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Sammanfattning 
Samordningsförbundet Insjöriket har sedan december 2016 bedrivit ett projekt som 
riktar sig mot unga vuxna, nyanlända med uppehållstillstånd i åldrarna 20-25 år med 
låga kunskaper i det svenska språket. Individerna ska vara bosatta i någon av samord-
ningsförbundet Insjörikets fem kommuner; Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och 
Alingsås. Projektet stöttar målgruppen för att de ska kunna etablera sig på arbets-
marknaden och/eller börja studera. Projektet har delfinansierats med projektmedel 
från MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor. En viktig del i pro-
jektet har varit det nära samarbetet med näringslivet, vilket skett genom att Business 
Performance AB har varit en part i projektet.  

Resultat och mål 
Det övergripande syftet med projekt Premiär är ”att underlätta etablering i arbets- och 
samhällsliv för unga som varken arbetar eller studerar eller löper risk att hamna i en 
sådan situation”.  

Det långsiktiga målet för projektet är att deltagarna ska få stöd att prova möjliga vägar 
in i vuxenlivet och klara av att etablera sig i det svenska samhället. På lång sikt ska 
Premiär bidra till att deltagarna kan försörja sig själva genom arbete, även om studier 
kan vara det som blir deltagarens nästa steg i sin personliga utveckling direkt efter 
Premiär.  

Projektet har klart överträffat målet med att 40 procent av deltagarna ska gå vidare till 
arbete eller studier, som ett nästa steg efter Premiär. Totalt har drygt 70 procent av 
deltagarna tagit ett nästa steg till arbete eller studier med hjälp av projekt Premiär. 
Projektet har även överträffat volymmålet att erbjuda stöd till 45 individer. Fram till 
oktober 2019 har Premiär tagit emot 51 deltagare. Däremot har det varit svårt för pro-
jektet att nå sitt jämställdhetsmål motsvarande en fördelning på andelarna 40/60 
mellan kvinnor och män, vilket också är den faktiska fördelningen inom målgruppen. 
Utöver de mer individinriktade målen har Samordningsförbundet Insjöriket uppnått 
sin interna målsättning om att få en ökad kunskap om målgruppen och på ett tydligare 
sätt kunna integrera målgruppen i förbundets framtida, ordinarie verksamhet.  

En målsättning i projektet har också varit att utveckla deltagarnas språkkunskap ge-
nom att förbereda deltagarna och sedan stödja dem till arbete och studier. Projektet, 
har genom att integrera språkkompetens i projektpersonalen och de har ställt krav på 
att deltagarna ska tala svenska när man deltar i projektets aktiviteter, skapat en språk-
utveckling hos deltagarna. Deltagarna själva bekräftar detta genom att beskriva hur de 
numera i ökad omfattning vågar och klarar av att kommunicera på svenska i vardags-
situationer och på arbetsplatser.  

Styrning och ledning 
Den strategiska styrningen av projekt Premiär har skett i form av en styrgrupp. Styr-
gruppen har haft en bred representation av berörda parter. Den strategiska styrningen 
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har fungerat bra. Exempelvis beslutades att avbryta samarbetet med projektets första 
näringslivspart, när samarbetet inte fungerade på det sätt som var tänkt. I ett nästa 
steg utvecklade styrgruppen även strukturen kring styrningen av parternas respektive 
ansvar i projektet, vilket har skapat ett bra samarbete med nuvarande näringslivspart.  

Den operativa ledningen i projektet har också fungerat bra och utvecklats under pro-
jekttiden. Exempelvis har personal med relevant språk- och kulturkompetens rekryte-
rats. Därigenom har behovet av tolkar och administration minskat, direktdialogen 
mellan personal och deltagare har ökat samt att förtroende och tillit ökat. Projektled-
ningen har också utvecklat strukturen för kartläggningsarbetet, vilket har skapat 
ökade mervärden i deltagarnas utvecklingsprocess 

Individprocessen  
Personer med behov av ökat och samordnat stöd för att etablera sig i samhället kan re-
mitteras till Premiär. Oftast är det handläggare på Arbetsförmedlingen eller social-
tjänsten som uppmärksammar behovet och remitterar.  

Insatserna i Premiär kan beskrivas som följande delar, vilka stödjer individens egen 
utvecklingsprocess; Kartläggning, Coaching/gruppcoaching, Arbete/studier, Hälsa/fri-
tid samt Samhällskunskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod 
Metoden i projekt Premiär har tagit sin utgångspunkt i verksamheten Balder, vilken 
sedan har utvecklats ytterligare. Premiär jobbar utifrån en helhetssyn på indivi-
dens/deltagarens livssituation. Att ”bara” lösa de uppgifter och utmaningar som upp-
kommer i förhållande till exempelvis utbildning eller praktik räcker ofta inte för att 
skapa en hållbar livssituation för individen. I grunden bygger Premiärs arbete på me-
todiken Case Management.  

Kartläggning Coaching/ 
gruppcoaching Hälsa/fritid Samhällskunskap Arbete/studier
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Målgruppen i Premiär står långt fram arbetsmarknaden och behöver ett samordnat 
stöd på sin väg mot arbete och egenförsörjning. Premiär har även arbetat enligt grun-
derna i Supported Employment, där stödet fokuserar på att individen ska få en funge-
rande livssituation och kunna försörja sig själv. Premiär har både stärkt individernas 
självkänsla och deras ställning i samhället.  

Personalens bemötande av deltagarna och höga tillgänglighet har också varit en viktig 
del av metoden i Premiär. Deltagarna berättar hur det upplever att det blir sedda och 
att personalen verkligen lyssnar på deras behov och önskemål. Detta har i sin tur lett 
till en hög grad av förtroende och tillit mellan deltagare och personal.  

Praktik 

Praktik har varit en effektiv väg till arbete och anställning. En stor del av de deltagare 
som gått ut på praktik har i nästa steg fått en anställning. I Premiärs metodik har 
praktik generellt inte setts som en egen insats, utan istället setts som ett förstadium till 
arbete. All praktik har genomförts med målet att det skall leda till en anställning.  

Samhällsekonomiskt resultat 
Inom ramen för utvärderingen av Premiär har Payoff gjort en analys av den samhällse-
konomiska nytta som projektet har skapat i förhållande till de resurser som använts 
för att stödja deltagarna. Samhällsekonomiska nytta skapas på två sätt. Dels genom att 
en individ i ökande grad kan komma i arbete och producera efterfrågade varor och 
tjänster. Dels genom att individ mår bättre och därigenom behöver minskat stöd från 
samhällets olika aktörer, exempelvis vården, Arbetsförmedlingen och kommunen. Den 
samhällsekonomiska nyttan, dvs intäkterna, jämförs sedan med kostnaden för att ge-
nomföra Premiär. På så sätt kan projektets lönsamhet och återbetalningstid räknas ut.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att projekt Premiär är en relativt omfattande insats, 
det vill säga att omfattande resurser satsas på deltagarna. Men genom att projektet har 
skapat goda resultat där merparten av deltagarna går till arbete eller studier skapas 
även betydande intäkter. Den samhällsekonomiska analysen är gjord på ett urval av 25 
personer. Totala intäkter och kostnader för dessa 25 deltagare beskrivs nedan.  
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Vid avslut i projektet skapar de 25 deltagarna i urvalet en intäkt motsvarande cirka 
860 000 kr per år (34 000 kr per deltagare och år), vilket efter fem år motsvarar cirka 
4,3 mkr. Med hjälp av dessa intäkter får samhället tillbaka sina satsade resurser från 
Premiär efter 68 månader.  

Resultatet som beskrivs ovan visar på den nytta som har skapats i samband med att 
deltagarna lämnar projektet. Bland dessa deltagare är det många som går till subvent-
ionerade anställningar och studier. Studier är en bra ”friskfaktor” för att öka indivi-
dens framtida möjligheter till egenförsörjning. Dock är studier på kort sikt en kostnad 
för samhället. Resultat ovan har därför potential att förbättras betydligt i framtiden.  

För att belysa potentialen har vi gjort två scenarier där vi har beräknat den ekono-
miska effekten om deltagarna fortsätter att utvecklas efter att de har lämnat Premiär. 
Dels beräknar vi effekterna av att hälften av de deltagare som i ett första steg klarar av 
ett arbete med lönesubvention på sikt klarar ett arbete utan lönesubvention. Dels be-
räknar vi effekterna av att hälften av de deltagare som går vidare till studier på sikt 
klarar av att komma i arbete.  

Skulle detta inträffa ökar intäkterna från 34 000 kr per deltagare och år till 127 000 kr 
per deltagare och år, vilket i sin tur minskar återbetalningstiden från 68 månader till 
19 månader för samhället. All intäkt som skapas efter dessa 19 månader kommer att 
generera en samhällsekonomisk vinst.  

Rekommendationer 
Utvärderarna rekommenderar projekt Premiär, styrgruppen och Insjörikets styrelse 
följande, vilket gäller oavsett om projektet drivs vidare i någon form eller om insatser 
för målgruppen istället drivs vidare i Insjörikets ordinarie verksamhet:  

• Projekt Premiär har upparbetat en väl fungerande struktur och väl fungerande 
arbetsmetoder. Utvärderarna vill därför lyfta fram vikten av att denna kun-
skap samt samverkan med näringslivet, via Business Performance AB, tas till-
vara. I arbetet med att ta tillvara och implementera lärdomar från Premiär kan 
Insjöriket utgå från följande frågeställningar: 
o Vad skall implementeras av projektets mervärden, lärande och arbetsfor-

mer? 
o Vad kan överföras till ordinarie verksamheter utan att särskilda medel 

måste avsättas? 
o Hur säkerställa en fortsatta samverkan med näringslivet, likt den som fun-

nits med Business Performance AB? 
o Kan alternativet för deltagarnas framtid/utveckling i avsaknad av projekt-

finansiering motivera kommunerna att fortsätta satsningen i en imple-
menterad verksamhet? 

• Viktigt att lyfta fram strategiska och strukturella vinster och nytta av projektet 
för politiken och parterna i samordningsförbundet.  

• Fortsätta att utveckla metoder för att nå unga kvinnor. Eftersom kartlägg-
ningen av målgruppen, vilken föregick projektet, visar på att målgruppen be-
står av en fördelning av motsvarande 40/60 unga kvinnor och män, men att 
projektet enbart lyckats nå 30/70 fördelning bland deltagarna. Fokus i detta 
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arbete bör vara att jobba med informerande insatser mot de handläggare som 
remitterar deltagare till målgruppen. Unga kvinnorna finns ju bevisligen hos 
myndigheterna i större utsträckning även vad handläggarna har remitterat till 
projektet. Framför allt gäller det Arbetsförmedling och berörda kommuner, då 
merparten av deltagarna i Premiär remitteras från dessa aktörer.  

• Fortsätta att utveckla arbetsmetoder för att stödja unga kvinnor till arbete och 
studier. Enligt de resultat som Premiär skapt hittills är det en övervägande del 
män som klarat av att gå vidare till hållbara lösningar. Vad kan göras för att 
unga kvinnor i större utsträckning ska uppvisa samma resultat som de unga 
männen? 

• Utvärdera de interna arbetsmetoderna för att, om möjligt, öka de antal delta-
gare som kan få ta del av insatserna i Premiär i förhållande till de resurser som 
finns tillgängliga. Premiär har, jämfört med andra insatser som Payoff har ut-
värderat, väl tilltagna resurser. Medarbetarna, i samråd med styrgruppen, 
uppmanas därför att fundera på hur resurserna kan nyttjas så att fler kan få ta 
del av insatserna. Exempelvis skapar fler gruppaktiviteter ökade möjligheter 
att ta in fler deltagare. Insatsen i Premiär är också relativt lång. I vilken om-
fattning skulle insatstiden kunna kortas? Dessa frågor måste självklart disku-
teras i förhållande till att kvaliteten i insatsen och de fina resultaten inte får gå 
förlorade.  

• Genom Business Performance AB har kontakterna och samverkan med nä-
ringslivet fungerat bra och varit en framgångsfaktor i Premiär. Utvärderarna 
kan inte se att det finns någon liknande funktion och någon liknande samver-
kan med de offentliga arbetsgivarna. Samtidigt står många kommuner inför 
stora utmaningar när det gäller kompetens- och kapacitetsförsörjning. Utvär-
deringen rekommenderar därför samordningsförbundet att i större utsträck-
ning bygga upp relationer med HR-funktionerna inom kommunerna, så att 
deltagare från Premiär och andra insatser inom Insjöriket, kan gå vidare mot 
arbete inom kommuner och de övriga parterna. Kommunerna borde rimligtvis 
både ha många lämpliga arbeten att erbjuda och samtidigt ha stora behov av 
att rekrytera personal.  
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Inledning 

Bakgrund 
Samordningsförbundet Insjöriket finansierar verksamhet i enlighet med Lag 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Målgruppen för in-
satserna är individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syftet 
är att individerna ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.  

Projekt Premiär riktar sig mot unga vuxna i arbetsför ålder, vilka befinner sig utanför 
studier eller arbetsmarknaden och som är i behov av samordnade insatser för att nå 
egenförsörjning. Insatsen är samfinansierad av MUCF (Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällsfrågor) och Samordningsförbundet Insjöriket. Genomförandet bed-
rivs av Samordningsförbundet Insjöriket i samarbete med Business Performance AB.  

Payoffs uppdrag 
Samordningsförbundet Insjöriket har behov av att, med extern hjälp, utvärdera pro-
jekt Premiär. Fokus för utvärderingen är i vilken omfattning som projektets arbetsme-
toder skapar resultat och effekter för deltagarna i form av att de kommer närmare ar-
betsmarknaden och egenförsörjning. Utvärderingen ska också utgöra ett grundläg-
gande underlag för återrapporteringen till samfinansiären, MUCF.  

Utvärderingen ska fokusera på arbetsmetoden i projektet och i vilken omfattning den 
skapar resultat och utveckling för den aktuella målgruppen, vilken primärt är nyan-
lända/utlandsfödda unga vuxna i åldern 20 - 25 år. Projektet arbetar med arbetslivsin-
riktad rehabilitering, där det övergripande målet är att deltagarna på sikt ska komma i 
arbete. Därutöver skall en samhällsekonomisk utvärdering genomföras för att belysa 
resultatet ur ett socialt investeringsperspektiv. 

Analyserna ska visa på i vilken omfattning det skapas nytta genom att projektet stöttar 
målgruppen i deras individuella utvecklingsprocess mot arbete. Utvärderingen ska 
även lämna rekommendationer kring hur en framtida verksamhet med liknande me-
tod och som riktas mot motsvarande eller utökad målgrupp, kan utvecklas ytterligare. 

Avgränsningar 

Den samhällsekonomiska utvärderingen genomförs som en urvalsstudie, där vi gör be-
räkningar utifrån 25 slumpmässigt utvalda individer ur en population av de totalt 39 
individer som avslutat insatsen inom Premiär tom september 2019.  Därmed utgår alla 
samhällsekonomiska resonemang och analyser från resultaten från de 25 slumpmäss-
igt utvalda deltagarnas utveckling.  

Det ingår inte i denna utvärdering att göra egna uppföljningar och verifieringar av del-
tagarnas språkutveckling. Istället har vi gjort intervjuer med deltagare där de själva 
har fått berätta om hur det upplever sin språkutveckling, vi har gjort intervjuer med 
personal som berättat om deltagarnas språkutveckling och vi har tagit del av pro-
jektets egen dokumentation avseende deltagarnas språkutveckling.  
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Utvärderingens genomförande 
Uppdraget genomförs i följande delar; 1) Uppstart och skrivbordsundersökning, inkl. 
verksamhets- och målanalys, 2) Processtödjande utvärdering, 3) Resultat- och effekt-
utvärdering med fokus på deltagarna, 4) Resultat- och effektutvärdering med fokus på 
strategisk nytta, 5) Samhällsekonomisk utvärdering, samt 6) Analys, rapport och pre-
sentation. 

Uppstart och skrivbordsundersökning 

Inom ramen för uppstarten av utvärderingen genomförs inledningsvis en ”skrivbords-
undersökning” där relevanta styrdokument, resultatuppföljningar och annan relevant 
dokumentation kring projektet granskas. 

Processtödjande utvärdering 

Utvärderarna följer projektet under hela uppdragstiden. Det ger utvärderarna en in-
sikt i hur projektet fortlöper och utvecklas avseende arbetssätt, framdrift och resultat-
utveckling. Det skapar även möjlighet för avstämningar med projektledningen och 
analys.  

Resultat- och effektutvärdering; deltagare 

Resultat- och effektutvärdering med fokus på deltagarna genomförs för att visa på vär-
det som Premiär skapar för individerna.  

Resultat- och effektutvärdering; strategisk nytta 

Resultat- och effektutvärdering med fokus på strategisk nytta genomförs för att visa på 
värdet som Premiär skapar för berörda parter.  

Resultat- och effektutvärdering; samhällsnytta 

Resultat- och effektutvärdering med fokus på samhällsnytta genomförs för att visa på 
ekonomiska värde som Premiär skapar för individerna, parterna och samhället genom 
att de i ökad omfattning kommer i egenförsörjning genom arbete.  

Analys, rapport och presentation 

Verksamheten och resultaten i Premiär kommer att analyseras samt presenteras i en 
skriftlig rapport. Rapporten kommer att presenteras muntligt för uppdragsgivaren. 
Rapporten ska vara ett underlag för att kunna fatta beslut om hur mervärden i pro-
jektet ska kunna tas tillvara samt utgöra ett underlag för projektets redovisning till fi-
nansiärerna; MUCF och Samordningsförbundet Insjöriket. 

Payoffs modeller för utvärdering 
Payoff genomför utvärderingar med hjälp av våra modeller VerkSam och NyttoSam. 
VerkSam är en modell för verksamhetsutveckling och utvärdering med fokus på lä-
rande, resultat och effekter. NyttoSam är en modell för samhällsekonomisk 
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utvärdering av sociala insatser. Bägge modellerna har använts i ett stort antal upp-
drag, främst kopplade till samordningsförbundens och olika kommuners verksam-
heter.  

VerkSam 

VerkSam är en strukturerad och väl beprövad modell för verksamhetsutveckling och 
utvärdering, med fokus på resultat, långsiktiga effekter och måluppfyllelse. VerkSam 
är både ett verktyg för verksamhetsplanering och ett viktigt stöd när vi genomför ut-
värdering av en insats förutsättningar, process, resultat och effekter. Fokus ligger alltid 
på långsiktighet och hållbarhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. En skiss över vår modell VerkSam. 

NyttoSam 

NyttoSam är vår modell för samhällsekonomisk utvärdering. Modellen bygger på 
grundläggande nationalekonomiska teori, skattesystemet, socialförsäkringssystemet, 
regler för arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt standardkostnader för ett stort antal 
stödinsatser inom offentlig verksamhet. Med hjälp av modellen kan sociala insatser ut-
värderas och vi kan lyfta fram vilka samhällsekonomiska intäkter, lönsamhet och åter-
betalningstid som skapas. Vi kan även bryta ner resultatet på samhällets aktörer samt 
jämföra resultaten både mellan olika insatser och jämföra med snittvärden i Payoffs 
databas.  

Information som används för beräkningarna omfattar på vilket sätt deltagarna har för-
sörjt sig och i vilken omfattning de har varit i behov av stöd från samhället. NyttoSam 
utgår från individens livssituation (försörjning och resursförbrukning) före insatsen 
och jämför den med individens livssituation efter insatsen. I normalfallet jämförs en 
ett-årsperiod före insatsen med en ett-årsperiod efter insatsen. I detta fall utgår beräk-
ningarna från ett slumpmässigt urval individer vilka deltagit i Premiär och har avslutat 
insatsen. Underlag och information för individerna tas från SUS, vilken beskriver indi-
videns nuläge vid inskrivning och utskrivning i projektet.  
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Urval 

Underlaget för urvalet av de individer som ingår i den samhällsekonomiska utvärde-
ringen är den totala gruppen av individer som har genomgått och avslutat insatsen i 
projekt Premiär. Dessutom ingår fem individerna i den totala populationen, vilka ska 
avsluta insatsen inom en mycket närstående framtid och där deras nästa steg i den 
personliga utvecklingsprocessen är känd.  

Totalt har ett urval om 25 individer valts ut slumpmässigt av den totala populationen 
på 39 individer.  
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Projekt Premiär 
Premiär riktar sig mot unga vuxna, nyanlända med uppehållstillstånd i åldrarna 20-25 
år med låga kunskaper i det svenska språket. I mån av plats kan även individer i åld-
rarna 18-29 år erbjudas plats. Individerna ska vara bosatta i någon av samordningsför-
bundet Insjörikets fem kommuner; Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås. 
Projektet stöttar målgruppen för att de ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden 
och/eller börja studera. Individerna ska själva vara motiverade att delta i Premiär och 
deltagandet är frivilligt. Förutom att arbeta med stöd till deltagarna arbetar Premiär 
också med stöd till arbetsgivarna ute på arbetsplatsen, för att säkerställa att relationen 
mellan deltagaren och arbetsgivaren fungerar och att eventuella problem löses på ett 
konstruktivt sätt.  

Premiär är ett projekt inom Samordningsförbundet Insjöriket. Projektet startade i de-
cember 2016 och genomförs i nära samarbetet med näringslivet. Under första året ge-
nomfördes projektet i tillsammans med fastighetsbolaget Primär. Därefter har pro-
jektet samarbetat med Business Performance AB. Business Performance är i grunden 
ett bolag som arbetar med att stödja sina uppdragsgivare att utveckla arbetssätt och 
verksamhet, för att på så sätt skapa ökad lönsamhet. Bolaget har ett aktivt CSR-arbete 
och strävar efter att bolag och medarbetare ska bidra till att skapa ett bättre samhälle. 
Arbetet bedrivs utifrån att bolaget vill bidra till ökad jämställdhet, jämlikhet och en 
bra miljö.  

Projekt Premiär samverkar även med berörda myndigheter och med civilsamhället. 
Verksamheten bedrivs inom ramen för Lag (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. Projektet har i omgångar sökt och totalt blivit beviljade 3,2 
mkr i projektmedel från MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor. 
Projektet pågår fram till och med november 2019.  

Syfte och mål 
Det övergripande syftet med projekt Premiär är ”att underlätta etablering i arbets- 
och samhällsliv för unga som varken arbetar eller studerar eller löper risk att hamna i 
en sådan situation”.  

Det långsiktiga målet för projektet är att deltagarna ska få stöd att prova möjliga 
vägar in i vuxenlivet och klara av att etablera sig i det svenska samhället. På lång sikt 
ska Premiär bidra till att deltagarna kan försörja sig själva genom arbete, även om stu-
dier kan vara det som blir deltagarens nästa steg i sin personliga utveckling direkt efter 
Premiär.  

Projektmålet för Premiär är att 40 procent av deltagarna ska komma ut i arbete/ut-
bildning och egenförsörjning vid avslut i projektet. Projektet ska bygga en ”trygghets-
plattform” för deltagarna, vilken möjliggör en hållbar lösning för individen, så att hen 
kan ta eget ansvar för att kunna leva ett självständigt liv och försörja sig själv. Det 
finns även en hypotes om att när deltagaren får fäste på arbetsmarknaden och en me-
ningsfull fritid genererar det en ökad kunskap i det svenska språket. Volymmålet är att 
projektet ska klara av att stödja 15 deltagare per år under projekttiden. Premiär har ett 
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jämställdhetsmål där könsfördelning ska vara 40/60 mellan kvinnor och män, vilket 
är i nivå med den faktiska fördelningen i målgruppen.  

För Samordningsförbundet Insjöriket finns ett internt mål, vilket är att få en ökad 
kunskap om målgruppen och på ett tydligare sätt kunna integrera målgruppen i sam-
ordningsförbundets framtida, ordinarie verksamhet.  

Individens utvecklingsprocess i Premiär 
Personer med behov av omfattande och samordnat stöd för att etablera sig i samhället 
kan remitteras till Premiär. Oftast är det handläggare på Arbetsförmedlingen eller so-
cialtjänsten som uppmärksammar behovet och remitterar. Insatserna i Premiär kan 
beskrivas som följande delar, vilka stödjer individens egen utvecklingsprocess; Kart-
läggning, Coaching/gruppcoaching, Arbete/studier, Hälsa/fritid samt Samhällskun-
skap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartläggning 

Kartläggning är den första delen i Premiär, vilken har flera syften. Dels är det ett sätt 
för personalen i projektet att förstå individens behov, förutsättningar och tankar om 
framtiden. Exempelvis får deltagaren berätta om sin livs- och familjesituation, utbild-
ningsbakgrund, nuvarande försörjning, boendesituation, myndighetskontakter, hälsa, 
men också om sina förväntningar och intressen. Dels är kartläggningen en viktig pe-
riod och del av insatsen för att bygga förtroende och tillit till deltagaren, vilket behövs i 
arbetet med individens fortsatta utvecklingsprocess.  

Coaching/gruppcoaching 

I den coachande delen av Premiär arbetar personalen med att ge individen stöd utifrån 
vad som framkommit under kartläggningen. Coachingen hjälper individen att skapa 
sig en bild av sin egen framtid och hur vägen dit skulle kunna se ut. På så sätt ökar in-
dividens känsla av sammanhang och individen styr själv och kan ta ansvar för sin 

Kartläggning Coaching/ 
gruppcoaching Hälsa/fritid Samhällskunskap Arbete/studier
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framtid. Coachingen arbetar mycket med motivation och att stödja i vardagsnära situ-
ationer, exempelvis i kontakten med myndigheter, att ordna upp sin ekonomi eller 
följa med på anställningsintervju. Coachingen utgår från ett helhetsperspektiv, men 
med huvudfokus på att stödja individen mot arbete och studier. Det coachande arbetet 
löper parallellt med övriga insatser under deltagarens tid i Premiär.  

I det coachande arbetet ingår att stödja både deltagare och arbetsgivare ute på arbets-
platsen vid praktik och arbete, för att på så sätt öka sannolikheten att deltagaren på ett 
hållbart och varaktigt sätt kan etablera sig på arbetsmarknaden.  

Gruppcoaching är en del av metoden. Exempelvis har frågeställningar från enskilda 
individer lyft fram och tagits upp som teman i arbetet med hela gruppen. På så sätt har 
hela gruppen kunnat komma med synpunkter, deltagarna har kunnat stötta varandra 
och hela gruppen har ökat sitt lärande. Gruppcoaching har skett på regelbundna och 
schemalagda veckomöten. 

Arbete/studier 

Premiär har kontakter med arbetsgivare, anordnar studiebesök på arbetsplatser och 
ordnar praktikplatser. Tanken är att dessa insatser på sikt ska leda till att deltagare i 
projektet får anställning. Projektet utreder även olika tänkbara studievägar för att del-
tagaren på sikt ska kunna nå ett arbete. Flera av deltagarna kombinerar aktiva insatser 
i projektet med fortsatta SFI-studier.  

Insatserna som är riktade mot arbete är inte bara ett sätt att få fäste på arbetsmark-
naden. Det är också ett sätt att komma in i ett socialt sammanhang, lära sig mer om 
den svenska kulturen och att öva det svenska språket. Som ett resultat av att arbeta 
kan deltagarna även förbättra sin ekonomi och därigenom känna en ökad trygghet och 
leva ett mer självständigt liv.  

Premiär jobbar konkret och handfast med att motivera och förbereda deltagarna inför 
ett arbete samt kontakter med arbetsgivare och arbetsplatser. Exempelvis får delta-
garna träna på arbetsintervjuer och hur man förväntas uppträda. Personalen stödjer 
individen att själv hitta ett långsiktigt mål i livet där de kan skapa en väg framåt mot 
arbete och studier. Exempelvis används studiebesök för att deltagarna ska få en kla-
rare bild av vad olika yrken och arbetsplatser innebär i praktiken.  

En utmaning med insatser som är kopplade till modulen arbete/studier har varit att 
upparbeta kontakter med företagarföreningar ute i kommunerna.  Tanken var att med 
hjälp av företagarföreningarna få kontakt med företag i respektive kommun. Då detta 
har visat sig svårt har Premiär istället försökt anordna egna företagarträffar. Detta har 
dock inte heller fallit ut på det sätt som var tänkt.  

Hälsa/fritid 

I kartläggningsfasen ställs bland annat frågor om hälsa och missbruk. Utifrån vad som 
framkommer i kartläggningen stödjer Premiär individerna att ta ökat ansvar för sin 
egen hälsa, så att de kan tillgodogöra sig insatserna i projektet. Att deltagarna mår bra 
är en förutsättning för att de i nästa steg ska klara av att studera och arbeta. Bland an-
nat ingår att ge deltagarna större kännedom om möjliga fritidsaktiviteter som de kan 
delta i. Deltagarna får även stöd i kontakter med vården.  
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Inledningsvis i projekt Premiär upplevde den dåvarande personalen att deltagarna 
inte ville prata om sin hälsa. Senare i projektet har samtalen om hälsa utvecklats och 
idag upplever personalen att det fungerar bra och att deltagarna delar med sig av in-
formation som är viktig för den fortsatta utvecklingsprocessen. Ett annat område som 
projektet har jobbat med är samverkan med civilsamhället. I grunden kan deltagarna 
få en mer aktiv fritid och en förbättrad social situation genom stöd från frivilligorgani-
sationer. Samtidigt måste man vara medveten om att samverkan med frivilligorgani-
sationer kan vara problematisk. Exempelvis kan det i vissa fall leda till inlåsningseffek-
ter där deltagarna i stor utsträckning möter individer med samma bakgrund. Många 
personer i frivilligorganisationer är också äldre, medan deltagarna i Premiär i första 
hand vill träffa och bygga upp relationer till jämnåriga.  

Samhällskunskap 

Samhällskunskap är en viktig del i Premiär, då deltagarna kommer från andra kul-
turer. Deltagarna behöver lära sig hur det svenska samhället fungerar samt vilka nor-
mer, värderingar, rättigheter och skyldigheter vi har. Samhällskunskap omfattar även 
mer konkreta frågor, exempelvis hur kollektivtrafiken fungerar, försäkringar, arbets-
rätt samt sex och samlevnad. Bland annat har följande ämnen tagits upp och diskute-
rats 

• Hur fungerar bidragssystemen och vad är skillnaden mellan bidrag, lån och 
lön 

• Hur fungerar olika typer av avtal och vad innebär det att skriva på ett avtal 
• Information om olika samhällsfunktioner (räddningstjänst, polis, SOS, 1177 

samt följt en rättegång för att förstå kedjan från larmnummer till polis, rädd-
ningstjänst och domstol) 

Dessutom har Premiär tagit fasta på ”högtidsdagar” och andra uttryck under året i den 
svenska kulturen. Exempelvis har semlor på Fettisdagen, Påsk, Valborg uppmärksam-
mats och diskuterats.   
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Resultat och analys 
Nedan redovisas de resultat som identifierats och den analys som genomförts i utvär-
deringen i förhållande till det uppdrag som projekt Premiär har.  

Styrning och ledning 
Projekt Premiär har styrts av en styrgrupp, där de funnits en bred representation av 
olika myndigheter, företag och organisationer. En styrgrupp är en viktig funktion för 
att kunna fatta strategiska beslut. Exempelvis fick samverkan med den första närings-
livsparten avbrytas, då näringslivsparten fick nytt ägande och nyckelpersonen för-
svann. Det fanns då inget tydligt avtal som reglerade ansvarstagande i projektet mel-
lan Insjöriket och näringslivsparten. Det är utvärderingens bedömning att det inte hel-
ler fanns den grundläggande förståelsen och viljan hos näringslivsparten att stödja 
projektet och målgruppen. Det var då styrgruppens beslut att avbryta kontakten och 
försöka hitta en ny och bättre lösning.  

I nästa steg inleddes ett samarbete med Business Performance AB. I detta samarbete 
har det dels funnits en större medvetenhet hos Samordningsförbundet Insjöriket om 
behovet av att formalisera samarbetet. Samtidigt har det funnits en gedigen vilja hos 
Business Performance att stödja målgruppen och de arbetsgivare som engagerat sig 
med att erbjuda praktikplatser och anställningar. Det är därför utvärderingens bedöm-
ning att den strategiska styrningen av Premiär har utvecklats positivt under projektti-
den och att erfarenheter och lärande har tagits tillvara för att förbättra och utveckla 
strukturen i projektet. Samverkan mellan samordningsförbundet Insjöriket och Busi-
ness Performance fungerar bra.  

Det är utvärderingens bedömning att den operativa ledningens arbete och genomfö-
randet av projektet har utvecklats positivt under projekttiden. Exempelvis har perso-
nal med relevant språk- och kulturkompetens rekryterats. Därigenom har behovet av 
tolkar och administration minskat, direktdialogen mellan personal och deltagare har 
ökat och därigenom har också förtroende och tillit ökat. Strukturen för kartläggnings-
arbetet har också utvecklats för att skapa ökade mervärden i deltagarnas utvecklings-
process.  

Utvärderingen kan tydligt se att både styrgruppen och projektledningen har jobbat ak-
tivt med att följa upp och analysera befintliga resultat i förhållande till beslutade mål. 
På så sätt har relevant analys kunnat göras och strategiska beslut om förändringar 
kunnat fattas.  

Resultat vs mål 
Under projekttiden har Premiär fram till och med oktober 2019 skrivit in 51 deltagare. 
Målet för projektet är att under den totala projekttiden klara av att ta in 15 deltagare 
per år, dvs totalt 45 deltagare på tre år. Premiär har därmed klart överträffat volym-
målet. Det indikerar att de resurser som MUCF och Samordningsförbundet Insjöriket 
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har satsat i projekt Premiär har kommit målgruppen tillhanda i större omfattning än 
vad som var planerat, vilket är mycket positivt.   

Fördelningen mellan kvinnor och män bland de totala antalet deltagare har varit 16 
kvinnor och 35 män. Det betyder att andelen har varit ca 30/70, jämfört med målet på 
40/60. Projekt Premiär har varit medvetna om den relativt sneda könsfördelningen 
och arbetat med kompletterande åtgärder. Exempelvis har de arbetat med information 
till berörda handläggare. Trots detta har det varit svårt för Premiär att nå unga kvin-
nor i nivå med målsättningen. Utvärderarna rekommenderar därför att i en framtida, 
implementerad verksamhet bör Premiär fortsätta att utveckla metoder för att nå unga 
kvinnor.  

Fram till och med oktober 2019 har 42 deltagare avslutats i projektet. Av dessa har 37 
deltagare avslutats till arbete eller studier. Det betyder att 73 procent (37 av 51) av del-
tagarna i projektet har fått ett sådant stöd av Premiär att de lyckats ta avgörande steg 
mot egenförsörjning. Resultatet att 73 procent av deltagarna gått vidare till studier el-
ler arbete överstiger klart målet med att 40 procent av deltagarna skulle klara av att gå 
vidare till studier och/eller arbete under projekttiden. Dessutom är fortfarande nio 
deltagare inskrivna i projektet. Om dessa också klarar av att avslutas mot studier och 
arbete kommer det positiva resultatet att öka ytterligare. Endast fem deltagare har inte 
gått vidare till arbete eller studier. Av dessa fem har någon flyttat till annan kommun 
och några av avslutats på grund av att de avbrutit insatsen. Efter att urvalet för denna 
utvärdering gjordes har ytterligare en tjej anmält sig till studier med inriktning mot 
vård och omsorg.  

Av de 37 deltagaren som har gått vidare efter projekt Premiär har 13 stycken gått vi-
dare till arbete. Av dessa är fördelningen två kvinnor och elva män. Det indikerar att 
betydligt fler män än kvinnor går vidare till arbete, även med hänsyn tagit till att det 
finns fler män än kvinnor i målgruppen. Totalt har sju av de 37 deltagarna avslutats till 
en kombination av arbete och studier. Fördelningen är tre kvinnor och fyra män. Det 
indikerar en relativt jämn fördelning mellan kvinnor och män i den grupp som går vi-
dare till en kombination av arbete och studier. Totalt har 17 deltagare avslutats till stu-
dier. Fördelningen är sex kvinnor och elva män. Det indikerar att fler män går vidare 
till studier, även med hänsyn till fördelningen mellan kvinnor och män i målgruppen.  

Utvärderingen vill generell lyfta fram att vi ser positivt på att så stor andel av delta-
garna har gått vidare till arbete och/eller studier. Vi ser det också som positivt att det 
inom denna grupp är en relativt stor andel som går vidare till fortsatta studier, vilket vi 
vet borgar för en hållbar livs- och försörjningssituation i framtiden. Däremot vill vi 
lyfta fram behovet av att hitta metoder för att i ökad grad stödja unga kvinnor i deras 
utveckling med stöd av den typ av insatser som projekt Premiär erbjuder.  

Kapacitet, volym och kostnad 
Premiär är i grunden designat för att klara av att arbeta med 15 deltagare per år, vilket 
under tre år skulle resultera i 45 deltagare. Hittills har projektet skrivit in 51 deltagare 
och kommer därmed att klart överträffa volymmålet.  

Utvärderingen kan konstatera att det i Premiär, jämfört med liknande projekt/insat-
ser, finns omfattande resurser till förfogande att jobba med deltagarna, vilket skapar 
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goda förutsättningar att ge deltagarna ett bra stöd. Detta visar sig också genom de re-
sultat som projektet har skapat i antalet deltagare som klarat av att gå vidare till arbete 
och studier. Samtidigt kan utvärderingen konstatera att kostnaden per deltagare blir 
hög. Detta är i sig inte konstigt när man jobbar med en målgrupp som behöver omfat-
tande stöd, där insatsen använder sig av individuellt anpassade metoder samt att in-
satsen ger så goda resultat.  

Däremot anser vi att projektägaren och projektet bör analysera och överväga om en 
större volym av deltagare skulle kunna tas emot och få ta del av det stöd som Premiär 
erbjuder. Rent praktiskt innebär det att projektet bör analysera om beviljade resurser 
kan användas till att erbjuda insatser till fler deltagare samtidigt i projektet eller om 
det är möjligt att öka genomströmningen av deltagare i projektet genom att minska ti-
den som deltagarna är inskrivna. Detta är givetvis en balansgång med att fortfarande 
klara av att arbeta med en kvalitetsnivå som säkerställer att resultaten ligger i linje 
med beslutade mål. Premiär har redan arbetat i denna riktning genom att de själva 
uppmärksammat att kapaciteten i projektet är högre än 15 deltagare per år. Under 
sista året har därför Premiär ökat sitt volymmål till 25 deltagare per år. Däremot har 
de inte riktigt nått upp till den ökade volymen, eftersom det varit svårt att få ansvariga 
myndigheter att remittera deltagare. Bedömningen är att det till största delen har be-
rott på omställningsarbetet inom Arbetsförmedlingen och neddragningar inom kom-
munerna.  

Metod 
En del i utvärderingen har varit att titta på om använda metoder på ett effektivt sätt 
stödjer målgruppen utifrån deras behov. I grunden utgår projekt Premiär från de me-
toder och arbetssätt som Samordningsförbundet Insjöriket under flera år utvecklat 
inom verksamheten Balder. I ett första steg kan vi konstatera att metoderna som pro-
jektet har använt sig av har genererat resultat på individnivå som ligger i linje med el-
ler överträffar projektets mål. Arbetet har utgått från en helhetssyn. Grundtanken har 
varit att individen behöver få stöd utifrån sin totala livssituation för att varaktigt 
kunna klara av att etablera sig i samhället. Individen måste känna trygghet, ha någon-
stans att bo, ha en fungerande ekonomi, ha en meningsfull fritid och må bra samtidigt 
som grundläggande kunskap inom språk, det svenska samhället och arbetsmarknaden 
behöver byggas på.  

Helhetssyn utifrån individens situation 

Premiär jobbar utifrån en helhetssyn på individens/deltagarens livssituation. Att 
”bara” lösa de uppgifter och utmaningar som uppkommer i förhållande till exempelvis 
utbildning eller praktik räcker ofta inte för att skapa en hållbar livssituation för indivi-
den. Individerna behöver en livscoach, som kan stödja deltagarna att få en fungerande 
livssituation. Annars finns en uppenbar risk att problem kring boende, ekonomi eller 
oro för familj och vänner i hemlandet skapar problem för deltagarens möjligheter att 
utvecklas. Även en meningsfull fritid är viktigt för att kunna skapa ett bra liv.   

Personalen i Premiär jobbar därför utifrån att stödja deltagarna även med problem 
som vid en första anblick kan ses som privata frågor, vilka individen egentligen skulle 
ta ansvar för själv. Utgångspunkten för Premiär är att jobba i enlighet med 
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utgångspunkterna för Case Management. Genom att jobba utifrån metoder och teorier 
för Case Management får deltagaren ett samordnat stöd, vilket har en helhetssyn på 
individens livssituation och behov för att på sikt kunna försörja sig själv. Individen får 
både stöd och en möjlighet att själv få inflytande över sin egen utveckling. Därigenom 
sätts individens egna behov i fokus och insatser prioriteras utifrån individens önske-
mål, men med professionell coaching av personalen. Allt arbete syftar till att ge stöd 
till individen att uppnå sina egna mål på väg mot självförsörjning.  

För att nå framgång och resultat krävs att ett förtroende och tillit byggs upp, vilket i 
sin tur bygger på ärlighet, värme och trygghet. Personalen arbetar med en stark tilltro 
till deltagarens förmåga att själva ta ansvar för sin situation och sitt liv. Genom att 
jobba enligt grundtankarna i Case Management bidrar personalen till att skapa ett 
sammanhang och en ”livskarta” för individen, så att deltagaren kan se var hen befin-
ner sig, i vilken riktning hen vill utvecklas och vilka steg som i så fall är nödvändiga att 
ta för att uppnå sina mål. När det gäller att skapa en meningsfull fritid har Premiär ar-
betat tillsammans med civilsamhället och många av deltagarna har engagerat sig i 
olika föreningar. Den ideella sektorn, genom Röda korset, ingår även i Premiärs styr-
grupp. Det har bidragit med ny kunskap och nya perspektiv kring målgruppen. Andra 
föreningar som Premiär har arbetat tillsammans med är föreningen Idrott för integrat-
ion, Idrottsföreningen Positivum, Stars for life, Göteborgs Föreningscenter Lighthouse 
och Neutrala ungdomsföreningen.  

Detta arbetssätt stämmer bra överens med aktuell forskning som visar på betydelsen 
av att en handledare har en stark tro på den enskilda individens egna resurser och 
egna förmågor. Forskningen visar med signifikanta resultat att om handledaren visar 
på en stark tro och förväntningar på resultat hos deltagaren så ökar de resultat som 
faktiskt skapas. Det är utvärderingens bedömning att arbetssättet i Premiär fungerar 
bra utifrån målgruppens behov och att arbetet har utförts på ett sådant sätt av perso-
nalen att deltagarna har fått ett bra stöd.  

Helhetssyn utifrån att stödja till arbete och studier 

Supported employment är en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgruppen 
är personer som står långt från arbetsmarknaden och som behöver ett samordnat stöd 
med fokus på individens hela livssituation på sin väg mot arbete och egenförsörjning. 
Grunden i Supported employment är att personer med någon typ av funktionshinder 
har förmåga att arbeta på den reguljära arbetsmarknaden, det gäller bara att hitta rätt 
arbetsplats och rätt arbete. Fokus ligger helt på att den enskilde individens förmågor 
ska tas tillvara och inte att omforma individen utifrån ett visst arbete. Genom att ar-
beta enligt principerna för Supported employment stärks individens självkänsla och på 
sikt även individens ställning i samhället. Individens egna önskemål är centralt i arbe-
tet. Personalen i Premiär har även ”hållit i” deltagarna efter att dom har skrivits ut ur 
projektet och har därigenom skapat trygghet för individerna. Dessutom har persona-
len stöttat arbetsgivarna för att dom också ska känna sig trygga med att erbjuda prak-
tikplatser och anställningar. Det är utvärderingens bedömning att Premiär har arbetat 
enligt de ambitioner som finns inom Supported employment och att det har fungerat 
bra.  



 

 22 

Resurser i förhållande till uppdraget 

Projektet har haft goda personalresurser i förhållande till antalet deltagare i projektet. 
Det betyder att projektpersonalen, förutom att de har haft lämplig och bred kompe-
tens, har haft tid och möjlighet att jobba med ett nära, kontinuerligt och omfattande 
stöd till deltagarna. Exempelvis har deltagarna haft möjlighet att ha löpande kontakt 
med projektmedarbetare minst en gång i veckan. En framgångsfaktor har också varit 
att det inom projektet funnits kompetens från både Arbetsförmedling, Försäkrings-
kassa, kommuner och privata näringslivet. Detta skiljer sig tydligt mot de möjligheter 
och resurser som finns att stödja målgruppen inom parternas ordinarie verksamheter. 
Det leder självklart till att insatsen blir kostsam per deltagare. Men från utvärderarnas 
perspektiv är det inte kostnaden per deltagare som är intressant. Istället är det intres-
sant att se i vilken omfattning de satsade resurserna faktiskt skapar utveckling hos del-
tagaren och i vilken omfattning det i sin tur skapar en hållbar situation för deltagaren 
samt nytta och intäkter i samhället, i relation till omfattningen av kostnaderna. Detta 
resonemang utvecklas vidare under kapitlet Samhällsekonomiska resultat. Men vi kan 
redan här konstatera att en framgångsfaktor i Premiär har varit projektets möjlighet 
att ge deltagarna ett omfattande stöd, att ha en hög tillgänglighet samt att stödet har 
haft en holistisk syn på deltagarens hela livssituation.  

Praktik är en väg till arbete och ökad kunskap 

I den värdeskapande process som Premiär har byggt upp för deltagarna är studiebe-
sök, jobbskuggning och praktik viktiga delar. Det ger deltagaren en möjlighet att pröva 
på den svenska arbetsmarknaden. Erfarenheterna leder dels till en allmänt större för-
ståelse för hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, inklusive de krav och förvänt-
ningar som finns på en medarbetare. Dels leder det till en specifik kunskap om det 
jobb och den arbetsplats där praktiken genomförs.  

Praktik har visats sig vara en mycket effektiv väg till anställning. En stor del av de del-
tagare som gått ut på praktik har i nästa steg fått en anställning. I Premiär har praktik 
generellt inte setts som en egen insats, utan istället setts som ett förstadium till arbete. 
All praktik har genomförts med målet att det skulle leda till en anställning.  

En anställning ska förhoppningsvis vara en hållbar lösning för deltagaren. Men även 
om just den första anställningen inte leder till att deltagaren varaktigt får ett arbete, så 
har hen fått en första referens och börjat få fäste på arbetsmarknaden. Detta kommer 
deltagaren kunna bära med sig, oavsett om just den första anställningen leder till fast 
anställning över en längre tid eller inte.  

Utvärderarna vill även framhålla att deltagarna i projekt Premiär är unga och söker sin 
egen framtid. Det innebär att det inte alltid är den optimala, långsiktiga lösningen som 
träffar rätt på den första arbetsplatsen. Ett bra resultat kan även vara att deltagaren får 
möjlighet att pröva olika yrken och arbetsplatser och att deltagarnas självkänsla byggs 
upp så att de vågar prova nytt. Ytterligare en dimension av deltagarnas utveckling är 
de genom praktiken vidgar sin förståelse för vikten av samarbete och tillit vilket ökat 
individens känsla av sammanhang och mening. Deltagarna har helt enkelt stärkt sina 
sociala nätverk och sitt sociala kapital. 

Att prova på arbetslivet har lett till att deltagare har kommit till insikt om behovet om 
att vidareutbilda sig, vilket både erfarenhet och forskning visar, är en mycket bra väg 
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att gå för att på sikt skapa sig en varaktig anställning och kunna försörja sig själva och 
sin familj. Denna bild förstärks i de intervjuer som gjorts med deltagare. Utvärde-
ringen bedömer därför att Premiärs arbete med studiebesök, praktikplatser och även 
identifiering av studievägar mot ett önskat arbete har varit framgångsrikt.  

Språkutveckling 
En hypotes i projektet har varit att om deltagaren i Premiär får möjlighet att komma i 
praktik/arbete, så skulle deltagarens kunskap i svenska språket utvecklas. Som vi har 
beskrivit tidigare i denna rapport har det inte ingått i utvärderingen att göra egna mät-
ningar av deltagarnas språkutveckling. Istället har vi ställt frågor till deltagare och pro-
jektpersonal om språkutveckling samt tagit del av projektets egen dokumentation av-
seende deltagarnas språkutveckling och de metoder/orsaker som bidragit till utveckl-
ingen.  

Det är utvärderingens bedömning att deltagarna i projekt Premiär har utvecklat sin 
förmåga att kommunicera på det svenska språket under projekttiden. Samtidigt är det 
viktigt att lyfta fram att förmågan att kommunicera på svenska inte enbart består av 
deltagarnas ökade språkkunskaper. Vi bedömer att en avgörande del också består av 
att deltagarna, under sin tid i Premiär, har övat upp sin sociala förmåga, förståelse för 
det svenska samhället och sitt självförtroende, så att de vågar kommunicera.  

Inledningsvis i projekt Premiär användes tolkar för att kommunicera med deltagarna. 
Det skapade en omfattande administration och det behövdes omfattande resurser för 
att bedriva verksamheten. Det upplevdes även att kommunikation via tolk skapade en 
barriär mellan personalen och deltagarna. Projektet har därefter ändrat upplägg. Dels 
har Premiär säkerställt en stor språkkunskap hos projektpersonalen, vilken har under-
lättat kommunikationen och i princip eliminerat behovet av tolk. Personalen har i 
dagsläget kompetens inom arabiska, dari, engelska, persiska och somaliska. Dels har 
personalen varit tydlig med att i projektet pratar alla svenska. Det är enbart i undan-
tagsfall som deltagarnas modersmål används för att förklara och kommunicera.  

Resultatet har blivit att deltagarna ”tvingas” att prata och kommunicera på svenska. 
När utvärderarna ställer frågor kring detta till deltagarna lyfter de själva fram att detta 
har varit en framgångsfaktor i projektet. Dels måste deltagarna prata och öva på språ-
ket. Dels kan de göra det i en trygg och uppmuntrande miljö. Många vågar därför prata 
svenska i en ökad omfattning, förutom att de rent tekniskt lär sig mer svenska genom 
att lyssna, prata, läsa och skriva på svenska inom ramen för projektet. Därigenom har 
deltagarna förberetts för att klara av att fungera på praktik- och arbetsplatser. I nästa 
steg har deltagarnas språkutveckling förbättrats ytterligare när de kommit ut på ar-
betsplatser. Där har de hamnat i situationer där de återigen ”tvingats” att anstränga 
sig och utveckla sitt språk för att vardagliga situationer ska fungera. Exempelvis behö-
ver deltagarna kunna kommunicera med sina arbetskamrater och de behöver kunna 
kommunicera för att förstå arbetsinstruktioner.  

I den dokumentation från projektet, som vi har studerat, framgår tydligt att både del-
tagare, projektpersonal, personal på arbetsplatser samt myndighetspersonal har en 
liknande uppfattning kring deltagarnas språkutveckling. Men det finns skillnader i 
deltagarnas språkutveckling. Framgångsfaktorer/orsaker till språkutveckling som har 
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identifierats bland deltagarnas är om deltagaren har befunnit sig på en arbetsplats där 
det samtalas mycket och om deltagaren befunnit sig på en arbetsplats med en engage-
rad och motiverande handledare. Däremot har språkutvecklingen hämmats om delta-
garen varit på arbetsplatser där det funnits landsmän, för då har mycket av kommuni-
kationen istället skett på deltagarens modersmål. En annan framgångsfaktor som 
framkommer är att deltagaren har möjlighet att kombinera praktik/arbete med studier 
inom exempelvis SFI. Samtliga deltagare i Premiär har haft möjlighet att studera SFI 
parallellt med deltagandet i projektet. Detta ställer dock krav på att studier och andra 
insatser planeras på ett bra sätt i förhållande till varandra, vilket inte alltid är helt lätt 
att åstadkomma.  

Deltagarnas synpunkter 
Det övergripande syftet med Premiär är att stötta deltagarna till anställning och stu-
dier, så att de på sikt kan leva självständiga liv. De generella resultaten som Premiär 
har skapat ligger väl i linje med beslutade mål eller över dessa. Men förutom att många 
har gått vidare till studier och arbete vill vi här belysa de synpunkter som framkommit 
när vi genomfört fokusgrupp med deltagare i projektet.  

Generellt är deltagarna mycket nöjda med projekt Premiär. De berättar med mycket 
glädje och engagemang om hur Premiär har hjälpt dem att förstå det svenska sam-
hället, öva upp det svenska språket och komma i kontakt med arbetsmarknaden. Del-
tagarna berättar hur personalen hos Premiär verkligen har lyssnat och visat intresse 
för deras berättelser. Med hjälp av personalen har deltagarna fått hjälp att beskriva 
sina styrkor och sina intressen. I nästa steg har dessa kunskaper använts för att hitta 
förslag på vägar framåt i deltagarnas liv, exempelvis vilka typer av jobb som skulle 
vara intressant och vilja typer av utbildningar deltagarna måste gå för att kunna söka 
dessa jobb. Premiär har helt enkelt lyckat beskriva ett sammanhang för deltagarna där 
de får en bild av hur olika typer av utbildningar lägger en grund för att kunna söka och 
få olika typer av jobb. Dessa diskussioner har även kompletterats med studiebesök och 
praktik. På så sätt har deltagarna fått en förståelse för vad olika yrken faktiskt innebär 
och vilka krav som ställs för att kunna erhålla en anställning. När det gäller samhälls-
information berättar deltagare att de kanske har fått information tidigare från olika 
myndigheter, men utan att förstå innebörden. Med hjälp av Premiär har de (äntligen) 
förstått sammanhanget.  

Premiär har gjort skillnad 

Deltagarna är unga kvinnor och män som är nyanlända till Sverige. De allra flesta be-
finner sig i en tidig fas av sin kommunplacering. Alla är svaga i den svenska språket 
och saknar en plan för sitt framtida liv. För del flesta är det nog svårt att förstå den si-
tuation som dessa individer befinner sig i. Men när utvärderarna ställer frågor till del-
tagarna om vad Premiär har betytt för dem och deras liv får vi mycket positiva svar. 
Deltagarna berättar hur de var vilsna och hade svårt att hitta en väg framåt och att de 
inte hade något tydligt mål i livet. Med hjälp av Premiär har de fått hjälp att skapa en 
karta över sitt eget liv. Premiär har skapat mening och sammanhang i deltagarnas liv, 
samtidigt som de har tvingats ta eget ansvar. Dessutom har Premiär bidragit till delta-
garnas språkutveckling och att de har fått nya vänner.  
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När deltagarna får möjlighet att berätta om sig själva är det tydligt att de har ett stort, 
eget driv och en positiv inställning till att ta ansvar för sin egen utveckling. Hur stor 
del av den positiva inställningen och drivet som Premiär har bidragit med är naturligt-
vis omöjligt att bedöma. Men deltagarna beskriver hur Premiär har hjälpt till att skapa 
en bild av vilka typer av arbeten som finns och vägen till dessa. Premiär har dessutom 
hjälpt till att skapa struktur och trygghet i deras liv genom att stötta med kunskap 
inom ekonomi, boende, arbetsmarknad, utbildning och hälsa samt förmedlat kontak-
ter med föreningar för att skapa en meningsfull fritid och nya vänner. Premiär har bli-
vit en extra språngbräda i deltagarnas liv i Sverige.  

Om vi bedömer Premiär ur ett kontrafaktiskt perspektiv är det utvärderarnas bedöm-
ning att flera av deltagarna säkert hade klarat av att etablera sig själva i det svenska 
samhället. Men det skulle troligtvis ha tagit längre tid, deltagarna hade mått sämre och 
vissa vägar framåt i livet skulle de med all säkerhet inte ha upptäckt alls. Genom det 
sannolikt förlängda utanförskapet hade även kostnaden för samhället ökat betydligt 
genom att deltagarna inte försörjt sig själva och i vissa fall även ökat sin resursförbruk-
ning av offentliga tjänster. 

Det är också utvärderarnas bedömning att Premiärpersonalens kompetens/förmåga 
att sätta deltagarens totala utveckling i centrum har varit en framgångsfaktor. Perso-
nalen har stöttat deltagarna med de delar som varit nödvändiga för att deltagaren ska 
kunna ta till sig relevant kunskap och på så sätt komma vidare i sin utveckling.  

Premiär och språkutveckling 

Deltagarna berättar om sin egen språkutveckling. De berättar hur de har lärt sig de te-
oretiska grunderna för svenska språket i SFI, men att dom har lärt sig prata och kom-
municera med hjälp av Premiär. I projektet pratar man riktig svenska och det ställs 
krav på att man som deltagare ska prata svenska när gruppen kommunicerar. Kraven 
på att prata svenska utan tolk i projektet ser deltagarna positivt på. Genom att ställa 
krav har deltagarna ”tvingats” att lära sig svenska språket, vilket de är tacksamma för 
även om det har varit jobbigt. Deltagarna ser helt enkelt att kraven som personalen i 
Premiär ställer ger resultat. Samtidigt beskriver deltagarna att dom behöver både den 
teoretiska språkutbildningen inom SFI och den praktiska träningen i projekt Premiär 
och praktikplatser för att språkutvecklingen verkligen ska ske.  

Premiär och hälsa 

En deltagare berättar att ”man mår bra och blir glad av Premiär”. När deltagarna om-
beds beskriva varför berättar de att personalen verkligen bryr sig om deltagarna och 
att dom på sikt ska kunna klara sig själva. Deltagarna känner sig sedda och uppskat-
tade, vilket i nästa steg gör att de har hög närvaro på de aktiviteter och insatser som 
Premiär planerar och genomför. Detta trots att flera berättar att de har långa resor för 
att ta sig till aktiviteterna. Deltagarna berättar hur de känner att personalen kämpar 
för deras skull och att de i vissa fall även stannar kvar utanför arbetstid för att hjälpa 
till.  

Deltagarna beskriver att deras upplevelse av personalen inom Premiär skiljer sig avse-
värt från andra stödinsatser som de har erfarenheter av. Exempelvis har de inte upp-
levt att personal inom Arbetsförmedlingen varit lika tillgängliga och varit lika 
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intresserade av deltagarnas utveckling och framgång som personalen på Premiär har 
varit. Det är utvärderarnas bedömning att detta inte är speciellt konstigt, då Arbetsför-
medlingens personal har betydligt mindre tid att arbeta med varje, enskild individen. 
Men samtidigt beskriver det på ett mycket tydligt sätt den inställning och de arbetsme-
toder som kännetecknar personalen i Premiär, vilket har bidragit till deltagarnas ut-
veckling.   

Förutom det stärkande arbetet som personalen har bedrivit tillsammans med delta-
garna har Premiär samarbetet med Flyktingmedicinska mottagningen och Kris- och 
traumamottagningen så att deltagare med svårare problematik har fått snabbt och re-
levant medicinskt stöd.  

Premiär och en långsiktig plan.  

Flera deltagare berättar hur de har fått stöd från Premiär att hitta praktikplatser, vilka 
i flera fall lett till arbete. Men deltagarna berättar också att dom verkligen känner att 
dom är på rätt väg. I flera fall innebär det att deltagarna berättar om att dom planerar 
att läsa visare för att ytterligare stärka sina möjligheter till arbete i framtiden. Premiär 
har hjälpt deltagarna att göra en plan och skapa en prioritering för att de ska nå sina 
långsiktiga mål.  

Bemötande 

Strukturen i projektet har utvecklats under projekttiden. Men det har ända från början 
funnits ett tydligt fokus på individens livssituation och individens egna önskemål, be-
hov och intressen. Men det räcker inte med en tydlig struktur på papper och på flödes-
scheman. Det är av mycket stor vikt hur personalen möter den enskilda individen. Det 
är utvärderingen bedömning att projektets personal har arbetat aktivt med sitt bemö-
tande gentemot deltagarna. Deltagarna beskriver att dom känner sig sedda och upp-
skattade av personalen och att det finns ett stort förtroende till personalen och deras 
positiva inställning till deltagarnas egen förmåga att ta ansvar för sin livssituation. 

Utveckling under projektets genomförande 
Ursprunget till projekt Premiär är den verksamhet som Samordningsförbundet Insjö-
riket sedan många år driver under namnet Balder. Men i Premiär har metodiken både 
utvecklats i förhållande till Balder och i förhållande till hur projektet drevs under det 
inledande året.  

Premiär utgår från den grundläggande metodiken i Balder avseende gruppcoaching, 
motiverande samtal samt förebyggande insatser inom hälsa och fritid. Men Premiär 
jobbar med en aktiv näringslivspart och de jobbar mer aktivt med studiebesök, paral-
lellt med att deltagarna går utbildning inom exempelvis SFI.  

Tidvis har remittering till Premiär varit ett problem. Exempelvis har det varit svårt att 
få alla berörda kommuner att remittera deltagare. Kommunerna behöver bli mer ak-
tiva tidigt i processen, direkt när en individ blir kommunplacerad. Orsaken att de in-
ledningsvis upplevs som passiva är troligen att staten då är ekonomiskt ansvariga för 
individen. Men kommunerna borde bli mer förutseende och remittera i förebyggande 
syfte. Projektet har arbetat aktivt med kontakterna med kommunerna och samverkan 
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har utvecklats under projektets gång, vilket har genererat ett större inflöde av delta-
gare. Även den situation som Arbetsförmedlingen befinner sig i har skapat utmaningar 
för Premiär. Arbetsförmedlingen orkar och hinner helt enkelt inte med att driva en 
fungerande remitteringsprocess på det sätt som de borde. 

Matchning mot arbete är enligt erfarenhet och forskning en nyckelfunktion för att in-
dividen ska hitta en hållbar lösning på arbetsmarknaden. Matchningsfunktionen i Pre-
miär har utvecklats under projekttiden och kopplats mer till kunskap om individens 
egna resurser och intressen, vilket framkommer i kartläggningen. Samarbetet med en 
näringslivspart har också varit av stor vikt i matchningsarbetet.  

De är utvärderingens bedömning att det arbetssätt som projektet har utvecklat skapar 
goda förutsättningar för hållbara lösningar på individnivå, men att det samtidigt stäl-
ler högre krav på projektets personal avseende att vara lyhörd och att hitta arbeten 
som passar individerna.  

Offentlig verksamhet och näringsliv i samverkan 
Kopplingen till näringslivet är en framgångsfaktor i insatser och projekt där deltagare 
från utsatta grupper ska stödjas från utanförskap till etablering på arbetsmarknaden. 
Det finns många projekt där målet är att målgruppen ska göra stegförflyttningar och i 
ökad omfattning kunna försörja sig själva genom arbete. För att detta ska ske krävs ett 
nära samarbete med arbetsgivare, vilket inte är fallet i alla liknande projekt. I många 
projekt är fokus i allt för stor del riktat mot att skapa en ”effektiv myndighetssamver-
kan”.  

I projekt Premiär finns ett nära samarbete med Business Performance AB, vilka är län-
ken till näringslivet. Deras inställning och engagemang kring CSR-relaterade fråge-
ställningar har gjort att projektet fått en direkt kontakt med arbetsgivare. I projekt 
Premiär har det skapat förutsättningar för de goda resultaten på deltagarnivå, där över 
70 procent av deltagarna har brutit sitt utanförskap och gått vidare till arbete och/eller 
studier. Det har kunnat ske genom att Business Performance befintliga nätverk har 
kunnat nyttjas och att deras förmåga att kunna prata med företagare på företagares 
språk. Genom det nära och väl fungerande samarbetet mellan projektets parter har 
även det offentliga stödet i form av lönesubventioner via Arbetsförmedlingen kunnat 
skötas på ett sätt som upplevs som väl fungerande hos arbetsgivarna. Hela kedjan från 
arbetsgivare till offentligt finansierad subvention har kunnat fungera på ett effektivt 
sätt för att på bästa möjliga sätt hänga ihop med och stödja individens utvecklingspro-
cess.   

Resultat för samordningsförbundet 
Ett mål med projektet har för samordningsförbundets räkning varit att nå ut till nya 
målgrupper och att bygga upp relationer och nätverk med nya samverkansparter. Ny-
anlända har tidigare varit en målgrupp som inte tagit del av förbundets insatser. Men 
genom projekt Premiär, vilket möjliggjorts via finansieringen från MUCF, har nyan-
lända fått relevanta insatser med hjälp av förbundet. Genom Premiär har kontakter 
med nya samverkansparter upparbetats och förbundet upplever att de har blivit en 
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efterfrågad samverkanspart för målgruppen nyanlända. Exempelvis har samordnings-
förbundet, med hjälp av Premiär, kommit i kontakt med integrationshandläggare, per-
sonal inom Kultur och fritidsförvaltningar, Flyktingmedicinskas mottagningen och 
Kris- och traumamottagningen. Däremot har det varit oväntat svårt för Premiär att 
komma i kontakt med lokala företagarföreningar i berörda kommuner.  
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Samhällsekonomisk utvärdering 
I detta uppdrag ingår det att göra en samhällsekonomisk utvärdering av vilka resultat 
som projekt Premiär har skapat. Utvärderingen görs med hjälp av SUS-statistik från 
ett slumpvis urval av 25 deltagare i projektet. Det samhällsekonomiska resultatet visar 
på det ekonomiska värde som skapas genom att Premiär stöttar individers utveckling 
och stegförflyttningar mot egenförsörjning genom arbete. Utvärderingen visar både på 
vilket totalt resultat som har skapats för samhället, men också vilket värde som skap-
ats för följande aktörer; kommun/stad, region/landsting, försäkringskassan, arbets-
förmedlingen, övriga statliga verksamheter och för individen.  

Den samhällsekonomiska intäkten jämförs med kostnaden för projekt Premiär och på 
så sätt kan vi beräkna både lönsamhet och återbetalningstiden för de satsade resur-
serna. Den samhällsekonomiska utvärderingen kan tillsammans med den övriga ana-
lysen i utvärderingen ge ett bredare och bättre underlag för att bedöma resultat och 
möjliga, långsiktiga effekter av det arbete som Samordningsförbundet Insjöriket finan-
sierar. Det är samtidigt viktigt att uppmärksamma att samhällsnytta består av flera 
olika delar. De rent samhällsekonomiska effekterna består dels av det produktions-
värde som skapas om individer kommer i arbete. Dels består det av finansiella effek-
ter, vilka består av transaktioner när betalningsförmåga omfördelas i samhället. Men 
den totala samhällsnyttan innefattar även livskvalitet. Livskvalitet är en viktig dimens-
ion av samhällsnyttan, men hanteras som en icke-monetär effekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell för samhällsekonomiska utvärderingar 
Den samhällsekonomiska utvärderingen och analysen har gjorts med hjälp av Payoffs 
modell NyttoSam, vilken redovisar de samhällsekonomiska resultaten och effekterna 
för samhället som helhet samt för kommun, landsting, Försäkringskassa, Arbetsför-
medlingen, staten, försäkringsgivarna och deltagarna. Tanken med att visa de sam-
hällsekonomiska effekterna är att: 

Samhälls-
ny+a	

Produk3ons-
värde	

Finansiella	
effekter	

Livskvalitet	
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• Visa på de osynliga kostnaderna av utanförskap, i huvudsak kostnader för in-
dividernas icke-arbete. 

• Beräkna och beskriva de intäkter som skapas genom förebyggande och rehabi-
literande arbetslivsinriktade insatser. 

• Beskriva hur den ekonomiska nyttan fördelar sig mellan parterna och vad som 
uppnås för samhället. 

Sammantaget ger utvärderingen en helhetsbild som kan ligga till grund för hur fort-
satta satsningar och investeringar i välfärden kan göras på ett långsiktigt och hållbart 
sätt och vilka mål som kan vara realistiska för dessa.  

NyttoSam är en modell, som utvecklats av Payoff för att genomföra samhällsekono-
miska utvärderingar. NyttoSam har använts i ett mycket stort antal samhällsekono-
miska utvärderingar, vilka har skett på uppdrag av kommuner, samordningsförbund, 
landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling med flera.  

NyttoSam utgår från grundläggande nationalekonomisk teori, regelverket för social-
försäkringssystemet, skattesystemet, arbetsmarknadspolitiska insatser och standard-
kostnader för de flesta av de insatser som samhället sätter in för att stödja utsatta 
grupper. Med hjälp av modellen jämförs deltagarnas samhällsekonomiska livssituat-
ion Före de fick möjlighet att delta i projekt Premiär med deltagarnas samhällsekono-
miska livssituation Efter avslut i insatsen. På så sätt kommer beräkningarna visa på 
den förändring som Premiär har skapat hos deltagarna.  

Syftet med den samhällsekonomiska utvärderingen 
Syftet med utvärderingen är i ett första steg att visa på kostnaderna för deltagarnas ut-
anförskap och marginalisering. I ett andra steg beräknas nyttan av insatsen och effek-
terna synliggörs för hela samhället, de olika aktörerna och deltagarnas ekonomi. Ge-
nom att kostnaderna för insatsen jämförts med vilka intäkter insatsen leder till på kor-
tare och sannolikt på lite längre sikt kan åtgärdens lönsamhet bedömas ur ett socialt 
investeringsperspektiv istället för att enbart fokusera på kostnaderna under ett bud-
getår.  

Den samhällsekonomiska utvärderingen ger en helhetsbild av projektets effektivitet 
och lönsamhet. Genom analysen redovisas hur fördelningen av kostnader och ”nytta” 
kan variera mellan olika samhällsaktörer (myndigheter). Ytterligare användningsom-
råden av den samhällsekonomiska utvärderingen är att underlätta spridning, lärande 
och ta fram underlag för beslut om satsningar som innebär höga initiala kostnader, 
men som sannolikt är lönsamma på sikt.  
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Samhällsekonomisk analys 
Nedan beskriver vi ett antal viktiga delar i den samhällsekonomiska analysen, det så 
kallade samhällsekonomiska kretsloppet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella och reala resurser 

Vid samhällsekonomiska beräkningar är det viktigt att skilja på finansiella (betal-
ningar, skatter och ersättningar) och reala resurser (varor och tjänster). Finansiella re-
surser motsvarar transaktioner där köpkraft omfördelas i samhället mellan olika aktö-
rer, t.ex. genom bidrag, skatter och lön. Finansiella resurser är av stor betydelse för en-
skilda aktörer, men på samhällsnivå utgör dessa ett nollsummespel.  

Reala resurser motsvaras av varor och tjänster som skapas och förbrukas. Dessa på-
verkar både de enskilda aktörerna i samhället och den totala samhällsekonomin.  

Samhället och dess aktörer 

Vårt totala samhälle består av en mängd aktörer. I denna utvärdering redovisar vi re-
sultaten för följande aktörer; Samhället totalt, kommun/stad, region/landsting, för-
säkringskassan, arbetsförmedlingen samt individer/deltagare i projektet. 

Samhällsekonomisk potential 

Samhällsekonomisk potential visar vilken samhällsekonomisk utanförskostnad delta-
garna utgjorde innan insatsens start, dvs. potentialen.  

Intäkter på kort och medellång sikt 

Samhällsekonomisk intäkt visar på hur stora intäkter/kostnadsreduceringar som har 
skapats Efter jämfört med Före insatsen genom att deltagarna mår bättre och i större 
omfattning kan försörja sig själva. 

Företagen	

Varor	och		
tjänster	

Hushållen	

Betalning	och		
ersättningar	 Offentliga		

sektorn	



 

 32 

Insatskostnad 

Insatskostnaden visar den totala resursförbrukningen kopplad till insatsens genomfö-
rande. 

Lönsamhet på kort (ett år) och medellång sikt (fem år) inklusive 
återbetalningstid. 

Lönsamheten visar på värdet av den samhällsekonomiska intäkten jämfört med insats-
kostnaden. Återbetalningstiden visar hur lång tid det tar för samhället och respektive 
aktör innan de satsade resurserna har betalat tillbaka sig. 
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Samhällsekonomiskt resultat 
Samordningsförbundet Insjöriket har genom projekt Premiär kunnat stödja individer i 
utanförskap till arbete, studier och ett mer självständigt liv. Därigenom har den insats 
som förbundet finansierat skapat samhällsekonomisk nytta. I många fall har Premiär 
även byggt en plattform och utrustat deltagarna med resurser och verktyg, så att de 
själva kan skapa en fortsatt utveckling efter att de har lämnat Premiär. Om så blir fal-
let skapas ytterligare samhällsekonomiska intäkter, utöver vad som redovisas nedan. 
För att exemplifiera detta har vi även gjort några prognoser på troliga, framtida effek-
ter vilka redovisas under rubriken ”Två framtidsscenarier som ger ökad nytta”. Totalt 
omfattar utvärderingen 25 slumpvis utvalda personer som genomgått projekt Premiär. 
Den totala populationen är 39 individer, vilka har genomgått projekt Premiär.  

Av de 25 personer som ingår i urvalet har 12 personer gått vidare till arbete (2 st till 
osubventionerat och 10 st till subventionerat arbete) och 15 personer till studier, varav 
4 st studerar på deltid parallellt med sitt arbete. Ytterligare personer har genomgått 
olika grad av stegförflyttningar.   

Nedan redovisar vi de samhällsekonomiska resultat som Premiär har skapat med de 
beviljade resurserna i projektet. Vi förklarar också orsakerna till varför resultaten har 
uppstått, vilka nedan finns beskrivna i förklarande text, tabeller och diagram. 

Samhällsekonomisk potential 
I tabell 1 nedan framgår insatsens samhällsekonomiska potential för de 25 personer 
som ingår i utvärderingen. Med det avses vilket samhällsekonomiskt värde som på 
kort sikt - 12 månader - maximalt kan uppnås när insatsen startade, kopplat till den 
population som ingår i utvärderingen.  

Potentialen kan även uttryckas som deltagarnas sammanlagda årliga samhällsekono-
miska kostnad före de påbörjade sitt deltagande i insatsen i Premiär. 

Ett fullständigt lyckat resultat innebär att 100 procent av potentialen utnyttjas. 

Potential 

Med ”tillgänglig potential i före-läget” avses den potential som fanns att tillgå då delta-
garna kom in i insatsen.  

Den totala potentialen på ett-års-basis för de 25 deltagare som ingår i utvärderingen 
utgjorde 15 mkr per år vid insatsens start, motsvarande 606 000 kr per deltagare. Po-
tentialen består till sin absoluta merpart av kostnader för utebliven produktion, ef-
tersom inte någon av deltagarna hade ett lönearbete i före-läget. 

Då deltagarna kommer i arbete och studier minskar deras utanförskap och samtidigt 
frigörs en del av den ursprungliga, tillgängliga potentialen. Det innebär att samhällets 
kostnader minskat för de personer som kommer i arbete. För de deltagare som kom-
mer in i studier blir, i många fall, den direkta effekten den motsatta. På kort sikt inne-
bär utbildningen en ökad kostnad för samhället medan den på längre sikt i de allra 
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flesta fall leder till ökade intäkter. Utifrån detta perspektiv ska satsningen på utbild-
ning ses som en investering och inte som en kostnad. 

Om deltagarna i snitt skulle ha haft tio år kvar till pension när de avslutade insatsen 
skulle det motsvara att en outnyttjad potential på samhällsnivå motsvarande drygt 140 
mkr fortfarande finns kvar, trots den utveckling som individerna har genomgått. Även 
om detta belopp bygger på antaganden, visar det på vilka stora potentialer som det lig-
ger i att fortsätta arbeta för att reducera utanförskap för denna grupp individer. 

Tabell 1. Sammanställningen visar insatsens samhällsekonomiska potential i Före- och 
Efterläge 

 

 

Intäkter 
Genom att projekt Premiär har stöttat sina deltagare i processen att bryta sitt utanför-
skap och i större utsträckning kunna leva självständiga liv där de försörjer sig själva, så 
skapas intäkter för samhället, aktörerna och individerna.  

I tabell 2 nedan redovisas en sammanställning över de intäkter insatsen har genererat 
på kort sikt (ett år) och på medellång sikt (fem år).  

Tabell 2. Intäkter på kort och medellång sikt för samhället som helhet samt för den offent-
liga sektorn. 

 
Totalt, kort 

sikt 

Per 
deltagare, 
kort sikt Totalt, medellång sikt 

Samhället  859 000 kr 34 000 kr 4 294 000 kr 

Kommun 516 000 kr 21 000 kr 2 578 000 kr 

Region 245 000 kr 10 000 kr 1 226 000 kr 

Staten -860 000 kr -34 000 kr -4 300 000 kr 

Intäkterna för samhället skapas huvudsakligen av det produktionsvärde som indivi-
derna bidrar med när de kommer i arbete. 

Intäkterna för kommunen skapas genom att de minskade kostnaderna för försörj-
ningsstöd och ökade skatteintäkter. Samtidigt får kommunen högre kostnader i efter-
läget för omsorg och, framför allt, studier. 

Regionens ökade intäkter är kopplade till ökade skatteintäkter. Skulle Premiärs insat-
ser dessutom minska deltagarnas vårdbehov kommer intäkterna för regionen att öka 
ytterligare.  

 Kort sikt 

Tillgänglig potential i Före-läge 15 138 000 kr 

Utnyttjad potential 859 000 kr 

Kvarvarande potential i Efter-läge 14 279 000 kr 
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Att staten får ett negativt resultat, dvs ökade kostnader, beror primärt på att flera av 
deltagarna går till subventionerade anställningar. Det betyder i sin tur att Arbetsför-
medlingen får ökade kostnader. Staten får samtidigt ökade intäkter för sociala avgifter 
och indirekta skatter, när individerna kommer i arbete (se tabell 3). Likaså minskar 
kostnaderna för etableringsersättningarna. Dessa positiva ekonomiska effekter ”döljs” 
dock inledningsvis av de ökade kostnaderna för subventioner och handläggning. På 
sikt finns goda förutsättningar att subventionsgraden ska minska och i så fall ökar 
både statens intäkter och det totala produktionsvärdet för samhället.  

Om vi tittar på Försäkringskassan ser vi att de får ökade intäkter genom minskade ut-
betalningar inom framför allt etableringsersättningen, då det är Försäkringskassan 
som hanterar dessa utbetalningar. Hushållen/individerna/deltagarna ökar däremot 
sina intäkter genom att de får löner som är högre än de bidrag och ersättningar som de 
erhöll i före-läget. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 1. Intäkt på kort sikt för samhället och för offentliga sektorn. 

 

Tabell 3. Intäkter på kort och medellång sikt för statens olika sektorer samt indivi-
derna/hushållen. 

 
Totalt, kort sikt 

Per deltagare, 
kort sikt 

Totalt, medellång 
sikt 

Arbetsförmedlingen -2 377 000 kr -95 000 kr -11 885 000 kr 

Försäkringskassan 1 224 000 kr 49 000 kr 6 118 000 kr 

Övrig stat 294 000 kr 12 000 kr 1 468 000 kr 

Individerna/hushållen 849 000 kr 34 000 kr 4 243 000 kr 
 

  

 

 

-1000 000 kr

-800 000 kr

-600 000 kr

-400 000 kr

-200 000 kr

 0 kr

200 000 kr

400 000 kr

600 000 kr

800 000 kr

1000 000 kr

Samhället Kommunen Region Staten totalt

Intäkter, kort sikt 
samhälle och offentlig sektor



 

 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2. Intäkt på kort sikt för offentliga sektorn och deltagarna. 

De samhällsekonomiska intäkterna som redovisas ovan är relativt små i förhållande 
till att Premiär har lyckats stödja en majoritet av deltagarna till studier och arbete. Det 
beror på att många deltagare går från Premiär till fortsatt utbildning eller så går de till 
subventionerade anställningar. Dessa två alternativ skapar på kort sikt mycket begrän-
sade intäkter och avseende utbildning skapar det till och med ökade kostnader. Men 
när dessa personer på sikt lämnar sina studier och kommer i arbete kommer intäk-
terna att öka betydligt. Samma händer om personer med subventionerade anställ-
ningar på sikt klarar av att ta arbeten utan subvention. För att få en uppfattning om 
omfattningen på de potentiella ökade intäkterna, se vidare under rubriken ”Två fram-
tidsscenarier som ger ökad nytta”. 

Insatskostnad 
Projektets kostnad för de 25 personer som ingår i utvärderingen har varit 4,9 mkr in-
klusive indirekta skatter1. Utslaget per deltagare motsvarar det en kostnad på 194 000 
kr. Kostnaden består av deltagarnas andel av projektets totala kostnader, dvs dels bi-
draget från MUCF, dels de medel som Samordningsförbundet stått för. Kostnaden per 
deltagare i Premiär är, jämfört med övriga insatser som Payoff har utvärderat för olika 
samordningsförbund, relativt hög. För mer information, se rapportserien från Nation-
ella nätverket för samordningsförbund; NNS 2015:1. 

Lönsamhet och återbetalningstid 
Den samhällsekonomiska lönsamheten beräknas genom att de intäkter som skapas 
minskas med insatskostnaden avseende de individer som ingår i utvärderingen. Om 
lönsamheten efter ett år är positiv innebär det att intäkterna är större än hela insats-
kostnaden redan under det första året efter avslutad insats. Om lönsamheten efter ett 
år är negativ betyder det att insatskostnaden är högre än intäkterna i efterläget. Även 

 
1 Exklusive indirekt skatt är kostnaden 3,9 mkr. 
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om lönsamheten efter ett år är negativ kan det innebära att insatsen skapar betydande 
värden inom ett par år beroende på att hela kostnaden tas första året efter avslutad in-
sats och intäkterna är årligen återkommande så länge som deltagarna är fortsatt i ar-
bete. 

Om insatskostnaden fördelas ut på flera år som en social investering med en viss ”av-
skrivningstid” ökar lönsamheten på kort sikt, däremot påverkas givetvis inte den totala 
lönsamhetskalkylen. Total intäkt och total insatskostnad är fortfarande desamma.  

I tabeller och diagram nedan redovisas en sammanställning över Premiärs resul-
tat/lönsamhet för samhället som helhet och för kommunen, landstinget, Arbetsför-
medlingen, Försäkringskassan samt för staten totalt. Lönsamheten redovisas såväl ur 
ett kortsiktigt (ett år) som ett medellångt (fem år) perspektiv. Dessutom redovisas, där 
det är relevant, återbetalningstiden, vilken anger efter hur lång tid projektkostnaden 
är ”återbetald” i form av ökade intäkter och/eller minskade kostnader. 

Samhället som helhet 

Lönsamheten för samhället är på kort sikt, ett år, negativ, -4 mkr. På fem års sikt är 
lönsamheten fortfarande negativ och är beräknad till -556 000 kr. Per deltagare mots-
varar det -160 000 kr respektive -22 000 kr. Vår femåriga prognos bygger på att resul-
tatet efter ett år kvarstår oförändrat i ytterligare fyra år. 

Återbetalningstiden för samhället är 68 månader, dvs. på knappt sex år får samhället 
tillbaka de resurser som är satsade i insatsen Premiär. Detta ska jämföras med att del-
tagarna många gånger har varit beroende av offentlig försörjning under flera år. Alter-
nativt riskerade att bli långvarigt beroende av offentlig försörjning om de inte hade fått 
stöd av Premiär. Anledningen till att återbetalningstiden för kommun och region är så 
pass låg beror på att de har en väldigt liten insatskostnad, dvs respektive parts finan-
siering av samordningsförbundets insats i projekt Premiär.  

Den absolut största orsaken till att Premiär på sikt skapar samhällsekonomisk nytta är 
att insatsen stödjer så pass många individer tillbaka till arbete och studier. Dessutom 
finns goda förutsättningar att resultatet ska förbättras ytterligare, genom att individer 
i studier ökar sina framtida möjligheter att få fäste på arbetsmarknaden. Även perso-
ner i subventionerade anställningar har potential att förbättra sin arbetsförmåga och 
därigenom kan resultaten i denna rapport förbättras ytterligare.  

Om vi betraktar insatsen som en social investering och skriver av kostnaden på sex år, 
är projektet lönsamt redan efter ett år med 51 000 kr. 
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Tabell 4.  Lönsamhet på kort och medellång sikt samt återbetalningstid för samhället 
som helhet samt för olika sektorer i samhället. 

 Kort sikt Medellång sikt 
Per 

deltagare, 
kort sikt 

Payoff
-tid 

Per 
deltagare, 
medellång 

sikt 
Samhället  -3 991 000 kr -556 000 kr -160 000 kr 68 -22 000 kr 

Kommun 321 000 kr 2 383 000 kr 13 000 kr 5 95 000 kr 

Region 50 000 kr 1 031 000 kr 2 000 kr 10 41 000 kr 

Staten totalt, varav -5 320 000 kr -8 760 000 kr -213 000 kr neg -350 000 kr 

Arbetsförmedlingen -2 572 000 kr -12 081 000 kr -103 000 kr neg -483 000 kr 

Försäkringskassan 1 028 000 kr 5 923 000 kr 41 000 kr 2 237 000 kr 

Övrig stat -3 776 000 kr 518 000 kr -151 000 kr   21 000 kr 

Lönsamhet staden/kommun 

Kommunerna är på kort sikt den stora ”vinnaren” av insatsen Premiär. Det beror på 
att flera deltagare är försörjda via försörjningsstöd före de kommer till Premiär. Av 
dessa deltagare är det flera som med hjälp av Premiär har genomgått stegförflytt-
ningar, så att kommunen inte längre belastas med kostnader för utbetalat bistånd och 
handläggning när de lämnar Premiär. Dessutom får kommunen ökade skatteintäkter 
på grund av att deltagare som kommer i arbete, oavsett om lönen är subventionerad 
eller inte. Lönsamheten efter ett år för kommunen är 321 000 kr och efter fem år 2,4 
mkr. Återbetalningstiden för kommunen är fem månader, dvs. mindre än ett halvt år. 
Det innebär att satsade resurser återbetalar sig till kommunen redan under inneva-
rande budgetår.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3. Lönsamheten på kort sikt för samhället och offentliga sektorn  
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Lönsamhet region/landsting 

Regionens intäkter är positiva och består av ökade skatteintäkter. Då intäkterna är nå-
got högre än insatskostnaderna uppvisar regionen lönsamhet redan första året, 
50 000 kr, vilket motsvarar 2 000 kr per deltagare i genomsnitt. Återbetalningstiden 
är 10 månader. Om insatsen dessutom skulle minska behovet av vård kommer region-
ens intäkter att öka ytterligare, lönsamheten förbättras och återbetalningstiden att 
minska. 

Lönsamhet Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen är den part som på kort sikt får det sämsta ekonomiska utfallet. 
Samtidigt är Arbetsförmedlingen en av de viktigaste parterna för att projektet på sikt 
ska kunna bli lönsamt genom att de flesta som kommit i arbete har erhållit subvent-
ionerade arbeten. Arbetsförmedlingen ska ses som möjliggörare av Premiärs fina re-
sultat.  

Arbetsförmedlingen får ökade kostnader i Efter-läget vilket är helt i linje med deras 
viktiga uppdrag. Lönsamheten efter ett år är -2,6 mkr, vilket motsvarar -103 000 kr 
per deltagare. Om deltagare med subventionerade anställningar på sikt kan öka sin 
produktivitet kommer subventionerna att minska och Arbetsförmedlingens ekono-
miska resultat förbättras samtidigt som den samhällsekonomiska lönsamheten ökar. 

Lönsamhet Försäkringskassan 

Försäkringskassan har ökade intäkter på kort sikt, framför allt beroende på minskade 
utbetalningar av etableringsersättningar. Lönsamheten blir positiv redan på kort sikt, 
ca 1 mkr. På medellång sikt är lönsamheten 5,9 mkr, motsvarande 237 000 kr per del-
tagare.  

Staten totalt 

Staten totalt, dvs. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen plus övriga effekter som på-
verkar staten, visar en negativ lönsamhet motsvarande -5,3 mkr efter ett år och -8,8 
mkr efter fem år, förutsatt att status är oförändrat för deltagarna. De primära orsa-
kerna till den negativa lönsamheten är Arbetsförmedlingens ökade kostnader i kombi-
nation med att staten står för en stor del av projektkostnaden. Om subventionsgraden 
minskar och individer som studerar kommer i jobb kommer lönsamheten för staten 
totalt att förbättras betydligt.  
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Diagram 4. Lönsamheten på medellång sikt för samhället och offentliga sektorn  

Deltagarnas ekonomi 

Deltagarna är stora vinnare genom att de får möjlighet att få stöttning av insatsen i 
Premiär. Totalt har de fått en ökad disponibel inkomst med 849 000 kr per år, vilket 
motsvarar 34 000 kr per deltagare och år. Detta medför att de får en trygg ekonomisk 
situation med allt vad det innebär i form av möjlighet till att teckna ett eget hyreskon-
trakt, mm. Detta beror huvudsakligen på att flera deltagare har kommit i arbete, med 
eller utan subvention. Personer som går till utbildning ökar sin disponibla inkomst i 
betydligt mindre omfattning, ökningen kommer istället på sikt när de kommer i arbete 
och får lön. Det finns därför en potential att deltagarnas ekonomi förbättras ytterligare 
i framtiden.  

Resultat uppdelat på kön 
Ovan i detta kapitel har vi redovisat de samhällsekonomiska resultat som projekt Pre-
miär och Insjöriket har skapat genom att stödja deltagarna till arbete, studier och/eller 
ökad självförsörjning och ett mer självständigt liv. Nedan redovisar vi motsvarande 
underlag uppdelat på kön.  

Potential 

I före-läget är potentialen något högre för kvinnorna, fr a beroende på att större andel 
kvinnor än män studerade. Kvinnorna har frigjort mindre andel av sin potential än 
männen genom sitt deltagande i projektet, motsvarande 26 procent mindre än män-
nen. Orsaken till detta är en kombination av att fler män kommit i arbete i kombinat-
ion med att proportionellt fler kvinnor kommit i studier i efterläget. På kort sikt utgör 
studierna en kostnad även om de egentligen ska ses som en investering. 
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Tabell 5. Sammanställningen visar insatsens samhällsekonomiska potential i Före- och 
Efterläge uppdelat på män och kvinnor. 

 

 

 

 

Intäkt 

Intäkten per deltagare på kort sikt för samhället är identisk med den frigjorda poten-
tialen, dvs högre för männen än för kvinnorna. Om status efter ett år (kort sikt) bibe-
hålls i ytterligare fyra år är intäkten per man 49 000 kr högre jämfört med motsva-
rande intäkt per kvinna. Det beror på att kvinnor till stor del går till studier och män 
till stor del går till arbete. På kommunnivå är intäkten lägre för männen än för kvin-
norna dels beroende på att fler män har försörjningsstöd i efterläget, dels beroende på 
att ett par kvinnor gått från studier i före-läget till arbete i efterläget. 

 

Tabell 6. Intäkter på kort och medellång sikt för samhället som helhet samt för den offent-
liga sektorn, uppdelat på män och kvinnor. 

 Kort sikt, 
per man 

Kort sikt, 
per kvinna 

Medellång sikt, 
per man 

Medellång sikt, per 
kvinna 

Samhället 38 000 kr 28 000 kr 191 000 kr 140 000  

Kommun 15 000 kr 29 000 kr 75 000 kr 145 000  

Region 10 000 kr 9 000 kr 51 000 kr 46 000  

Staten -24 000 kr -58 000 kr -121 000 kr -288 000  

Tabell 7. Intäkter på kort och medellång sikt för statens olika sektorer samt indivi-
derna/hushållen, uppdelat på män och kvinnor. 

 Kort sikt, 
per man 

Kort sikt, 
per kvinna 

Medellång sikt, 
per man 

Medellång sikt, 
per kvinna 

Arbetsförmedlingen -98 000 kr -91 000 kr -489 200 kr -455 000 kr 

Försäkringskassan 56 000 kr 31 000 kr 278 000 kr 156 000 kr 

Övrig stat 18 000 kr 2 000 kr 90 000 kr 12 000 kr 

Individerna/hushållen 32 000 kr 44 000 kr 162 000 kr 219 000 kr 

Skillnaden mellan könen är relativt stor vad gäller Försäkringskassan – och därmed 
även staten – vilket till största delen är beroende på att färre män än kvinnor har eta-
bleringsersättning i efterläget. 

Vad gäller deltagarnas förändrade disponibla inkomst har kvinnorna erhållit en något 
positivare förändring än männen. Orsak är främst att några kvinnor som gått från stu-
dier i före-läget till arbete i efterläget förbättrat sina inkomster rejält vilket påverkat 
genomsnittet för kvinnogruppen som helhet. 

 Kort sikt, per 
man 

Kort sikt, per 
kvinna 

Tillgänglig potential i Före-läge 599 000 kr   615 000 kr 

Utnyttjad potential 38 000 kr  29 000 kr 

Kvarvarande potential i Efter-läge  561 000 kr  586 000 kr 
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Lönsamhet 

Eftersom insatskostnaden i genomsnitt är lika hög för båda könen följer utfallet på 
lönsamheten resultatet som redovisats för intäkten i föregående tabeller, dvs skillna-
den mellan könen är densamma. På kort sikt har männen således högre lönsamhet för 
samhället medan kvinnorna skapar en högre lönsamhet för kommunen. För övriga ak-
törer är skillnaden mellan könen densamma som vid intäkter, tabell 6 och 7. 

Tabell 8.  Lönsamhet på kort och medellång sikt för samhället samt för olika sektorer i 
samhället, uppdelat på män och kvinnor. 

 Kort sikt, per 
man 

Kort sikt, per 
kvinna 

Medellång 
sikt, per man 

Medellång sikt, 
per kvinna 

Samhället  -156 000 kr -166 000 kr -3 000 kr -54 000 kr 
Kommun 7 000 kr 21 000 kr 68 000 kr 137 000 kr 
Region 2 000 kr 1 000 kr 44 000 kr 38 000 kr 
Staten totalt, varav -203 000 kr -236 000 kr -300 000 kr -466 000 kr 
Arbetsförmedlingen -106 000 kr -99 000 kr -497 000 kr -463 000 kr 
Försäkringskassan 48 000 kr 23 000 kr 270 000 kr 148 000 kr 

Övrig stat -145 000 kr -161 000 kr 52 000 kr -26 000 kr 

Återbetalningstid 

Männens återbetalningstid för samhället är kortare än för kvinnorna, vilket beror på 
att fler kvinnor än män på kort sikt gått till studier i kombination med att fler män 
kommit i arbete. Vad gäller kommunen har dock kvinnorna en kortare återbetalnings-
tid till stor beroende på att fler män än kvinnor har försörjningsstöd i efterläget. 

Tabell 9.  Återbetalningstid i månader för samhället samt för olika sektorer i samhället, 
uppdelat på män och kvinnor. 

 Män Kvinnor 

Samhället  61 84 

Kommun 7 4 

Region 10 11 

Försäkringskassan 2 4 

Effekter av fortsatt utveckling 
Som redovisas ovan kan vi se att det samhällsekonomiska resultat som Insjöriket 
skapar genom Premiär, har en total återbetalningstid på 68 månader. Totalt skapas år-
liga intäkter på 34 000 kr per deltagare och en lönsamhet på kort sikt motsvarande -
160 000 kr per deltagare och lönsamhet på medellång sikt motsvarande 22 000 kr per 
deltagare. Dessa intäkter bygger på den stegförflyttning som deltagarna har gjort från 
att de skrivs in i Premiär till att de skrivs ut, dvs. den livssituation som beskrivs i SUS.  

Hur ser deltagarnas framtida utveckling ut, efter att de skrivits ut från Premiär? Detta 
är en mycket intressant frågeställning, vilken svarar på hur hållbara resultat som 
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Insjöriket skapar på individnivå. Det ingår inte i detta uppdrag att göra den typen av 
långsiktig uppföljning. Däremot vill Payoff visa på de möjliga, framtida samhällseko-
nomiska intäkter som kan skapas om Premiär är så duktiga i sitt arbetslivsinriktade 
rehabiliteringsarbete att individerna på sikt både klarar av att fortsätta att utvecklas så 
att deltagarna ytterligare ökar andelen som försörjer sig via arbete.  

Två framtidsscenarier som ger ökad nytta 

För att visa på de potentiella värden som finns har Payoff gjort beräkningar utifrån två 
framtidsscenarion. Det första scenariot beskriver vilka värden som uppkommer om 
hälften av de deltagare som i nuläget har gått till subventionerade anställningar klarar 
att utveckla sin produktivitet, så att de på sikt klarar ett osubventionerat jobb. Det 
andra scenariot beskriver vilka värden som skapas om hälften av de deltagare som i 
nuläget har gått till studier på sikt klarar av att komma i arbete.  

Framtidsscenario 1: hälften av deltagare med subventionerade anställningar klarar av 
att få ett osubventionerat arbete. Jämfört med utfallet vid utskrivning från Premiär 
ökar de samhällsekonomiska intäkterna med 48 000 kr per individ och år. Det betyder 
att lönsamheten ökar från -160 000 kr till -112 000 kr efter ett år. Återbetalningstiden 
reduceras för samhället från 68 till 29 månader, dvs från knappt sex år till endast 
drygt två år. För såväl kommunen som för regionen och Försäkringskassan är återbe-
talningstiden oförändrad. Deltagarnas inkomst påverkas inte heller, däremot påverkas 
staten (genom att Arbetsförmedlingens kostnader minskar) positivt, lönsamheten ökar 
med 1,2 mkr. 

Framtidsscenario 2: hälften av deltagare som är i heltidsstudier klarar av att få ett 
osubventionerat arbete. Jämfört med utfallet vid utskrivning från Premiär ökar de 
samhällsekonomiska intäkterna med 46 000 kr per individ och år. Det betyder att lön-
samheten ökar från -160 000 kr till -114 000 kr efter ett år och ökar till 206 000 kr ef-
ter fem år. Återbetalningstiden reduceras för samhället från 68 till 30 månader. För 
såväl kommunen som för regionen och Försäkringskassan minskar återbetalningsti-
den. Deltagarnas inkomst ökar med 14 000 kr per år, likaså påverkas staten (genom 
att Försäkringskassans kostnader minskar något) positivt, vars lönsamhet ökar med 
0,5 mkr per år. 

Om slutligen båda dessa två scenarier skulle falla ut samtidigt skulle den totala återbe-
talningstiden för insatsen Premiär sjunka från 68 månader till 19 månader, dvs från 
knappt sex år till drygt ett och ett halvt år. Intäkterna skulle totalt sett öka med 93 000 
kr per individ och år. Detta visar med stor tydlighet vikten av att arbeta långsiktigt och 
att bygga upp deltagarna för att lyckas stå på egna ben på ett hållbart sätt i framtiden, 
snarare än att hitta kortsiktiga lösningar där individen inte klarar av att långsiktigt för-
sörja sig själv.  
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Sammanfattning av den ekonomiska analysen 
I diagram 5 nedan sammanfattar vi resultatet av den samhällsekonomiska analysen för 
de 25 deltagare som ingår i utvärderingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 5. Figur som illustrerar insatsens åtgärdskostnad samt de intäkter som insatsen 
genererat på kort respektive medellång sikt. 

I det sammanfattande diagrammet redovisas att Premiär och Samordningsförbundet 
Insjöriket skapar tydliga samhällsekonomiska vinster. Orsaken är, som vi redovisat ti-
digare, att 25 av de 37 deltagarna i urvalsstudien har fått stöd att bryta sitt utanförskap 
och komma i arbete. 15 av de 25 individerna har gått till studier, varav fyra på deltid, 
vilket är en viktig indikator på en positiv stegförflyttning mot arbete och egenförsörj-
ning.  

Om vi tittar på analysen av de övergripande resultaten och jämför med de samhällse-
konomiska resultaten kan vi konstatera att dom ligger hyfsat i linje med varandra. Det 
betyder att de total samhällsekonomiska resultaten bör ligga i linje, dock något lägre, 
än de resultat som vi redovisar för urvalsstudien.  

Bedömningen är därför att resultaten i den samhällsekonomiska utvärderingen på ett 
relevant sätt speglar de totala resultaten i Premiär. Däremot vill vi lyfta fram att de rik-
tigt stora samhällsekonomiska intäkterna uppstår först på lång sikt, förutsatt att resul-
taten visar sig vara hållbara. Om de personer som gått till anställning och egenförsörj-
ning genom arbete kan behålla sin anställning kommer intäkter att skapas både för in-
dividen och samhället under lång tid framöver. Men om individen faller tillbaka i ut-
anförskap försvinner intäkterna.  

På samma sätt finns goda möjligheter att öka de framtida samhällsekonomiska intäk-
terna. Det sker genom att individer som på kort sikt går till studier, i nästa steg klarar 
av att komma in på arbetsmarknaden och behålla ett arbete. Då kommer de intäkter 
som redovisas i denna utvärdering att öka ytterligare och återbetalningstiden för sam-
hället minska betydligt. Att med säkerhet uttala sig om de långsiktiga effekterna av 
Premiär är inte möjligt, då allt för kort tid har förflutit. Men de resultat som faktiskt 
har uppstått pekar i en positiv riktning och det är utvärderingens bedömning att 
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insatserna har gjorts på ett sådant sätt att de har byggt en grund och gett deltagarna 
verktyg och resurser att på sikt ta ansvar för sitt eget liv och sin egen försörjning. Den 
relativt stora andelen deltagare som gått vidare till fortsatta studier är ett tydligt kvitto 
på detta.  

Utvärderarna vill utifrån detta resonemang lyfta fram behovet av att långsiktigt följa 
upp resultaten som Premiär skapar. Men vi vill även framhålla att projektet, genom att 
de arbetat i enlighet med metoderna Case Management och Supported employment 
har ”byggt in” långsiktighet och hållbarhet i själva metodiken. Detta bör rimligtvis av-
spegla sig i en framtida uppföljning av de mer långsiktiga effekterna av Premiär.  
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Rekommendationer 
Under uppdraget med att utvärdera projekt Premiär har Payoff analyserat hur pro-
jektet har arbetat och vilka resultat som har skapats jämfört med beslutade mål. Uti-
från detta lämnar vi nedan ett antal rekommendationer, vilka vi hoppas ska bidra till 
en konstruktiv diskussion kring hur arbetet i Premiär kan utvecklas ytterligare och hur 
lärandet från projektet ska kunna tas till vara.  

Utvärderarna rekommenderar projekt Premiär, styrgruppen och Insjörikets styrelse 
följande, vilket gäller oavsett om projektet drivs vidare i någon form eller om insatser 
för målgruppen istället drivs vidare i Insjörikets ordinarie verksamhet:  

• Projekt Premiär har upparbetat en väl fungerande struktur och väl fungerande 
arbetsmetoder. Utvärderarna vill därför lyfta fram vikten av att denna kun-
skap samt samverkan med näringslivet, via Business Performance AB, tas till-
vara. I arbetet med att ta tillvara och implementera lärdomar från Premiär kan 
Insjöriket utgå från följande frågeställningar: 
o Vad skall implementeras av projektets mervärden, lärande och arbetsfor-

mer? 
o Vad kan överföras till ordinarie verksamheter utan att särskilda medel 

måste avsättas? 
o Hur säkerställa en fortsatta samverkan med näringslivet, likt den som fun-

nits med Business Performance AB? 
o Kan alternativet för deltagarnas framtid/utveckling i avsaknad av projekt-

finansiering motivera kommunerna att fortsätta satsningen i en imple-
menterad verksamhet? 

• Viktigt att lyfta fram strategiska och strukturella vinster och nytta av projektet 
för politiken och parterna i samordningsförbundet.  

• Fortsätta att utveckla metoder för att nå unga kvinnor. Eftersom kartlägg-
ningen av målgruppen, vilken föregick projektet, visar på att målgruppen be-
står av en fördelning av motsvarande 40/60 unga kvinnor och män, men att 
projektet enbart lyckats nå 30/70 fördelning bland deltagarna. Fokus i detta 
arbete bör vara att jobba med informerande insatser mot de handläggare som 
remitterar deltagare till målgruppen. Unga kvinnorna finns ju bevisligen hos 
myndigheterna i större utsträckning även vad handläggarna har remitterat till 
projektet. Framför allt gäller det Arbetsförmedling och berörda kommuner, då 
merparten av deltagarna i Premiär remitteras från dessa aktörer.  

• Fortsätta att utveckla arbetsmetoder för att stödja unga kvinnor till arbete och 
studier. Enligt de resultat som Premiär skapt hittills är det en övervägande del 
män som klarat av att gå vidare till hållbara lösningar. Vad kan göras för att 
unga kvinnor i större utsträckning ska uppvisa samma resultat som de unga 
männen? 

• Utvärdera de interna arbetsmetoderna för att, om möjligt, öka de antal delta-
gare som kan få ta del av insatserna i Premiär i förhållande till de resurser som 
finns tillgängliga. Premiär har, jämfört med andra insatser som Payoff har ut-
värderat, väl tilltagna resurser. Medarbetarna, i samråd med styrgruppen, 
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uppmanas därför att fundera på hur resurserna kan nyttjas så att fler kan få ta 
del av insatserna. Exempelvis skapar fler gruppaktiviteter ökade möjligheter 
att ta in fler deltagare. Insatsen i Premiär är också relativt lång. I vilken om-
fattning skulle insatstiden kunna kortas? Dessa frågor måste självklart disku-
teras i förhållande till att kvaliteten i insatsen och de fina resultaten inte får gå 
förlorade.  

• Genom Business Performance AB har kontakterna och samverkan med nä-
ringslivet fungerat bra och varit en framgångsfaktor i Premiär. Utvärderarna 
kan inte se att det finns någon liknande funktion och någon liknande samver-
kan med de offentliga arbetsgivarna. Samtidigt står många kommuner inför 
stora utmaningar när det gäller kompetens- och kapacitetsförsörjning. Utvär-
deringen rekommenderar därför samordningsförbundet att i större utsträck-
ning bygga upp relationer med HR-funktionerna inom kommunerna, så att 
deltagare från Premiär och andra insatser inom Insjöriket, kan gå vidare mot 
arbete inom kommuner och de övriga parterna. Kommunerna borde rimligtvis 
både ha många lämpliga arbeten att erbjuda och samtidigt stora behov av att 
rekrytera personal.  

 

Avslutande kommentar 
Payoff hoppas att vi med denna rapport kan bidra till diskussion, analys och fortsatt 
utveckling av Samordningsförbundet Insjöriket och de insatser som förbundet finansi-
erar. Vi tackar därmed för förtroendet att få utföra detta uppdrag och önskar Samord-
ningsförbundet Insjöriket lycka till i sitt fortsatta, viktiga arbete! 

 

Göteborg, 2019-11-07 

 

Jonas Huldt och Claes Malmquist 

Payoff AB 
 


