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Payoff utvärdering och analys
”Payoff ska stödja och följa upp insatser för 

att skapa ökad nytta för våra uppdragsgivare 
och en hållbar samhällsutveckling”



Några hållpunkter för redovisningen

• Förutsättningar för samhällsekonomisk nytta och strateg-
iska effekter av arbetslivsinriktade insatser – några 
erfarenheter och förutsättningar.

• Resultat av projekt Spåret ur ett ekonomiskt perspektiv för 
samhället, aktörerna och deltagarna och övriga intressanta 
resultat och effekter.

• Sammanfattning, slutsatser och diskussion.



Projekt Spåret

• Projektet var ett brett samverkansprojekt för att 
hitta effektivare arbetsformer och kortare vägar 
till egenförsörjning för personer i arbetsför ålder.

• Västerviks kommun var projektägare med Sam-
ordningsförbundet i Kalmar län som finansiär. 

• Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Landstinget var projektparter.



Projekt Spåret – resultat 
• Projektet ligger helt rätt i tiden och är angeläget för att 

stärka den arbetslivsinriktade rehabilitering för att få fler i 
arbetsför ålder i egenförsörjning bl.a. för att vi skall stärka 
vår välfärd.

• Projektet har relativt sina kostnader ett bra resultat sett till 
hur målgruppen förändrat sin situation genom projektet 
relativt vad ordinarie verksamheter sannolikt skulle kunnat 
leverera m.h.t. målgruppens sammansatta behov.

• Projektet är ur ett socialt investeringsperspektiv viktigt, dels 
genom att resurserna nyttjats effektivare, dels för att det 
gett möjlighet till långsiktiga effekter strategiskt såväl 
organisatoriskt som för målgruppen.
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Projekt Spåret - resultat

• Implementeringen av projekt Spåret är ett mycket 
viktigt resultat för projektägaren Västerviks 
kommun och projektparterna. 
• Samordning, samverkan och samarbete som är 

flexibelt skapar en effektivare verksamhet som 
leder till bättre insatser för målgruppen och ett 
bättre resursutnyttjande.
• Viktigt att förstå målgruppens komplexitet och 

behov av långsiktiga insatser.
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Ett exempel…

Beskrivning Effekt efter ett år / efter fem år

Samhället: Intäkter ett år/fem år 450 000 kr / 2,25 mkr
(produktionsvärde, läkarbesök)

Kommunen: Intäkter ett år/fem år 100 000 kr / 500 000 kr 
(försörjningsstöd, skatt, handläggn.)

Landstinget: Intäkter ett år/fem år 35 000 kr / 175 000 kr
(läkarbesök, skatt)

Arbetsförmedlingen: Intäkter ett år/fem år 65 000 kr / 325 000 kr
(aktivitetsstöd, handläggn.)

Försäkringskassan: Intäkter ett år/fem år 5 000 kr / 25 000 kr
(Handläggn.)

Individen: Disponibel inkomst ett år/fem år 80 000 kr / 400 000 kr
(lön, egenavgift läkarbesök)

Kvinna 27 år. FÖRE-läget: Aktivitetsstöd 5 000 kr/mån, försörjningsstöd 4 000 
kr/mån, 15 läkarbesök. EFTER-läget: Arbete 100 %, utan subvention. Lön 19 000 
kr/mån 



Hur värderas en social satsning?

• Vad är egentligen ett bra och hållbart resultat av 
en arbetslivsinriktad insats/verksamhet, för 
parterna och deltagarna?



Effektvärdekedjan för sociala investeringar

Resurser Aktiviteter

Utfall Resultat Effekter

Beslut

”Att mäta sociala investeringar. En handbok för sociala investerare”, 
European Ventrure Philanthrophy Association, 2013

Mål



Modell för verksamhetsutveckling 

1 

Information och 
analys 

Syfte 

Mål 
•Lång sikt 
•Kort sikt 

Aktiviteter/ 
Utvecklingsområden 

Organisation,
resurser och
kompetens

Ledning, styrning och 
uppföljning 

Långsiktiga effekter



Vilket perspektiv gäller?

Individ

Organisation

Strategiskt/Strukturellt

Samhälle

Påverkan

Lärande



Varför visa på samhällsekonomiska 
effekter?

• Sociala insatser följs upp kortsiktigt främst ur ett 
kostnadsperspektiv
• Sociala insatser påverkar flera aktörer
• Sociala insatser skrivs inte av

Sociala satsningar bör bedömas ur ett helhetsperspektiv och 
den nytta som skapas för individerna, parterna och samhället.

Alternativet är sociala investeringskalkyler, som har en mål-
sättning att förändra verksamheten för målgruppen, som 
utvärderas och följs upp ur ett horisontell perspektiv – socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt.



• Vi ser ”bara” delar av utanförskapets kostnader, inte helheten.
• Vi underskattar dessa kostnader och ser därför inte de möjliga 

intäkterna.
• Vi ser inte fördelningen av kostnaderna mellan olika aktörer 

och de möjliga vinsterna av samverkan.

Därför
• Underskattas värdet av prevention, förebyggande arbete, 

tidiga insatser och framgångsrik rehabilitering (i samverkan).
• Beslutsunderlag blir därför inte rättvisande.
• Felaktigheterna i underlagen kan uppgå till flera hundra 

procent.

Varför behövs ett
samhällsekonomiskt perspektiv



Vår modell NyttoSam
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• Föreläge, 12 månader
• Efterläge, 12 månader

• Kostnad för insatsen/projektet

Föreläge Efterläge

Insats

Prognos…



Vårt uppdrag

Samhällsekonomisk utvärdering baserade på 38 
deltagare i Projekt Påfart Västervik

• Före- och efterläge (12 månader). 
• Potential, verkningsgrad, intäkter, kostnader och 
lönsamhet.
• Jämförelser med andra verksamheter/projekt inom 
samma klass.  
• Känslighetsanalyser.



Samhällsekonomisk potential

Potential per deltagare och år: 694 000 kr. Kvarvarande: 632 000 kr. 9 
procent i verkningsgrad. 62 000 kr i minskade kostnader per deltagare och 
år.
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Resultat samhället
Nyckeltal Projekt Spåret per 

deltagare och total

Intäkter samhället efter ett och 
fem år

62 000 kr/2,3 mkr
309 000 kr/11,7 mkr

Verkningsgrad 9 procent
Payoff-tid, samhällsnivå 27 månader
Åtgärdskostnad per deltagare 137 000 kr/5,2 mkr

Lönsamhet på samhällsnivå 
efter ett år och fem år

-76 000 kr/-2,9 mkr
171 000 kr/6,5 mkr

Disponibel ökad inkomst per 
deltagare efter ett år

-1 000 kr/-38 000 kr

Avkastning per satsad krona 
efter ett och fem år

0,45 kr/2,23 kr



Resultat, olika aktörer

Aktör Projekt Spåret
per deltagare

Kommunen
• intäkter ett år/fem års sikt
• lönsamhet ett år/fem års sikt
• återbetalningstid
• avkastning

29 000 kr/144 000 kr
1 000 kr/116 000 kr

12 månader
1,04 kr/5,20 kr

Landstinget
• intäkter ett år/fem års sikt
• lönsamhet ett år/fem års sikt
• återbetalningstid
• avkastning

30 000 kr/152 000 kr
3 000/124 000 kr

11 månader
1,10 kr/5,48 kr

Staten totalt
• intäkter ett år/fem års sikt
• lönsamhet ett år/fem års sikt
• återbetalningstid

1 000 kr/5 000 kr
-81 000 kr/-77 000 kr

961 månader



Resultat kommunen och 
landstinget

 Kort sikt Per deltagare 

Kommunen, varav 1 093 000 kr 29 000 kr 

ekonomiskt bistånd 799 000 kr 21 000 kr 

skatt 178 000 kr 5 000 kr 

omsorg och handläggning 116 000 kr 3 000 kr 

Landstinget, varav 1 151 000 kr 30 000 kr 

skatt 91 000 kr 2 000 kr 

sjukvård 1 060 000 kr 28 000 kr 

 



Resultat Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan

Aktör Projekt Spåret
per deltagare

Arbetsförmedlingen
• intäkter ett år/fem års sikt
• lönsamhet ett år/fem års sikt
• återbetalningstid

-18 000 kr/-89 000 kr
-45 000 kr/-117 000 kr

i.v.

Försäkringskassan
• intäkter ett år/fem års sikt
• lönsamhet ett år/fem års sikt
• återbetalningstid

77 000 kr/385 000 kr
-26 000 kr/-21 000 kr

248 månader



Resultat Övrig stat 
- andra ekonomiska effekter för staten

Aktör Projekt Spåret
per deltagare

Övrig stat
• intäkter ett år/fem års sikt -9 000 kr/61 000 kr



Resultat, sammanfattning
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Känslighetsanalys 3

Hur påverkas lönsamheten om kostnaden 
avskrivs på 36 månader?

Om kostnaden ”avskrivs” på tre år blir lönsamheten 
600 000 kr efter ett år, istället för -2,9 mkr (per 
deltagare 16 000 kr/-76 000 kr)



Nyckeltal – 58 utvärderingar
baserat på medelvärden

Potential
• 603 000 kr

Intäkt på kort och medellång sikt
• 82 000 kr och 410 000 kr

Insatskostnad
• 82 000 kr



Nyckeltal – 58 utvärderingar
baserat på medelvärden

Lönsamhet på kort och medellång sikt
• 0 kr och 336 000 kr

Återbetalningstid
• 12 månader

Verkningsgrad
• 13 %



Ytterligare en viktig utgångspunkt

• Hur skall den strategiska och strukturella nyttan 
för projektägaren och parterna synliggöras och tas 
tillvara?

ü Arbetssätt, metoder, samverkan, värdegrunder och 
synsätt.

ü Styrning, organisation och ledning.
ü Lärande, mervärden och framgångsfaktorer.
ü Spridning och implementering.



Projektets strategiska värde

• Analys som kompletterar den samhällsekonomiska 
utvärderingen

• Fokus på hur projektets organiserats, styrts och 
genomförts och dess strategiska och strukturella 
nytta

• Lärande, spridning och implementering i fokus



Resultat och slutsatser
• Projekt Spåret i Västervik ligger helt rätt i tiden för att få fler i 

utanförskap i egenförsörjning, studier eller till rätt insats och 
försörjning.

• Genom att utveckla och pröva nya arbets- och samverkans-
former har Västerviks kommun och parterna i Samordnings-
förbundet stärkt de arbetslivsinriktade insatserna och minskat 
”glappen, stuprören och gråzonerna”.

• Projekt Spåret har visat sig vara en satsning som ur ett socialt 
investeringsperspektiv skapar samhällsekonomisk nytta.



Resultat och slutsatser
• Huvuddelen av deltagarna har fått en förändrad situation vad 

gäller arbete, studier eller praktik, dvs. kommit i egenförsörj-
ning, gjort en stegförflyttning eller kommit till rätt insats med 
rätt försörjning.

• Deltagarna har sannolikt också ökat sina möjligheter till 
förbättrad livskvalitet, ökad självkänsla och hälsa genom 
projektet. Detta är en viktigt kvalitativ nytta av projektet att 
lyfta fram!

• Största värdet som projektet har skapat är strategiskt och 
strukturellt genom att nya arbets- och samverkansformer 
etablerats till. 



Frågor att fundera på – jobba 
vidare med?

• Hur kan projektets erfarenheter, framgångsfaktorer och mervärden 
tas tillvara av andra samordningsförbund och projekt, t.ex. med 
finansiering av ESF, till nytta för parterna och för att få fler individer 
i arbetsför ålder i egenförsörjning?

• Kan förbättringsfaktorerna, bl.a. en utvecklad samsyn utvecklas i 
den implementerade verksamheten?

• Det är viktigt att tidigare deltagare i projektet kan fortsätta att 
utvecklas positivt. Hur skall ett fortsatt stöd till dessa se ut och 
vem ansvarar?

• Vad skulle hänt deltagarna om de inte deltagit i projekt Spåret och 
istället ”bara” tagit del av ordinarie insatser? En beskrivning av ett 
alternativscenario stärker beslutsunderlaget inför vidare beslut 
kring den implementerade verksamheten.



Frågor att fundera på – jobba 
vidare med?

• Genom att undvika organisatoriska ”stuprör” kan denna typ av 
projekt som satsar på en effektivare verksamhet göra skillnad till 
gagn både för målgruppen och verksamheterna.

• Ur ett organisatoriskt perspektiv skulle det vara intressant om 
parterna redovisar på vilket sätt den utvecklade samverkan 
undviker dubbelarbete, ”gråzoner” och ”rundgång” för berörda 
individer. 

• I ett nästa steg skulle sedan den ekonomiska nyttan av en 
utvecklad samordning, samverkan och samarbete kunna 
synliggöras – ett organisatoriskt perspektiv som oftast visar att 
effektivare resurser leder till bättre insatser och resultat för 
målgruppen.



En viktig slutsats av projekt 
Spåret

•Helheten är alltid större än delarna var för 
sig – hållbara verksamheter har fokus på 
effektivitet, inte bara produktivitet.



En sista uppgift…

Ni skall göra ett utkast i punktform till ett 
pressmeddelande som berättar vad Projekt Spåret i 

Västervik åstadkommit för deltagarna, projektägaren, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget 

och Samordningsförbundet i Kalmar län och 
samhället. 



Sven Vikberg
Ø Tel: 076 – 13 41 503
Ø E-post: sven@payoff.se

www.payoff.se

Tack så mycket för att ni 
lyssnade och reflekterade!

http://www.payoff.se/

