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BAKGRUND
TalangAkademin har sedan 2017 arbetat med att skapa förutsättningar för att fler 
personer ska komma i arbete eller känna en tillhörighet i sin vardag. Verksamheten 
bedrivs idag i Göteborg, Helsingborg, Sundbyberg och inom kort i Huddinge. 
Verksamheten har en operativ chef som ansvarar för rapportering till verkställande 
VD på moderbolaget. Tillsammans med den operativa chefen jobbar dels en person 
med marknad och kommunikation, dels de personer som vi kallar för koordinatorer. 
Koordinatorerna har till uppgift att bland annat skapa kontaktytor och mötesplatser 
för människor för att på så sätt skapa en större gemenskap. Vi tror att upplevelsen av 
en sådan kan bidra till en ökad tro på den egna förmågan och att känna sig behövd. 

TalangAkademin erbjuder validerad praktik på olika arenor i samhället så som butik, 
fastighetsskötsel, café och hotell. Validering innebär att med stöd av handledare på 
arbetsplatsen synliggöra deltagarens olika kompetenser inom branschen. Lärandet 
skapar en tro på den egna förmågan och efter avslutad praktik får deltagaren ett intyg 
på sitt lärande. 

TalangAkademin vänder sig till personer som av olika anledningar står utanför 
arbetsmarknaden och som ingår i ett program hos Arbetsförmedlingen. De ges 
möjlighet att delta i Talangakademin om möjlig matchning mellan individen och en 
praktikplats kan ske. Tiden för praktiken varierar från 6 veckor till 3 månader (eller längre). 
Syftet med denna rapport är presentera vilka effekter och värden som praktik med 
validering skapar för personer utanför arbetsmarknaden. Rapporten är att betrakta som 
ett arbete för att få större kunskaper om Social return of investment, SROI, som metod 
samt att få ökade erfarenheter om hur man skulle kunna använda sig av SROI 
och metodens värdeskapandekedja i olika sammanhang. 

Värdeskapandekedjan, som är kärnan i SROI, beskriver hur resurser och aktiviteter 
bidrar till effekter och värden. I den här rapporten kommer vi på ett eller annat sätt 
beakta samtliga sex komponenter i värdeskapandekedjan, det vill säga resurser, 
aktiviteter, prestationer, effekter, påverkan samt värdeskapande. Inledningsvis berättar 
vi om analysobjektet, vår metod för genomförandet av analysen samt våra primära 
intressenter. Därefter presenterar vi utfallen av vår informationsinsamling.



Analysobjektet som är i fokus i denna rapport är själva praktiken som individerna 
genomför. I grunden pågår praktiken i 6–8 veckor och genomförs på ett och samma 
ställe. Personerna gör i genomsnitt praktik 20–30 timmar per vecka samt arbetar med 
sin validering resterande del av tiden. Praktik och validering ska tillsammans motsvara 
en heltidsaktivitet, det vill säga 40 timmar per vecka. Tidsperioden för analysobjektet 
löper från att personen kommer i kontakt med ansvarig koordinator på aktuell ort, till 
direkt efter avslutad praktik. 

För att lyckas med konceptet är samverkan mellan olika aktörer avgörande. Dessa 
aktörer är bland annat konceptägare, Arbetsförmedlingen samt kommunen på varje 
ort. Genom att skapa en samverkansplattform har vi tillsammans lyckats rekrytera 
personer till konceptet som vill förändra sin nuvarande situation. De individer som visat 
intresse för en validerad praktik har genom fördjupade samtal själva fått beskriva sin 
nuvarande situation samt inom vilken bransch de skulle vilja få en validerad praktikplats. 
Parallellt med arbetet kring att skapa sig en bild av vem individen är och var individen 
vill göra praktik har ett fortlöpande arbete med att hitta lämpliga praktikmottagare 
gjorts. Resterande steg i processen benämns i nedanstående figur som illustrerar den 
övergripande metodiken för TalangAkademin.

METODIK STEG FÖR STEG:

ANALYSOBJEKT
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METOD FÖR 
INFORMATIONSINSAMLING
Tillvägagångssättet för att samla in information till den här rapporten, det vill säga 
gällande effekter, påverkan och värdeskapande, har primärt skett genom en elektronisk 
enkät som deltagarna fått fylla i efter avslutad praktiktid. De flesta har fyllt i den på egen 
hand, medan en del har fått utökat språkstöd av handledare för att kunna svara. Enkäten 
syftar till att undersöka individens upplevelse av den validerade praktiken samt mäta 
effekten av den.
Totalt har 17 individer besvarat enkäten, varav 11 är kvinnor (65%) och 6 är män (35%) 

Förutom enkäten har informationsinsamling skett genom koordinatorernas egna 
observationer av deltagare, personliga samtal samt uppföljningssamtal.

Den primära intressentgruppen för analysobjektet är personer som aktivt deltar i kon-
ceptet, det vill säga de som genomför och/eller slutför sin validerade praktik. Deltagarna 
investerar sin tid i en validerad praktik för att nå komptenshöjning och arbete. De flesta 
personer som vi kommer i kontakt med uppfyller ett eller flera av följande kriterier: 

• Varit arbetssökande en längre tid.
• Är nyanländ i Sverige.
• Har kort utbildningsbakgrund. 
• Har bristande kunskaper i det svenska språket.

Förutom den primära intressegruppen finns det ett antal sekundära intressegrupper. Det 
handlar framför allt om fastighetsägarna, personer på den arbetsplats som möjliggör för 
praktik, deltagarens familj, kommunen samt Arbetsförmedlingen.

PRIMÄRA 
INTRESSENTGRUPPER
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RESURSER

För att kunna genomföra en validerad praktik krävs resurser av olika slag. Den mest 
omfattande resursen är den tid som investeras i processen. Det handlar om både 
avlönad tid för handledning och administration samt oavlönad tid för praktikmottagaren. 
I nedanstående tabell har vi specificerat tidsåtgång och kostnader för dessa. När 
det gäller tidsåtgången har vi utgått ifrån vår samlade erfarenhet av att under flera år 
ha arbetet med konceptet. Baserat på den har vi skattat tidsåtgången per deltagare 
för de olika aktörerna.

I de fall det handlar om oavlönad tid har vi uppskattat en ungefärlig timkostnad om 
den skulle vara avlönad för att på så sätt kunna summera alla resurser i samma 
storhet (pengar). Som framgår blir den totala direkta kostnaden cirka 13 000 kr för 
en praktikplats. I den summan ingår då inte övergripande omkostnader av olika slag.
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Vi vill att deltagarna i analysobjektet uppnår flera effekter, framför allt följande:

• Ökad delaktighet – skapas genom att uppleva att det går att påverka sitt arbete, 
      samt en känsla av att vara behövd och efterfrågad av någon på arbetsplatsen. 
• Ökad tro på sin egen förmåga – När individen känner att den klarar av uppgifter den 

blivit tilldelad så ökar tron på sin egen förmåga. 
• Mer positiv inställning till att få en anställning efter avslutad praktik – Individen får ett 

bevis på att den kan utföra arbetsuppgifter som även ordinarie personal utför.  

För att få reda på om vi skapar effekt för deltagarna har vi ställt frågor som exempelvis 
handlar om huruvida praktiken bidragit till att de: 

• Vågar att göra saker nu som de inte vågat tidigare.
• Tror mer på sin egen förmåga att klara arbetsrelaterade uppgifter.
• Tycker bättre om sig själva som personer.
• Är mer positivt inställda till sina möjligheter att få en anställning inom kort.

I bilaga presenteras enkäten vi använt i sin helhet. I den är det fråga 5 som utgör grund-
en för att mäta effekterna. Frågorna är valda för att utgöra indikatorer för de effekter vi 
nämner ovan. 

När vi har sammanställt svaren på deltagarnas frågor har vi kodat svaren så att den som 
satt en 1:a på en viss fråga har fått 1 poäng, den som satt en 2:a har fått 2 poäng, den 
som satt en 3:a har fått 3 poäng och den som satt en 4:a har fått 4:a poäng.

För fråga 5 har vi sedan summerat varje deltagares poäng på samtliga underfrågor och 
beräknat ett genomsnitt. Vår uppfattning är att de som då har ett genomsnitt på minst 
3,0 upplever så pass mycket förändring att vi betraktar det som att de upplever effekter. 

Vi har alltså inte mätt utfallet på effektnivå utan på totalnivå. Det innebär i sin tur att vi 
kan konstatera att 16 individer, varav 11 är kvinnor och 5 är män, av de 17 deltagarna som 
besvarat enkäten upplever minst en effekt. 

EFFEKTER
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En viktig del i att mäta effekter är att försöka förstå vilken del av effekterna som 
faktiskt beror på analysobjektet och vilken del som beror på annat eller andra. Tre 
viktiga verktyg för att kunna se detta är tillskrivning, den kontrafaktiska situationen 
samt förflyttning. Vi behandlar var och en av dessa nedan.

Tillskrivning. Fenomenet tillskrivning fokuserar på om det finns parallellt pågående 
processer, aktiviteter eller andra händelser som tillsammans med analysobjektet 
bidragit till de aktuella effekterna. Här handlar det om vilken del i procent av respektive 
effekt som beror på andra aktiviteter. Givet vår ansats för mätandet av effekterna i sig 
– vilket vi gjort på total nivå snarare än per effekt – har vi även mätt tillskrivningen på 
totalnivå (för alla effekterna tillsammans). 

För att kunna tillskriva oss den positiva effekten krävs kunskap om förändringen och 
hur den uppstått. I ett arbete med intressenterna krävs även någon form av interaktion 
för att få uppfattning om tillskrivningen. I vårt fall valde vi att ställa en uttrycklig fråga 
om just tillskrivningen, nämligen: ”Finns det andra saker i ditt liv som också bidragit 
till den positiva förändringen?” (se bilaga, fråga 7). De 16 deltagare som vi i föregående 
kapitel konstaterat upplever effekter – de som fått över 3,0 på fråga 5 i enkäten – har 
svarat enligt följande på frågan: – Finns det andra saker i ditt liv som också bidragit 
till din positiva förändring:
 

Vi uppfattar att utfallet är klart positivt; det visar att det till stor del är analysobjektet 
som bidragit till de effekter som skapats för deltagarna. I kvantitativa termer går det att 
uttrycka som att analysobjektet står för omkring 70 procent. Det är baserat på att vi satt 
ungefärliga procentsatser för de olika svarsalternativen. En 1:a motsvarar 100 procent, 
en 2:a 67 procent, en 3:a 33 procent och en 4:a 0 procent. Räknar vi då fram ett 
genomsnitt av vad de svarat landar det på cirka 70 procent.

PÅVERKAN
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Kontrafaktisk situation. Den kontrafaktiska situationen beskriver vilken del av 
effekterna som skulle uppstå även om analysobjektet inte fanns. I vår analys 
handlar det alltså om att försöka förstå var deltagarna skulle varit i för eventuell 
aktivitet om de inte varit en del av analysobjektet, och hur stor del av de aktuella 
effekterna som då skulle ha uppstått för dem. 

Rimligen är det så att en del av effekterna skulle uppstå i alla fall. Det faktum 
att 12 av de 16 deltagare som upplever effekter (se tabellen) svarar att 
”den positiva förändringen beror till stor del av praktiken” innebär ju att det 
sannolikt finns externa faktorer som oavsett skulle ha bidragit. Valideringen 
upplevs som en stor bidragande anledning till att deltagarna blir mer motiverad 
och ökar sina möjligheter till egenförsörjning. Det bidrar i sin tur till att skapa 
effekterna hos målgruppen. Oss veterligen finns det få insatser som tillhandahåller 
det vi gör på kort tid och med så goda utfall, vilket i sin tur är en tydlig indikation 
på att det är en mindre del av effekterna som förmodligen skulle uppstå i alla fall.  

Förflyttning. Förflyttning handlar här dels om vilken del av respektive effekt som 
skapats hos individerna innan de blev en del av analysobjektet, dels om skapandet 
av positiva effekter för den primära intressentgruppen skett på bekostnad av 
motsvarande negativa effekter för några andra (så kallade undanträngningseffekter). 
Syftet med att försöka förstå förflyttningen är alltså att vidga perspektivet för vad 
analysobjektet faktiskt skapar för värde. 

Graden av förflyttning beror till stor del på vad intressenterna har för tidigare 
erfarenheter samt hur stor tro på den egna förmågan de besitter. I samtal med 
deltagare har det framkommit att genom att få sina gamla och nya kunskaper 
bekräftade och synliggjorda genom valideringsmetoden har den positiva förändring 
som vi hoppats på uppstått – att de närmat sig den reguljära arbetsmarknaden. 
Det har handlat om att bygga vidare på deras befintliga erfarenheter och kunskaper, 
varför de alltså inte kommer in som tomma blad i praktiken. Snarare har de en del 
med sig in som de har nytta av. Volymen för detta är dock svår att fastställa, men 
för en del handlar det om att de är ganska nära effekterna när de påbörjar sin 
praktik medan andra har betydligt längre dit. 

När det istället gäller undanträngningseffekter har vi väldigt svårt att se några 
sådana. Framför allt då aktiviteterna i analysobjektet är öppna för de som är redo 
för en praktik och där det finns en matchande praktikplats. Det finns således 
ingen konkurrenssituation mellan deltagarna, vilket skulle kunnat varit en källa till 
eventuella undanträngningseffekter.
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I det här kapitlet beskriver vi hur vi gått tillväga för att försöka mäta värdet av de 
sociala effekter som uppstått för deltagarna. Utgångspunkten är en enkätfråga i 
vilken de fått möjlighet att skatta det upplevda värdet av sin validerade praktik. 
Frågan som ställdes var följande:

”Skulle du av ha avstått din praktik med validering om du istället fått något av 
nedanstående?” (se Bilaga, fråga 14). Med ”nedanstående” avses här innehållet i 
vänstra kolumnen nedan. I utfallskolumnen presenteras alltså svaren.

Poängen med frågan är att med hjälp av saker som finns att köpa på en marknad 
få en uppfattning om hur de värderar sin praktik. Att exempelvis välja bort en resa 
motsvarande ett värde på 30 000 kr mot att istället genomföra sin praktik innebär 
rimligen att praktiken har ett värde som är högre än de 30 000 kr som resan kostar.

Utifrån ovan ställda fråga så drar vi slutsatsen att vårt analysobjekt skapar ett stort 
värde för målgruppen. Vi ser att hela 12 personer inte skulle vilja avstått från praktik 
med validering även om de skulle erbjudits en resa inom Europa till ett av värde av
just 30 000 kronor. Detta tycker vi är ett tydligt bevis för att vår insats har ett 
betydande värde för många i målgruppen. 

VÄRDESKAPANDE
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SLUTSATSER

Det finns en hel del utmaningar i att försöka mäta effekter och värden som uppstår 
av en verksamhet som TalangAkademin. En faktor som vi tror spelar stor roll för 
utfallet är tajmingen för informationsinsamlingen, likväl som analysobjektet. Det 
vill säga om en deltagare har en positiv period i sitt liv under deltagandet så tenderar 
effekten att bli mer positiv (och tvärt om). Detta har vi dock inte tagit hänsyn till när 
vi genomfört enkätundersökningen, utan enkäten har distribuerats utan att vi samlat 
ytterligare information om deltagarnas nulägesstatus. Slutsatserna från analysen ska 
därför förstås i ljuset av det.

Enkätundersökningen visar att den validerade praktiken skapat positiva effekter för 
16 av talangerna. Dessa effekter verkar också till rätt stor del ha uppstått tack vare 
analysobjektet; det verkar vara få parallella processer som i betydande utsträckning 
bidrar till effekterna, och dessutom tror vi att en rätt liten del av effekterna skulle 
uppstå i alla fall. Dock är det sannolikt så att en betydande del av effekterna faktiskt 
fanns på plats när deltagarna blev en del av analysobjektet, åtminstone för en del av 
deltagarna. När det avslutningsvis gäller värdeskapande visar tabellen i föregående 
kapitel att deltagarna tycker att praktiken är värd en hel del för dem. Det ser vi som 
mycket positivt!


