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Sammanfattning
SROI är förkortning för Social Return on Investment och syftar till att synliggöra hur
mycket värde/nytta (socialt, ekonomiskt, miljömässigt) som kommer ur varje
investerad krona i verksamheten.
Fokus för denna analys är den arbetslivsrehabiliterande verksamheten Uggletorpet, som
bedrivs i samarbete mellan det sociala företaget Origo Resurs och Svenska kyrkans
diakonicentral i Lund. Till Uggletorpet kommer personer som i huvudsak är
långtidssjukskriva och/eller långtidsarbetslösa i syfte att hitta tillbaka till såväl livet som
arbetslivet. Alla på Uggletorpet kallas medarbetare.
Denna SROI analys kommer genom en lång kedja av steg motivera att de dryga 1,2
miljoner kronor som investerats i verksamheten under perioden är 2011‐01‐01 till och
med 2011‐07‐31 skapat ett mervärde för medarbetarna på Uggletorpet motsvarande 7,4
miljoner kronor. Alltså ges 6 gånger värdet av varje insatt krona.
Denna rapport kommer inledningsvis berätta mer ingående om verktyget SROI. I kap 2
ges sedan läsaren en mer ingående beskrivning av verksamheten på Uggletorpet vilken
fördjupas i kapitel 3 genom en redogörelse för de intressenter som på olika sätt
påvekar/eller påverkas av Uggletorpets verksamhet.
I kapitel 4 beskrivs de ekonomiska insatserna. I kapitel 5 förklaras de fem effekter som
utgör mål och mening med Uggletorpets verksamhet. I samma kapitel beskrivs också de
indikatorer som använts för att mäta effekterna samt de proxytermer som ger ett
monetärt värde på förändringen.
I SROI analysen ingår också en omvärldsanalys. Vad hade hänt om vi inte fanns? Hur stor
del av det skapade värdet kan vi härleda till Uggletorpets verksamhet? Dessa och flera
andra frågor ges procentuella svar i kapitel 6.
I kapitel 7 görs uträkningen av SROI värdet vilken följs upp av en känslighetsanalys i
kapitel 8. Rapporten avslutas med tankar och rekommendationer som väckts under
arbetets gång.
Denna analys ska i första hand läsas som ett exempel på hur man kan resonera kring
värdeskapande i en verksamhet som Uggletorpet. Förhoppningen är att vi ska kunna
förfina dokumentet allteftersom. Att det ska få förbli ett levande dokument internt i
verksamhetsutvecklingen såväl som externt i dialog med våra intressenter.
Önskar er trevlig läsning !
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1. SROI – Social Return on Investment
Sedan lång tid har verksamheters effektivitet i huvudsak mäts i strikt ekonomiska
termer. Resurser till och inom verksamheterna har dessutom fördelats på samma grund.
SROI (Social Return on Investment) har en bredare ansats genom sitt fokus på det värde
verksamheter skapar socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Värden som dessutom
presenteras i ett monetärt mått, ett så kallat SROI‐värde.
SROI är en effektbaserad metod, vilket innebär att faktisk förändring snarare än resultat
fokuseras. Resultat handlar primärt om den kvantitativa summan av en aktivitet. Det
innebär att ett resultat av en utbildningsinsats som syftar till att få människor i arbete är
antalet personer som genomgått utbildningen. Exempel på effekter är ökat självförtro‐
ende och ökad disponibel månadsinkomst som en konsekvens av de jobb som utbild‐
ningsinsatsen leder till.
Metoden bygger på intressentinvolvering och ‐analys samt användandet av beviskedjor
för att tydliggör hur värde skapas i verksamheter. En beviskedja beskriver hur insatser
omvandlas till aktiviteter, resultat och effekter, vilken betydelse aktiviteterna har för
den aktuella förändringen, och slutligen hur mycket värde verksamheten skapar.
SROI är dessutom en av få metoder som beräknar det ekonomiska värdet av effekter
som saknar marknadsvärde, exempelvis självkänsla, miljöutsläpp och social integration.
Med en sådan ansats kan en total bild av förhållandet mellan investering och värde
skapas. SROI handlar således om nytta snarare än pengar. Att använda pengar som
storhet syftar till att utnyttja ett redan vedertaget språk för att kommunicera värde, och
därmed förbättra möjligheterna till resursfördelning baserad på inte bara ekonomiskt
utan även socialt och miljömässigt ansvarstagande.
En SROI‐analys genomförs i sex steg. Dessa innefattar en hel del bedömningar och
avvägningar, och metoden har därför sin grund i sju principer. Dessa skall vara väg‐
ledande i arbetet och säkerställa en väl genomförd, transparent och trovärdig analys.
Benämningen av de sex stegen och de sju principerna presenteras nedan.
De sex stegen:

De sju principerna:

1. Fastställ analysens omfattning och
identifiera de huvudsakliga
intressenterna

1. Intressenterna ‐ de som upplever
förändring ‐ är centrala i processen
2. Förstå vad som förändras för
intressenterna

2. Kartlägg insatser, aktiviteter,
resultat och effekter
3. Mät effekterna och ge dem ett värde

3. Värdera det som är relevant med
hjälp av monetära proxytermer

4. Fastställ påverkan

4. Inkludera bara det väsentliga

5. Beräkna SROI‐förhållandet

5. Överdriv inte

6. Redovisa, använd och förankra

6. Var öppen och transparent
7. Kontrollera resultaten externt
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2. Analysobjektet – Uggletorpet
Ca två kilometer norr om centrala Lund ligger anrika Uggletorpet. Fyra fastigheter och
en ansenlig tomt som varit i Svenska kyrkans ägo i mer än 20 år. Sedan den 1 januari
2010 bedriver det arbetslivsintegrerande sociala företaget Origo Resurs i samarbete
med Svenska kyrkans diakonicentral en gemensam verksamhet på Uggletorpet.
Verksamhetsidén är tvådelad och handlar om att:
1) erbjuda en miljö av förutsättningar, för människor som är långtidsarbetslösa eller
långtidssjukrivna, i deras väg tillbaka mot bättre livskvalitet och självförsörjning.
2) genom produktion av varor och tjänster inspirera människor i Lund med omnejd
till ekologiskt tänkande och förvaltarskap.
Denna utvärderande SROI‐analys undersöker hur mycket värde Uggletorpets
verksamhet skapar under verksamhetsidé 1 för våra medarbetare.

Treklövern – Resurser för rehabilitering av hela människan
De aktiviteter eller snarare resurser som vi erbjuder under verksamhetsidé 1 illustreras
av de tre bladen i Origos treklöver‐logga.





Individuellt anpassat arbete med olika grad av ansvar
Kursen Hela Livet. En samtalsgrupp med erfaren samtalsledare
och människor i liknande livssituation
Personlig coach och samverkan med ideella krafter för
individuellt stöd

Individuellt anpassat arbete med olika grad av ansvar
Många som kommer till Uggletorpet har varit borta från arbetsmarknaden i många år
och flera har aldrig haft ett arbete. På Uggletorpet erbjuds arbetsträning inom fyra olika
arbetslag: Snickeri, trädgård, vaktmästarassistans och kök.
Respektive arbetslag leds av en professionell arbetsledare och erbjuder varierade
arbetsuppgifter och olika nivåer av ansvarstagande. För de medarbetare med liten ork
och begränsad möjlighet till ansvarstagande finns enklare arbetsuppgifter på
Uggletorpet. Det kan exempelvis handla om att hjälpa till i något av momenten med att
bygga trädgårdslådor, driva upp plantor eller hjälpa till att laga lunch till övriga
medarbetare. När kraften tar vid finns möjlighet till mer avancerat arbete där
medarbetaren kan testa sin arbetsförmåga ute hos kund. Under året har vi gjort allt ifrån
att renovera lägenheter till att rita och anlägga en privat trädgård.
Vi har också möjlighet att erbjuda anpassat arbete i några församlingar inom Lunds
kyrkliga samfällighet samt EFS kapellet i Lund.
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Medarbetaren ges härigenom möjlighet att i egen takt utforska sin arbetsförmåga och
sedan steg för steg öka sin anställningsbarhet.

Kursen ’Hela Livet’
För de som vill ges också möjligheten att arbeta med mer bakomliggande problematik.
Genom ett väl beprövat arbetssätt och pedagogik hjälps var och en åt att under sex
månader beskriva och bearbeta sin egen verklighet, dra lärdomar av andra och hitta sätt
att förändra sitt liv i den riktning personen själv vill. Kursen ges en gång per vecka och
fungerar som ett komplement till arbetsträningen.
Kursdeltagarna bearbetar i tur och ordning fyra olika livsområden/dimensioner av livet:
fysiska, psykiska, existentiella och sociala. Några kurstillfällen fokuserar också på mer
arbetsinriktade frågeställningar. Varje livsområde bearbetas utifrån en livsnära
pedagogik och ett salutogent förhållningssätt.
De teman vi tar upp kan handla om:













Hur vi kan bli vän med våra tankar och känslor
Mat, sömn, sensualitet och motion
Vila och återhämtning
Vårda och välja relationer
Utveckla det som ger livslust
Självbild och självförtroende
Vilka livsvärden vill jag kämpa för?
Gränssättning och konflikthantering
Vad vill jag lägga min tid och mina pengar på?
Bry sig om andra utan att bli utnyttjad
Hälsosam arbetsmiljö, både hemma och på jobbet
Framtidsplanering för ett hållbart liv

Personlig coach och samverkan med ideella krafter
Under tiden på Uggletorpet följs alla medarbetare upp av en personlig coach.
Huvuduppgiften för coachen är att fokusera på såväl individens som samhällets resurser
och hitta nya lösningar bland regelverk och livsvärk. Coachen blir också kontaktperson
mellan Uggletorpet och Svenska kyrkans verksamheter och ideella krafter. Exempelvis
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finns möjligheter för våra medarbetare att åka på fiske‐ och sommarläger samt få
tillfällig ekonomisk stöttning genom diakonala fonder. Ideella insatser kan handla om
allt ifrån ekonomisk rådgivning eller massage till att öppna upp sitt jobbnätverk för en
arbetssökande medarbetare.

Socialt företagande
Origo Resurs finns med på Tillväxtverkets lista över sociala företag i Sverige.
Verksamheten på Uggletorpet handlar om att skapa möjlighet till försörjning och
utveckling som bidrar till att stärka både enskilda individer och samhället. Ovan
beskrevs hur vi med arbete som metod, tillsammans med andra stödprocesser, önskar
hjälpa våra medarbetare vidare. Mot externa kunder arbetar vi enligt verksamhetsidé 2,
att genom varor och tjänster inspirera människor i Lund med omnejd till ekologiskt
tänkande och förvaltarskap.
Där har vi börjat utvecklat en ekologisk nisch i våra arbetslag. Ekologiska balkong‐ och
blomlådor byggs i lärk, utan skruv och onödig färg. Ekologiska fröer drivs fram i
ekologisk jord utan användig av några bekämpningsmedel. Vi genomför också
utbildningsaktiviteter med workshops inom bland annat permakulturodling. Kunder är
kyrkor och privatpersoner. Tillsammans med ROT uppdrag inom snickeri och trädgård
byggs en allt mer stabil ekonomi upp som möjliggjort nya anställningar.

Syfte, avgränsning
Denna SROI‐analys syftar till att konkretisera det värde som verksamheten på
Uggletorpet skapar för de medarbetare som arbetstränar hos oss. Givetvis berör vår
verksamhet också andra intressenter (som beskrivs i kap. 3) men denna analys kommer
uteslutande räkna på värdet för intressentgruppen medarbetare.
För att genomföra analysen har verksamhetsledaren för Origo Resurs i Lund utifrån
SROI:s riktlinjer tagit fram en effektbaserad utvärderingsmetod som avser mäta värdet
av medarbetarnas ökade anställningsbarhet och välbefinnande. Tidsperioden för
analysen av effekter och insatser är 2011‐01‐01 till och med 2011‐07‐31.
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3. Intressenter
Det första steget i SROI‐analysen handlar om att kartlägga Uggletorpets intressenter.
Som beskrivits i kapitel 2 fokuserar den djuplodande analysen på intressentgruppen
medarbetare. De övriga intressenter som identifierats men exkluderats ges därför
särskild omsorg i detta kapitel.

Inkluderade intressenter
Tabell 3.1: Intressentgruppen medarbetare
Intressent

Inkludera/exkludera –
varför de är en intressent

Insamlingsmetod

Antal

Medarbetare

Inkludera –
verksamhetens primära
målgrupp

Strukturerade och 25 intervjuer
semistrukturerade och en
intervjuer, samt
fokusgrupp.
en fokusgrupp

Medarbetare
Av de medarbetare som ingår i SROI analysen har 80% rekryterats från två centrala
avtal kring sysselsättning och arbetslivsinriktad rehabilitering som Origo Resurs har
slutit med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Resterande rekryteras från
Lunds kommun eller via lokala överenskommelser med Arbetsförmedlingen eller
Försäkringskassan.
Fortsättningsvis kommer jag att hänvisa till fyra olika målgrupper inom
intressentgruppen medarbetare. Fördelningen av de 25 medarbetare som ingår i
analysen är: Målgrupp 1) 13 personer; Målgrupp 2) 7 personer; Målgrupp 3) 4 personer
samt endast 1 person i målgrupp 4. Åldersspannet sträcker sig mellan 20 – 63 år. Tolv
personer är kvinnor och tretton män.
Målgrupp 1: Kommer in via RESA avtalet som Origo Resurs har slutit med
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Avtalet avser ”sysselsättningsträning med
rehabiliterande inslag… personer i målgruppen står långt från arbetsmarknaden och man
kan förvänta sig att behovet av extra stöd och anpassade arbetsförhållanden kvarstår
under lång tid.”1
Målgrupp 2: Kommer via centralt avtal, Tjänst 12, med Arbetsförmedlingen. Målgruppen
kommer antingen från rehabiliteringssamverkan mellan Arbetsförmedlingen och

1
2

Dnr Af – 2009/017856
Dnr Af – 2009/275652
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Försäkringskassan, eller har de blivit utförsäkrade och överförts av Försäkringskassan
till Arbetsförmedlingen.
Målgrupp 3: Kommer från kommunen och socialförvaltningens avdelning för arbete och
försörjning. Antingen genom OSA (offentligt skyddad anställning), program för
substitutionsbehandling eller av andra skäl.
Målgrupp 4: Har en permanent sjukersättning och har Uggletorpet som plattform för
gemenskap, sammanhang och enklare sysselsättning.

Exkluderade intressenter
Tabell 3.2: Exkluderade intressenter
Nedan presenteras mer ingående de intressenter som exkluderats i SROI analysen.
Fokus ligger på vilket sätt de påverkar eller påverkas av verksamheten på Uggletorpet
och vilka effekter de upplever. Några specifika intervjuer med de exkluderade
intressenterna kring vilka effekter de upplever har inte gjorts. Resonemanget nedan
bygger istället på allmängiltiga antaganden och information från formella eller
informella samtal som verksamhetsledaren för Origo Resurs har haft med respektive
intressentgrupp.
Intressent

Varför de är en intressent?

Arbetsförmedlingen/ Inkomsterna från Af/Fk finansierar stora delar av
Försäkringskassan
verksamheten på Uggletorpet. Arbetsförmedlingen är också en
mycket viktig part i slutskedet av rehabiliteringen då
medarbetaren ska gå vidare från Uggletorpet till den reguljära
arbetsmarknaden. Av samtliga som passerade Uggletorpet
under perioden 2011‐01‐01 till 2011‐07‐31 fortsatte 67 % till
arbete eller studier. En person har blivit anställd på Uggletorpet
utifrån ett av Arbetsförmedlingen subventionerat nystartjobb.
Detta innebär att verksamheten på Uggletorpet har följande
effekt på intressenten Af/FK:
1) Minskade kostnader för aktivitetsstöd, sjukersättning.
2) Ökade kostnader för subvention av nystartsjobb
3) Arbetar i ökad utsträckning med nya klienter och uppnår
sina mål
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Lunds kommun

Lunds kommun är precis som Af/Fk en aktör som i syfte att
hjälpa människor vidare använder sig av Uggletorpet för
arbetsträning. Behovet av arbetsträningsplatser har ökat i takt
med att Lunds kommun har lagt ner flera av sina egna
kommunala arbetsträningsverksamheter. De är också en viktig
aktör utifrån att de betalar ut socialbidrag till de medarbetare
som saknar tillräcklig inkomst. Under analysperioden har en
person som tidigare var offentligt skyddad anställd (OSA) av
kommunen blivit anställd på Uggletorpet på nystartsjobb. Detta
motsvarare en minskad kostnad för Lunds kommun på ca 300
000.
Upplevd effekt för Lunds kommun :
1) Minskade lönekostnader
2) Minskade kostnader arbetsträningsverksamheter.

Svenska Kyrkan

Uggletorpet drivs i samarbete mellan det sociala företaget Origo
Resurs och Svenska kyrkans diakonicentral i Lund. Svenska
kyrkan står för såväl lokalkostnader, 200% anställning samt
rörliga kostnaderna för verksamheten på Uggletorpet. Dessa
kostnader är inkluderade under insatser som presenteras i
kapitel 4. Satsningen på diakoni ger en positiv goodwill som
påverkar hela Svenska kyrkans varumärke.
Verksamheten på Uggletorpet bidrar till:
1) Utgifter för lokal, anställda och övriga rörliga kostnader
2) Ökad måluppfyllelse av Svenska kyrkans diakonala
målsättning.
3) Genom flertalet tidningsartiklar, studiebesök samt ett
inslag i radions P1 har Uggletorpet under perioden varit
en positiv marknadsföringskanal för Svenska kyrkan. En
behövlig kanal i tider då allt fler medlemmar väljer att
lämna Svenska kyrkan.

Anställda
Uggletorpet

Uggletorpet har under perioden haft sex anställda. I ett av fallen
anställdes en arbetslös student, i ett annat en person med OSA
anställning från kommunen samt två personer vars
visstidsanställning gick ut med hotande arbetslöshet som följd.
På samma sätt som våra medarbetare upplever en känsla av
mening och sammanhang genom sitt arbete, upplever de
anställda på Uggletorpet en känsla av mening genom
verksamhetens sociala syfte och arbetsgemenskap.
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Effekter för denna målgrupp är således :
1) Ökad ekonomisk trygghet genom anställning
2) Ökad känsla av mening i arbetet genom verksamhetens
sociala/diakonala verksamhetsmål
Medarbetarnas
anhöriga

Våra medarbetares anhöriga är en viktig grupp som ofta
förbises i dessa sammanhang. Arbetslöshet, social fobi,
depression, ekonomiskt knappa omständigheter mm hos våra
medarbetare påverkar i allra högsta grad deras partners, familj
och nära anhöriga. I de fall som verksamheten på Uggletorpet
kan ge människor bättre livskvalitet (100% av fallen) och i
bästa fall vara vägen vidare till studier eller självförsörjning
(67%) påverkas de personer som lever nära våra medarbetare.
1) Ökat socialt och psykiskt välbefinnande
2) Minskad tid för anhörigvård och stöd

Landstinget

Psykisk ohälsa kräver landstingsresurser i form av besök på
vårdcentral, psykiatrin mm. I och med att våra medarbetare
ökar sin livskvalitet (96% av fallen) är det sannolikt att tänka
sig att landstingsbesöken minskar. I något fall har personal på
Uggletorpet rekommenderat medarbetare att ta kontakt med
specialist inom psykiatrin. Då verksamheten på Uggletorpet inte
erbjuder någon ”behandling” för psykisk eller fysisk ohälsa är
Landstinget en viktig kompletterande intressent.
Uppskattade effekter för Landstinget:
1) Minskad användning av kuratortid på psykiatrin.
2) Färre besök på vårdcentral
3) Fler besök till specialister inom psykiatrin

Miljön

Verksamheten på Uggletorpet har som extern vision att
inspirera till ekologiskt tänkande och förvaltarskap, vilket
beskrevs mer utförlig i kap 2. Nästan samtliga anställda och
medarbetare cyklar eller tar bussen till arbetet. Verksamhetens
största betydande negativa miljöpåverkan uppskattas vara
uppvärmningen av lokalerna som fortfarande görs med olja.
1) Inspirerar kunder, medarbetare, anställda och boende i
Lund till ekologiskt tänkande och förvaltarskap
2) Stora CO2 utsläpp genom uppvärmning av lokaler.
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Övrig intressenter

Utöver de tidigare uppräknade intressenterna finns också flera
andra intressentgrupper som här endast kommer nämnas kort.
Allmänna arvsfonden har stött utvecklingen av
rehabiliteringsarbetet genom projektet ”skapa gott liv”. Privata
kunder köper våra produkter och tjänster. Coompanion Skåne
skickar praktikanter från sin kurs i socialt företagande. Flera
socionomstuderande i Malmö och Lund har haft praktik i
verksamheten. Ett 20 tal olika verksamheter har varit på
studiebesök för att lära sig om socialt företagande under
perioden, Origos verksamhetsledare sitter med som
representant i FINSAM projektet Kraft med mera.

Majoriteten av de effekter som definierats under de exkluderade intressenterna visar på
att vår verksamhet skapar ett mervärde utöver intressentgruppen medarbetare. I
synnerhet för Arbetsförmedlingen, Lunds kommun, våra anställda och medarbetarnas
anhöriga. Hur stort detta mervärde är, och vad en inkludering av samtliga intressenter i
analysen hade inneburit för SROI värdet är dock svårt att spekulera i, men det råder
ingen tvekan om att det är betydande.
SROI‐analysen av Uggletorpet har för granskning lästs av samtliga anställda på
Uggletorpet, Origo Resurs verksamhetsansvarige, två representanter från Svenska
Kyrkan samt tre praktikanter från Malmö Högskola.
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4. Insatser
För att bedriva verksamheten på Uggletorpet behövs i huvudsak anställda arbetsledare,
en ordentlig fastighet samt material, maskiner och kontorsutrustning. Några frivilliga
krafter har ännu inte på allvar mobiliserats till verksamheten.

Insats

Aktivitet

Effekt

Tjänster
Material/kontor/
övrigt
Lokaler & tomt

Anpassad
arbetsträning
Kursen "hela livet"
Personlig coach

Ökad
anställningsbarhet
Ökat välbefinnande

Här nedan sammanfattas de insatser som investerats i verksamheten på Uggletorpet,
perioden 2011‐01‐01 till 2011‐07‐31.
Tabell 4.1: Insatser (Exempel)

Uggletorpet

Typ av insats

Värde av insats

Anställningar

1000 000 kr

Material, kontor, övrigt
Lokalkostnader

119 000 kr
112 000 kr

TOTALT

1 231 000 kr

Anställningar på Uggletorpet
För att möjliggöra verksamheten på Uggletorpet fanns under perioden sex anställda.





Hälften var anställda på heltid under hela perioden.
En person blev anställd på heltid från och med den 1 juni 2011 genom ett så
kallat nystartsjobb.
En person var anställd på 55% hela perioden
En person var anställd på 50% hela perioden

Detta motsvarar insatser under analysens 7 månader på ca: 1000 000 kr (inklusive soc.
avgifter)

Material, kontor, övrigt
Uggletorpet köper in arbetskläder, verktyg och maskiner som behövs för tillverkningen
av varor och tjänster på Uggletorpet. Utöver detta subventioneras luncher och gratis
frukost. Datorer, kontorsmateriell och rörliga kostnader för bensin, telefoni, bredband
mm ligger också inom denna post som under perioden uppgick till 119 000 kr.
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Lokalkostnader
Uppgifter för lokalkostnad finns inte att tillgå. Vid sökning på blocket.se fanns det en
topprenoverad villa i centrala Lund3, 210 kvadratmeter + kringliggande tomt till
uthyrning för 16 000kr/mån vilken används som referensvärde. Insats under 7 månader
blir 112 000 kr.

3

http://www.blocket.se/lund/Topprenoverad_villa_med_centralt_lage_i_Lund_37501017.htm?ca=23_10&
w=0
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5. Effekter, indikatorer och proxytermer
Effektblomman
Vår helhetssyn på hälsa i arbetslivsinriktad rehabilitering är en kombination/synergi av
effekterna anställningsbarhet och välbefinnande. (se figur 5.2). Anställningsbarhet
handlar i huvudsak om att genom praktik återfinna och stabilisera sin arbetsförmåga.
Välbefinnande för oss är en helhetssyn på hälsa som tar Hela Livet i beaktande.
I Origos rehabiliteringsarbete har vi hämtat inspiration från Howard Clinebells (2002)
bok Wellbeing ‐ den sjufaldiga vägen till hälsa. Clinebells utgångspunkt sammanfaller
väl med de hälsodimensioner som ligger till grund för Försäkringskassans SASSAM
kartläggning. En annan stor inspirationskälla är den existentiella psykologin vilken är en
av de psykologiska inriktningar med störst holistiskt fokus. En av de mest kända
representanterna för denna skola, Emmy van Deurzen, presenterar i sin bok Vardagens
mysterier (2003) en heltäckande bild av livet utifrån fyra dimensioner. Vi har anammat
dessa fyra dimensioner och definierar välbefinnande som summan av:
1) Psykiskt välbefinnande

2) Fysiskt välbefinnande

3) Socialt välbefinnande

4) Existentiellt välbefinnande

Med effekten anställningsbarhet inräknad kommer alltså fem olika effekter att mätas för
samtliga undergrupper/målgrupper under intressentgruppen medarbetare. Detta
illustreras av figur 5.1 nedan

Figur 5.1 – Fem effekter som följs upp för samtliga målgrupper under intressenten medarbetare
14

Figur 5.1 ovan är framtagen med inspiration från det brittiska sociala företaget Tringale
consulting och deras outcomestar4. Under avsnittet för indikatorer kommer jag att gå
närmare in på hur vi avser mäta effektförändringen.
Synergin mellan anställningsbarhet och välbefinnande
Figur 5.2 nedan illustrerar hur vi i teorin tänker oss att effekterna välbefinnande och
anställningsbarhet inte bara kompletterar, utan också samverkar och stärker varandra.
Många av våra medarbetare upplever förutom låg arbetsförmåga också lågt
välbefinnande och ligger i nedre vänstra rutan i matrisen. Vi tror på ett mer hållbart
resultat om vi jobbar på dessa bägge effekter samtidigt.

Välbefinnande

MÅR BRA UTAN
ARBETSFÖRMÅGA
Sjuk med tydlig diagnos och liten
arbetsförmåga. Upplever livet
meningsfullt och hanterbart, i ett
gott sammanhang

DÅLIG HÄLSA
Sjuk med tydlig diagnos och liten
arbetsförmåga. Upplever livet
stundtals meningslöst,
ohanterligt, utan sammanhang.

GOD HÄLSA
Ingen eller delvis nedsatt
arbetsförmåga. Upplever livet
meningsfullt och hanterbart, i ett
gott sammanhang.

MÅR DÅLIGT MED GOD
ARBETSFÖRMÅGA
Delvis nedsatt arbetsförmåga.
Upplever livet stundtals
meningslöst, ohanterligt, utan
sammanhang.

Figur 5.2 – Effektmatris, anställningsbarhet och välbefinnande

4

http://www.outcomesstar.org.uk/
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Anställnings‐
barhet

För mycket ”trivsel” i förhållande till arbete kan skapa ett osunt beroende till
Uggletorpet och förhindra individens utvecklingsprocess. Det motsatta förhållandet
innebär att man visserligen kortsiktigt kommer ingång med arbete, men utan ett
någorlunda stabilt mående väntar en ny sjukskrivning i nedre högra hörnet, vilket efter
några månader förflyttar personen tillbaka till nedre vänstra hörnet.
För att skapa förutsättningar för växande inom samtliga effektområden har Uggletorpet
skapat en struktur och miljö med tre resurser: (beskrivet i kap 2) Det handlar om
anpassat arbete med olika grad av exponering vad gäller svårighetsgrad och ansvar,
samtalsgruppen Hela Livet samt tillgång till personlig coach. Kursen Hela Livet är
dessutom uppbyggd utifrån de fyra dimensioner som utgör effekterna under
välbefinnande. Grundtanken är att dessa ”dimensioner” inte existerar var för sig utan är
alla integrerade delar som påverkar varandra ömsesidigt.

Indikatorer och proxytermer
Att mäta effektförändringen av anställningsbarhet och välbefinnande visade sig inte
vara den lättaste uppgiften. Samtidigt vore det konstigt om våra medarbetare ökade i
välbefinnande och anställningsbarhet utan att detta märktes i någon form av
beteendeförändring eller förändrat inre förhållningssätt till livet.
Triangle Consulting har arbetat med att ta fram utvärderingsverktyg för sociala och
ideella verksamheter. De använder sig av en skala från 1‐10 där de har definierat fem
generella stadier i en utvecklingsprocess. Inom varje stadium finns två steg som vittnar
om att en förändringsprocess också är möjlig inom respektive kategori.










Sitter fast: (1‐2) Detta stadium kännetecknas av total brist på motivation.
Antingen är man inte medveten om att man befinner sig i en ohållbar situation
eller är man allt för medveten och känner att livssituationen är en övermäktig.
Accepterar hjälp: (3‐4) I detta stadium finns en stark längtan till att saker och
ting skulle vara annorlunda. Förändringen kan verka omöjlig och/eller väldigt
skrämmande. Man börjar acceptera att ta emot hjälp av andra.
Hoppas och tror: (5‐6) Här väcks en övertygelse om att livet faktiskt kan se
annorlunda ut. Vad man vill och inte vill framkommer tydligare. Insikten om att
en varaktig förändring inte kommer tillstånd om jag inte först är beredd att ta
ansvar och göra mitt yttersta bidrar till en vändpunkt i förändringsprocessen.
I lärande process: (7‐8) Vägen mot målet fortsätter genom en ”trial and error”
process där man lär sig vad som fungerar och inte fungerar för en själv. Man är så
pass stark vid motgångar att man orkar försöka igen utan att falla tillbaka i sitt
gamla beteende.
Förändring genomförd: (9‐10) Den önskade förändringen är integrerad i
personen och det förändrade beteendet kommer naturligt och automatiskt. Man
fungerar självständigt men vet vid behov av hjälp vart man kan vända sig.
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Metod för mätning av effekterna:
Med dessa fem generella stadier i en förändringsprocess som skellett har jag utifrån var
och en av våra respektive effekter definierat en 10 gradig skattningsskala med för oss
specifika indikatorer. Underlaget för dessa påståenden är hämtade från erfarenhet av
samtal med personer som passerat genom, och är i, vår verksamhet.
Skattningsskalorna för respektive effekt har mottagits väl och samtliga tillfrågade
upplever att de känner igen sig i skattningsskalans påståenden.
Mätningen utifrån effektblomman har integrerats i samband med de månatligen
återkommande uppföljningssamtal som varje medarbetare har med sin personliga
coach. Där diskuteras påståendena i skattningsskalan. Medarbetaren och den personliga
coachen försöker gemensamt komma fram till vart medarbetaren befinner sig i nuläget
och vad som är en realistisk framtidsbild. Detta leder till en gapanalys där
förändringsprocessen bryts ner i mindre delmål, åtgärder och ansvariga.
Rutinerna enligt ovan implementerades i verksamheten under maj månad 2011. För
denna SROI analys har de medverkande medarbetarna därför i efterhand tillfrågats
uppskatta vart de befann sig vid årsskiftet 2010/2011. Förändring i effekt har mätts som
differensen mellan juli månads mätning och januari månads uppskattade status.
För att översätta effektförändringen i ekonomiskt värde kommer vi i detta kapitel att
använda oss av något som kallas proxytermer. Med proxyterm menas att man
uppskattar/approximerar vad effektökningen motsvarar i monetärt värde.
Inom marknadsekonomin är värdet av en vara eller tjänst något subjektivt, något som
köpare och säljare kommer överens om enligt principen om utbud och efterfrågan. Även
för frågor som förbättrad anställningsbarhet och fysiskt, socialt, psykiskt och
existentiellt välbefinnande kan man tänka på liknande sätt. Jag kommer i detta kapitel
med hjälp av proxytermer beräkna vad 1 stegs effektökning på vår stjärna är värd för
respektive effekt.
Som metoder kommer jag att använda mig av:




Kostnad för en relaterad vara eller tjänst som tillgodoser samma behov
Betalningsvilja hos individen/staten för att uppnå en viss effekt
Enhetskostnad för att uppnå en viss effekt
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Indikator för ökad anställningsbarhet
Aktivitet/miljö för ökad anställningsbarhet
Många som kommer till oss har varit borta från arbetsmarknaden i många år och flera
har aldrig haft ett arbete. Vi arbetar därför inom respektive arbetslag med att erbjuda
varierade arbetsuppgifter och olika nivåer av ansvarstagande. Allt ifrån lågtröskelarbete
som kan handla om att hjälpa till i något av momenten med att bygga balkonglådor eller
vara med och driva upp växter på plats, till mer avancerat arbete där deltagarna kan
testa sin arbetsförmåga ute hos kund. Vi har också möjlighet att erbjuda anpassat arbete
i några av Lunds kringförsamlingar. Deltagaren ges härigenom möjlighet att pröva sin
arbetsförmåga och steg för steg öka sin anställningsbarhet.
Anställningsbarhet skiljer sig från effekterna under välbefinnande genom att den avser
mäta hur väl var och en känner sin arbetsförmåga samt medvetenhet kring inom vilken
bransch/tänkbara yrken som ens befintliga kunskaper och erfarenheter skulle komma
bäst till användning. Flera är exemplen som visar att det är möjligt att ha en hög
anställningsbarhet och samtidigt uppleva mycket lågt välbefinnande.
Skattningsskala anställningsbarhet
10‐9
Helt färdig för arbete utan subvention eller support
Jag vet vad jag vill och har goda jobbspecifika färdigheter och erfarenheter
för att ta mig ann ett framtida arbete och känner mig trygg i att tillgodogöra
mig ny kunskap. Jag är stabil kring min arbetsförmåga
8 ‐7

Färdig för arbete med support eller subvention
Jag vet vad jag vill och har tillträckligt med kunskap och erfarenhet för att
påbörja en subventionerad anställning/studier men behöver få ta det i min
takt. Jag känner min arbetsförmåga men är något osäker på om den håller
vid större ansvar och press.

6‐5

Gör framsteg
Jag har kommit ingång ordentligt och närmar mig min önskade
arbetsförmåga. Jag tar större ansvar och lär mig nya färdigheter och skaffar
mig användbar erfarenhet inför framtiden. Jag vill hitta ett jobb och börjar
tro att det kan finnas något för mig.

4‐3

Har börjat tänka på arbete
Jag är långt ifrån min önskade arbetsförmåga och har få specifika
jobbfärdigheter eller erfarenheter. Jag letar efter vad jag skulle kunna vara
bra på. Tror dock inte att jag kan få ett jobb.

2‐1

Tänker inte på jobb i dagsläget över huvud taget
Det var länge sedan jag var i arbete och just nu känns det som om jag inte
kommer att kunna arbeta mer.
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Resultat skattning anställningsbarhet
Utfallet vad beträffar förändring i anställningsbarhet för var och en av de 25 tillfrågade
medarbetare illustreras i diagram 5.3 nedan. Den genomsnittliga ökningen är 2.6 steg.
Medelpersonen skattar inledningsvis att han/hon befinner sig på 2.9, vilket betyder att
han/hon med nöd och näppe har börjat tänka på arbete. Vid insatsens slut skattar sig
samma medelperson på 5,5. Alltså att han/hon gör framsteg men ännu inte riktigt
känner sig mogen för att återgå till den reguljära arbetsmarknaden. En person (nr 6)
upplever att hans anställningsbarhet har minskat med ett steg sedan han kom till
Uggletorpet. Nummer 23 har gjort en ordentlig resa på 6 steg. Nummer 20 har
permanent sjukersättning och har oförändrad arbetsförmåga.

Förändring anställningsbarhet
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Figur 5.3 – Förändring i anställningsbarhet för de 25 medarbetare som ingår i analysen.

Proxyterm – Anställningsbarhet
För att sätta ett värde på hur mycket en ökning i ovanstående skattningsskala är värd tar
vår proxyterm för anställningsbarhet sin utgångspunkt i kostnaden för motsvarande
effekt på annat ställe.
Arbetsförmedlingen har en uppsjö insatser för att öka anställningsbarheten för
människor som står långt från arbetsmarknaden. I jobb och utvecklingsgarantin finns
fas 3 för de personer som varit arbetslösa i mer än 450 dagar. Syftet med fas 3 är just att
öka individens anställningsbarhet. Anordnaren får 225 kronor per person och
anvisningsdag för att täcka handledarkostnader. Totalkostnad för denna åtgärd varje år
blir 225kr/dag x 320 arbetsdagar/år= 72 000 kr. (Utöver att staten betalar
försörjningsstöd)
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För att få ett jämförande värde vad en fas 3 insats i genomsnitt innebär för motsvarande
förbättring på vår skala kontaktade jag dels Arbetsförmedlingen i Lund såväl som det
sociala företaget Karriär‐Kraft, en av Göteborgs största aktörer inom fas 3.
Arbetsförmedlare Mira Necevska i Lund, svarade att hon trodde att en fas 3 person i
genomsnitt under ett år kunde öka mellan 3 och 6 på vår skala . Kinna Skoglund på
karriärkraft i Göteborg uppskattade att deras fas 3 deltagare utifrån vår skala i
genomsnitt startar på 2 och ökar till 5. I bägge fallen är differensen tre steg, vilket ger ett
värde av 72 000/3 = 24 000 kr per steg.
Mira Necevska kände också intuitivt att nivåerna i skalan motsvarande en jämn
utvecklingsnivå. Hon styrkte också detta genom att hänvisa till att Arbetsförmedlingen
uppskattningsvis betalar ca 60 000 i åtgärder under ett år för att en person ska öka från
1‐4. Detta ger ett värde på ca 20 000 per steg, vilket inom rimlighetens gränser stämmer
överens med värdet för vår ovan definierade proxyterm.
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Indikator för psykiskt välbefinnande
Aktiviteter/miljö för ökat psykiskt välbefinnande
De redskap vi erbjuder inom området psykiskt välbefinnande är kanske framförallt vår
dagliga rutin med arbete i en omsorgsfull och varm miljö där handledare och
kontaktpersoner ständigt finns att tillgå som bollplank och samtalspartner. Vår
organisation arbetar efter ett salutogent förhållningssätt där vi hela tiden försöker se,
spegla och uppmuntra det friska. I kursen Hela Livet arbetar vi också specifikt med det
psykiska välbefinnandet. Här ges kursdeltagarna möjlighet att tillsammans med andra i
liknande situation jobba förändringsinriktat med att hantera automatiska tankar, bli vän
med sina känslor, medvetandegöra sin självbild m.m.
Skattningskala – Psykiskt välbefinnande
10‐9
Jag känner mig psykiskt stabil. Jag har en god självkänsla, ett gott
självförtroende och kan hantera mina tankar och känslor på ett konstruktivt
sätt.
I lärande process
8‐7

Jag känner mig överlag stabil. Min självkännedom är god och jag lär mig nya
konstruktiva sätt att hantera tankar och känslor.

Hoppas och tror
6‐5

Jag mår inte alltid så bra men kämpar och känner hopp om att förändring är
möjlig

Accepterar hjälp
4‐3

Jag är inne i en behandling för att hantera min psykiska ohälsa.
Jag söker hjälp då jag känner att jag inte själv kan hantera mitt mående

Sitter fast
2‐1

Jag mår ofta psykiskt dåligt och har tydliga symptom på psykisk ohälsa. I
dagsläget har jag inte förmåga att göra något åt det.

Resultat skattning psykiskt välbefinnande
Utfallet vad beträffar förändring i psykiskt välbefinnande för var och en av de 25
tillfrågade medarbetare illustreras i diagram 5.4 nedan. Den genomsnittliga ökningen är
2.5 steg. Medelpersonen skattar inledningsvis att han/hon befinner sig på 3,7, vilket
betyder att han/hon inte mår så bra men är öppen för hjälp. Vid insatsen slut skattar sig
samma medelperson på 6,2. Alltså att han/hon gör framsteg och känner att en
förändring är möjlig. Förändringen varierar mellan ett stegs försämring till 5 stegs
ökning.
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Förändring psykiskt välbefinnande
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Figur 5.4 – Förändring i psykiskt välbefinnande för de 25 medarbetare som ingår i analysen.

Proxyterm ‐ Psykiskt välbefinnande
Ett passande referensvärde för förbättrat psykiskt välmående borde vara samtalsterapi.
Hur många terapitimmar i genomsnitt är rimligt att anta för en motsvarande förbättring
från nivå 3 till nivå 8 på vår skala?
Jag ställde frågan till psykologservice i Skåne (http://www.psykologservice.se/) och leg
psykolog Niklas Nyström. Enligt hans erfarenhet är det rimligt att anta att en
korttidsterapi med KBT skulle behöva ca 10‐15 sessioner, alt psykodynamisk
korttidsterapi ca 10‐20 ggr för att uppnå en effektförbättring från steg 3 till 8.
Genomsnittlig kostnad skulle ligga på ca 1200 kr/gång.
Om man utgår från att 12,5 KBT sessioner, vars innehåll till stor del liknar upplägget i
vår kurs Hela Livet, är likvärdig med en ökning från 3‐8 på skalan ovan får vi ett värde
per steg på 1200*12,5/5= 3000 kr. Niklas Nyström menade också att stegen i skalan ser
rimliga ut och motsvarar utifrån hans erfarenhet en någorlunda linjär utveckling. ”Det
stämmer intuitivt väl med de steg som jag kan se hos olika patienter/klienter.”5

5

Mejlkorrespondens med Niklas Nyström den 1 november 2011
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Indikator för fysiskt välbefinnande
Aktiviteter/miljö för fysiskt välbefinnande
De förutsättningar som finns hos oss för att förbättra fysiskt välbefinnande (sömn,
kosthållning, styrka, uthållighet mm) handlar om dagligt fysiskt arbete samt frukost och
lunch på regelbundna tider. Arbetets rutiner och fysiska ansträngning bidrar inte sällan
även till bättre sömn. Det fysiska välbefinnandet är också ett var våra teman i kursen
Hela Livet (4 kurstillfällen á 3,5 timmar)
Skattningskala – Fysiskt välbefinnande
10‐9
Jag har en bra balans mellan fysiskt aktivitet, kosthållning och
återhämtning/vila. Jag upplever att kroppen är stark och mår bra.
I lärande process
8‐7

Jag har förändrat mina hälsovanor och lär mig att bibehålla min nya livsstil.

Tror och hoppas
6‐5

Jag har bestämt mig för att ta större ansvar för mitt fysiska välbefinnande
och tror mig ha karaktär att genomför förändringen.

Accepterar hjälp
4‐3

Jag har blivit medveten om att min hälsa är dålig. Jag har börjat leta efter
strategier för att förbättra mitt fysiska välbefinnande.

Sitter fast
2‐1

Jag tar dåligt hand om min hälsa och orkar just nu inte ta tag i några
förbättrande åtgärder.

Resultat skattning fysiskt välbefinnande
Utfallet vad beträffar förändring i fysiskt välbefinnande illustreras i diagram 5.5 nedan.
Den genomsnittliga ökningen är 1,8 steg, vilket innebär att det fysiska välbefinnandet är
den av de fem effekterna där ökningen är minst. Medelpersonen skattar inledningsvis att
han/hon befinner sig på 4,2 vid insatsen början och vid dess slut på 6,0. Spannet av
förändring rör sig på mellan ‐1 och + 4. De personer som skattar sig högst är också
naturligt de som arbetar i arbetslag med mest fysiskt krävande arbete.
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Förändring fysiskt välbefinnande
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Figur 5.5 – Förändring i fysiskt välbefinnande för de 25 medarbetare som ingår I analysen.

Proxyterm ‐ Fysiskt välbefinnande
En personlig tränare på SATS under ett år, som bistår med träning och kosttips skulle
med ett 50 ggr avtal kosta 24 900 kr (498 kr/tim). Uppskattningsvis vore det rimligt att
anta att den genomsnittliga förbättringen under ett år med PT skulle vara att gå från
steg 4 till steg 8. Detta motsvarare en ökning av 4 steg. Värdet per steg blir därför 24
900/4= 6 225kr.
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Indikator för socialt välbefinnande
Aktiviteter/miljö för socialt välbefinnande
På Uggletorpet/Origo arbetade under analysperioden mellan 25‐30 personer. Inte sällan
knyts vänskapsband mellan våra medarbetare. En del bibehålls efter arbetet och tiden
på Uggletorpet. I kursen ”Hela Livet” delar en mindre grupp livet under 6 månader och
där finns mycket goda förutsättningar för nya goda relationer. Något som vi också sett
mycket av sedan vi började för 2 år sedan.
Genom närheten till Svenska kyrkans övriga aktiviteter i Lund finns möjligheter för våra
medarbetare att ta del av en uppsjö gemenskapsaktiviteter. Under året har deltagare
från Uggletorpet åkt på allt ifrån fiskeläger till veckolångt sommarläger. Allt kraftigt
subventionerat eller gratis. Vi har också börjat arbeta för att få ideella krafter inom
kyrkans församlingar att ställa upp med sina gåvor för att hjälpa medarbetare vidare.
Dock är detta arbete ännu i sin linda.
Skattningsskala – socialt välbefinnande
10‐9
Jag har flera nära vänner och ett brett socialt nätverk i mitt närsamhälle. Jag
känner mig trygg i de flesta sociala sammanhang, kan sätta gränser och
hantera konflikter.
I lärande process
8‐7

Jag utvecklar och prioriterar vänskaper, intressen och nätverk som bygger
upp mig. Jag lär mig sakta men säkert att sätta gränser och hantera
konflikter.

Tror och hoppas
6‐5

Jag har en bekantskapskrets och regelbundna aktiviteter men hoppas på
mer fördjupade relationer.

Accepterar hjälp
4‐3

Jag upptäcker nya relationer med mina arbetskamrater. Jag blir medveten
om att jag behöver hjälp att bryta med isolering eller destruktiva relationer.

Sitter fast
2‐1

Jag känner mig isolerad såväl hemma som på jobbet eller har relationer
som jag inte mår bra av.

25

Resultat skattning socialt välbefinnande
Utfallet vad beträffar förändring i socialt välbefinnande illustreras i diagram 5.6 nedan.
Den genomsnittliga ökningen är 2,3 steg. Medelpersonen skattar inledningsvis att
han/hon befinner sig på 3,5 vid insatsens början och vid dess slut på 5,8. Spannet av
förändring rör sig mellan ‐1 och + 7. En tänkbar orsak till det stora spannet är
medarbetarna tidigare tillgång till sociala nätverk. De personer som levt relativt
isolerade upplever stora eller mycket stora förändringar.

Förändring socialt välbefinnande
8
6
4
2
0
‐2

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

Figur 5.6 – Förändring i socialt välbefinnande för de 25 medarbetare som ingår I analysen.

Proxyterm – Socialt välbefinnande
Uttrycket ”allt som är viktigt går inte att köpa för pengar” är i allra högsta grad gångbart
vad gäller det sociala välbefinnandet. Offentlig sektor kan utgöra en trygghet vad gäller
fysisk och psykisk omvårdnad. För sociala behov, sammanhang och vänskap gäller dock
en annan logik. En vän kan ”per definition” inte anställas utan att få en annan roll eller
relation.
En arbetsplats dit man dagligen kan gå, där sociala kontaktytor uppstår naturligt, där
man träffar människor i samma situation, utgör kanske en av de bästa miljöerna för att
möjliggöra förändringar i socialt välbefinnande.
Ett sätt att försöka översätta förändringen i socialt välbefinnande till pengar är att se hur
mycket det kostar i vår verksamhet att skapa gemenskapsmöjlighet för ca 30 personer
dagligen under 7 månader, 8 timmar om dagen. Under perioden 1 jan till 31 juli 2011
har våra medarbetare i genomsnitt uppskattat att de ökat 2,6 3 steg på skalan ovan.
Under samma period har vi genom insatser i form av löneutbetalningar, materialinköp
och lokalkostnader haft en enhetskostnad på ca 48 000/medarbetare. Kostnad per steg
blir följaktligen 48 000/3= 16 000kr
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Existentiellt välbefinnande
Aktiviteter/miljö för existentiellt välbefinnande
Vi upplever att de som kommer till oss efter en tid upplever en större känsla av mening.
Detta styrks av våra mätningar, där det vi definierat som existentiellt välbefinnande är
det område där våra medarbetare i genomsnitt skattar högst förändring.
Möjliga förklaringar är att de fått struktur och en känsla av sammanhang. Många
beskriver en lättnad över att inte längre behöva ha identiteten arbetslös/sjukskriven,
utan att de i familjen och andra sociala sammanhang nu istället kan komma med
perspektiv och input från sin arbetsdag. Ord som empowerment/egenmakt ligger också
nära denna dimension. Det handlar om att arbeta för att varje person ska kunna bli
bärare av en varaktig kraft och förmåga till förändring i sitt eget liv. Att vara sjukskriven
under många år och hänvisad runt i system gör att många slutar lyssna inåt, till sin vilja.
Det tar tid att väcka detta ”viljecentrum” i personlighetens mitt.
Som hjärtat pulserar i kroppen
så pulserar viljan i jagets mitt.
En frisk vilja är livets källa inombords.
Ur den porlar livslusten fram!
Lust till skapande arbete,
till kunskap och lek
ur boken. Vara den jag är, Margaretha Melin (2004)

Det sociala företagets tydliga ekologiska vision tilltalar också många av medarbetarna.
Att jobba för något meningsfullt, större än mig själv, är något som återkommer i
uppföljningssamtalen.
Kursen Hela Livet ger också verktyg för den existentiella dimensionen. I olika teman
diskuteras värderingar och livsåskådning. Att narrativt i grupp och enskilda samtal få
berätta sin livshistoria/sina erfarenheter och uppleva att man inte är ensam med sin
livskamp etc. är också något som nämns inom denna kategori.
Till skillnad från det tidigare beskrivna psykiska välbefinnandet, som mer handlar om
att hantera tankar och känslor för att få en fungerande liv, syftar den existentiella
dimension på den inre förändrings som skapar riktning, mening och livskraft. Eller mer
kortfattat: att leva, inte bara överleva.
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Skattningsskala – existentiellt välbefinnande
10‐9
Jag känner en stark tilltro till livet och tillförsikt inför framtiden. Livet
upplevs meningsfullt och jag vet vilka värderingar som är viktiga för mig
samt försöker leva efter dem.
I lärande process
8‐7

Livet upplevs meningsfullt för det mesta. Jag upplever att det finns värden
att kämpa för men är osäker på hur de ska omsättas i min vardag.

Tror och hoppas
6‐5

Jag känner en gryende framtidstro och accepterar i viss mån både livets
med och motgångar. Jag upplever fortfarande stora svackor men det känns
som om livet är på väg åt rätt håll.

Acceptera hjälp
4‐3

Jag försöker finna en mening i min livssituation. Jag läser ibland
självhjälpslitteratur och/eller söker upp nya vänner/yrkespersoner/platser
som jag tror mig kunna få vägledning av.

Sitter fast
2‐1

Livet känns meningslöst, men stundtals känner jag hopp och tilltro till att
det kan vända.

Resultat skattning existentiellt välbefinnande
Utfallet vad beträffar förändring i existentiellt välbefinnande illustreras i diagram 5.7
nedan. Den genomsnittliga ökningen är 2,6 steg, vilket innebär att det existentiella
välbefinnandet är den av de fem effekterna där ökningen är störst. Medelpersonen
skattar inledningsvis att han/hon befinner sig på 3.9 vid insatsen början och vid dess
slut på 6,5. Spannet av förändring rör sig på mellan ‐1 och +6.
Intressant att iaktta är hur relativt lika alla medarbetare uppfattar förändring i
existentiellt välbefinnande i jämförelse med de andra effekterna där utfallet är mycket
mer spretigt. Oavsett ens tidigare sociala, psykiskt eller fysiska status verkar detta
område vara ett behovsområde där alla brottas på samma villkor.
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Förändring existentiellt välbefinnande
6
4
2
0
‐2

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

Figur 5.7 – Förändring i existentiellt välbefinnande .

Proxyterm ‐ existentiellt välbefinnande
Våra medarbetare är vanligtvis hos oss i ett år. Detta år blir en frizon där man har
möjlighet att utforska sin lust och kraft. En medarbetare uttryckte i samtal att tiden på
Uggletorpet kom som ett välbehövligt friår. Tid att hinna ikapp sig själv, att återfå
riktning, mening och engagemang i livet.
Just friåret är en numera borttagen politisk insats var statliga syfte var att just ge var och
en möjlighet att hinna ikapp sig själv, samtidigt som personer utanför arbetsmarknaden
kunde få in en fot hos en arbetsgivare. Förutsatt att en arbetssökande tog ens plats,
kunde man med 85% av a‐kassan, vara hemma ett år och fundera kring sitt liv.
Om man räknar på 24 900kr/mån, som 2009 enligt SCB var medianlönen i Sverige, tar
80% för att få fram a‐kassa nivån och sedan ytterligare 85% av den summan får vi fram
att en lönekostnad utan sociala avgifter under ett år är (24 900*0,8*0,85*12)= 203 184
kr
I en debattartikel i Hudiksvalls tidning (2004‐12‐14) hänvisar de miljöpartistiska
riksdagskvinnorna Lotta Hedström och Yvonne Ruwaida till studier om friåret som visar
att många av de som använt friåret har varit i riskzonen för att bli utbrända och att det
finns ett samband mellan de regionerna med högst ohälsotal och antalet
friårsansökningar. I huvudsak är det kvinnor, äldre och offentliganställda som varit
kraftigt överrepresenterade bland de friårslediga. De skriver vidare att ”genom att ta ut
friår innan man kommit så långt som till en regelrätt sjukskrivningssituation med till
exempel utbrändhet kan en långvarig sjukskrivning undvikas och ersättas med en kortare
tid som friårsledig. Vi tror att många människor är i behov av den här pausen och att det
är detta behov som uttrycks i det stora intresset för friåret som hitintills överträffar alla
prognoser.”
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”Försöket med friår som genomförts har också visat på andra positiva effekter. Under
friåret väljer de friårslediga själva vad de vill göra. Några väljer att starta företag, andra
att vidareutbilda sig och några som sagt att vila upp sig …om man jämför med gruppen
arbetslösa startar dubbelt så många friårslediga nya företag och tre gånger så många
studerar.”
Beskrivningen som ges i den citerade debattartikeln ovan av en ”typisk” friårsperson
skulle utifrån vår indikator för existentiellt välbefinnande kunna skattas enligt följande.
Är man i riskzonen som ovan beskrivs handlar livet mer om att överleva än leva. Friåret
blir ett sätt att acceptera hjälp och ta tid för reflektion. Detta motsvarar ungefär steg 4 på
vår existentiella skattningsskala. Att sedan istället komma på vad man vill göra, starta
företag, välja att skola om sig till något som mer ligger i linje med ens personliga talang
och längtan etc. motsvarar istället ungefär steg 8 på vår skala. Alltså en ökning mellan 4
och 8. Kostnad per steg blir i så fall 203 184/4= cirka 51 000 kr.
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Tabell 5.1: Effekter, indikatorer och proxytermer (Exempel)
Intressent

Insats

Medarbetare
Uggletorpet

Tid och
kompetens

Resultat

‐ 25 personer i
arbetsträning
‐ 18 personer
går/gått kursen
"Hela Livet"
‐ 25 personer i
kontakt med
socialt nätverk
och personlig
coach

Effekt

Ökad
anställnings‐
barhet

Ökat
välbefinnande

Indikator
semistrukturerade
självskattings‐
formulär för:
Ökad
anställningsbarhet

Utfall i
genomsnitt
per person

Psykiskt
välbefinnande

2,52

Värdet av 5 steg på
skalan motsvarar
värdet av 12,5 KBT
sessioner.

Fysiskt
välbefinnande

1,76

Värdet av 4 steg på
6 225
skalan motsvarar
värdet av 50 ggr med
personlig tränare

Socialt
välbefinnande

2,28

Existentiellt
välbefinnande

2,6

Värdet av 3 steg på
skalan motsvarar
värdet av
enhetskostnad per
person på
Uggletorpet
Värdet av 4 steg på
skalan motsvarar
individs lön under
ett friår

31

2,6

Proxyterm

Värdet av 3 steg på
skalan motsvarar
värdet av fas 3 under
1 år.

Värde per
steg

24 000

3 000

16 000

51 000

6. Påverkan
Givetvis är vi långt ifrån den enda parten som ger input till våra medarbetares
livssituationer. Syftet med detta kapitel blir att förstå hur stor del av den skapade
effekten som beror på vår verksamhet. Vad hade hänt om vi inte funnits? Hur lång tid
håller effekten i sig? För att ta oss ann dessa frågor kommer fem nya begrepp att
introduceras. Nämligen, deadweight, tillskrivning, förflyttning, nyttoperiod och
avtrappning.
Deadweight, tillskrivning, förflyttning
Genom omvärldsanalys av andra organisationer i Lund, enskilda samtal med
medarbetare, en fokusgrupp med medarbetare samt samtal med arbetsförmedlare Mira
Necevska i Lund har jag försökt
1) uppskatta vad alternativet för våra medarbetare hade varit om inte vi funnits.
=> deadweight
2) uppskatta hur stor andel av effekten som kan härledas till vår verksamhet. Det vill
säga vårt bidrag minus vad andra individer eller organisationer bidragit med.
=> tillskrivning
3) uppskatta hur stor del av respektive effekt som inte har skapats av analysobjektet
utan uppstått tidigare, eller som har förskjutit redan befintliga effekter.
=> förflyttning
I vårt fall kan jag inte se att någon förflyttning av effekter förekommit. Anledningen är
att samtliga effekter uppstår som en konsekvens av verksamheten på Uggletorpet.
Indikatorerna utgår från att medarbetarna explicit ska skatta sig själva för varje enskild
effekt vid årsskiftet 2010/2011 samt vid mätperiodens slut. Det gör att det just är
förändringen under tiden på Uggletorp (och ingen annan) som framkommer.
I tabellen 6.1 nedan visas resultatet. I bilaga 1 står mer utförligt förklarat hur jag har
resonerat för att komma fram till respektive procentsats.
Tabell 6.1: Deadweight, tillskrivning, förflyttning.
Intressent

Medarbetare
Uggletorpet

Effekt
Ökad
anställningsbarhet
Psykiskt
välbefinnande
Fysiskt
välbefinnande

Deadweight

Tillskrivning

Förflyttning

56%

96%

0%

33%

90%

0%

20%

90%

0%

32

Socialt
välbefinnande
Existentiellt
välbefinnande

24%

100%

0%

18%

100%

0%

Nyttoperiod och avtrappning
Med nyttoperiod menas den tid som effekten förväntas hålla i sig efter det att
medarbetarna lämnar verksamheten. Hastigheten med vilken effekten avtar blir
avtrappningen.
I tabellen nedan finner ni värdena för nyttoperioden och avtrappning per effekt.
Motiveringen till dessa siffror återfinns i bilaga 2.
Tabell 6.2: Nyttoperiod och avtrappning
Intressent

Medarbetare
Uggletorpet

Effekt

Nyttoperiod

Avtrappning

Ökad anställningsbarhet

1 år

100%

Psykiskt välbefinnande

5 år

20%

Fysiskt välbefinnande

1 år

100%

Socialt välbefinnande

2 år

50%

Existentiellt välbefinnande

3 år

33%
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7. Total social nytta
Vi har så slutligen kommit fram till kapitlet som ska knyta ihop säcken. Jag kommer
börja med att räkna ut det årliga värdeskapandet per effekt. I nästa steg beräknas det
totala värdeskapandet över valda nyttoperioder med angiven avtrappningstid och med
hänsyn till diskonteringsränta. Slutligen ges SROI värdet som kvoten av det totala sociala
värdet och insatsen.
Totalt årligt värdeskapande per effekt
Som redovisades i kapitel fem har 25 medarbetare svarat på hur de under analysens
tidsperiod förändrats med hänvisning till våra definierade effekter. I tabell 7.1 ses
resultatet uppdelat per effekt. Störst förändring har skett vad gäller ökad
anställningsbarhet och ökat existentiellt välbefinnande. Avdrag görs för deadweight,
tillskrivning och förflyttning för att sedan multipliceras med proxytermerna.
Tabell 7.1 – Totalt årligt värdeskapande per effekt

Effekt

Totalt antal Förekomst efter
flyttade steg,
deadweight,
25 medtillskrivning och
arbetare
förflyttning

Proxyterm (kr)
per stegs
ökning

Totalt årligt
värdeskapande

Ökad
Anställningsbarhet

65,0

27,5

24 000 kr

658 944 kr

Ökat Psykiskt
välbefinnande

63,0

38,0

3 000 kr

113 967 kr

Ökat Fysiskt
välbefinnande

44,0

31,7

6 225 kr

197 208 kr

Ökat Socialt
välbefinnande

57,0

43,3

16 000 kr

693 120 kr

Ökat Existentiellt
välbefinnande

65,0

53,3

51 000 kr

2 718 300 kr

Totalt värdeskapande
I tabell 7.2 visas hur värdet trappas av över den totala nyttoperioden. Observera att
värdet år 1 är samma som det årliga värdeskapandet. Det totala värdeskapandet ges
genom att summera år ett till fem. För att få fram nuvärdet behöver vi också blanda in
begreppet diskonteringsränta.
Precis som vid alla andra ekonomiska kalkyler behöver framtida värden diskonteras till
dagens penningvärde för att få en rättvisare bild av det totala värdeskapandet.
Identifiering av en lämplig diskonteringsränta är då nödvändig. Lilieqvist (2010) visar
att svenska statliga myndigheter ofta använder 4% som diskonteringsränta i sina
kalkyler. Då analysobjektet drivs baserat på avtal med Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen bidrar analysobjektet till att lösa viktiga offentliga uppdrag. Att
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därmed använda en diskonteringsränta som är i paritet med den som används av
statliga myndigheter är därmed en rimlig utgångspunkt då verksamhetens bidrag till
offentligheten är stort.
Tabell 7.2 – totalt värdeskapande per effekt

Effekt

Värde år 1

Värde år 2

Ökad
Anställningsbarhet

658 944

Ökat Psykiskt
välbefinnande

113 967

Ökat Fysiskt
välbefinnande

197 208

Ökat Socialt
välbefinnande

693 120

346 560

Ökat
Existentiellt
välbefinnande

2 718 300

1 812 200

91 174

Värde år 3 Värde år 4 Värde år 5

68 380

45 587

906 100

22 793

Totalt värdeskapande

Nuvärde

658 944 kr

658 944 kr

341 901 kr

316 754 kr

197 208 kr

197 208 kr

1 039 680 kr

1 013 534 kr

5 436 600 kr

5 199 300 kr

Genom att nu summera nuvärdet för samtliga fem effekter och sedan dividera med
insatsen (kap 4) ges SROI‐värdet. I Uggletorpets fall betyder detta att de insatser som
investerats i 25 medarbetare under 7 månader har gett 6 gånger dess värde.
Tabell 7.3 – SROI värdet
Totalt värde

7 385 741 kr

Totala insatser

1 231 000 kr

SROI-värde

6,0

En siffra som vi med stolthet kommer presentera för beslutsfattare som önskar skapa
största möjliga avkastning för sina privata‐, kommunala‐, arvfonds‐, eller offentliga
medel.
I bilaga 3 presenteras hela påverkanskartan, som på ett sammanfattande och koncist
sätt visar hur hela kedjan av beräkningar för värdeskapandet har genomförts.
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8. Känslighetsanalys
Vårt SROI‐värde bygger på en rad antaganden och uppskattningar. För att få en
uppfattning om vilka antaganden som är mest känsliga, i betydelsen att de har störst
påverkan på SROI‐värdet totalt, har en känslighetsanalys gjorts.
En känslighetsanalys visar på hur mycket en procentuell förändring i någon av
analysens parametrar har på SROI‐värdet. Genom att pröva befintliga antaganden om
deadweight, tillskrivning, avtrappning, utfallet av effekterna, proxytermer och
diskonteringsränta synliggörs för vilka parametrar där en förändring ger störst utslag
på SROI‐värdet.
Att halvera värdet för tillskrivning samt utfallet av effekterna gav marginell konsekvens
på det slutliga SROI värdet för effekterna anställningsbarhet, psykiskt‐, fysiskt‐ och
socialt välbefinnande. (påverkade SROI‐värdet från 2‐7 %) Även en höjning av
avtrappningsvärdet med 50% för dessa fyra effekterna påverkade SROI värdet
marginellt (1‐2%). En 50% ökning av deadweight påverkade för ingen av effekterna
mer än en 8%:ig ökning av SROI värdet.
De värden som alla slog igenom i känslighetsanalysen var väntat nog tillskrivning,
avtrappning, proxytermen och utfallet av effekten vad gäller det existentiella
välbefinnandet. En 50% förändring i någon av dessa parametrar påverkade det slutliga
SROI värdet med mellan 17– 35%. Detta beror på att proxytermen för existentiellt
välbefinnande är värderad lika högt som summan av proxytermerna för de fyra övrig
effekterna tillsammans.
Detta kräver en extra motivering. Varför är det existentiella välbefinnandet
förhållandevis mer värdefullt än övriga effekter?
I en utvärdering av STYR‐projektet från 2007 (rehabilitering för personer med lång
sjukskrivning på småländska höglandet) skriver författarna Carl E Olivestam vid
Göteborgs Universitet och Ann‐Kristin Eriksson vid högskolan i Gävle, att ”de
existentiella frågorna aktualiseras för många människor särskild i samband med kriser i
livet. Långtidssjukskrivning kan sägas vara en sådan krissituation då frågor av existentiell
karaktär kan väckas.” och fortsätter ”trots svårigheten att formulera vad existentiella
frågorna är, framstår de existentiella frågorna som livsviktiga för en god rehabilitering.
Man skulle kunna säga att det handlar om att tillsammans med andra sätta in sig själv i ett
sammanhang, att uppleva att man får ihop sin tillvaro, och att man kan integrera det
svåra man gått igenom med bilden av sig själv. Det handlar mycket om att mejsla ut vem
man vill vara och hur man kan hitta en väg framåt i livet.”
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Filosofiskt stöd för detta går att hämta från bland annat Nietzsche6 som i ett känt citat
skriver "den som har ett varför för att leva uthärdar nästan varje hur". Psykologen Victor
Frankel (1999) beskriver väl hur ”mening” fick honom att han överlevda fysisk, psykisk
och social misär under sin koncentrationslägervistelse. Hans mening var tanken på sin
fru och sitt ännu ofärdiga manuskript. För medarbetare på Uggletorpet kan samma
livlina vara en nytänd vilja, ett gryende hopp eller en känsla av sammanhang.
Ett annat sätt att pröva våra antaganden är att ändra samtliga värden för de sex
områdena som känslighetstestas lika mycket och iterativt prova sig fram till den
procentsats som gör att SROI‐värdet blir 1:1. Procentsatsen talar alltså om hur mycket
generell förändring som krävs för att våra insatser på Uggletorpet inte skall skapa något
mervärde. (det totala skapade värdet blir lika stort som insatsen.) I mina beräkningar
blev den procentsatsen knappt 40%. Ett värde som med mycket stor sannolikhet
indikerar att ett betydande mervärde faktiskt skapas på Uggletorpet.

6

Frankel (1999)
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Rekommendationer och lärdomar
Mätningen










Att göra en SROI‐analys tar mycket tid. Det är inte önskvärt att göra den ensam.
En projektgrupp med olika kompetenser, i synnerhet en god ekonom vore att
föredra. SROI‐analysen skulle också passa ypperligt som examensuppsats för en
student på universitetsnivå. Detta förutsatt att också verksamhetens ledning är
aktivt involverade.
Inom universitetens databaser finns mycket forskning att tillgå. Om tid funnits
hade med största säkerhet bland annat effekternas nyttoperiod och avtrappning
blivit mer tillförlitliga.
Beräkning av proxyterm för existentiellt välbefinnande visade sig särskilt svårt.
Förslagsvis skulle alla proytermer kunna ses över till en eventuell ny analys
nästa år.
Jag valde i denna analys att fokusera på endast en intressent. Dock visade det sig
snabbt att för att förstå den studerade intressentgruppen behövde jag också
involvera flera av de exkluderade intressenterna. Detta blev särskilt tydligt vid
beräkning av deadweight och proxytermer. Min gissning är att det inte skulle
krävas allt för mycket merarbete att också inkludera fler intressenter i analysen.
Fortsättningsvis ska vi försöka att inkludera frågor kring deadweight,
nyttoperiod och avtrappning i våra uppföljningssamtal.

Verksamheten




Det strukturella tankesätt som SROI erbjuder har varit ett väldigt konkret,
djuplodande och användbart verktyg att tänka kring värdeskapande i vår
verksamhet.
Många idéer kring verksamhetsutveckling har dykt upp i samband med att jag
arbetat med analysen. Ett konkret exempel är hur vi enkelt skulle kunna förlänga
nyttoperioden och minska avtrappningen för socialt välbefinnande genom att
redan under tiden på Uggletorpet bygga förutsättningar för att våra grupper
efter insatsens slut fortsätter sina träffar på egen hand. Vi kan också jobba än
mer med uppföljning, bjuda in till återträffar och liknande.
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Bilaga 1 – Påverkan
Påverkansberäkningarna kommer att motiveras separat för varje effekt. Analysen
kommer också utgå från den målgruppsuppdelning som gjordes i kap 3. Varje målgrupp
har olika förutsättningar och motiveringen till val av deadweigt blir därför specifik för
respektive målgrupp. För att få fram en gemensam deadweight för respektive effekt
viktas resultatet av deadweight från respektive målgrupp med hur stor andel av de
totalt 25 medarbetarna som tillhört respektive målgrupp.
Förutsättningarna för respektive målgrupp är följande:
Målgrupp 1 och 2: Kommer till Uggletorpet genom avtal med Af/Fk. Totalt sett utgör 20
av 25 medarbetare i analysen denna målgrupp. I Lund är Origo Resurs det enda sociala
företaget som har avtal med Af/Fk för att erbjuda rehabilitering. Alternativet är enligt
Mira Necevska på Af i Lund, Eductus (tjänst 2) samt Furuboda folkhögskola (tjänst 1)
som båda erbjuder motiverande samtal 1 gång per vecka. Några jämförande studier
mellan Origo Resurs och dessa bägge aktörer finns inte att tillgå.
Målgrupp 3: Består av 4 deltagare. Två av medarbetarna i denna grupp har en offentligt
skyddad anställning (OSA) och kan endast ha sin arbetsträning inom offentlig eller ideell
verksamhet. Lunds kommun har ett relativt stort urval av arbetsplatser för OSA
anställningar. Resterande två medarbetare har socialbidrag. Kommunen har lagt ner
flera av sina arbetsträningsåtgärder och placerar i huvudsak personer från vår
målgrupp på Råby gård. Råby liknar till mångt och mycket vår verksamhet. Dock är
vistelsen begränsad till 3 månader.
Målgrupp 4: Medarbetare med permanent sjukersättning. Utgörs i analysen av enbart 1
person.
Deadweight
Intressent

Medarbetare
Uggletorpet

Effekt

Ökad
anställnings‐
barhet

Deadweight

Källa/beräkning
Målgrupp1 och 2
Hos alternativa aktörer erbjuds
enbart motiverande samtal 1 gång
per vecka. Genomsnittpersonen
arbetstränar hos oss i snitt 3 dagar
per vecka, varav en dag utgörs av
samtalsgrupp. Ett rimligt antagande
är att det finns ett samband mellan
tid i verksamheten och ökad
anställningsbarhet. Om sambandet är
linjärt skulle det innebära att vi var
tre gånger så effektiva som de andra
aktörerna. Då antagandet är löst, och
för att undvika överdrift, uppskattas

56 %
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att andra aktörer är hälften så
effektiva i sin effektuppfyllelse som
oss. Alltså en deadweight vad gäller
denna målgrupp på 50%.
Målgrupp 3: Vad gäller OSA
anställningar verkar det relativt
enkelt för kommunen att hitta bra
placeringar. Deadweight för dessa 2
är 100%. För resterande 2
medarbetare som har socialbidrag är
det desto svårare. Vistelsen på Råby
gård är begränsad till 3 månader,
vilket flera medarbetare ansett som
för kort tid för att hitta sin
arbetsförmåga. Efter vistelsen på
Råby har de därför hänvisats vidare
till oss. På Uggletorpet har vi
möjlighet för dessa medarbetare att
stanna så länge de har behov.
Uppskattad deadweight här är 50%.
Genomsnittlig deadweight för
målgrupp 3 blir därför 75%.
Målgrupp 4: Sjukpensionären har
redan fått sin arbetsförmåga prövad
och ökar inte anställningsbarhet på
Uggletorpet. Deadweight 100%

Medarbetare
Uggletorpet

Total deadweight målgrupp 1‐4
(20*50 + 4*75 + 1*100)/25 = 56%
Ökat väl‐
befinnande

Psykiskt
välbefinnande

Deadweight

Källa/beräkning
Målgrupp1 och 2:
Enligt Mira Necevska på Af i Lund är
det endast vi av de alternativa
aktörerna som erbjuder en
terminslång livskurs samt
arbetsträning med möjlighet till
stegvis ökad ansvarsexponering.

33%

Att hos annan aktör få hjälp av coach
att strukturera upp sin livssituation
har säkert också en positiv
psykologisk effekt.
Utifrån 3 gånger mer tid i vår
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verksamhet än hos alternativ aktörer
samt likvärdig eller bättre kvalitet i
vårt erbjudande uppskattas
deadweight till 33%.
Målgrupp 3 och 4:
Samma resonemang som under
målgrupp 1 och 2

Fysiskt
välbefinnande

Målgrupp1 och 2:
Aktiviteterna för att förbättra det
fysiska välbefinnandet på Uggletorpet
är såväl det praktiska arbetet som
verktygen i kursen Hela Livet. Andra
aktörer erbjuder endast motiverande
samtal varpå deadweight blir 0%

20%

Målgrupp 3:
Andra aktörer som finns att välja på
för denna målgrupp erbjuder också
fysiskt arbete och ger dessutom
ekonomiskt stöd för
friskvårdsaktiviteter. Dock har de
ingen kurs. Uppskattad deadweight
100%
Målgrupp 4:
Personen i vår analys jobbar väldigt
sparsamt fysiskt. Uppskattad
deadweight 100%
Total deadweight målgrupp 1‐4
(20*0 + 4*100 + 1*100)/25 = 20%
Målgrupp1 och 2:
Då övriga aktörer enbart erbjuder
motiverande samtal ges få
möjligheter till social interaktion.
Arbetsträning som metod innebär att
medarbetaren exponeras för större
social kontaktyta under längre tid än
vad som varit möjligt i övriga
alternativ. Istället för samtal med en
personlig coach arbetar en
medarbetare på Uggletorpet i snitt
med 10 personer per dag. Uppskattad
deadweight därav 10%.

Socialt
välbefinnande
24%
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Målgrupp 3 och 4:
Andra aktörer har arbetsgemenskap
men saknar kurs där det sociala
välbefinnandet behandlas, samt
tillgång till kyrkans övriga
gemenskapsverksamheter.
Då kurstillfällen en gång per vecka
(20% av arbetstiden) ger en extra
kvalitet på det sociala området
uppskattas deadweight till 80%, det
vill säga det är bara kurstillfällen som
bidrar med ett mervärde i förhållande
till andra aktiviteter.
Total deadweight målgrupp 1‐4
(20*10 + 4*80 + 1*80)/25 = 24%

Existentiellt
välbefinnande

Målgrupp1 och 2:
Det existentiella välbefinnandet är
såsom det är definierat i kap 5 mer
eller mindre omöjligt att åstadkomma
enbart genom motiverande samtal 1
gång per vecka. Givetvis kan man med
rätt motivationscoach få samtal som
kan ha en existentiell inverkan, men
jag uppskattar den sannolikheten
som liten. 1,5 h samtal i veckan
jämfört med ett genomsnitt av 15 h
per vecka i ett sammanhang,
(Uggletorpet) där livet görs
begripligt, hanterbart och
meningsfullt, ger deadweight 10%,
det vill säga andelen samtalstid hos
andra aktörer i förhållande till
genomsnittstiden medarbetarna är på
Uggletorp.

18%

Målgrupp 3 och 4
Andra aktörer som erbjuder arbete
och sysselsättning saknar många
gånger empowermentperspektivet
som är så genomsyrande inom socialt
företagande och centralt för det
existentiella välbefinnandet. Unikt på
Uggletorpet är också närheten till
kyrkan och den samlade kompetens
som finns där vad gäller existentiella
frågor, samt vår kurs Hela Livet.
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Kursens effekt (20%),
empowermentperspektivet (20%)
och koppling till kyrkans kompetens
(10%) ger deadweight = 50%
Total deadweight målgrupp 1‐4
(20*10 + 4*50 + 1*50)/25 = 18 %
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Tillskrivning
Till grund för analysen av tillskrivning ligger svar från en fokusgrupp på 6 personer, som
valts ut för att vara representativ utifrån analysens målgruppsfördelning. Fyra personer
från målgrupp 1 och 2, en person från målgrupp 3 och en person från målgrupp 4 fick
under en öppen diskussion på cirka 1 timma diskutera hur stor del av förändringen för
respektive effekt som kunde härledas till arbetsträningen på Uggletorpet i förhållande
till övriga förändringar i livssituationen.
Intressent

Medarbetare
Uggletorpet

Effekt

Ökad
anställnings‐
barhet

Tillskrivning

Källa/beräkning
Målgrupp1, 2, 3
Vad gäller anställningsbarhet var alla
tillfrågade rörande överens om att
effektuppfyllelsen berodde på
arbetsträningen på Uggletorpet.
Tillskrivning 100%

96%

Målgrupp 4: Sjukpensionären har
redan fått sin arbetsförmåga prövad
och ökar inte sin anställningsbarhet
på Uggletorpet. Tillskrivning 0%
Total tillskrivning
(24*100+1*0)/25= 96%

Ökat väl‐
befinnande

Psykiskt
välbefinnande

Tillskrivning

Källa/beräkning
Målgrupp 1,2,3,4
1 av 6 i fokusgruppen uppgav att ny
inställning av medicin i kombination
med arbetsträningen på Uggletorpet
hade inneburit den främsta orsaken
till förbättrat psykiskt välmående. 2
menade att omgivningen utanför
Uggletorpet snarare inverkade
negativt på det psykiska välmåendet
och resterande 3 tyckte det var som
vanligt hemma och orsaken till
förbättrat psykiskt välmående var det
nya sammanhanget.

90%

Med antagande om fokusgruppens
svar som representativt för
analysgruppen ges:
Endast 1/6 hävdade att halva
tillskrivningen gick att härleda ut
medicinering. Total tillskrivning
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Fysiskt
välbefinnande

11/12= 90%
Målgrupp1,2,3:
Även här var gruppen överens om att
arbetets fysiska belastning, dess
rutiner, möjlighet till frukost och
lagad middag, kursen m.m. utgjorde
orsaken till förändring i fysiskt
mående. Tillskrivning 100%.

90%

Målgrupp 4:
Personen i vår analys jobbar väldigt
sparsamt fysiskt. Däremot äter
vederbörande mat 3 gånger/vecka,
samt får del av Uggletorpets rutiner.

Medarbetare
Uggletorpet

Socialt
välbefinnande

Existentiellt
välbefinnande

Utifrån samma resonemang som
gjordes vad gäller tillskrivning för
psyksikt välbefinnande, ger detta:
11/12= 90 %
Målgrupp1,2,3,4
Alla var överens om att
effektförbättringen kunde härledas
från gemenskapen och nya vänskaper
som förvärvats under tiden på
Uggletorpet.

100%

Tillskrivning 100%
Målgrupp1,2,3,4
Alla 6 gav entydiga svar även här. Den
upplevda känslan av mening och
riktning hade börjat infinna sig efter
någon/några månaders vistelse på
Uggletorpet.

100%

Tillskrivning 100%
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Bilaga 2 – Nyttoperiod och avtrappning
Här redogörs för bakgrunden till den valda nyttoperioden och avtrappningen för respektive effekt. Som grund till beräkningarna ligger
fokusgruppens svar (vars sammansättning beskrivs under rubriken för tillskrivning), forskningsrapport och egna antaganden.
Diskussionen kring avtrappning har överlag svag empirisk grund. Deltagarna i fokusgruppen tyckte att det var svårt att uppskatta
avtrappningen och ville inte ens komma med gissningar. Verksamheten har också funnits för kort tid för utvärdering av tidigare
medarbetare. Uppskattningen av avtrappning har därför följt försiktighetsprincipen.

Intressent

Effekt
Ökad
anställningsbarhet

Nyttoperiod
1 år

Medarbetare
Uggletorpet

Källa/beräkning
Medarbetarnas egna uppskattning låg mellan 1‐2 år. Jag
väljer den lägre nyttoperioden samt största möjliga
avtrappning.

Avtrappning
100%

Vad gäller nyttoperiod hade medarbetarna själva svårt att
uppskatta detta. Jag ställde frågan till leg psykolog Niklas
Nyström på psykologservice i Skåne.

Ökad Psykiskt
välbefinnande

5 år

Vad gäller nyttoperiod hänvisar Niklas till in longitudinell
studie som gjorts utifrån en KBT baserad gruppterapi för
personer med social fobi. Cognitive Therapy and Research,
Vol. 17, No. 4, (1993).
Deltagarna i studien träffades 12 gånger á 2 h per gång i en
grupp på 4‐7 personer. Psykiska välmåendet
dokumenterades och följdes upp efter 5 år med kvarvarande
effekt som resultat.
Vi bedriver visserligen inte terapi, men vår kurs ’Hela Livet”
som sträcker sig mellan 15‐20 gånger á 3h per gång har
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20%

liknande antal kursdeltagare, liknande problematik, KBT
pedagogiskt förhållningssätt m.m. Vilket gör att studien blir
synnerligen intressant och användbar. Som kompensation till
att vi inte har utbildad terapeut som gruppledare har vi
andra psykiskt stärkande funktioner som studien saknar
genom vår arbetsträning.
Vi antar därför en avskrivningstid på 5 år.
Jag frågade också Niklas vad han trodde om avtrappning.
”Angående avtrappning är jag inte alltid säker på att det
behöver vara någon sådan, det är ju ett lärande att gå i terapi
och idealt så fortsätter det lärandet efter en terapi … När jag
läst olika studier så är väl inte alltid uppföljningen superlång
men ofta 1‐2 år och effekterna brukar då stå sig, ev. sjunka
något efter den längre tiden.” (Mejlkorrespondens med
Niklas Nyström den 1 november 2011)

Ökat fysiskt
välbefinnande
1 år

Försiktighetsprincipen ger att jag antar linjärt avtagande
över 5 år = 20%
Mycket av det fysiska välbefinnandet bygger på rutiner,
fysiskt arbete, mat på regelbundna tider, vilket snabbt skulle
kunna tänkas trappas av då medarbetaren lämnar
Uggletorpet. Förhoppningen är att vissa nya hälsosamma
rutiner har integrerats och fungerar. Medarbetarna som
tillfrågats tycker dock det är svårt att uppskatta detta. En
studie som presenteras på traningslara.se
(http://traningslara.se/effekter‐av‐uppehall‐periodisering‐
och‐traning‐av‐ungdomsidrottare/) visar att nyttoperioden
för kondition är endast max 24 veckor. I SROI sammanhang
blir detta minsta möjliga nyttoperiod (1 år) med maximal
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100%

Ökat socialt
välbefinnande

2 år

Ökat Existentiellt
välbefinnande

3 år

avtrappning på 100%. Motivet till valet av denna nyttoperiod
är att konditionen är en viktig del av det fysiska
välbefinnandet och har därmed tydlig koppling till den
aktuella effekten. Nyttoperioden kommunicerar dessutom
tydligt att effekten till stor del är en färskvara som
kontinuerligt behöver underhållas.
Flera av medarbetarna uppger att de också umgås med någon
av sina kollegor på fritiden och tror att de kommer att
fortsätta träffas även efter tiden på Uggletorpet i minst 2 år.
Försiktighetsprincipen ger att jag antar linjärt avtagande
över 2 år = 50%
Visserligen ligger delar av värdeskapandet för denna effekt i
den nya arbetsidentiteten som försvinner i och med att
medarbetaren lämnar Uggletorpet. Men det största värdet
ligger mest troligt i anammandet av ett nytt förhållningssätt
till livet. En lärandeprocess som mycket liknar den psykolog
Niklas Nyström talade om under det psykiska välbefinnandet.
Vad gäller utgångspunkten för effekten finns det alltså
betydande likheter med effekterna ökad anställningsbarhet
och ökat psykiskt välbefinnande. De valda nyttoperioderna
för de senare är som bekant ett respektive fem år, och en
rimlig utgångspunkt för nyttoperioden för det ökade
existentiella välbefinnandet är därmed en kombination av
dessa två. Jag har valt att använda medelvärdet som
nyttoperiod för denna sista effekt, det vill säga (1+5)/2= 3 år
Försiktighetsprincipen ger att jag antar linjärt avtagande
över 3 år = 33%
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50 %

33%

Bilaga 3 – Påverkanskarta
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SOUL - den sociala ekonomins organisationer i utveckling och lärande
- är ett ESF-projekt som bidragit till att den sociala ekonomins organisationer blivit mer
affärsmässiga, med bibehållna värdegrunder. SOUL har finansierat utbildningen
inom vilken föreliggande SROI-analys har genomförts.

