för de
fem sociala investeringsprojekten som Borås Stad har bedrivit. I den här rapporten finns ett kortfattat
resonemang som mer övergripande beskriver hur dessa delar har utvecklats i Produktionsskolan och
varför de har utvecklats som de har gjort.
SROI-modellen
SROI är förkortning för Social Return on Investment och syftar till att synliggöra hur mycket värde/nytta
(socialt, ekonomiskt, miljömässigt) som kommer ur varje investerad krona i verksamheten. Det socialekonomiska bokslutet som här presenteras bygger på projektets 39 deltagare och belyser värdet
utifrån
de
två
intressenterna
deltagare
och
kommun/Arbetslivsförvaltningen
(försörjningsstödsenheten). En intressent är en organisation som upplever effekter som en konsekvens
av projektet. Det finns flera intressenter som också skulle ha kunnat vara med i beräkningarna,
exempelvis Arbetsförmedlingen i Borås Stad och lokala företag som genom projektet kan få möjlighet
till att ”testa” en deltagare innan eventuell anställning. Av såväl förenklade och effektiva skäl har det
beslutats att försöka fastställa värdet för endast deltagare tillhörande spår 1 och Borås Stad,
Arbetslivsförvaltning (försörjningsstödsenheten).5 Borås Stad har också upphandlat en tjänst som ska
göra ett mer omfattande social-ekonomiskt bokslut på vardera sociala investeringsprojekt.
Fokus har varit att sätta ett värde på de ”mjuka effekterna”, det vill säga rapporten har intentionen att
sätta ett ekonomiskt värde på projektets betydelse/värde för deltagaren kontra kostnaden att uppnå
desamma effekterna på annat håll. Fram till månadsskiftet aug/sept-17 har 39 deltagare av den
ursprungliga målgruppen inom spår 1 (fokus mot arbete) varit inskrivna i projektet under varierad tid.
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Sandeberg, Bo & Faugert, Sven (2016): Perspektiv på utvärdering, 3 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 97891-44-11248-0
Detta grundar sig i flera faktorer, varpå den främsta är att de resurser som finns till förfogande för
utvärderingen, men också att det är deltagare i spår 1 som har varit i majoritet av projektets hela målgrupp.
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Det SROI-värde (1,37:1) som har tagits fram genom analysen kan och bör även problematiseras, men
det är ändå viktigt att understryka att det värde som framkommit är ett reellt tal som tagits fram utifrån
försiktighetsprincipen.6 Värdet kan med största sannolikhet variera utifrån typ av analys, fler
intressenter men framförallt i val av proxy termer.
En proxy term är en inexakt representation av något, men ändå så nära att det är användbart att nyttja.
Den fångar inte nödvändigtvis upp hela värdet av en effekt men en viktig del av det. Extern utvärderare
har använt sig och förlitat sig delvis på proxy termer från SROI-analyser gjorda på liknande
projektsatsningar, statistik från Skolverket, Arbetsförmedlingen och Borås Stad. Vissa proxy termer har
varit svårare att bedöma än andra, i synnerhet proxytermen ”känner sig närmre arbetsmarknaden” är
svårbedömd då den dels bygger på var och ens upplevelse (stark objektiv bedömning) och att det har
också varit svårt att finns några tydliga jämförelsetal.
Resultatet på 1,37:1 visar på att projektet har genererat mer tillbaka i värde, efter avdrag för
deadweight, tillskrivning och förflyttning. Produktionsskolan har varit väl investerade pengar.7

6

7

Försiktighetsprincipen i det här fallet har handlat om att det i de fall då det har varit svårt att bedöma ett
ekonomiskt värde har extern utvärderare valt en lägre värdering.
Deadweight, tillskrivning och förflyttning är faktorer som kan påverka ett SROI-värde och som det därför
bör tas hänsyn till innan slutliga värdet beräknas. Se avsnitt 6 för vidare information.
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SROI – Social Return on Investment

SROI – Social Return on Investment det vill säga social avkastning på investeringen är en metod som
formades i USA, men togs vidare till Storbritannien där den primärt har utvecklats. Att mäta
samhällsutveckling sker vanligtvis med BNP, det vill säga hur ett land mår.8 BNP är det sammanlagda
värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden
och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.9 I BNP-måttet exkluderas naturen och
människors välmående. Metoden SROI inkluderar dessa två delar. Formeln för SROI kan övergripande
beskrivas på följande sätt:

SROI =

Värdet av påverkan
Värdet av insatserna

Värdet av insatserna: Det handlar om att beakta vilka ekonomiska, mänskliga och materiella resurser
som används i det bestämda analysobjektet (Produktionsskolan). Ekonomiska insatser syftar på de
ekonomiska medel som har krävts för att kunna genomföra projektet. De mänskliga investeringarna
handlar om den tid personer/deltagarna lägger ner i projektet. De materiella handlar om sådant som
används i analysobjektet som inte har köpts/hyrts det vill säga erhållits kostnadsfritt men som ändå
har ett värde.
Värdet av påverkan: Har till syfte att belysa de förändringar, det vill säga effekter, som har uppstått.
Dels genom att tydliggöra hur mycket av dessa effekter som faktiskt beror på projektet och dels vad
som beror på andra faktorer. För att kunna beräkna det ekonomiska värdet görs dessa värden om till
en monetär term.
SROI-värdet: SROI-värdet är det summa som talar om hur mycket nytta som har skapats för varje insatt
krona i projektet. Ett enskilt värde eller ett intervall erhålls, till exempel talen 5:1 innebär att för varje
insatt krona genereras 5 kronor tillbaka.
En SROI-analys genomförs i sex steg. Dessa innefattar en hel del bedömningar och avvägningar, och
metoden har därför sin grund i sju principer. Dessa skall vara vägledande i arbetet och säkerställa en
väl genomförd, transparent och trovärdig analys. Benämningen av de sex stegen och de sju principerna
presenteras i tabell 1 på nästkommande sida.
I fallet Produktionsskolan har de sju principer beaktas i varierad grad. Bakgrunden är att det socialekonomiska bokslutet ska vara förenklat, ha fokus på vilken påverkan projektet har haft på den
enskilde deltagaren, men framförallt för att Borås Stad har upphandlat tjänst som uteslutande ska
utföra social-ekonomiska bokslut på samtliga sociala investeringsprojekt. En komplett SROI-analys bör
också inkludera flera intressenter än de två som har valts ut.

8
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Följande bok har i första hand använts som referenslitteratur. Boken beskriver SROI i detalj.
Nilsson, Erik & Hahn, Gordon (2012): SROI – Social Return on Investment, innebörd & tillämpning. ISBN: 97891-637-0381-2
Nationalencyklopedin, 2017
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De sex stegen:

De sju principerna:

Fastställ analysens omfattning och identifiera de
huvudsakliga intressenterna.
Kartlägg insatser, aktiviteter, resultat och effekter.
Mät effekterna och ge dem ett värde.

Intressenterna - de som upplever förändring - är
centrala i processen.
Förstå vad som förändras för intressenterna.
Värdera det som är relevant med hjälp av monetära
proxy termer.
Inkludera bara det väsentliga.
Överdriv inte.
Var öppen och transparent.
Kontrollera resultaten externt.

Fastställ påverkan.
Beräkna SROI-förhållandet.
Redovisa, använd och förankra.

Tabell 1: SROIs innehåll och principer
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Analysobjektet – Produktionsskolan/Ung till ung

Produktionsskolan har varit ett projekt, som har bedrivits av Brygghusenheten. Ägare till projektet har
varit Fritid- och Folkhälsoförvaltningen. Det har finansierats med medel avsatta till sociala
investeringsprojekt. Initialt hade projektet en totalbudget på 4,1 miljoner kronor. Under
projektperioden har totalt 3 835 200 kronor använts. Projektperioden har varit 2014-11-18 – 2017-1130.
Projektet har haft två målgruppsinriktningar. Spår 1 har inneburit ett fokus på att deltagaren (unga
vuxna, 18–29 år) ska komma i arbete eller studier medan spår 2 har varit ett studie- och
motivationsinriktat koncept (KAA, unga 16–20 år). Inom spår 1 har 39 deltagare fullföljt projektet. Av
dessa ska 50 procent vidare till jobb alternativt studier. Samtliga ska uppleva att de har fått en tydligare
uppfattning om sin arbetsförmåga. Insatserna som har erbjudits har haft intentionerna om att bryta
ett utanförskap med effekter som att deltagaren ska ha upplevt en stärkt fysisk/psykisk självkänsla,
egenmakt över den egna vardagen samt ökade möjligheter till ett finna ett varaktigt arbete. Primära
målgruppen har varit unga vuxna i spår 1 mellan 18–29 år.
Utgångsläget i projektet har varit insatser av individuell karaktär. Deltagaren har haft regelbundna
coachsamtal, erbjudits studiebesök, flexibelt arbetsschema, egen studietid etcetera. Förutom att
projektet har syftat till att öppna upp nya möjligheter för människor som på egen hand har svårt att ta
sig in på arbetsmarknaden har tanken också varit att Borås Stad, Arbetslivsförvaltningen ska spara
pengar genom minskat försörjningsstöd.
Därtill har projektet haft målsättningar/effekter som är mer på kommun-/förvaltningsnivå. Dessa har
inneburit att projektet ska ha etablerat ett systematiserat, salutogent förhållningssätt för det framtida
operativa arbetet, enheten ska ha implementerat delar av konceptet i ordinarie verksamhet samt att
samverkansformer/-avtal med involverade aktörer ska ha kommit på plats/fastställts. Denna del
kommer att vara en del av den sammanfattande utvärderingen för samtliga sociala
investeringsprojekt, vilket kommer att påbörjas under 2019. I den här rapporten återfinns ett
avslutande avsnitt som mer generellt beskriver huruvida dessa resultat- och effektintentioner har
uppnåtts i Produktionsskolan. Det har utvärderats genom intervjuer med projektledarna.

2.1

Teoridriven utvärdering, utgångsläge för Produktionsskolan

Den externa utvärderingen för projektet upphandlades under vår/sommaren 2016 med formell start
under månadsskiftet september/oktober-16. Utvärderingen utgår från den s.k. lärande utvärderingen
(alternativt följeforskning) då det var ett skallkrav i upphandlingen. Beroende på vem som är
avsändaren används olika benämningar; lärande utvärdering, följeutvärdering, genomförandeutvärdering, on-going evaluation, följeforskning med flera. Namnet till trots har följeforskning inte
något särskilt med forskning att göra utan det är en form av utvärdering som innebär att utvärderaren
löpande föreslår nödvändiga förändringar inom ett program/projekt (formativ utvärdering). Några av
dess karaktärsdrag är att den bör ske löpande, närhet till deltagarna, vara till omedelbar nytta för olika
berörda, kontinuerlig återkoppling, bidrar med underlag för ett utvecklingsinriktat lärande, studerar
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måluppfyllelse men är medveten om att de ändras över tid samt bidrar till allmän debatt.10 Den
gemensamma nämnaren för begreppet är att det inte är en metod/modell som kan fastställas en gång
för alla, utan ska ses mer som en ansats det vill säga ett sätt att förhålla sig till och se på utvärdering.
Metoderna som används kan därför variera utifrån situation, uppdraget och förutsättningarna.
I ansatsen kombineras flera olika modeller av utvärdering. Den här utvärderingen är i huvudsak
baserad på att vara teoridriven, det vill säga att utifrån en teoretisk referensram undersöka hur en
åtgärd genomförts samt hur mål och effekter uppstår alternativt uteblir. Projektets teoretiska ramverk
består av dess ansökan, Borås Stads ansökningsdirektiv för sociala investeringsprojekt och intervjuer
med projektledarna.

2.1.1

Programteori – Produktionsskolan

Utifrån den insamlade information påbörjades nästa steg, vilket var att med stöd av verktyget
programteori se över om det fanns en logik och en röd tråd mellan resurser till resultat och effekter.
Namnet ”programteori” är mångtydigt och verktyget har många namn; förändringsteori, projektlogik,
handlingsteori, orsak-verkanteori etcetera. Akademin har samlats runt benämningen programteori.
Det är viktigt för läsaren att vara medveten om detta för att undvika begreppsförvirring. Verktygets
komplexitet varierar, den enklaste varianten visar endast hur en enda prestation leder till det slutliga
fallet medan den mest komplicerade består av en hel del steg för både input, processer, prestation,
utfall, effekter på kort, medellång och lång sikt. Läsaren bör vara medveten att det inte finns någon på
förhand bestämd utformning av hur den ska konstrueras, utan forskningen påpekar att det bör
utformas utifrån det enskilda projektets behov/perspektiv. Viktigt är att den anpassas utifrån den
enskilda satsningens unika behov/insats och att det finns en teoretisk anknytning till det aktuella
fallet.11 I det här fallet har programteorin syftet att vara översiktligt, enkel att förstå och att den ska gå
att använda i strategiskt påverkansarbete, samtidigt som det ska gå att utläsa den teoretiska röda
tråden med projektet. Intentionen är att den ska bidra med större möjligheter att nå en samsyn kring
projektet så att den öppnar upp för en varaktighet, med en tillhörande implementeringsplan.
Programteorin har vuxit fram genom att ställa frågor som till exempel rimligheten i att aktiviteterna i
projektet uppnås, vad för samverkan som ska vara på plats vid projektavslut, vilken påverkan önskas
uppnå, hur delaktigheten säkerställs, vad mer konkret det är som ska implementeras, vad projektet
menar med ett salugent förhållningssätt och hur det ska genomsyra ordinarie verksamhet etcetera.
Programteorin för Produktionsskolan är som följer:

10

11

Svensson m.fl. (2009). Lärande utvärdering genom följeforskning. Lund: Studentlitteratur.
1 uppl., Kap 3, 6, 8 och 14. ISBN: 978-91-44-05617-3
Funnell, Sue C & Rogers, Patricia J (2011) Purposeful Program Theory, Effective Use of Theories of Change
and Logic Models. USA: John Wiley & Sons Ltd. ISBN: 978-04-70-47857-8
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Figur 1: Programteori – Produktionsskolan
Projektet ska uppnå resultat på såväl individ- som organisationsnivå. Uppnås resultatet är intentionen
att listade effekter kommer att utvecklas. Den här rapporten har fokus på resultat och önskvärda
effektintentioner på individnivå. De uppsatta resultaten/effektintentionerna på organisationsnivå
(Borås Stad) utvärderas vid ett senare tillfälle då samtliga sociala investeringsprojekt har avslutats.
Under avsnitt 9 ges en kortare beskrivning på hur de har utvecklats inom Brygghusenheten.

2.2

Flödesprocessen/Projektgången

Projektet har involverat 39 deltagare. Den förenklade SROI-analysen har avgränsats till att främst
kartlägga vilken betydelse projektet har haft för deltagaren med fokus på mjuka värden (känsla av
sammanhang etcetera. kontra fortsatt/eventuellt bidragsberoende). Händelser som konjunktursvängningar, att anställningar kan ha varit så kallade. lönebidragsrelaterade (en kostnad för samhället),
med flera tas inte med i beräkningen.
Flödesprocessen för hur deltagaren har blivit involverad i projektet har övergripande sett ut på
följande sätt:
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Figur 2: Översiktligt beskrivning av flödesprocessen för deltagaren

2.2

Projektresultat

Antalet deltagare har varit 39 stycken. Fördelningen av resultaten i tabellen nedan är vanliga i andra
arbetsmarknadsrelaterade projektinsatser och att redovisa dem på detsamma sättet syftar till att vid
ett senare tillfälle öppna upp för att kunna göra en studie med en jämförelsegrupp. Att utföra
jämförelsestudier med andra liknande presumtiva deltagare är ett sätt att skapa tillförlitlighet kring de
specifika projektresultaten. I utvärderingstermer benämns sådana jämförelsesstudier kvasiexperiment. Med kvasi menas att jämförelsegruppen är lik målgruppen, men urvalet har ändå varit
styrt utifrån bestämda parametrar det vill säga jämförelsegruppen består inte av slumpmässigt utvalda
individer.
En summering visar att 12 personer har lämnat arbetslöshet och påbörjat anställning. Fem personer
har kommit i reguljär utbildning. Tillsammans motsvarar dessa 17 personer 43,5 procent av hela
målgruppen. 15 deltagare har påbörjat annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd och när de slås samman
med de deltagaren som har kommit i jobb/studier motsvarar det 82 procent. Målsättningen har varit
att minst 50 procent ska gå komma i jobb/studier eller annan arbetsmarknadsinsats. Annan
arbetsmarknadsinsats kan exempelvis vara individer som under sin prövotid i Produktionsskolan har
visat sig vara mer lämpliga. Det kan också vara individer som har påbörjat en utbildning inom ramen
för vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda etcetera.
Gruppen övriga består av sju deltagare. Det är personer som av diverse anledningar har lämnat
projektet. Några förklaringar kan vara att de inte alls upplevde att Produktionsskolan gav dem någon
utveckling, olika former av psykisk ohälsa med mera. Dessa personer är med största sannolikhet
tillbaka hos antingen Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Arbetslivsförvaltningen.
Tabellen nedan summerar resultaten:
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Indikatorer

Totalt

%-fördelning av målgruppen

Totalt antalet deltagare i arbete:

12

30,
30,7 %

Totalt antalet deltagare i reguljär utbildning:

5

12,
12,9 %

Totalt antalet deltagare i annan arbetsmarknadspolitisk utbildning:

15

38,4 %

7

18 %

39

100 %

Projektet fullföljt:

Totalt antalet deltagare:
Tabell 2: Projektets resultat
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3

Intressenter

Utgångsläget i en SROI-analys är att identifiera dess intressenter det vill säga genomföra en
intressentkartläggning. Med intressent syftas det på de individer, organisationer med flera som på
något sätt har upplevt en förändring som en följd av projektet. Förändringen kan vara såväl positiv som
negativ. Med stor sannolikhet kan listan kompletteras med fler, men fokus för den här utvärderingen
är vilken påverkan projektet har haft på den enskilde individen vad gäller mjuka värden som
självkänsla, självförtroende, känsla av sammanhang etcetera. Borås Stad har också upphandlat en
aktör som utför ett mer omfattande social-ekonomiskt bokslut där fler aktörer vävs in i
totalbedömningen. Fokus för den externa utvärderingen är projektets påverkan på deltagaren och
värdera denna förändring i kronor. För att göra utvärderingen något mer komplett har också Borås
Stad, Arbetslivsförvaltningen som intressent inkluderats i analysen.

Intressentkartläggning
Intressent

Inkludera/exkludera samt logisk grund

Insamlingsmetod

Antal

Deltagare

Inkludera – verksamhetens primära
målgrupp.

Intervjuer och
befintlig statistik.

10 intervjuer av
totalt 39
deltagare.

Borås Stad

Inkludera – får minskade kostnader inom
flera områden.

Statistik från
kommunen och
intervjuer med
projektpersonal.

-

Lokala arbetsgivare/
arbetsgivare/
Företagare

Exkludera – Projektet kan visserligen ge
kostnadsbesparingar (anställningsprocessen),
men gruppen är inte ett primärt
analysobjekt.

-

-

Arbetsförmedlingen

Exkludera – Minskat arbetsbelastning och
kostnadsbesparing är mycket marginell
utifrån den totala arbetslösheten.

-

-

Försäkringskassan

Exkludera – FK har visserligen varit med
under en period av projektet, men endast
under en begränsad tid och med begränsat
antalet deltagare.

-

-

Anhöriga

Exkludera – Relativt lite
målgrupp/resursfråga.

-

-

Miljön

Exkludera – Liten påverkan på miljön.
Deltagarnas resor hade t.ex. med stor
sannolikhet ändå genomförts.

-

-

Tabell 3: Intressentkartläggning
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3.1

Förklaringar till varför inkludera/exkludera intressenter

Nedan ges förklaringar till varför respektive intressent har valts att inkluderas alternativt exkluderas (i
grund och botten en resursfråga).

3.1.1

Deltagare

De 39 deltagarna har varit projektets primära målgrupp. Projektets syfte har varit att stärka/stötta dem
så att deras möjligheter till att få ett arbete alternativt påbörja studier ökar. Det handlar också om att
öka egenmakten, delaktigheten i samhället, anställningsbarheten, självförtroendet och självkänslan.
Det värde Produktionsskolan skapat för målgruppen har kommit tillgodo för en betydande majoritet
av hela målgruppen, vilket är anledningen till varför de har inkluderats i analysen. Projektledarna har
också uttryckligen sagt att utvärderingen ska ha fokus på deltagarnivå. Deltagarna är också projektets
primära målgrupp och utan dem faller hela syftet med analysen/utvärderingens metodologiska
upplägg.

3.1.2

Borås Stad - Arbetslivsförvaltningen

Alla Sveriges kommuner är enligt socialtjänstlagen skyldiga att erbjuda ett bistånd som ett komplement
till den egna inkomsten. Enligt riktlinjerna ska biståndet vara i nivå med vad en låginkomsttagare
normalt har råd till. Bidraget är inte helt villkorslöst och prövas i varje enskilt fall. Försörjningsstöd,
eller socialbidrag, ekonomiskt bistånd som det också kan benämnas innebär en kostnadspost för
kommunen och när en deltagare kan ta steget från sitt deltagande i Produktionsskolan in på den
ordinarie arbetsmarknaden/studier innebär det besparingar inom försörjningsstöd.
Exkluderade intressenter
Nedan ges förklaringar till varför resterande intressenter har valts att exkluderas.

3.1.3

Lokala arbetsgivare/Företagare

Deltagare som har varit med i Produktionsskolan har haft möjlighet att erhålla en prövoperiod med en
inkluderande praktikplats, och därefter en lönebidrag- eller utvecklingsanställning. Upplägget innebär
att deltagaren har ”testas”. För företagare kan upplägget innebära kostnadsbesparingar i form av
uteblivna kostnader förknippade med rekryteringar. Att rekrytera en ny medarbetare, utbilda denne
för att kunna arbeta är för företag en kostnad. Det innebär med stor sannolikhet att projektet kan ha
skapat ett positivt värde för de lokala företagen, men av tid och resursperspektiv samt att de inte har
varit en primärgrupp för projektet har det beslutats att de ska exkluderas.

3.1.4

Arbetsförmedlingen

Den totala målgruppen i analysen har varit 39 personer. I Borås Stad var det 3921 personer av den
registerbaserade arbetskraften, 16–64 år, som i september 2017 var öppet arbetslösa eller sökande i
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program med aktivitetsstöd.12 När de kvarstående sökande också inkluderas är det totala antalet 7 512
personer. Borås Stad hade vid årsskiftet 2016/2017 en population på 109 880 invånare. De 39
deltagarna som har varit med i projektet motsvarar inte ens 1 procent av hela gruppen individer som
står till arbetsmarknadens förfogande i Borås Stad, varför den logiska grunden och effekter om
kostnadsbesparingar och minskad arbetsbelastning är låg/marginell. Därav har intressenten
Arbetsförmedlingen exkluderats.

3.1.5

Försäkringskassan

Valet att inte ta med Försäkringskassan grundar sig i densamma anledning varför inte
Arbetsförmedlingen har tagits med. Av totala målgruppen har endast ett fåtal haft någon form av
koppling till Försäkringskassan. Dessa motsvarar en mycket liten del av myndighetens totala klientel.
Att också ta med dessa i analysen skulle ge en mycket marginell påverkan på deras arbete.

3.1.6

Anhöriga

Extern utvärderare har utifrån egna erfarenheter från andra liknande projektsatsningar gjort
bedömningen att deltagarnas familjer säkerligen har upplevt en eventuell stärkt trygghet i att ens
familjemedlem har kommit i ett socialt sammanhang, fått en anställning eller börjat studera, men av
såväl resurser, tid som den personliga integriteten valdes det att inte ta med denna grupp.

3.1.7

Miljön

Miljöperspektivet är en viktig pusselbit i en SROI-analys. Produktionsskolan har påverkat miljön
negativt genom de resor som deltagarna har gjort för att antingen komma till projektet eller till de
arbets- och praktikplatser som har varit aktuella. Den huvudsakliga anledningen till varför extern
utvärderare har valt att ändå exkludera miljöintressenten i analysen är dess grad av deadweight, det
vill säga att dessa resor skulle med största sannolikhet att ha utförts ändå. Med det menas att
deltagarna säkerligen hade haft någon form av resor till andra aktiviteter inom ramen för att få
försörjningsstöd eller aktivitetsersättning. Det är anledningen till varför miljön inte har valts att
inkluderas in den analysen även om miljöpåverkan är en central del av en SROI-analys.

12

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Statistik/Manadsstatistik.html
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4

Insatser

Fokus för analysen är att få fram det socioekonomiska värdet för projektet genom dess verksamhet
det vill säga dess värde projektet skapar för deltagaren och Borås Stad, Arbetslivsförvaltningen. Med
insats syftar det på en resurs som har varit nödvändiga för att upprätthålla projektet. Resurserna kan
vara såväl monetära som icke-monetära. Den icke-monetära insatsen behöver därför omvandlas till en
monetär term eftersom det är nödvändigt för att fullfölja SROI-analysen. I nedanstående SROI-analys
används uteslutande monetära termer.
Insatser
Intressent

Typ av insats

Värdet av insatsen

Deltagare

Tid och engagemang

0 kronor

Fritid &
Folkhälsoförvaltningen

Delfinansiering av projektet, i form av
löner, lokaler, OH-kostnader etcetera.

1 090 600 kr.

Sociala
Sociala
investeringsmedel
medel
investerings

Projektfinansiering

3 835 200 kr.

TOTALT

4 925 800 kr.
kr.
Tabell 5: Insatser I ekonomiska termer för projektet.

Initialt hade projektet en totalbudget på 4,1 miljoner kronor, men hela projektbudgeten har inte
använts. Under projektets gång har resurser i form av övrig ordinarie personals arbetstid används.
Summan ska därför inkluderas i totalkostnaden.
Förklaringar till värdena
Deltagarna lägger ner tid och engagemang för att kunna uppnå målsättningarna i projektet. Att
deltagarnas insats är värderad till 0 kronor i analysberäkningarna beror inte på att deras tid är ”mindre
värd” än övrigas tid, utan helt enkelt för att hela projektsatsningen är till just för dem. Det innebär att
deltagaren kan betraktas som ”konsument” till Produktionsskolan.
En kostnadspost som ej är med i ovanstående tabell är det stöd deltagaren har fått under sin inledande
praktikperiod. Dessa kostnadsposter (t.ex. aktivitetsstöd) har inte tagits med anledning av att projektet
har till antalet involverat 39 deltagare, vilket är en liten grupp av den totala populationen i Borås Stad
som får någon form av ersättning. Ersättningen har också erhållits under en kort period (endast under
praktikperioden), samt att deltagaren hade med största sannolikhet fått denna ersättning vare sig hen
hade varit med i Produktionsskolan eller ej.
Summa summarum har projektet kostat 4 925 800 kronor. Per deltagare blir det en kostnad 126 302
kronor.
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5

Effekter, indikatorer och proxytermer

I genomförandet av en SROI-analys är användandet av en beviskedja central. Beviskedjan visar på vilka
insatser som används i projektet. Dessa bryts ner i aktiviteter som leder till resultat, effekter och
påverkan. Tillsammans ska dessa förklara hur analysobjektet skapar värde.

Figur 3: Beviskedjan
Med effekter syftas det på att söka förklaringar till konsekvenserna av aktiviteterna det vill säga på
vilka sätt förändras deltagaren genom att vara med i projektet. Med indikatorer syftas det på en
mätbar företeelse som visar eller indikerar ett tillstånd, om projekt har nått sina målsättningar (de
resultatmål som projektet har uppsatt). Effekterna i sin tur ska uppkomma som en följd av att
resultaten har uppnåtts. I Produktionsskolan har intervjuer där deltagaren själv fått göra en bedömning
av sitt utvecklande varit den centrala metoden, det vill säga extern utvärderare har använt en subjektiv
bedömning. För intressenten Borås Stad har direkta mätningar använts för att fastställa effekterna.
Med direkta mätningar handlar det om att fastställa ökade/minskade kostnader och intäkter. I det här
fallet minskade kostnader för försörjningsstöd.
Proxyterm är begreppet för en monetär uppskattning av hur mycket en effekt är värd för en individ
eller en organisation. Det är en inexakt representation av något, men ändå så pass nära att det är
användbart att nyttja. De proxytermer som har använts i den här analysen beskrivs nedan under
respektive intressent.

5.1

Deltagare

Projektet har arbetat med 39 deltagare. Deltagaren har erhållit individuell coachning, praktik,
möjligheter att studera, körkortsundervisning med mera med målsättningen att komma
tillbaka/komma in på arbetsmarknaden eller i reguljär utbildning. Det kvalitativa perspektivet (mjuka
värden), det vill säga. vilka effekter som projektet ska ha genererats hos deltagaren är:






”Tron på sig själv”, ökad självkänsla/självförtroende.
Ökat socialt välbefinnande, att kommunicera med att människor.
Ökat initiativförmåga, ta sig an nya uppgifter och utmaningar.
Ökad positiv inställning till att påbörja studier.
Upplevelser av att känna sig närmre arbetsmarknaden.
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5.1.1

Deltagarnas upplevelse av projektdeltagandet

Intervjuer är en kvalitativ metod där utgångspunkten är att verkligheten kan uppfattas på många olika
sätt och att det därför inte finns någon absolut och objektiv sanning. Fördelen med metodiken är att
utvärderingen kan gå mer på djupet. Det metodologiska upplägget av intervjuerna bestod av de två
metoderna som går under namnet processbeskrivning och processanalys med stöd av SSD.
Intervjuer som metod
Intervjuer som metod speglar alltid ett resultat av ett samtal på en viss plats och vid ett visst tillfälle.
Det går inte att fullt ut generalisera dess resultat eftersom den ger en begränsad bild av ett fenomen.
Hänsyn måste också tas till vad som benämns som Matteuseffekten.
Matteuseffekten är ett begrepp som den amerikanske sociologen Robert K. Merton myntade redan
1968. Han utgick från Matteusevangeliet 25:29: ”Var och en som har, han skall få, och det i överflöd,
men den som inte har, från honom skall tas också det han har.” Hans tes innebar att redan etablerade
forskare får mer uppskattning för sina resultat än mindre etablerade kolleger som presterar på samma
nivå. De redan mer etablerade forskarna kan använda sitt redan goda renommé för att skaffa sig än
mer uppskattning. Begreppet är applicerbart på många andra områden, inom utvärdering och i
urvalsprocessen skulle det kunna fungera på följande sätt:





Personer som har tid deltar i större utsträckning.
Personer med motivation och kunskap deltar i större utsträckning.
Personer som har energi och ork deltar i större utsträckning.
Personer som har ”lyckats” vill gärna återberätta sin historia för andra.

Dessa parametrar kan vara en förklaring till varför några av de slumpvist utvalda deltagarna aldrig
återkopplade alternativt med bestämdhet sade sig inte vilja delta i en intervju (någon djupare analys
kring frågan har inte gjorts, men lyfts här för att skapa medvetenhet hos läsaren).
Deltagarurvalsprocess
Intervjuer har genomförts med tio projektdeltagare, som förutom att besvara en självskattning har fått
berätta om deras totala upplevelse av Produktionsskolan. Det motsvarar cirka 25 procent av totala
målgruppen (39 deltagare). Vid tillfället för intervjuerna hade 38 personer deltagit i projektet under
varierad tid. För att vara aktuell för en intervju var deltagaren tvungen att uppfylla ett antal
grundkriterier. Urvalsprocessen har gått till på följande sätt:
I första skedet gjorde projektledarna ett urval utifrån fyra kriterier. Deltagaren ska:





Ha deltagit i projektet i minst 3 månader. (åtta stycken hade deltagit i över 1 år).
Ha tillhört målgruppen Spår 1, unga vuxna 18–29 år (9 vuxna deltagare föll bort).
Tillsammans med de övriga nio utvalda deltagarna representera en heterogen grupp inom de
3 olika avdelningarna i projektet samt representera en jämn könsfördelning.
Ha varit tillgänglig för en fysisk intervju.
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2. Därefter gjordes ett slumpmässigt val på resterande 19 deltagare som ska ha uppfyllt följande
kriterier:



Ha deltagit i projektet minst 3 månader.
Ha tillhört målgruppen Spår 1 (unga vuxna 18–29 år).

Ur den totala gruppen på 19 deltagare som utgjorde både utvalda samt slumpvalda deltagare valde 10
av 12 tillfrågade deltagare att ställa upp på intervju.
För att komplettera intervjuresultaten har ett enkätverktyg använts, nämligen KASAM-enkäten.
KASAM mäter Känslan av sammanhang och försöker förklara varför vissa människor, trots att de
utsätts för olika stress, ändå strävar mot den positiva polen mellan hälsa och ohälsa. KASAM
utvecklades av Aaron Antonovsky (1923–1994), som var professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion
University of the Negev, Beersheba (Israel). Antonovsky ansåg att för att en person ska klara av
motgångar och bibehålla en god hälsa samt tillägna sig de erfarenheter man gör på ett positivt sätt, så
behöver tillvaron vara sammanhängande. Enligt Antonovsky är det möjligt när tillvaron görs Begriplig,
Hanterlig och Meningsfull. Han utvecklade därför ett formulär som mäter graden av KASAM och de tre
nämnda komponenterna. Höga värden innebär att individen har en stark känsla av sammanhang och
därmed en hög förmåga att hantera utmaningar. Detta skulle kunna leda till att de inte upplever stress
på samma sätt som personer med lågt KASAM och därför lyckas de bibehålla en god hälsa.
Mätinstrumentet har använts i åtskilliga studier och dess validitet och reliabilitet har testats i över 20
olika länder.13 Det bör ändå noteras att KASAM:s psykometriska egenskaper har i senare forskning
blivit något ifrågasatt då det inte visar ett stabilt värde över tid, från vuxen ålder till livet slut det vill
säga tvärtom vad Antonovsky ville påvisa i sin teori.14 Att använda instrumentet i Produktionsskolan är
ändå lämpligt, just utifrån att det är en ung målgrupp där möjligheterna till påverkan är större.
KASAM-redovisning
KASAM-enkäten består av 29 påståenden, där varje påstående besvaras utifrån en 7-gradig skala.
Enkäten mäter en deltagarens upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.15 Enkäten
har besvarats vid tre tillfällen, som ett sätt att kunna få input om det sker en förändring. Kortfattat
information om hur KASAM-värdena ska tolkas:
Riktlinjer för att tyda KASAM
Om en deltagare erhåller ett KASAM-värde under 100 indikerar det behov av hjälp att på ett
strukturerat vis upprätta och påbörja genomförandet av en personlig handlingsplan etcetera.

13

14

15

Rodrigues MA, Szupinski Quiroga S & Bauer HM (1996). Breaking the silence. Battered women's perspectives
on medical care. Archives of Family Medicine 5, sida 153–158. USA: University of California-San Francisco.
Jakobsson, U. (2008). KASAM-instrumentets utveckling och psychometriska egenskaper - en översikt. Vård i
Norden, 28, sida 53–55.
KASAM-enkätens utformning och en mer detaljerad beskrivning av hur resultaten ska tolkas återfinns i
Antonovskys bok. Läsaren hänvisas till denna för mer information. Antonvsky, Aaron (1987): Hälsans
mysterium, bokförlaget Natur & Kultur: Stockholm. ISBN: 978-91-27-11027-4
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•

•

•

B-värde lägre än 35: Tyder det på att den vardagliga livssituationen är mer komplex än vad
man för tillfället har intellektuell ork att klara av. Ibland orsakas svagt B av alltför många
negativa och oroande tankar, oförmåga att själv styra sina reaktioner, svagt självförtroende.
H-värde lägre än 35: Pekar på tillitsbrist och resurssvaghet i förhållande till vardagens krav.
Kan stå för både otillräcklig kompetens, dålig ekonomi, bristande samhörighet eller att man
blivit överrumplad av livets komplexitet när jobb, familj, ekonomi med mera ställer större krav
än vad personen för närvarande mäktar med. Självförtroende är en aspekt av H.
M-värde lägre än 30: Tyder det på bristande engagemang i de vardagliga situationer som man
befinner sig i. Låga poäng kan också bero på depression och emotionell utmattning.

De resultat som presenteras har sedan vävts in i bedömningen av deltagarens berättelser, som
förmedlades under intervjuprocessen. Detta som ett sätt att stärka upp tillförlitligheten av
utvärderingens slutsatser och vilken påverkan projektets har haft på den enskilde individen.
KASAM-enkätens resultat
Antalet
inlämnade enkäter

Totalt

Begriplighet

Hanterbarhet

Meningsfullhet

Vid inskrivning

14

108

33

33

38

Halva perioden

11

118

37

36

41

Vid utskrivning

9

118

37

35

43

Tabell 6: KASAM-värden för deltagare i Produktionsskolan.
Deltagarens upplevelse av projektet
Att fånga deltagarens upplevelse av projektet har ägt rum med stöd av processbeskrivningsmetodiken.16 Metodiken innebär att beskrivning och analys av ett förlopp genomförs med stöd av
främst intervjuer. Ur förloppsbeskrivningen söks de gemensamma nämnarna/teman.
Processbeskrivning fokuserar på att identifiera, systematisera och dokumentera en förändring. Såväl
positiva som negativa, väntade och oväntade förändringar är i fokus.
Deltagaren har med egna ord fått beskriva den upplevda förändringen genom sitt deltagande i
Produktionsskolan. För att det ska vara möjligt var extern utvärderare tydlig med att förklara att
samtliga frågor ska besvaras med utgångspunkt i hur deltagaren upplevde sin vardag innan
deltagandet i projektet. Flera av dem beskrev tiden före projektet som rutin- och händelselös utan
framtidsutsikter, vilket följande deltagarcitat symboliserar:
”Min vardag innan detta var väldigt händelsefattig och jag såg ingen mening med den. Jag tog inte på
mig några speciella åtaganden, jag var väldigt självcentrerad … jag gick upp när jag kände för det,
drack kaffe och gick och lade mig när jag kände för det. Det blev lite den här känslan av att vara
frånskild från världen … det känns väldigt halvdeprimerat.”

16

Eriksson, Bengt G & Karlsson, Per-Åke (2016): Att utvärdera välfärdsarbete, 2 uppl. Malmö: Gleerups
Utbildning AB. Kap 8. ISBN: 978-91-40-69168-2
Produktionsskolan/Ung till ung | Fritid- & Folkhälsoförvaltningen| Borås Stad

Sida 21

All indata från intervjuerna har systematiskt kodats och därefter har slutsatser dragits. I det följande
presenteras de återkommande teman som uppkom i samtalen med deltagarna. Dessa ska ses som de
gemensamma nämnarna och sammanfattar de centrala förändringarna som har uppstått hos
målgruppen. Projektledningen kan jobba vidare med dem för att undersöka möjligheterna till
implementering på organisationsnivå.






Det individuella perspektivet, nästintill samtliga uppgav att det unika med Produktionsskolan
är att det har varit ett individbaserat upplägg det vill säga att personalen alltid har utgått från
den enskilde deltagarens behov och möjligheter.
Det sociala perspektivet, att ha fått vara på en arena där det har funnits möjlighet att träffa
andra individer med liknande förutsättningar och bakgrund. Det har gjort att deltagaren inte
upplever sig som ensam med sina utmaningar.
Rutiner och ansvar. Deltagaren återberättade hur perioden i Produktionsskolan har inneburit
möjligheter till coachning som har genererat stärkt ansvarstagande och förändrade
vardagsrutiner.

5.1.2 Självskattning/Effektutvärdering – Sammanfattande resultat
Utvärderingens upplägg har inslag av så kallad processanalysmetodik och då med stöd av SSD – Single
System Design, vilket innebär att varje utvärderingsenhet (deltagaren) under en tidsperiod jämförs
med sig själv i relation till något i förväg bestämda avseenden. I det här fallet deltagarens upplevelse
av sin vardag innan deltagandet i Produktionsskolan. 17
Bestämda avseenden i det här fallet har varit fem parametrar som ligger i linje med Produktionsskolans
huvudsakliga målsättning: Ett hållbart koncept alt. modell för minskad ohälsa hos unga, 16–29 år som
lever i ett utanförskap. Mätning har skett med stöd av en självskattning. För att den ska vara komplett
behöver den göras vid flera tillfällen och efter att insatser (milstolpar) för respektive deltagare har
fastställts, därav begreppet ”inslag” av SSD-metodiken. I det här fallet har det inte varit aktuellt, främst
på grund av att utvärderingen blev en del av projektet efter att det hade pågått i cirka två år. För att
kunna hantera detta gav extern utvärderare inledningsvis tydliga instruktioner till den intervjuade att
självskattningen ska göras i relation till hur hen upplevde sin situation innan sitt deltagande i
Produktionsskolan (för att kunna mäta förändring över tid). Mest optimalt hade varit om deltagaren
hade besvarat självskattningen inför sitt projektdeltagande. Inom psykologin återfinns begreppet
”hindsight bias – efterklokhet”. Forskningen visar att människan återkommande tenderar till att
förändra sin syn på det förgångna, även om det skulle finnas underlag som visar på den faktiska
sanningen.18 I det här fallet kan det naturligtvis innebära att deltagaren ”målar upp” en mer negativ
bild om sitt förgångna än vad som faktiskt har varit fallet. Det har tagits i beaktande när extern
utvärderare har bedömt vilken påverkan projektet har haft på deltagaren (se vidare avsnitt 6).
Självskattningen ligger till grund för att kunna sätta ett monetärt värde på de fastställda individuella
effektintentionerna. Extern utvärderare har under våren 2017 genomfört 10 intervjuer där deltagaren
17
18

Ibid. Kap. 9
Kahneman, Daniel (2012): Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books. ISBN: 978-01-41-03357-0
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på egen hand fick bedöma projektets påverkan och förklara på vilka sätt de upplevde att projektet har
påverkat dem.19 För att kunna bedöma detta fick deltagaren själv skatta effekterna utifrån projektets
betydelse utifrån en skala 1–10, där 10 var högsta betyg. Deltagaren fick information om att värdet 5 i
betygsskalan skulle indikera ett neutralt värde, det vill säga att deltagare står på densamma plats som
innan sitt projektdeltagande (före-efter mätning). Ett högre värde än fem tyder på att projektet har
haft en betydelse för deltagaren, medan ett värde under 5 har det resulterat i det sämre. Till varje
uppgett självskattningsvärde gav också den intervjuade en motivering. Dessa beskrivs nedan som citat.
En sammanställning av påståendena visar på följande:
Självskattning, deltagare
Påstående

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ökad självkänsla/självförtroende

8

8

10

10

9

9

9

8

6

8

Ökat socialt välbefinnande

5

9

10

9

5

10

8

7

5

7

Ökat initiativförmåga

8

9

8

8

5

8

9

8

5

8

Ökad positiv inställning till studier

10

8

8

5

7

5

7

5

5

6

Känner sig närmre arbetsmarknaden

8

8

8

5

10

6

9

10

5

7

Tabell 7: Redovisat poäng per påstående och per deltagare.
Resultatet visar att det råder inga tvivel på att Produktionsskolan har haft en stor påverkan på
målgruppen. Nästkommande tabell visar genomsnittet per påstående det vill säga totala poängen
genom antalet deltagare och hur mycket det har stigit i förhållande till det neutrala värdet 5, som
symboliserar att projektet har vare sig haft en positiv eller negativ påverkan (i relation till deltagarens
upplevelse innan deltagande i Produktionsskolan).
Påstående
Ökad självkänsla/självförtroende
Ökad tro på sig själv
Ökat socialt välbefinnande
Ökat initiativförmåga
Ökad positiv inställning till studier
Känner sig närmre arbetsmarknaden

Genomsnitt

Värdeförändring

8,5
7,50
7,50
7,60
6,60
7,60

+3,50
3,50
+2,50
+2,50
+2,60
+1,60
+2,60

Tabell 8: Genomsnittet per påstående & värdeökning utifrån neutrala värdet 5.
I intervjuerna fick deltagarna motivera varför de gav de bedömningar som gjordes. Nedan lista några
citat från intervjuerna som visar på hur de tänkte när omdömena gavs (fler citat återges därefter vid
varje avsnitt):
”Det har det gjort och det tror jag beror på att jag har en struktur i vardagen, den är viktigt för mig och
min son. Man har ju mer socialt samspel än vad jag tidigare hade.”
19

Att inte samtliga deltagare intervjuades beror bl.a. på resurser och tid samt också att intervjuerna började
efter 5–6 samtal följa ett gemensamt mönster. Det är därför fullt rimligt att anta att en majoritet av hela
deltagargruppen skulle ha besvarat frågorna på ett liknande sätt.
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”Det hänger nog ihop med självkänslan. Jag vet inte om det har med Brygghuset, men jag står nu upp
mer för sig själv, det har jag lärt mig att göra. Det är ingen annan som kommer stå upp för mina åsikter.
Jag kan säga ifrån och ge mig åsikt.”
”Det har det gjort, aldrig tidigare sett mig som en pluggmänniska men nu när jag ser att det finns en
möjlighet så tror jag att jag kommer göra det. Till hösten, en 7a sätter jag.”
”Jag hade innan projektet hade jag väldigt dåliga matvanor, sov väl till 14.00 och vaken till 02.00. Till
saken är att jag tog dagen som den kom men nu har jag mer rutin.”
”Jag var väldigt anti-skolan innan Brygghuset men tillsammans med andra här blev det bra. Nu
kompletterar jag mina gymnasiebetyg … de [personalen] har sått frön.”

5.1.3 Värdering av ovanstående effekter
Nästa steg är att sätta ett värde på ovanstående effekter. I den här fasen exkluderas upplevelsen av en
förändrad inställning till studier. Förändrad inställning till studier har varit mycket beroende av
individens utgångsläge vid inträdet i projektet. Det har till exempel funnits deltagare som inte alls har
varit intresserade av studier utan endast efterfrågad någon form av jobb, deltagare som hade en
formell gymnasial utbildning med mera. Att ändå försöka få dem att bli studieintresserade har då inte
varit ett primärt syfte. Utgångsläget har alltid varit individens önskemål och att då försöka få dem att
påbörja studier skulle vara kontraproduktivt. Vad gäller påståendet om att deltagaren har fått stärkt
känsla av att ”tro på sig själv”, att framtiden kommer att bli bra är ett påstående som tangerar ökad
självkänsla/självförtroende. Att beräkna värdet på detta påstående skulle innebära en
”dubbelvärdering”, det vill säga insatsen skulle värderas två gånger. De resterande effekterna har
förvandlats till ett ekonomiskt värde. De beskrivs nedan som proxytermer, för respektive effekt och
med en tillhörande förklaring. Utfallet, det vill säga hur många av de intervjuade som har upplevt
effekten har bedömts på följande sätt:
Om en deltagare har besvarat självskattningsfrågorna men ett omdöme mellan 6–10 har extern
utvärderare gjort bedömningen att effektintentionerna har påverkats positivt.20 Om en deltagare har
besvarat 5 i omdöme har inte projektet haft någon betydelse utan värdet är neutralt, det vill säga det
är varken bättre eller sämre än vad det var innan deltagandet i projektet. Ett omdöme mellan 1–4 tyder
på att projektet snarare har utvecklat deltagaren i negativ riktning. Tiden i Produktionsskolan har i
sådana fall gjort att deltagaren upplever att det är sämre än vad det var innan sitt deltagande. Att
notera är ändå att ingen uppgav några sådana värden.
Ökad självkänsla/självförtroende
För att finna en lämplig proxyterm för ökad självkänsla har extern utvärderare jämfört proxytermer
använda i andra SROI-analyser på liknande projekt. Flera av dem lyfter bl.a. fram att från att ha en
20

Extern utvärderare har använt sig av en försiktighetsprincip det vill säga undvika glädjekalkyler. Detta för att
upprätthålla högsta trovärdighet. Därav viktigt att poängtera att utfallet är resultatet innan avräkning av
deadweight, tillskrivning och förflyttning har gjorts, mer om det under avsnitt 6.
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väldigt låg självkänsla och ständigt tryckas ned av samhällets attityder till att få ökad självkänsla, krävs
täta professionella terapisamtal under lång tid. Lämplig proxyterm som har lyfts fram är kostnaden för
sådana samtal hos en utbildad samtalsterapeut. Extern utvärderare har kontrollerat Göteborgs
Psykoterapiinstituts priser. Priset är 850 kronor för ett inledande samtal/timme, därefter sätts priset i
relation till den egna inkomsten.21 För att inte överdriva kostnaden har extern utvärderare beslutat att
använda sig av densamma timpenningen, 850 kronor för alla samtal som en deltagare har haft under
sin projektperiod. I genomsnitt har deltagaren varit inskriven i Produktionsskolan i en period på 36
veckor (9 månader). Av projektgruppen har information erhållits att deltagarna har haft cirka 24
individuella samtal. Det är samtal som har varit planerade med fokus på deltagarens utveckling, ej
samtal som kan ha uppstått i vardagen.
Kostnaden för ökad självkänsla/självförtroende för en deltagarperiod på 9 månader blir:
24 sessioner x 850 kronor = 20 400 kronor.
”JA, jag känner mig mer mogen med anställningen. Det gjorde att jag tog tag i min psykiska ohälsa så
det har bara varit positivt.”
”Vi gjorde en handlingsplan på vad jag skulle uppnå med att var med här … att jag skulle bli en del av
ett sammanhang. Sedan kom mycket personligt till mig, jag har fått en bekräftelse på att jag behövs …
det är viktigt, för att få en rutin på livet.”
”Att det har varit så pass individbaserat är jättebra, att jag kunde få bestämma själv. Vi gjorde som så
att vi beslutade att jag skulle göra praktik kombinerat med att läsa upp studier. Jag fick också tid till
att göra min ansökan till [namn].”

UTFALL
Av de tio intervjuade deltagarna uppgav samtliga ett värde över fem på den 10-gradiga skalan det vill
säga deras självkänsla och självförtroende har ökat. Det motsvarar 100 procent.
Ökad socialt välbefinnande
Ökat socialt välbefinnande handlar om att bygga nätverk och skaffa en värdefull fritid till exempel
genom att träffa andra. I projektet har personalen löpande förekommit som bollplank och
samtalspartner vid frågor och funderingar som inte bara rör projektet utan deltagarens allmänna
tillstånd. Produktionsskolan har också bedrivits på Brygghuset alternativt Lundby Park där den enskilde
deltagaren har haft möjlighet att möta andra med liknande förutsättningar och behov. Tillsammans
har det genererat en miljö som karaktäriseras av ”liv och rörelse” där deltagarna har blivit ”sedda”.
Ett passande referensvärde (proxyterm) för ökat socialt välbefinnande kan då vara kommuners egna
arbetsplatsträningar. I samtal med projektledningen fick extern utvärderare information om att Borås
Stad har en arbetsplatsträning som går under namnet Återbruket. Det är en second handverksamhet
för bland annat begagnat byggmaterial, kontorsmöbler, möbler, prydnadssaker, porslin och diverse
21

Göteborgs Psykoterapiinstitut, 2007. http://www.gpsi.se/index.php
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hushållsartiklar. Återbruket är en arbetsplats med huvudsakligen arbetsträning och
kompetenshöjande verksamhet som innefattar ett flertal olika arbetsplatser. Verksamheten riktar sig
till personer som är 18–64 år och står utanför ordinarie arbetsmarknad. På årsbasis tillhandahåller
verksamheten 120 platser, med ett genomflöde upp till 180 personer.
Priset för att hålla den verksamheten i gång under ett kalenderår per person är 68 300 kronor (baserat
på 2016 års värde, 180 personer). I den här summan ingår alla kostnader för Borås Stad så som löner
till ordinarie personal, bilar, lokaler etcetera. I summen ingår ej den ersättning deltagaren får genom
sitt deltagande (exempelvis via Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen).22
I relation till Produktionsskolan och den genomsnittstid (9 månader) som en deltagare har varit med i
projektet motsvarar: (68 300 kronor/12 mån) * 9 mån = 51 225 kronor.
”Mitt sociala, kompisar och så har blivit bättre sedan jag började här … men framförallt senaste året.
Det jag kan känna nu är att jag är mer social på ett moget sätt, jag har blivit vuxen i mitt talande.”
”Det har det … det här är hela grunden till min utveckling. Jag har ju lärt mig hur jag ska hantera
människor och möta olika människor. Jag tror att mina föräldrar skulle säga att de ser att jag kan, att
jag kan sitta ner och kommunicera med min [föräldranamn] nu efter jobbet.”

UTFALL
Av de tio intervjuade ansåg sju av dem att deras sociala välbefinnande har ökat under perioden som
de har varit med i Produktionsskolan, det vill säga 70 procent.
Ökad initiativförmåga
Ökat initiativförmåga kan syfta till att våga bryta inre gränser. Ett sätt att uppnå detta är att delta i
coachning/delta i ett coachande förhållningssätt. Proxytermen för ökad initiativförmåga kan anses vara
kostnaden för coachning. Extern utvärderare har fört ett samtal/dialog med extern part med mångårig
erfarenhet inom coachning både inom arbetslivet, idrottsvärlden samt personlig utveckling och fått
informationen om att det är mycket svårt att kunna sätta ett fast värde på ökat initiativförmåga
eftersom det bygger mycket på coachens förhållningssätt och kunnande. Ett första tecken på att en
individ stärker sin initiativförmåga kan upptäckas redan efter en timme, men att hålla det kvar på
längre sikt kräver insatser under en längre tid.
För att göra en försiktig bedömning av kostnaden har extern utvärderare undersökt priset för
åtminstone en veckas coachutbildning. På hemsidan utbildning.se finns det flera olika kostnadsförslag,
men cirka 40 000 kronor kan anses som rimligt.23 För den summan går det att köpa en coachningskurs
på fem-åtta dagar. Återigen är det värt att poängtera att summan är mycket lågt räknat. Extern
utvärderare gjorde också en sökning på google.se efter priser för att erhålla coachning riktat mot

22
23

Indata har erhållits av Hans Johansson, verksamhetschef vid Arbetslivsförvaltningen Borås Stad (sept-17).
Sökning gjord oktober-17 bland cirka 5-10st aktörer som erbjuder tjänster inom coachning och ledarskap.
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privatpersoner och fick fram uppgifter om att timkostnaden verkar vara i intervallet 1100 kronor 1500 kronor.24 Det motsvarar ungefär densamma kostnaden för en veckas coachutbildning.
”Jag tycker att jag har blivit mer självsäker. Här är alla öppensinnade och det är alltid okej att vara sig
själv. Man blir behandlat med respekt och när jag kan vara mig själv, stärker det mig. [Utbildningen]
hade jag nog inte vågat innan. Det har jag fått stöttning i att göra.”
”Nu har jag fått mer ansvar … det har blivit bättre. Det märktes att jag fick mer att säga till nu än vad
det har varit tidigare. Min roll har blivit större och mer utmanande.”

UTFALL
Av de 10 intervjuade deltagarna ansåg åtta av dem att deras initiativförmåga har stärkts genom att
delta i Produktionsskolan, det vill säga 80 procent.
Känner sig närmre arbetsmarknaden
För att sätta ett värde på hur mycket en ökning känslan av att befinna sig närmre arbetsmarknaden är
värt, tar proxytermen sin utgångspunkt i kostnaden för motsvarande effektintention på annat ställe.
Arbetsförmedlingen erbjuder en mängd olika insatser för att öka anställningsbarheten för människor
som står långt från arbetsmarknaden. I jobb och utvecklingsgarantin kan arbetsgivare få en ersättning
för att erbjuda arbetssökande praktik, arbetsträning eller sysselsättning. På så sätt hjälper det personer
som varit utan arbete en lång tid att komma tillbaka till arbetsmarknaden.
Anordnaren får ett anordnarbidrag på 210 kronor per person och dag. Därutöver erhålls ersättning för
merkostnader, till exempel för handledning, utrustning på 150 k per person och dag. Det finns också
möjlighet att få ytterligare stöd på upp till 300 kronor per person och dag, en ersättning som kan
erhållas om det bedöms som nödvändigt med fördjupat stöd. Stödet utbetalas under sex månader
med möjlighet till förlängning upp till 12 månader.25
Återigen används försiktighetsprincipen i bedömning av totalt stöd, varför beräkningen sker på endast
anordnarbidraget och merkostnadsbidraget det vill säga totalt 360 kronor per person och dag
(exkluderat är extra stödet på upp till 300 kronor). Den genomsnittliga tiden som en person har varit
med i Produktionsskolan uppgår till 9 månader. Stöd är möjligt att få genom Arbetsförmedlingen i upp
till 12 månader. En deltagare i Produktionsskolan har varit involverad i projektet i genomsnitt 9
månader.
Totalkostnad för denna åtgärd för en 9 månaders period blir 360 kronor x 188 arbetsdagar (helger ej
inkluderade) = 67 680 kronor.

24

25

Sökning på Google.se med orden ”coachning kostnad”. Nedan listas två referensexempel på prisuppgifter:
http://www.annavilkas.com/pris/
http://www.kallenbergcoach.se/priser.html
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180001128/job_ag.pdf
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Per månad blir kostnaden 7520 kronor. Antalet arbetsdagar, 188 stycken, är beräknat på 2017-siffror
som visar att det är totalt 251 arbetsdagar. I genomsnitt per månad 20,9 dagar. 20,9 dagar * 9 månader
= 188,2 dagar det vill säga 188 dagar.
Förutom sysselsättning är behovet av någon form av kompetensutveckling mycket vanligt bland
målgruppen för att öka anställningsbarheten. Endast någon form av sysselsättning är inte alltid
tillräckligt då många saknar såväl fullständig grundskoleutbildning eller gymnasiekompetens. Enligt
statistik från Skolverket var den totala kostnaden per elev i grundskolan i genomsnitt 100 100 kronor
för hela kalenderåret. För en elev på gymnasieskolan var motsvarande summa 114 900 kronor.26 I
Produktionsskolan har det funnits möjlighet att till exempel delta i körkortsteori och att komplettera
sin grundskola-/gymnasieutbildning med upp till 50 procent av arbetstiden. Det innebär att deltagaren
har inom ramen för sitt deltagande i produktionsskolan haft en möjlighet till att få utbildning till ett
värde av cirka 20 157 kronor. Denna summa har räknats fram på följande sätt:
Genomsnittskostnaden för elever på såväl grundskolan som gymnasium är: (100 100 kronor + 114 900
kronor) /2 = 107 500 kronor. Kostnaden per kalendermånad/elev är 107 500 kronor/12 månader =
8 958 kronor. I Produktionsskolan har deltagaren haft möjlighet att komplettera utbildning upp till 50
procent av heltidsstudier. Det är endast ett fåtal som har haft studier på 50 procent. Av projektledarna
har information erhållits att det har varit mer vanligt att deltagaren har läst något enstaka ämne upp
till högst 25 procent av sin anställningstid. Av försiktighetsskäl har extern utvärderare därför valt att
räkna på en kostnad motsvarande 25 procent av den totala kostnaden för heltidsstudier det vill säga
2 239 kronor/månad. En deltagare har varit i genomsnitt med i Produktionsskolan i cirka 9 månader,
vilket blir en kostnad på (2 239 kronor * 9 mån) ≈ 20 151 kronor.
En motsvarande summa på cirka 20 151 kronor för kompetensutveckling bör därför upplevas som
rimlig för att kunna ta vissa steg närmre arbetsmarknaden. Proxytermen för att känna sig närmre
arbetsmarknaden blir sammanlagt 67 680 kronor + 20 151 kronor = 87 831 kronor.
”De har stöttat mig mycket i det här … att jag ska tro på mig själv, att jag kommer att fixa det.
Körkortslektioner har jag fått göra under arbetstid och att jag har klarat det här med körkortet det har
stärkt mig. Jag kommer att vilja läsa vidare på [utbildningsanordnare].”

UTFALL
Av de tio intervjuade deltagarna ansåg åtta av dem att perioden i Produktionsskolan har gjort att de
kommit närmre arbetsmarknaden, det vill säga 80 procent.

26

https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/snabbfakta-1.120821
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5.2

Borås Stad, Arbetslivsförvaltningen

Borås Stad, Arbetslivsförvaltning kan mäta förändringen av Produktionsskolan genom att visa på hur
mycket kostnaderna för försörjningsstöd har minskat.27 Borås Stad betalar i genomsnitt ut 5008 kronor
i försörjningsstöd per individ per månad.28 På en genomsnittlig deltagarperiod på motsvarande 9månader uppgår kostnaderna för försörjningsstöd på sammanlagt 45 072 kronor.
Av dessa 39 deltagare hade 17 personer försörjningsstöd i samband med att de påbörjade sitt
projektdeltagande. Under september-17 hade en av dem fortsatt försörjningsstöd. Det innebär att
försörjningsstödet har för de 17 personer som initialt hade försörjningsstöd sjunkit med 94,1 procent.
Varje person som tar steget från försörjningsstöd till egen försörjning innebär en minskad kostnad för
kommunen på genomsnitt 5008 kronor/månaden. För en genomsnittlig deltagarperiod på 9 månader
innebär minskningen 45 072 kronor och motsvarar proxytermen.
Det innebär att försörjningsstödet för Borås Stad har minskats med 721 152 kronor (16 personer *
45 072 kronor) genom projektsatsningen innan avräkning för deadweight och förflyttning har gjorts
(se avsnitt 6.1).

UTFALL
Av de deltagare som hade försörjningsstöd vid projektstart är det endast en av dem som fortfarande
upprätthåller försörjningsstöd, det vill säga ett utfall på 94,1 procent (obs. innan avräkning av
deadweight och förflyttning).

27

28

Observera att här endast kostnaden för försörjningsstöd tas med i beräkningen. Hade beräkningen tagit
hänsyn till hela Borås Stad hade summorna blivit annorlunda då eventuella skatteintäkter hade
behövts tagits med i beräkningarna.
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/manadsstatistikomekonomisktbistand (aug-17)
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Effekter, indikatorer och proxytermer
Intressent

Insats

Deltagare

Tid

Kommunen

Finansiering
(försörjningsstöd)

Resultat
39 personer har fullföljt
projektet.
Fördelning:
 17 personer i arbete/
studier.
 15 personer i annan
insats.
 7 personer har fullföljt
projektet.

16 av totalt 17 antal färre
personer med
försörjningsstöd

Effekt

Indikator

Utfall

Proxyterm

Värde

Ökad självkänsla/
självförtroende

Självskattning

100 %

Kostnad för handledning/terapi

20 400 kr.

Ökat socialt välbefinnande

Självskattning

70 %

Värdet av enhetskostnad per
person på arbetsplatsträning

51 225 kr.

Ökat initiativförmåga

Självskattning

80 %

Kostnad för coachning,
cirka 40 tim.

40 000 kr.

Känner sig närmre
arbetsmarknaden

Självskattning

80 %

Andra arbetsmarknadsinsatser
(jobb & utvecklingsgarantin)
plus kompetensutveckling

87 831 kr.

Positiv förändring i form av
lägre försörjningsstöd

Statistik

94 %

Medelvärdet av
försörjningsstödet per 9
månader

45 072 kr.

Tabell 9: Effekter, indikatorer och proxytermer
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6

Påverkan

Deltagare som har varit inskrivna i Produktionsskolan kan ha fått input från andra källor, vilka kan ha
påverkat effekterna, till exempel stöttning från den egna familjen, träffat partner etcetera. Syftet med
detta kapitel blir att försöka förstå hur stor del av de skapade effekterna som beror på
Produktionsskolan och hur stor del som kan ha uppstått genom externa faktorer.

6.1

Deadweight, tillskrivning och förflyttning

Vad hade hänt om projektet inte funnits? Hur lång tid håller effekterna i sig och vad kan anses vara
projektets förtjänst? För att söka svaren på dessa frågor presenteras nedan följande begrepp. Dessa
är:






Deadweight
Deadweight syftar till att försöka uppskatta hur stor andel av en effekt som kan härledas till andra
orsaker än projektet, det vill säga hur stor del av en effekt hade uppstått i alla fall (oavsett
projektdeltagandet).
Tillskrivning
Tillskrivning syftar till att uppskatta hur stor del av respektive effekt som beror på analysobjektet
och hur stor del som beror på andra aktiviteter, individer eller organisationer.
Förflyttning
Förflyttning handlar om hur stor del av effekterna som har förflyttats till eller från andra individer,
organisationer eller uppstått tidigare genom projektsatsningen. Till exempel i Produktionsskolan
har försörjningsstödet minskat för Borås Stad, men utbetalning av ekonomiskt stöd har ökat hos
andra aktörer.

Det handlar om att försöka beräkna hur dessa begrepp förhåller sig till de önskvärda effekterna. Nedan
en sammanfattande tabell, följt av en förklaring till de respektive procenttalen. De effekter det handlar
om är följande:
Deltagareffekter och effekten på kommunnivå:






Ökad självkänsla/självförtroende.
Ökat socialt välbefinnande.
Ökat initiativförmåga.
Känner sig närmre arbetsmarknaden.
Positiv förändring i form av lägre försörjningsstöd.
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Följande tabell sammanfattar värderingen av deadweight, tillskrivning och förflyttning.

Påverkan
Intressent

Effekt

Deltagare

Kommunen

Deadweight

Tillskrivning

Förflyttning

Ökat självkänsla/ självförtroende

10 %

90 %

0%

Ökat socialt välbefinnande

30 %

50 %

0%

Ökat initiativförmåga

20 %

80 %

0%

Känner sig närmre
arbetsmarknaden

30 %

60 %

0%

Positiv förändring i form av lägre
försörjningsstöd

10 %

100 %

18,7 %

Tabell 10: Deadweight, tillskrivning och förflyttning per uppnådd effekt
Att notera är att de olika begreppen relaterar till olika saker, varför de tillsammans inte behöver
uppnå 100 procent.

6.1.1

Deltagare

Deadweight ska i första hand beräknas med hjälp av en kontroll-/jämförelsegrupp. Denna grupp skall
bestå av personer som mångt och mycket liknar urvalsgruppen i termer som kön, ålder,
utbildningsbakgrund etcetera. En jämförelse mellan de båda grupperna genomförs över tid för att
kunna göra en uppskattning på vad som troligtvis hade hänt med målgruppen om projektet inte hade
existerat. I det här fallet har det inte varit aktuellt/möjligt att använda sig av en jämförelsegrupp. Den
externa utvärderingen involverades långt senare efter att projektet hade påbörjats, cirka 12 månader
innan projektavslut. Att koppla på en jämförelsegrupp så pass kort inpå projektets avslut skulle ge
missvisande resultat. Istället har deadweight fått beräknats med stöd av de intervjuer som har
genomförts. Extern utvärderare vill poängtera att det här är inte helt optimalt för att skapa fullständiga
tillförlitliga data, men det ger ändå en indikation på vad möjligt deadweight skulle kunna vara för de
olika effekterna som har skapats. Av de 10 deltagarna som intervjuades angav en av dem värdet 6 på
effekten om ökad självkänsla/självförtroende, det vill säga det har blivit en marginell förbättring.
Deltagaren gav en ett mer ”svävande” svar, vilket kan tydas som att det har varit svårt att veta om det
har varit projektets förtjänst eller om den marginella ökningen ändå skulle ha ägt rum på annat håll. 1
av 10 deltagare motsvarar 10 procent, vilket skulle kunna anses vara effektens deadweight. Det bör än
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en gång poängteras att deadweight bygger på antaganden, eftersom det har varit svårt att kunna
bedöma om en deltagare hade fått tagit del av en annan insats om inte Produktionsskolan hade
erbjudits (hade varit möjligt om en jämförelsegrupp hade kopplats på initialt i projektet).
Sannolikheten får ändå bedömas som relativt hög då såväl Arbetsförmedlingen som
Arbetslivsförvaltningen förutsätter att individer som erhåller någon form av offentligt ekonomiskt stöd
ska/bör delta i aktiviteter som tar dem mot ett arbete alternativt studier. På detsamma sättet har
deadweight beräknats för de övriga effekterna, det vill säga de deltagare som uppgav ett neutralt,
marginellt förbättrat värde har bedömts som deadweight (värde mellan 5–7). Till stöd för beslutad
deadweight har extern utvärderare också nyttjat andra SROI-analyser på liknande målgrupper.
Tillskrivningen, det vill säga att det är projektet som har skapat påverkan, har bedömts med en hög
grad av försiktighetsprincip. Endast de deltagare som har uppgett ett omdöme mellan 8–10 har tagits
med i beräkningarna. Syftet är att det verkligen ska upplevas som att det är projektets förtjänst att
deltagaren känner som hen gör. Resultatet för de olika effekterna blir för ökad
självkänsla/självförtroende en tillskrivning på 90 procent, effekten ökat socialt välbefinnande får ett
resultat på 50 procent, ökat initiativförmåga blir tillskrivningen 80 procent och känner sig närmre
arbetsmarknaden blev tillskrivningen 60 procent.
I Produktionsskolan har det inte kunnat utrönas några tydliga bevis på att det skulle ha förekommit
någon form av förflyttning av effekterna på deltagarnivå. Anledningen är att samtliga effekter uppstår
som en konsekvens av projektet, vilket också deltagarna själva berättar genom att själva skatta hur
stor påverkan projektet har haft på den enskilde individen.

6.1.2

Borås Stad, Arbetslivsförvaltningen

Deadweight, tillskrivning och förflyttning av effekten minskat försörjningsstöd har den tagits fram på
följande sätt:
Deadweighten är bedömd till 10 procent. Detta på grund av att andra åtgärder skulle med stor
sannolikhet ha sätts in för målgruppen och därtill är 10 procent en siffra som SROI-analyser för liknande
projekt har använt.29 Det har inte heller funnits en jämförelsegrupp redan från början av projektet
(utvärderingen påbörjades när färre än 12 månader återstod av projektet), varför referensvärden från
liknande projekt har använts.
Tillskrivningen är satt till 100 procent och har tagits fram utifrån följande resonemang.



29

Individer som har upprätthållit försörjningsstöd har varit personer som i betydande majoritet
blivit hänvisade till Produktionsskolan.
Dessa individer har bedömts att de inte heller kunnat få en meningsfullhet inom ramen för
arbetsmarknadsenhetens ordinarie verksamhet, varför de har blivit aktuella för
Produktionsskolan.

Se litteraturförteckningen för referensanalyser.
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Deltagarna har fått jobb alternativt kommit i studier genom Produktionsskolan.

Det är av dessa anledningar som förändringen av försörjningsstödet för den utvalda målgruppen kan
tillskrivas projektet till 100 procent. Däremot har det förekommit en förflyttning av effekten. Av de
deltagare som initialt hade försörjningsstöd har tre av dem gått från försörjningsstödet till ersättning
från annan aktör. Projektet har därför skapat en förflyttning det vill säga en positiv påverkanseffekt för
kommunen i form av minskat försörjningsstöd, men negativ påverkanseffekt för annan offentlig
verksamhet (Arbetsförmedlingen, A-Kassan, Försäkringskassan etcetera.) det vill säga det sker en
”belastning” i samhället hos annan instans/organisation. Det är därför viktigt att ta den här
förflyttningen i beaktande för att kunna upprätthålla trovärdigheten i analysen. Av den totala
målgruppen på 17 personer som initialt hade försörjningsstöd har idag tre personer stöd från annat
håll.
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7

Total social nytta

Följande avsnitt förklarar nyttoperioden och avtrappningen för varje enskild effekt, det vill säga hur
länge varje effekt varar och hur värdet av den förändras över tid. Därefter följer en redogörelse för
den totala sociala nyttan som Produktionsskolan har skapat för målgruppen.

7.1

Nyttoperiod och avtrappning

Med nyttoperiod menas den tid som effekten förväntas hålla i sig efter det att deltagaren lämnar
verksamheten. Hastigheten med vilken effekten avtar blir avtrappningen. I tabellen nedan presenteras
värdena för nyttoperioden och avtrappning per effekt. Tillhörande motiveringar följs i de två
underavsnitten. Att notera är att beräkningarna av nyttoperiod och avtrappning är mycket svåra att
uppskatta. Deltagarna kunde inte heller själva bedöma hur länge och hur mycket varje effekt sitter
i/trappas av och att gissa sig fram var inte heller ett alternativ. Uppskattningen av avtrappning har
därför kompletterats från liknande SROI-analyser på projekt med snarlika uppnådda effekter och
utifrån logiska resonemang (se nedan vad gäller åter i försörjningsstöd). Bland referensanalyserna
uppgavs nyttoperioder på 1–5 år och avtrappning från 10 – 100 procent. För att upprätthålla realistiska
siffror har ett ungefärligt genomsnitt använts utifrån de jämförbara SROI-rapporterna.30
Nyttoperiod och avtrappning
Intressent

Effekt

Deltagare

Kommunen

Nyttoperiod

Avtrappning

Ökat självkänsla/ självförtroende

5 år

20 %

Ökat socialt välbefinnande

2 år

50 %

Ökat initiativförmåga

3 år

35 %

Känner sig närmre arbetsmarknaden

2 år

50 %

Positiv förändring i form av lägre försörjningsstöd

3 år

35 %

Tabell 11: Nyttoperiod och avtrappning för effekter i projektet Produktionsskolan

7.1.1

Deltagaren

Nedan beskrivs nyttoperiod och avtrappning för intressenten deltagare.
Ökat självkänsla/ självförtroende
För effekten ökad självkänsla/självförtroende beräknas nyttoperioden börja direkt vid projektstart. Det
grundar sig på det sätt som personalen raskt har integrerat deltagaren i projektet, det vill säga
deltagaren har snabbt blivit ”sedd” och fått en individuell handlingsplan. Det har inneburit de första
30

Se avsnittet referenslitteratur för hänvisning till andra SROI-analyser.
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stegen mot att få en större känsla av delaktighet i samhället och hens självförtroende stärktes.
Därigenom började självkänslan växa och deltagaren kunde se sitt egen värde. Det kan exemplifieras
med stöd av KASAM-enkätens resultat samt med tidigare angivna citat:
”Det är så många olika parametrar som spelar in … det är bl.a. för att det är så många sociala olikheter
på brygghuset, och här får jag möjlighet att utvecklas i min egen takt.”
För att kunna få ett värde på nyttoperioden/avtrappningen för denna effekt har extern utvärderare
gjort bedömningen att effekten håller i sig i cirka fem år. Bedömningen är grundad på information som
har erhållits genom deltagarintervjuerna där den intervjuade fick löpande motivera varför hen uppgav
de svar som hen gjorde. Till detta ligger också en jämförelse med andra SROI-analyser med densamma
effekten. För en deltagare som exempelvis har erhållit ett arbete men som efter ett år skulle falla
tillbaka till arbetslöshet tar det åtminstone totalt cirka tre år innan denne är tillbaka i jobb och
utvecklingsgarantin det vill säga tillbaka på ”ruta ett”.
Ökat socialt välbefinnande
Flera av de intervjuade uppgav att de umgås med andra deltagarna på fritiden och gav också en
bedömning om att de kommer att fortsätta träffas även efter tiden i projektet. De individer som också
har kommit i arbete har fått ett ökat socialt umgänge genom nya arbetskamrater. Totalt har 12
personer kommit i arbete och fem personer har påbörjat reguljär utbildning.
Avtrappningen bedöms vara linjär, trots att den är mycket svårt att bedöma. Det beror mycket på om
deltagaren är kvar i arbete och det egna ansvaret att upprätthålla kontakten med de nyvunna
vännerna. Deltagarna själva hade också oerhört svårt att själva sia om dessa effekter. Extern
utvärderare har därför valt att göra en jämförelse med andra SROI-analyser, men liknande målgrupp
och effektinnehåll. Bland dessa anges nyttoperioder på mellan 2–3 år och med linjär avtrappning,
därefter kan det finnas andra faktorer som påverkar upplevelsen om ett ökat socialt välbefinnande.
För att inte överdriva bedömningen har extern utvärderare antagit 2 år som nyttoperiod.
”Vi gjorde en handlingsplan på vad jag skulle uppnå med att var med här … att jag skulle bli en del av
ett sammanhang. Sedan kom mycket personligt till mig, jag har fått en bekräftelse på att jag behövs …
det är viktigt, för att få en rutin på livet.”
Ökat initiativförmåga
Extern utvärderare har gjort bedömningen att tre år är en rimlig nyttoperiod då effekten ”ökad
initiativförmåga” håller i sig under hela projektdeltagande och sedan ytterligare cirka 1–2 år.
Deltagaren får löpande under sitt projektdeltagande stöttning i syfte att öka initiativförmågan. Siffran
som används har också jämförts med SROI-analyser med liknande målgrupp och effekter.
Avtrappningen har varit svårt att bedöma varför en linjär valdes att användas (försiktighetsprincipen).
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Känner sig närmre arbetsmarknaden
Den ökade anställningsbarheten och att känna sig närmre arbetsmarknaden är egentligen för dem som
kommit i arbete/studier densamma tid som deltagaren behåller sin nyvunna anställning/är i studier.
Veterligen har inte någon av de deltagare som har fått arbete avslutat sin anställning varför det är
mycket svårt att beräkna nyttoperioden. I andra liknande SROI-analyser där ökad anställningsbarhet
har varit med som en effekt har det uppgetts ett intervall mellan 1–2 år. För att vara försiktig i
bedömningen har alltså 2 år bestämts vara nyttoperioden. Avtrappningen blir därmed 50 procent. När
en deltagare hamnar i jobb eller studier sker också per automatik en ökning av upplevelsen att känna
sig närmre arbetsmarknaden det vill säga det kan succesivt bli en förflyttning där effekten
upprätthålles genom andra insatser.

7.1.2 Kommunen
Nedan ges en förklaring till nyttoperioden och avtrappningen för kommunens effekt.
Positiv förändring i form av lägre försörjningsstöd
Avtrappningen för minskat försörjningsstöd följer deltagareffekternas avtrappningskurvor. Det
innebär en nyttoperiod på tre år och en linjär avtrappning på 35 procent det vill säga ungefär
densamma tid det tar för en deltagare att åter igen ha rätt till försörjningsstöd om hen blir av med sitt
arbete.
Nyttoperioden för kommunens effekt börjar när deltagaren lämnar projektet för att gå vidare i
anställning eller börja studera. När deltagarnas effekters nyttoperiod är slut, kan inte heller
kommunens effekt tillgodoräknas. För en deltagare som t.ex. har erhållit ett arbete men som efter ett
år skulle falla tillbaka till arbetslöshet tar det åtminstone totalt cirka tre år innan denne är tillbaka i
jobb och utvecklingsgarantin det vill säga tillbaka på ”ruta ett” (se avsnitt 7.1.1.).

7.2

Totalt årligt värdeskapande per effekt

Nedan visas hur värdet trappas av över den totala nyttoperioden. Det totala värdeskapande är
summan av alla fem åren (en effekt har en nyttoperiod på cirka fem år).
För att kunna beräkna nuvärdet behöver en diskonteringsränta användas. Framtida värden behöver
diskonteras till dagens penningvärde för att kunna presentera en bild av det totala värdeskapandet. I
beräkningen av Produktionsskolan värde används en diskonteringsränta på 3,5 procent. Att välja en
realistisk diskonteringsränta ger utrymme för subjektiva tolkningar. Anledningen till att nivån på 3,5
procent är vald är att det är den diskonteringsräntan är vanlig inom offentlig sektor (för några år sedan
var det mer vanligt med 4 procent).
Nästföljande tabell ger en bild av projektets värdeskapande per effekt för första året:
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Förändringens
omfattning

Deadweight

Tillskrivning

Förflyttning

Proxyterm

Värde av
effekten

Ökat självkänsla/
självförtroende

100 %

10 %

90 %

0%

20 400 kr.

644 436 kr.

Ökat socialt
välbefinnande

70 %

30 %

50 %

0%

51 225 kr.

399 555 kr.
kr.

Ökat
initiativförmåga

80 %

20 %

80 %

0%

40 000 kr.

748 800 kr.
kr.

Känner sig närmre
arbetsmarknaden

80 %

30 %

60 %

0%

87 831 kr.

1 027 62
623 kr.
kr.

Förändring av
försörjningsstöd

94 %

10 %

100 %

18,7
18,7 %

45 072 kr.
kr.

523 270 kr.
kr.

Summa år 1:
1

3 343 683 kr.
kr.

Effekt

Tabell 12: Värdeskapande per effekt år 1

Förklaring till värderingen: Beräkningsformeln
För att förtydliga hur slutsumman av respektive effekts värdering för år ett har uppstått, ges nedan två
förklaringar. Detta för att läsaren enklare ska förstå beräkningen. De två effekter som förklaras är ökad
självkänsla/självförtroende samt förändring av försörjningsstödet. Det totala uppmätta effektvärdet
tar hänsyn till de tre påverkansformerna: deadweight, tillskrivning och förflyttning.
Värdering av effekt ökad självkänsla/självförtroende
Grunduppgifter
Antalet deltagare:
deltagare:

39 st.
st.

Proxytermens värde:

20 400
400 kr.
kr.

Utfall:

100
100 % (alla deltagare upplevde en ökad självkänsla).
självkänsla).

Deadweight:

10 procent (effekten hade nog hänt oavsett deltagandet i
Produktionsskolan)
Produktionsskolan).

Tillskrivning:

90 procent (ansåg att det uteslutande var projektet som hade bidragit till
den här effekten).
effekten).

Förflyttning:
Förflyttning:

0 % (ingen form av förflyttning har ägt rum).
rum).

Beräkningen blir då på följande sätt:
39 deltagare * förändringens omfattning [100 %] = 39 deltagare.
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10 procent av målgruppen hade antagligen uppnått effekten det vill säga ökad
självkänsla/självförtroende oavsett projektet insatser (deadweight). Dessa 10 procent ska beräknas på
hela målgruppen, vilket motsvarar 3,9 deltagare. Av vår målgrupp återstår då (39 – 3,9) = 35,1
deltagare.
90 procent bedöms ha fått ökad självkänsla/självförtroende genom projektet. Ökad
självkänsla/självförtroende beror inte uteslutande på projektet utan andra faktorer kan också ha
påverkat, varför siffran 90 procent har tagits fram.31 De övriga 10 procenten ska då subtraheras från
de återstående 35,1 deltagare vilket innebär att totalt (35,1–3,51) 31,59 deltagare har påverkats
genom projektet. Någon förflyttning har inte ägt rum.
31,59 deltagare * proxytermen på 20 400 kronor = 644 436 kronor.
Värdering av effekt kommunen: förändring av försörjningsstöd
Grunduppgifter

Antalet deltagare:
deltagare:

17st. hade försörjningsstöd vid inträde i projektet.

Proxytermens värde:

45 072 kr.

Utfall:

94 % (16 av dessa 17 deltagare har inte längre försörjningsstöd).

Deadweight:

10 procent (effekten hade nog hänt oavsett deltagandet i
Produktionsskolan).

Tillskrivning:

100 procent (samtliga som har lämnat försörjningsstödet har gjort det
genom projektet).

Förflyttning:
Förflyttning:

18,7 procent (3 personer) har idag ersättning från annan instans/aktör.

Beräkningen blir då på följande sätt:
17 deltagare * förändringens omfattning [94 %] = 16 deltagare.
10 procent av målgruppen hade antagligen ändå lämnat försörjningsstödet genom t.ex. andra insatser
(deadweight). Dessa 10 % ska alltså beräknas på hela (utfalls-)målgruppen, 10 % av 17 deltagare är 1,7
deltagare. Av primärmålgruppen består då 16–1,7 = 14,3 deltagare.
Av dessa 14,3 deltagare har 100 procent lämnat försörjningsstödet genom projektet (tillskrivning), 100
procent av 14,3 deltagare = 14,3 deltagare.
Förflyttningen motsvarar 18,7 procent (3 deltagare av 16), det vill säga deltagare som idag erhåller
någon form av stöd genom annan offentlig försörjning (lönebidrag, anställningsstöd, A-kassa,

31

Tillskrivning, se avsnitt 6.1
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sjukersättning etcetera.). Denna förflyttning ska då räknas bort från de 14,3 deltagarna: 14,3 deltagare
* (1–0,187) ≈ 11,61 deltagare.
11,6 deltagare * proxytermen på 45 072 kronor ≈ 523 270 kronor.
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7.2.1 Totalt värdeskapande under en 5-årsperiod
I tabellen nedan visas hur värdet trappas av över den totala nyttoperioden. För att få fram det totala
värdeskapandet summeras år ett till fem. Att beräkna nuvärdet av framtida pengar sker med stöd av
diskonteringsräntan. Detta för att få en mer rättvisare bild av det totala värdeskapande.
Identifiering av en lämplig diskonteringsränta är nödvändigt. Extern utvärderare har, som tidigare
beskrivet, använt sig av en diskonteringsränta på 3,5 procent.

Effekt

Värde år 1

Värde år 2

Värde år 3

Värde år 4

Värde år 5

644 436 kr

515 549 kr

412 439 kr

329 951 kr

263 961 kr

Ökat socialt välbefinnande

399 555 kr

199 778 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Ökat initiativförmåga

748 800 kr

486 720 kr

316 368 kr

0 kr

0 kr

1 027 693 kr

513 811 kr

0 kr

0 kr

0 kr

523 270 kr

340 125 kr

221 081 kr

0 kr

0 kr

Totalt värde

3 343 683 kr

2 055 983 kr

949 888 kr

329 951 kr

263 961 kr

Nuvärdet av effekterna

3 343 683 kr

1 986 457 kr

886 731 kr

297 597 kr

230 027 kr

Deltagare
Ökat självkänsla/självförtroende

Känner sig närmre
arbetsmarknaden

Kommunen
Positiv förändring av
försörjningsstödet

Tabell 13: Värdeskapande per effekt under en 5-årsperiod

Totalt nuvärde:

6 744 495 kr

Totala insatser:
insatser:

4 925 800 kr

SROISROI-Värde:

1,37:1

Genom att nu summera nuvärdet för samtliga fem effekter och sedan dividera med insatsen ges SROIvärdet. I det här projektet betyder det att de insatser som investerats i 39 deltagarna har gett 1,37
gånger dess värde tillbaka.
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8

Känslighetsanalys

SROI-värdet bygger på en rad antaganden och uppskattningar, i synnerhet när det gäller nyttoperioden
och avtrappningen. För att få en uppfattning om vilka antaganden som är mest känsliga, i betydelsen
att de har störst påverkan på SROI-värdet totalt, har en känslighetsanalys gjorts (något förenklad).
En känslighetsanalys visar på hur mycket en procentuell förändring i någon av analysens parametrar
har på SROI-värdet. Det går till genom att pröva befintliga antaganden för vilka parametrar där en
förändring ger störst utslag på SROI-värdet.
Deadweight, det vill säga vad hade hänt ändå ligger för varje effekt i intervallet 10 – 30 procent förutom
den effekt som är för kommunen som är endast på 10 procent. Om samtliga deltagareffekters
deadweight ökar till 30 procent sänks SROI-värdet till 1,17:1. Fortfarande skapar projektet lönsamhet
trots att nästan en tredjedel av antalet deltagare i sådana fall räknas bort. Det innebär att
deadweighten har en klar påverkan på värdet, men att använda ett så pass högt värde som 30 procent
är ovanligt. Det sker inte heller sker någon större förändring av SROI-värdet vid en fördubbling av data
gällande förflyttning av försörjningsstöd. Vad gäller tillskrivningen har extern utvärderare räknat med
indata som starkt karaktäriseras av försiktighetsprincipen, eftersom de bygger på deltagarnas egen
uppfattning. En förändring av dessa i både positivt/negativ riktning påverkar främst effekten ”ökad
självkänsla/självförtroende”. En halvering från 90 procent ner till 45 procent förändrar SROI-värde till
1,16:1. Satsningen är fortfarande positivt men ändå marginell. Detta visar på att tillskrivningen för ökad
självkänsla är känslig och det bör därför tas i beaktande av läsaren av föreliggande rapport. Att notera
är ändå att tillskrivningen har beaktats med stor tillförsiktighet. Endast de deltagare som uppgav 8–10
i självskattningspåståendena har räknats med som en del av projektets förtjänst.
Vad gäller avtrappning och nyttoperiod är de lågt beräknat i analysen. En kortare avtrappning och
längre nyttoperioden skulle påverka SROI-värdet, men ändå så pass marginellt att det inte har något
betydande utfall.

8.1

Rekommendationer

I det avslutande avsnittet lyfts potentiella förbättringsområden fram. Dessa har delats upp i två
områden: verksamhetsrelaterade och mätrelaterade.

8.1.1

Verksamhetsrelaterade aspekter

SROI som arbetssätt för att analysera vilka värden på de effekter som arbetsmarknadsrelaterade
projekt genererar är ett angreppssätt som ger underlag till vidare diskussion om eventuell
implementering.
Ett par idéer kring verksamhetsutveckling har dykt upp i samband med arbetet med analysen. Några
exempel är att bygga in effektmätningar mer löpande under projektperioden som skulle kunna ha
gjorts internt av projektpersonalen och kanske någon form av plan för fortsatt arbete för att kunna
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mäta projektens syfte över en längre tid (efter projektperioden). Projektet har visserligen använt sig
av KASAM-enkäten, men att vid nästa tillfälle är det rekommenderbart att i ett tidigare stadium väva
in den externa utvärderingen och därifrån göra den mer teoridriven från start.

8.1.2

Mätrelaterade aspekter

Att göra en SROI-analys tar mycket tid i anspråk varför det är viktigt att lyfta fram att den här rapporten
har fått komprimerats, bland annat exkluderades flera intressenter som extern utvärderare kan
uppleva kan ha skapat positiva effekter och därmed stärka SROI-värdet. Till exempel de lokala
arbetsgivarna som säkerligen kan ha sparat resurser genom att de har kunnat ”testa” potentiella
arbetstagare inför en anställning. Brygghuset själva kan också ses som en aktör där denna fas
genomförs och som sedan fungerar som en port ut mot övrig arbetsmarknad.
I det här fallet har extern utvärderare främst förlitat sig de nyttoperioder och avtrappningar som har
uppgetts i liknande SROI-analyser. Huruvida dessa är fullt anpassade för denna grupp är svårt att
bedöma. Att försöka bygga nyttoperioden och avtrappningen inom ramen för projektet hade kunnat
ske genom att utföra en efterkontroll med de allra första deltagarna som lämnade projektet. Extern
utvärdering involverades i ett senare stadium av projektet varför detta ej har varit möjligt. Även
mätningen av deadweight hade kunnat bli mer tillförlitligt om en jämförelsegrupp hade använts redan
från start.
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Mål och resultat på organisationsnivå

Implementering och varaktiga effekter av ett projekts genomförande kräver en noga planering och en
stark delaktighet från berörda parter. Upplevelsen av delaktighet och ett aktivt ägaransvar är det två
centrala faktorer för att lyckas. I relevant forskningslitteratur återkommer ständigt dessa parametrar.32
Detta avsnitt berörs nedan endast övergripande eftersom det kommer att vara ett fokusområde i den
gemensamma utvärderingsrapporten som ska göras för samtliga sociala investeringsprojekt.
Projektet har varit av lärande karaktär för personalen och inneburit en möjlighet att utveckla ett
hållbart koncept att hjälpa unga vuxna med funktionsvariationer att komma närmare
arbetsmarknaden. Projektledningen uttrycker ett fortsatt önskemål om att kunna involvera unga
personer med funktionsvariationer i vår personalstyrka, inte minst för att eftersträva en heterogen
personalgrupp men också fortsatt ta till vara på de mervärden projektet skapat. För att det ska bli
möjligt har projektledarna resonerat runt möjligheterna till implementering och har utifrån
erfarenheterna kommit fram till att följande förutsättningar behöver finnas med från start33. Det
framgår att delar av metoden är i viss grad implementerade i ordinarie verksamheter. De delar som
ännu inte är implementerade är de som kräver extra resurser i form av utökade handledarinsatser
samt vissa utbildningsinsatser, läromedel och material som inte ryms inom ordinarie budget. För att
detta ska bli möjligt är bedömningen att följande förutsättningar måste finnas:







Ett politiskt och/eller förvaltningsövergripande beslut/uppdrag, för att skapa grund till en så
omfattande verksamhet.
Ett tätt fungerande samarbete med Jobb Borås och andra samverkansparter.
En tydlig rollfördelning och beskrivning av uppdraget.
Finansiering av handledare samt utbildning och stöd för dessa i våra enheter i relation till
uppdraget.
Resurser för kompetensutveckling och utbildning för målgruppen.
Ett gemensamt dokumentationssystem mellan samarbetsparterna.

Ovanstående har inte utvecklats i gemensamt fart, några av dem har också mött hinder efter vägen.
Flera av punkterna tangerar också det som relevant implementeringsforskning lyfter fram som viktiga
faktorer för att lyckas (se fotnot 32). I Produktionsskolans valde t.ex. en förvaltning att i ett tidigt
stadium hoppa av, vilket har gjort det svårt då målgruppen är i kontakt med fler än bara en förvaltning.
För att lyckas krävs ett aktivt ägarskap, delaktighet och klar rollfördelning. Projektledarna har i sina
egna texter uttryckt sig att det inte har fungerat tillfredsställande under projektets gång.
”Vi behöver ett politiskt förankrat och förvaltningsövergripande gemensamt beslut/uppdrag för att
skapa fortsatt grund och förutsättningar. Det behövs tydliga ramar i form av rollfördelning och
beskrivning av uppdraget.”34
32

33
34

Se t.ex. Kotter, John P (2012). Leading Change. Harvard Business Press. New edition. ISBN: 978-14-22-186435 och Parmander, Marianne (2005). Från idé till verklig förändring. Lund: Studentlitteratur.
9 uppl., ISBN: 978-91-44-03398-3
De listade punkterna är författade av de båda projektledarna Broms, Åsa & Sunding, Richard (2017)
Ur projektledarnas egna rapport över satsningen.
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