
Utvärdering projekt Respondere
Jonas Huldt och Eva Sennemark
2019-12-11

Utvärderingar av sociala 
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Dagens agenda
• Vad förväntar sig ESF?
• Vad styr samordningsförbunden?
• Utvärderingsuppdraget
• Utvärderingsplan
• Samhällsekonomisk utvärdering
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Å glöm inte kepsen!!!
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Respondere

Vi tar gemensamt ansvar för resultaten av projekt Respondere!!!



Vad vill Socialfonden uppnå?

Socialfonden ska bidra till en väl fungerande 
arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning 

Svenska ESF-rådet

Insatserna syftar till att:
• stimulera kompetensutveckling

• förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv

• öka övergången till arbetsliv för de som står längst från arbetsmarknaden

• underlätta ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning 
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Vad säger FINSAM-lagen?
• Lag (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser:

1§ Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett 
samordningsområde bedrivas mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommun och landsting för att uppnå en effektiv 
resursanvändning. 

2§ Insatserna inom denna finansiella samordning skall avse individer som 
är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att 
dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 
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Vår syn på utvärderingsuppdraget
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• Vårt fokus för utvärderingen är
• Lärande 
• Processtöd 
• Utvärdering av resultat och effekter, inkl. samhällsekonomiska effekter

• Vårt fokus är det övergripande projektet och dess målbild, 
vilken delprojekten ska bidra till att uppnå

• Vi arbetar nära projektet och med löpande återkoppling

• Vi har en omfattande kunskap och förståelse för 
samordningsförbundens verksamhet och ESF

• Vi ser oss som ”kritisk vän” till  projektet



Förändringsteori
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• Respondere har en mycket bra och tydlig struktur
• Se Avstämningsrapport, bilaga 1 Mål, bilaga 2 RBM, m.m.

• Reflektioner
• Vi har bett projektet att reflektera kring att en betydande andel av 

deltagarna ska komma i arbete eller studier och vi anser att en 
matchningsfunktion mot arbete behöver beskrivas tydligare



Utvärderingsplan
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• Utvärderingens tre faser:
• Fas 1 (1908-1910)

• Uppstart, dokumentstudier, förändringsteori, utvärderingsplan, modell för 
intern uppföljning, samhällsekonomisk förstudie

• Fas 2 (1911-2112)
• Processtöd och uppföljning av resultat och effekter utifrån beslutade mål
• Återkoppling av resultat från utvärderingen
• Löpande datainsamling och analys
• Samhällsekonomisk datainsamling
• Workshop med fokus på implementering m.m.
• Deltagande observationer
• Delrapport och återkoppling till styrgrupp
• Samhällsekonomiska beräkningar och analys
• Samhällsekonomisk slutrapport, inför beslut om implementering



Utvärderingsplan, forts
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• Fas 3 (2201-2203)
• Sammanställning av insamlad data och analys
• Slutrapport
• Spridningsaktiviteter



Tidplan utvärdering

10

Fas Utvärderingsaktivitet Tidpunkt (förslag)

Fas 1 Uppstart Aug -19

Utvärderingsplan justeras och beslutas Okt -19

Rapport 1; Samhällsekonomisk förstudie Nov -19

Fas 2 Stöd och återkoppling till projektet Löpande

Dokumentstudier Löpande

Intervjuer; projektägare och berörda parter Hö -19

Intervjuer; projektpersonal Vå -20, vå -21

Fokusgrupp projektdeltagare Hö -20, hö 21

Enkät projektintressenter Vå -20, hö -21

Workshop; implementering, annat tema I samråd

Datainsamling och analys, inkl. data från intern 
uppföljning

Löpande

Deltagande observationer I samråd



Tidplan utvärdering, forts
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Fas Utvärderingsaktivitet Tidpunkt (förslag)

Fas 2, 
forts

Samhällsekonomisk datainsamling Löpande

Rapport 2; Fokus på lärande och resultat Maj -20

Samhällsekonomiskt resultat beräknas och 
analyseras

Jan till mars -21

Rapport 3: Samhällsekonomisk slutrapport, inför 
budgetarbete och implementering

April -21

Fas 3 Löpande stöd ges ända till projektavslut Löpande

Insamlat material och resultat sammanställs och 
analyseras

Hö -21 och framåt

Rapport 4; Slutrapport jan/feb  -22



Samhällsekonomisk nytta

• Skapas genom att
• människor kommer i arbete och kan försörja sig 

själva
• människor mår bättre och kan leva mer 

självständiga liv och därigenom förbrukar mindre 
stödresurser



Modell samhällets ekonomi
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Samhället/BNP

HUSHÅLLEN

FÖRETAGEN

OFFENTLIGA 
SEKTORN
- stad/kommun

- region/landsting
- stat (Fk, Af, m.fl.)

Livskvalitet



Samhällsekonomiska kretsloppet
(Reala och finansiella resurser)
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Företagen

Varor och 
tjänster

Hushållen

Betalning och 
ersättningar

Offentliga 
sektorn
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Individ/hushåll

Företag

Kommun

Region

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Övrig stat

Försäkringsbolag

Samhället/BNP

Mjuka värden

Staten

Offentlig 
sektor

Samhällets intäkter och kostnader fördelas ut på de olika aktörerna via våra 
finansiella system

Samhällets ekonomi



Individens ekonomi i samhället

Insats

Efter-läge

Intäkt Lönsamhet Återbetalnings-
tid

Före-läge

16

- Försörjning
- Resursförbrukning

- Försörjning
- Resursförbrukning



Några viktiga  begrepp

• Potential
• Den samhällsekonomiska kostnaden för individens utanförskap, dvs. hur mycket 

utrymme finns det för förbättringar

• Intäkt
• Det värde som skapas genom att individen i högre grad kan försörja sig genom 

arbete och värdet av det minskade stöd som behövs när individen mår bättre

• Insatskostnad/kostnad för Respondere 
(social investeringskostnad)

• Kostnaden för att genomföra den insats som ska bidra till individens utveckling

• Lönsamhet
• Intäkt minus insatskostnad

• Återbetalningstid
• Tid till break even, dvs hur länge tar det för samhället att få tillbaka den satsade 

insatskostnaden



Respondere: En social investering

Kostnad/
Utebliven intäkt
pga utanförskap

Tid

Ordinarie verksamhet

Social investering
Ökad nytta av 

Respondere



Frågor och funderingar?



Jonas Huldt jonas@payoff.se
070-929-88 23

Tack för idag!

http://payoff.se

