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Förord 
De samhällsekonomiska utvärderingar payoff genomför är för det mesta långsiktiga 

åtaganden. Tiden mellan igångsättande och avrapportering på plats kan vara upp till 

tre år. Utvärderingen av Rehabkonsulentteamet är inget undantag; uppstarten skedde 

21 september 2009 och avrapporteringen sker den 10 februari 2012, dvs. ganska precis 

två och ett halvt år senare. 

Det kan kännas som en lång tid för att få besked om huruvida verksamheten varit lön-

sam eller inte. Det ligger dock i sakens natur att det måste förflyta en viss tid när vi gör 

en utvärdering eftersom analysen bygger på jämförelser mellan två tidsperioder, ett 

”före” och ett ”efter” deltagande i verksamheten.  

Trots att det förflutit så pass lång tid som två och ett halvt år är det dock viktigt att 

påpeka att vår utvärdering bara kunnat följa deltagarna som ingår i utvärderingen ett 

år efter de lämnat Rehabkonsulentteamet. Det innebär med stor sannolikhet att 

största delen av den potentiella samhällsekonomiska nyttan ligger i framtiden, dvs. 

fram till det att alla deltagare nått den ålder där de definitivt lämnat arbetslivet bakom 

sig. 

Trots detta hoppas vi dock att de erfarenheter Rehabkonsulentteamet kan dra utifrån 

vår utvärdering bidrar till att verksamheten kan bli ännu effektivare i framtiden. Av-

slutningsvis vill vi tacka Lena och hennes medarbetare så mycket för deras hjälp att få 

fram underlag till själva utvärderingen! 

F o m denna rapport övergår vi inom payoff att presentera resultaten av vår utvärde-

ring primärt i diagramform. Syftet med detta är att underlätta för läsarna och det som 

vi då ev. missar i detaljer tror vi vägs upp av den (förhoppningsvis) mer pedagogiska 

framställningen. För de läsare som önskar mer detaljerade resultat hänvisar vi till 

rapportens bilaga, där alla resultat presenteras i tabellform. Där framgår även max och 

minvärden på individnivå, likaså medelvärden etc. 

Vi vill avslutningsvis påpeka att denna version av vår slutrapport är preliminär ända 

till den blivit redovisad och granskad på seminariet i Ludvika den 10 februari 2012.  

Claes Malmquist, payoff 

Östersund, 2012-02-05 
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Utvärderingen i sammandrag 
Vår utvärdering av verksamheten Rehabkonsulentteamet visar att dess övergripande 

målsättning om att ”samhällets totala kostnader ska minskas” kommer att uppnås 17 

månader efter att deltagarna lämnat Rehabkonsulentteamet. Denna slutsats förutsät-

ter dock att det resultat som redovisas efter de 12 månader som denna utvärdering 

innefattar inte försämras.  

Med anledning av detta resultat anser vi att det är sannolikt att Rehabkonsulentteamet 

använt samhällets resurser på ett effektivt sätt för samhällets och deltagarnas bästa. 

Genom att följa upp 30 deltagare i projektet före och efter deltagandet i Rehabkonsu-

lentteamet kan vi presentera denna rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat av den samhällsekonomiska utvärderingen: 

Alla resultat som redovisas är baserade på de 30 deltagare som ingått i utvärdering-
en. 

• Samhället har efter ett år intäkter på 3,3 milj. kr. Efter avräkning av kostnader-
na är lönsamheten dock negativ och beräknad till -1,1 milj. kr på kort sikt, ett år. 
På medellång sikt, fem år, är lönsamheten positiv och prognostiserad till 11,9 
milj. kr motsvarande 395 500 kr per deltagare. 

• Återbetalningstiden är 17 månader. 

• Verkningsgraden, ett mått på hur effektivt verksamheten arbetat med att 
minska utanförskapet, har varit 17 procent. Detta resultat har uppnåtts dels ge-
nom att flera av deltagarna kommit i arbete alternativt ökat sin sysselsättnings-
grad, dels genom att deltagarnas resursförbrukning av vård och omsorg mins-
kat. 

• Jämfört med medelvärdet för övriga verksamheter vi utvärderat, inom den klass 
som Rehabkonsulentteamet ingår i, är värdet på alla de fyra nyckeltal som mä-
ter lönsamhet och effektivitet bättre för Rehabkonsulentteamet. 

• Kommunerna har efter ett år intäkter på 659 000 kr. Minskade kostnader för 
försörjningsstöd, handläggning och åtgärder samt ökade skatteintäkter har 
skapat intäkterna. Genom att kommunen varit medfinansiär är lönsamheten 
dock negativ på kort sikt, -218 600 kr men positiv på medellång sikt, 2,4 milj. 
kr, motsvarande 80 500 kr per deltagare. Återbetalningstiden är fyra månader.  

• Landstinget har genom minskade vårdkostnader och ökade skatteintäkter fått 
intäkter på 213 300 kr efter ett år. Lönsamheten är negativ på kort sikt pga. 
medfinansieringen, -664 000 kr, men positiv på medellång, 189 000 kr, mot-
svarande 6 300 kr per deltagare. Återbetalningstiden är 50 månader.  

• Staten har en lönsamhet på -1,1 milj. kr efter ett år och 4,8 milj. kr på medellång 
sikt. Återbetalningstiden är 22 månader. 

• Deltagarna har ökat sin disponibla inkomst med 22 100 kr per år. 
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Totalt har 104 personer varit inskrivna i Rehabkonsulentteamet under den tid som 

utvärderingen pågått. 77 procent var kvinnor och genomsnittsåldern var strax under 

35 år. För de 30 deltagare som ingår i utvärderingen är 80 procent kvinnor och medel-

åldern 35 år. 

Även om vi utgår från att urvalet inte är helt representativt är det ekonomiska utfallet 

betydande vad gäller minskade kostnader och ökade intäkter då det är ett stort antal 

personer som verksamheten nått och arbetat med. Det är mycket stora värden som 

skapats och som därmed kan komma till gagn för samhället som helhet, men även för 

de olika aktörerna och deltagarna. 

Det viktigaste resultatet att lyfta fram i denna utvärdering av Rehabkonsulentteamet 

är att verksamheten skapar nytta på samhällsnivå genom att på sikt generera intäkter 

och lönsamhet när kostnaderna avräknats. Med stor sannolikhet skulle inte deltagar-

nas utanförskap kunnat brytas med traditionella insatser från berörda aktörer var för 

sig. De traditionella insatserna skulle kräva längre tid med högre kostnader för sam-

hället som följd och ett förlängt utanförskap och lidande för berörda personer. 

Med undantag för Arbetsförmedlingen, som enligt vår uppfattning ska vara den part 

som normalt inte minskar sina kostnader genom rollen som ”jobbunderlättare”, har 

samtliga aktörer ekonomiska fördelar på lite sikt av samarbetet. Detta är särskilt tyd-

ligt för kommunerna och landstinget som har mycket att vinna på minskad resursför-

brukning och handläggning samt ökade skatteintäkter. För kommunerna tillkommer 

dessutom minskade utbetalningar av ekonomiskt bistånd. 

Kanske det är så att deltagarna själva både på kort och lite längre sikt är de största 

”vinnarna” av projektet. Genom att få en bättre struktur i vardagen via arbete eller 

studier och en betydligt förbättrad personlig ekonomi har många av deltagarna sanno-

likt också ökat sin livskvalitet. Samtidigt bör även närstående situation påverkats posi-

tivt.  

Vi har inte i första hand följt processen och genomförandet, men som vi kan förstå har 

det strategiska arbetet med organisation, ledning och samordning av resurserna varit 

framgångsrikt och även rationellt för målgruppen. Ur ett socioekonomiskt och lärande 

perspektiv har därför Rehabkonsulentteamet använt resurserna på ett effektivt sätt 

som borde kunna vara ett föredöme. Viktigaste framgångsfaktorerna i verksamheten 

har varit att teamet kunnat arbeta samlokaliserat, okonventionellt och med en helhets-

syn på deltagaren. Strategisk och operativ samverkan samt ett långsiktigt förhållnings-

sätt har varit andra nyckelfaktorer. 

Sammantaget måste Rehabkonsulentteamet ses som ett bra sätt att styra, samordna 

och erbjuda målgruppen resurser och insatser. Principerna för verksamheten borde 

kunna tillämpas på fler grupper i utanförskap, gärna med insatser som också har fokus 

på att förhindra och förkorta utanförskap. Vi tycker att det skulle vara särskilt intres-

sant att ta del av projekt och åtgärder som organiserar och samordnar aktiviteter rik-

tade mot barn, ungdomar och unga vuxna. Kanske Samordningsförbunden kan vara 

föregångare inom detta område med finansiellt stöd från Europeiska Socialfonden?  
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Ur ett välfärdsperspektiv är verksamheten även mycket viktig för att öka arbetskrafts-

utbudet i berörda kommuner. När det också visar sig att verksamheten ur ett socioe-

konomiskt- och socialt investeringsperspektiv är en bra satsning finns väl ingenting 

mer att tillägga? Avslutningsvis har vi några synpunkter och funderingar som vi tycker 

är viktiga att ansvariga och övriga berörda diskuterar vidare: 

• Vad har vi lärt oss och vad kan vi utveckla ytterligare och implementera i de 

reguljära verksamheterna och vad ska hända den dag inte Samordningsför-

bundet kan finansiera verksamheten? 

• Hur ser ett alternativscenario ut för målgruppen om inte Rehabkonsultteamet 

hade funnits? 

• Vad händer för de i målgruppen som inte klarar av eller är motiverade för Re-

habkonsultteamets verksamhet? 

• Vad sätter vi för ekonomiska mål för framtida sociala satsningar och hur ut-

trycker vi dem i monetära termer? 

• Hur går vi från ett kortsiktigt kostnads- till ett socialt investeringsperspektiv? 

Kan kostnaderna redovisas som en avskrivning över tiden eller kan en social 

fond skapas för sociala satsningar? 

• Hur tar vi tag i de förbättrings- och utvecklingsområden som lyfts fram av pro-

jektet angående utvecklat samarbete mot fler personer i utanförskap, ”mellan-

arbetsmarknad” och tidigare insatser för ungdomar? 
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Inledning 
Västerbergslagens Samordningsförbund - FINSAM (i samverkan mellan Arbetsför-

medlingen, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Ludvika kommun och Smedje-

backens kommun) har varit projektägare och finansiär för verksamheten Rehabkonsu-

lentteamet. 

payoff har fått i uppdrag av Västerbergslagens Samordningsförbund att utvärdera de 

samhällsekonomiska effekterna för 30 slumpmässigt utvalda individer som deltagit i 

Rehabkonsulentteamet. Läs mer i rapportens bilaga om hur urvalet skett. 

I denna rapport presenteras resultatet av utvärderingen. 

Bakgrund och förutsättningar 

Målgrupp 

Målgruppen för Rehabkonsulentteamets verksamhet var vid utvärderingens genomfö-

rande; 

• personer som är arbetslösa eller sjukskrivna och som är i behov av samord-

nade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att 

uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och egen försörjning 

• 20-45 år, och bor i Ludvika eller Smedjebackens kommuner 

• aktuella hos minst två av de ingående parterna och saknar egen försörjning på 

grund av psykosocial eller annan komplex problematik, men ej i aktivt miss-

bruk 

• personer som vill, av egen vilja, arbeta med sin egen rehabilitering mot målet 

egen försörjning 

Målgruppen kännetecknas dessutom av att: 

• de har/har haft ett behov av långvarig rehabilitering 

• de inte står till arbetsmarknadens förfogande pga. återkommande sjukskriv-

ningar 

• de inte kunnat erhålla varaktig förankring på den öppna arbetsmarknaden 

med hjälp av befintliga resurser och arbetsmetoder 

• de inte förmått fullfölja studier, arbete eller praktik 

• vissa inte har sjukpenninggrundande inkomst och därför inte erhåller sjuk-

penning 
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Syfte och mål 

Syfte 

Rehabkonsulentteamets arbete ska genom samverkan mellan parterna leda till att den 

enskilde deltagaren ska förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och egen försörjning. 

Vår teamsamverkan ska även medföra att människor får rätt insats i förhållande till 

behov. Detta bidrar till ett minskat behov av stödinsatser från samhällets sida. Insat-

serna ska dessutom bidra till upplevd förbättrad hälsa och livskvalitet för individen.  

Mål 

Det övergripande målet är att samhällets totala kostnader ska minskas. 

Vi ska tillhandahålla rehabilitering för ca 50 personer parallellt under året. Målsätt-

ningen har varit att av de som ingår i Rehabkonsulentteamets verksamhet ska minst 

tio procent vara självförsörjande inom 12 månader efter de att de blivit inskrivna i 

verksamheten och minst 30 procent inom 24 månader. Dessa formuleringar har däref-

ter förändrats, då det var väldigt svårt att mäta utifrån dessa parametrar. Idag pratar 

vi i stället om antal personer som per år når egen försörjning eller de två andra avslut-

ningsanledningarna som vi bedömer är måluppfyllelse. 

Insatserna ska, när vi når måluppfyllelse, leda till egen försörjning genom till exempel 

arbete eller studier, alternativt till sjukersättning/aktivitetsersättning vid konstaterad 

arbetsoförmåga. 

Ytterligare information  

Mer information om Rehabkonsulentteamets finns på www.finsamvb.se 

Läs också i bilaga 1 i denna rapport om verksamhetens egen presentation av Rehab-

konsulentteamet. 

Avgränsningar och antaganden 
För att klara av att bygga upp matematiska modeller och formler som ligger till grund 

för våra ekonomiska beräkningar har ett antal antaganden och avgränsningar, base-

rade på etablerad nationalekonomisk teoribildning, gjorts. Utan dessa avgränsningar 

blir sambanden allt för komplexa att beräkna och tolka. Läs vidare i bilaga 3. 

Rapportens struktur 
Rapporten är upplagd så att den inledningsvis redogör för klassificeringen av Rehab-

konsulentteamet. Därefter kommer ett omfattande avsnitt som redovisar den ekono-

miska analysen. Där beskrivs inledningsvis verksamhetens samhällsekonomiska pot-

ential. Därefter redovisas de intäkter som skapats utifrån deltagarnas medverkan i 

verksamheten. I nästa steg redovisas de samhällsekonomiska kostnader verksamhet-

ens haft för deltagarnas medverkan. Slutligen redovisas lönsamheten i form av såväl 

payoff-tid som en kostnads-/intäktskalkyl på kort och medellång sikt. 
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Resultaten redovisas dels för samhället som helhet men även för övriga aktörer/sek-

torer som ingår i samhället; dvs. kommunen, landstinget, staten samt individer-

na/hushållen och försäkringsgivarna. För staten sker en särredovisning för Arbetsför-

medlingen, Försäkringskassan och övrigt som påverkas inom den statliga sektorn, 

”övrig stat”. 

För kommunen och landstinget redovisas även intäkterna på kort och medellång sikt 

uppdelat i finansiella (bistånd och skatter) och reala (handläggning, utredning m.m.) 

effekter. 

Med hjälp av tre olika känslighetsanalyser redovisas dels hur stabilt resultatet är, dels 

hur det påverkas om man antar att det föreligger olika typer av extern påverkan (t ex 

undanträngning). Vidare visas hur resultatet påverkas om projektkostnaden ”avskrivs” 

under en tioårsperiod i stället för att helt och hållet belasta det första året efter delta-

garna lämnat projektet. 

I den sista delen i rapporten sammanfattas och analyseras resultatet. 

I bilagor finns en presentation av Rehabkonsulentteamet, alla tabeller med detaljerad 

information för de olika nyckeltalen och slutligen en kort presentation av vår metod 

NyttoSam. 
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Verksamhetens klassificering 
payoff har tagit fram ett system för klassificering av olika samverkansprojekt/verk-

samheter (nedan kallad ”verksamhet”). Det innebär att likvärdiga verksamheter klas-

sas in i ett antal separata kategorier. Syftet med klassificeringen är att; 

 1. skapa krav på tydligare målsättning för verksamheten. 

2. möjliggöra jämförelser mellan likvärdiga verksamheter - hur bra är resultatet av 

aktuell verksamhet jämfört med likartade verksamheter? 

3. underlätta lärandet av vilka åtgärder som leder till effektivitet och bra lönsamhet 

och, som i sin tur, möjliggör att vi kan satsa på bra åtgärder för kommande verksam-

heter. 

Enligt det system för klassificering som payoff tagit fram tillhör Rehabkonsulenttea-

met klass T9. Kriterierna för att tillhöra klass T9 är följande;  

Steg 1. Verksamheten är utvärderat med vår standardmetod (efterläge jämförs med 

föreläge). Detta kriterium har uppfyllts. 

Steg 2. Verksamhetens mål är primärt att få in deltagarna i arbetslivet. Detta krite-

rium har uppfyllts. 

Steg 3. Utanförskapet är relativt omfattande för deltagarna. Verksamheten har en 

genomsnittlig potential per deltagare i föreläget på 631 000 kr. Detta innebär låg pro-

duktion i kombination med viss resursförbrukning i föreläget. 

Steg 4. Resurserna i verksamheten är stora. Projektet har kostat 146 200 kr per delta-

gare. 
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Ekonomisk analys 
Den ekonomiska analysen är uppdelad i sex delar; 

1. Samhällsekonomisk potential och verkningsgrad 

2. Intäkter på kort och medellång sikt 

3. Kostnader för vidtagna åtgärder 

4. Lönsamhet på kort och medellång sikt inklusive payoff – tid 

5. Känslighetsanalyser  

6. Jämförelser med likartade verksamheter 

Den ekonomiska analysen presenteras med hjälp av en tabell och ett antal diagram. I 

bilaga redovisas alla resultat i tabellform. Där framgår förutom totala värden såväl 

medelvärden som extremvärden, dvs. bästa och sämsta resultat på individnivå. 

Samhällsekonomisk potential och verkningsgrad 
I tabell 1 nedan framgår verksamhetens samhällsekonomiska potential. Med det avses 

vilket samhällsekonomiskt värde som på kort sikt - 12 månader - maximalt kan uppnås 

när insatsen startade, kopplat till de 30 individer som ingår i utvärderingen. Potentia-

len kan även uttryckas som att den speglar deltagarnas samhällsekonomiska kostnad 

när de påbörjade sitt deltagande i verksamheten. 

Ett fullständigt lyckat resultat innebär en verkningsgrad på 100 procent, dvs. att hela 

den i föreläget tillgängliga potentialen kunnat utnyttjas i efterläget genom verksam-

hetens drivande. 

Begreppsförklaring, tabell 1 

Med ”tillgänglig potential i föreläge” avses den potential som fanns att tillgå då delta-

garna kom in i verksamheten. Potentialen är fastställd till det samhällsekonomiska 

värde som motsvaras av skillnaden mellan ett heltidsarbete med genomsnittslön 

minskat med värdet av deltagarens (eventuella) arbete vid ingång i projektet, plus den 

(eventuella) reala resursförbrukning i form av vård, omsorg och handläggning som är 

kopplad till den enskilda individen vid ingång i verksamheten. För en individ som står 

utanför arbetsmarknaden och inte överkonsumerar vård eller omsorg utgör potentia-

len cirka 550 000 kr på ett år (baserat på en genomsnittslön). Om alla deltagare skulle 

ha ett produktivt arbete på heltid och inte någon skulle vara i behov av stödresurser 

vore potentialen noll.  

Högsta potential på individnivå i Rehabkonsulentteamet var ca 746 000 kr. Detta är 

kopplat till en individ som i föreläget inte arbetade och som var i behov av stora vård-

resurser. Lägsta potential på individnivå var 564 300 kr. Den totala potentialen på ett 

års basis utgjorde 18,9 milj. kr vid verksamhetens start, motsvarande 630 700 kr per 

deltagare. Alla siffror gäller för de deltagare som ingår i utvärderingen. 
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Genom att vissa deltagare kommer in i arbete i kombination med minskat vård- och 

omsorgsbehov frigörs en del av den ursprungliga, tillgängliga potentialen. Den dag alla 

kommit in i heltidsarbete utan subventioner och inte konsumerar någon vård och om-

sorg har all potential frigjorts. Det innebär att minskad potential ska tolkas som att 

projektet har gått i positiv riktning. I detta fall har potentialen totalt sett minskat (”ut-

nyttjad potential”) med cirka 3,3 milj. kr, vilket motsvarar en verkningsgrad på 17 

procent1. 

Tabell 1. Verksamhetens samhällsekonomiska potential och verkningsgrad 

 Kort sikt 

Tillgänglig potential i föreläge, varav  18 921 170 kr  

produktion  17 485 000 kr  

  vård, omsorg och handläggning  1 436 170 kr  

Faktisk produktion i föreläge 0 % 

Faktisk produktion i efterläge 15 % 

Utnyttjad potential, varav  3 250 238 kr  

produktion  2 790 080 kr  

vård, omsorg och handläggning  460 157 kr  

Verkningsgrad, varav 17 % 

produktion 16 % 

vård, omsorg och handläggning 32 % 

Kostnad per verkningsgrad 8 512 kr 

Kvarvarande potential i efterläge  15 670 933 kr  

Beräknar man den långsiktiga potentialen kan det ske på två olika sätt; ett ”sannolikt” 

och ett ”teoretiskt”. Det sannolika perspektivet, som bygger på en försiktighetsprincip, 

baseras på antagandet att deltagande individer behåller den status avseende arbete 

och vårdkonsumtion de har när de lämnar projektet under halva tiden fram till förvän-

tad pensionsålder.  Det teoretiska perspektivet bygger i sin tur på antagandet att indi-

viderna behåller sin status hela tiden fram till maximal pensionsålder, dvs. 67 år. Vär-

dena för det sannolika respektive teoretiska potentialen på lång sikt är 329 milj. kr och 

582 milj. kr. Utslaget per deltagare motsvarar det senare 19,4 milj. kr. Även om dessa 

belopp till stor del är hypotetiska visar de på vilka enorma potentialer som det ligger i 

ett reducerat utanförskap! 

Potentialens fördelning på produktion och real resursförbrukning 

En fördjupad analys som åskådliggör verksamhetens resultat mer i detalj är att besk-

riva hur deltagarnas potential har utnyttjats dels genom förändrad produktion, dels 

genom förändrat behov av vård, omsorg och handläggning i efterläget jämfört med 

föreläget. 

De blå staplarna i figur 1 nedan beskriver dels tillgänglig potential i föreläget, dels 

kvarvarande potential i efterläget. Att stapeln i efterläget är kortare beror på att pot-
                                                             
1 3,3 kr/18,9 milj. kr = 17 % 
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ential (3,3 milj. kr) frigjorts genom att flera av deltagarna kommit in i arbete kombine-

rat med minskad konsumtion av vård och omsorg i efterläget jämfört med föreläget. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Verksamhetens potential i före- respektive efterläge.  

Den produktion som de facto förekom i föreläget var noll. Produktionsutnyttjandet 

motsvarar således noll procent av den totala produktionspotentialen i föreläget medan 

den ökat till 16 procent i efterläget. 

Den totala potentialen i föreläget (18,9 milj. kr) var fördelad på möjligt produktionsut-

rymme (17,5 milj. kr) och möjlig minskad förbrukning av reala resurser (1,4 milj. kr).  

Genom ökad produktion och till viss del minskat behov av olika resurser har den totala 

potentialen minskat med 17 procent vilket åskådliggörs av skillnaden mellan de blå 

staplarna i figuren ovan. I kronor motsvaras det av cirka 3,3 milj. kr, fördelat på 2,8 

milj. kr på ökad produktion och 0,5 milj. kr på minskat behov av vård, omsorg och 

handläggning. Detta resultat åskådliggörs av de båda staplarna till höger över rubriken 

”Skillnad”. 

Intäkter 
I diagram 2 nedan redovisas en sammanställning över de intäkter Rehabkonsulent-

teamet genererat på kort sikt (ett år) och medellång sikt för samhället som helhet samt 

för den offentliga sektorn, uppdelat på kommun, landsting och stat. Den röda delen av 

staplarna redovisar de prognostiserade intäkterna på medellång sikt, fem år. 

I diagram 3 följer en motsvarande redovisning för statens olika sektorer - Arbetsför-

medlingen, Försäkringskassan och övrig stat - samt för individen/hushållet och för-

säkringsgivarna.  

I rapportens bilaga redovisas alla intäkter mer i detalj inklusive spannen i utfallen, 

dvs. maximi- och minimivärden på intäkterna för de olika sektorerna på individnivå, 

såväl på kort som på medellång sikt. Likaså redovisar vi medelvärden på de kortsiktiga 

intäkterna. 
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Diagram 2. Intäkter för samhället och för den offentliga sektorn. 

Som framgår av diagram 2 beräknas den samhällsekonomiska intäkten, baserad på de 

30 deltagarnas produktion och minskade resursförbrukning på kort sikt (ett år) vara 

cirka 3,3 milj. kr. På medellång sikt (fem år) beräknas intäkten till drygt 16 milj. kr. 

Intäkt per deltagare på kort sikt för samhället är 108 300 kr på årsbasis. Såväl kom-

munen, landstinget och staten totalt uppvisar positiva intäkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3. Intäkter för statens olika sektorer samt övriga sektorer i samhället. 

För statens olika sektorer är intäkten på kort sikt negativ för Arbetsförmedlingen men 

positiv för såväl Försäkringskassan som för ”övrig stat”. De 30 deltagarna har fått 

cirka 663 000 kr i ökade disponibla inkomster på kort sikt, vilket motsvarar 22 100 kr 

i genomsnitt per deltagare och år. En starkt bidragande orsak till detta är att flera av 

deltagarna tidigare kommit i arbete vilket påverkat deras disponibla inkomst positivt. 

Samhällsekonomisk intäkt uppdelade på sju olika bakgrundsvariabler 

I detta avsnitt redovisas den samhällsekonomiska intäkten uppdelad på kön, ålder, 

utbildning, hushållstyp, orsak till deltagande, typ av arbetshinder och under hur lång 
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tid deltagarna haft behov av stöd från olika myndigheter. Antalet deltagare inom re-

spektive kategori redovisas i parentes. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4. Intäkter på kort sikt uppdelad på kön. 

Uppdelningen på kön uppvisar en något högre intäkt för männen än kvinnorna på kort 

sikt; 135 300 kr respektive 101 600 kr.  

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5. Intäkter på kort sikt uppdelad på ålder. 

De yngre deltagarna uppvisar en högre intäkt i genomsnitt än de äldre, 126 700 kr 

respektive 92 300 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6. Intäkter på kort sikt uppdelad på utbildningsnivå. 

Högsta intäkten uppvisas av de deltagare som fullgjort grundskola, tätt följd av de som 

gått på folkhögskola. 
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Diagram 7. Intäkter på kort sikt uppdelad på hushållstyp. 

Även om antalet deltagare per kategori är begränsad finns en ganska tydlig tendens att 

inkomsten är högre för deltagare som är gifta eller sammanboende. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 8. Intäkter på kort sikt uppdelad på orsak till deltagande. 

Vad gäller uppdelningen i orsak till deltagande i projektet uppvisar deltagare med 

fysiska besvär största intäkten, 201 300 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 9. Intäkter på kort sikt uppdelad på typ av annat arbetshinder. 

Görs en uppdelning i olika typer av hinder för komma i arbete uppvisar den grupp som 

angett ”ingen bidragande orsak” högsta inkomsten på kort sikt, 221 900 kr. 
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Avslutningsvis görs en uppdelning av hur länge deltagarna haft behov av stöd från 

minst en myndighet före deltagande i projektet. Som framgår av diagram 10 uppvisar 

den grupp som haft behov av stöd mellan ett och tre år den största inkomsten. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 10. Intäkter på kort sikt uppdelad på tid för behov av stöd. 

Kostnader 
Åtgärdskostnaden för de 30 personer som ingår i utvärderingen har varit 4,4 milj. kr 

inklusive och 3,5 milj. kr exklusive indirekta skatter. Utslaget per deltagare motsvarar 

det en kostnad på 146 200 kr respektive 117 000 kr. Av den totala kostnaden står För-

säkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen och landstinget för 25 procent var-

dera. Sammanställningen finns redovisad i diagram 11 nedan. 

För mer detaljerad information hänvisas till tabellsammanställningen i rapportens 

bilaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 11. Kostnader för verksamhetens genomförande. 

!"!!!kr!!
!20!000!kr!!
!40!000!kr!!
!60!000!kr!!
!80!000!kr!!
!100!000!kr!!
!120!000!kr!!
!140!000!kr!!
!160!000!kr!!
!180!000!kr!!

Hur$länge$behov$av$stöd$

Mindre!än!e1!år!(3)!

E1!7ll!tre!år!(10)!

Fyra!7ll!7o!år!(7)!

Tio!7ll!20!år!(10)!

!0!kr!
500!000!kr!

1000!000!kr!
1500!000!kr!
2000!000!kr!
2500!000!kr!
3000!000!kr!
3500!000!kr!
4000!000!kr!
4500!000!kr!

Kostnader*

Samhället!som!helhet!

Kommunen!

Regionen!

Arbetsförmedlingen!

Försäkringskassan!



 19 

Resultat/lönsamhet 
I diagram 12 och 13 nedan redovisas en sammanställning över verksamhetens resul-

tat/lönsamhet, baserad på de 30 deltagare som ingår i utvärderingen, för samhället 

som helhet men även för kommunen, landstinget, Arbetsförmedlingen, Försäkrings-

kassan samt för staten totalt. Lönsamheten redovisas såväl ur ett kortsiktigt som ett 

medellångt perspektiv. Dessutom redovisas, där det är relevant, payoff-tiden, vilken 

anger efter hur lång tid åtgärdskostnaden är ”betald” i form av ökade intäkter 

och/eller minskade kostnader. 

För mer detaljerad redovisning i tabellform hänvisas till rapportens bilaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 12.  Lönsamhet på kort sikt. 

Samhället som helhet 

Lönsamheten för samhället är på kort sikt negativ, -1,1 milj. kr, se diagram 12 ovan. 

Detta motsvarar -37 900 kr per deltagare. På medellång sikt är vår prognos att lön-

samheten är positiv och utgör 11,9 milj.kr vilket motsvarar 395 500 kr per deltagare, se 

diagram 13 nedan. Orsaken till att lönsamheten på kort sikt är negativ, jämfört med 

den goda lönsamheten på medellång sikt, är dels beroende på den relativt höga åt-

gärdskostnaden men även på att projektkostnaden enbart belastar det första året. Hur 

lönsamheten på kort sikt påverkas om åtgärdskostnaden avskrivs under en tioårspe-

riod redovisas nedan under rubriken ”Känslighetsanalyser”. 

Återbetalningstiden är 17 månader, se diagram 14. Den positiva lönsamheten på me-

dellång sikt beror på att flera av deltagarna kommit in i arbete i kombination med att 

flera av deltagarna kunnat göra sig mindre beroende av olika offentliga resurser, 

främst vård. Värdet av detta överstiger verksamhetens kostnad efter cirka ett och ett 

halvt år.  

Avkastningen per satsad krona är 0,74 kr på kort sikt och 3,70 kr på medellång sikt. 
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Diagram 13.  Lönsamhet på medellång sikt. 

Kommunerna 

Kommunerna uppvisar på kort sikt minskade kostnader för ekonomiskt bistånd och 

ökade skatteintäkter på totalt 658 700 kr pga. att flera av deltagarna har kommit i 

arbete. Genom att kommunerna är med och finansierar projektet redovisar dock 

kommunen negativ lönsamhet på kort sikt med -218 600 kr. På fem års sikt är progno-

sen att lönsamheten har vänt och är positiv, 2,4 milj. kr, vilket motsvarar 80 500 kr 

per deltagare.  

Återbetalningstiden är 16 månader för kommunen. 

Landstinget 

Även Landstinget redovisar ökade intäkter på 213 300 kr genom minskade kostnader 

för vård i kombination med ökade skatteintäkter. Genom medfinansieringen är lön-

samheten negativ på kort sikt för Landstinget, -664 100 kr. Prognosen på fem års sikt 

är dock positiv, 189 000 kr, vilket motsvarar 6 300 kr per deltagare. Återbetalningsti-

den är 50 månader, dvs. drygt fyra år. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 14.  Återbetalningstid. 
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Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingens kostnader ökar med 269 000 kr efter ett år för handläggning, 

lönesubventioner och andra insatser som satts in i syfte att bryta sjukskrivningarna 

och utanförskapet. Detta är ett gängse resultat i våra utvärderingar och tyder på att 

Arbetsförmedlingens resurser har krävts för att nå målen för deltagarna. Värt att no-

tera att detta ger en mycket stor potential att på sikt minska lönesubventionerna för 

deltagarna, vilket minskar Arbetsförmedlingens kostnader och ökar samhällets intäk-

ter. 

Dessutom påverkas Arbetsförmedlingens lönsamhet av deras roll som medfinansiär i 

projektet. På kort sikt är lönsamheten -1,1 milj. kr och på medellång sikt -2,2 milj. kr. 

Försäkringskassan 

Intäkterna för Försäkringskassan är positiva både på kort och medellång sikt, 933 700 

kr respektive 4,7 milj. kr. Detta är en effekt av att några av deltagarna kommit i arbete 

och att några har gått från sjukersättning till annan typ av försörjning. 

Efter avräkning av Försäkringskassans kostnader för finansiering av projektet är lön-

samheten efter ett år positiv, 56 000 kr. På fem års sikt är lönsamheten 3,8 milj. kr 

med 12 månaders återbetalningstid. 

Staten totalt 

Staten totalt, dvs. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan plus övriga effekter som 

påverkar staten, har minskade kostnader på 1,5 milj. kr efter ett år och på fem år 7,4 

milj. kr. På grund av medfinansieringen av projektet är lönsamheten dock negativ på 

kort sikt, -1,1 milj. kr. Prognos på fem års sikt är dock positiv, 4,8 milj. kr. 22 måna-

ders återbetalningstid. 

Individerna/hushållen 

Deltagarna har fått cirka 663 000 kr i ökade disponibla inkomster på kort sikt. Detta 

motsvarar 22 100 kr i genomsnitt per deltagare och år. En starkt bidragande orsak till 

detta är att flera av deltagarna tidigare kommit i arbete vilket påverkat deras dispo-

nibla inkomst positivt. 

Känslighetsanalyser 
Genom att genomföra olika typer av känslighetsanalyser kan man studera hur lön-

samheten av en verksamhet påverkas om någon eller några av förutsättningarna för 

utvärderingen ändras i olika avseenden. 

Den första känslighetsanalysen syftar till att analysera hur det uppnådda resultatet 

påverkas om man antar att andra faktorer, än de inom verksamheten vidtagna, påver-

kat utfallet. Exempel på sådana ”exogena variabler” kan vara konjunkturer, händelser i 

individens privata liv, kortsiktiga undanträngningseffekter etc.  

Känslighetsanalys två analyserar hur stabilt det redovisade resultatet är genom att 

man exkluderar extremvärden från analysen. 
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Den tredje analysen visar hur lönsamheten på kort sikt påverkas om åtgärdskostnaden 

avskrivs på tio år. 

Känslighetsanalys 1, påverkan av yttre faktorer 

Om vi antar att en fjärdedel av intäkten uppstått utan att deltagarna medverkat i Re-

habkonsulentteamet, hur påverkas lönsamheten för samhället? Beräkningen genom-

förs på så sätt att vi reducerar intäkten med 25 procent medan den totala kostnaden 

bibehålls. Den totala intäkten för samhället reduceras då till 2,4 milj. kr medan kost-

naden alltjämt är 4,4 milj. kr. Resultatet av detta blir att lönsamheten är cirka -1,9 

milj. kr, motsvarande -65 000 kr per deltagare (jämfört med -1,1 milj. kr respektive -

37 900 kr utan den 25 procentiga reduceringen i intäkt). Återbetalningstiden ökar med 

fem månader till 22 månader. 

Känslighetsanalys 2, resultatets stabilitet 

En alternativ känslighetsanalys vid en urvalsstudie baseras på att man exkluderar ex-

tremvärden (i detta fall det enskilt högsta och det lägsta) från de ekonomiska beräk-

ningarna. På så sätt kan man undvika att några enskilda värden som kommit med i 

urvalet snedvrider resultatet på ett icke representativt sätt. 

Exkluderar man nu dessa extremvärde sjunker intäkten från totalt 3,3 milj. kr till 2,9 

milj. kr. Lönsamheten per deltagare sjunker då från -37 900 kr till -50 200 kr på ett 

års sikt. Återbetalningstiden ökar i detta fall från 17 till 19 månader. 

Känslighetsanalys 3, åtgärdskostnaden avskrivs på tio år 

En tredje känslighetsanalys kan genomföras genom att verksamhetens kostnad ”av-

skrivs” på tio år. Kostnaden per år blir då 4,4/10 = 438 700 kr vilket ger en kortsiktig 

positiv lönsamhet på cirka 2,8 milj. kr. På fem års sikt är lönsamheten cirka 14 milj. kr 

om ”avskrivningen” tillämpas. Motsvarande siffror utan avskrivning är -1,1 milj. kr och 

11,9 milj. kr. 
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Jämförelser med likartade verk-
samheter 
Den klassificering av våra utvärderingar som payoff tillämpar möjliggör en relevantare 

jämförelse mellan verksamheter som har likvärdiga förutsättningar. Rehabkonsulent-

teamet tillhör, enligt vår klassificeringsterminologi, klass T9. Det innebär att vi utvär-

derat verksamheten med vår standardmetod, 12 månader före och efter deltagandet, 

att målet är att få in deltagarna i arbetslivet, att utanförskapet är relativt omfattande 

och att resurserna i projektet är stora.  

Jämförande värden 
Om vi jämför resultatet för samhället som helhet med de tio övriga projekt eller verk-

samheter inom klass T9 som payoff utvärderat de senaste fyra åren framgår följande 

(snittvärdet för de tio övriga i parentes): 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 15. Återbetalningstid. 

Återbetalningstiden för samhället är 17 månader (medelvärdet för klassen är 30 må-

nader). Detta innebär en kortare återbetalningstid än genomsnittet inom klassen. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 16.  Lönsamhet per deltagare kort sikt. 
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Lönsamhet per deltagare kort sikt är negativ, -37 900 kr (-62 100 kr). Trots att lön-

samheten är negativ är den bättre (mindre negativ) än genomsnittet inom klassen. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 17.  Lönsamhet per deltagare medellång sikt. 

Lönsamhet per deltagare på medellång sikt är 395 500 kr, vilket innebär högre lön-

samhet på medellång sikt än genomsnittet inom klassen, 258 400 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 18. Potentialen per deltagare i föreläget. 

Potentialen per deltagare i föreläget är 630 700 kr, innebärande högre potential än 

genomsnittet inom klassen, 613 500 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 19. Verkningsgrad. 
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 Verkningsgraden är 17 procent. Detta innebär en högre verkningsgrad (högre produk-

tivitet) än genomsnittet inom klassen som är 12 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 20. Åtgärdskostnad per deltagare. 

Åtgärdskostnad per deltagare är 146 200 kr jämfört med 139 300 kr för genomsnittet 

inom klassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 21. Kostnad per verkningsgrad 

Kostnad per verkningsgrad är 8 500 kr vilket innebär en lägre kostnad per verknings-

grad (högre effektivitet) än genomsnittet inom klassen, 15 300 kr. 

Nyckeltalen – avvikelser från medelvärde 
Ett alternativt sätt att redovisa de viktigaste nyckeltalen utifrån vår utvärdering av 

verksamheten Rehabkonsulentteamet är att skapa ett s.k. polärt diagram där genom-

snitten för nyckeltalen i aktuell klass erhåller värdet 100, se diagram 22. Avvikelserna 

från det faktiska utfallet i utvärderingen redovisas därefter procentuellt.  

Avvikelserna är beräknade på följande sätt: 

• Potential; 17 200/613 500 = 3 procent. Medelvärdet motsvarar 100 och utfal-

let 103.  
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• Åtgärdskostnad; 6 900/139 300 = 5 procent. Medelvärdet motsvarar 100 och 

utfallet 105. 

• Lönsamhet på kort sikt; -24 200/-62 100 = 39 procent. Medelvärdet motsva-

rar 100 och utfallet 139. 

• Lönsamhet på medellång sikt; 137 100/258 400 = 53 procent. Medelvärdet 

motsvarar 100 och utfallet 153. 

• Återbetalningstid; -13/30 = -43 procent. Medelvärdet motsvarar 100 och ut-

fallet 57. 

• Verkningsgrad; 5/12 = 42 procent. Medelvärdet motsvarar 100 och utfallet 

142. 

• Kostnad per verkningsgrad; -6 800/15 300 = -44 procent. Medelvärdet mots-

varar 100 och utfallet 56. 

 

Diagram 22. Nyckeltalens utfall relativt medelvärdet inom klassen. 

Lönsamheten på såväl kort som medellång sikt är högre än genomsnittet för klassen. 

Genom att återbetalningstiden är 43 procent kortare än genomsnittet ligger kostnaden 

per verkningsgrad lägre än snittet trots en (något) högre åtgärdskostnad. 
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Sammanfattning av den ekono-
miska analysen 
I figur 1 nedan sammanfattar vi resultatet av den samhällsekonomiska analysen för de 

30 deltagare som ingår i utvärderingen. Den gröna nedåtriktade pilen illustrerar åt-

gärdskostnaden medan de röda uppåtriktade pilarna illustrerar intäkter på kort och 

medellång sikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Verksamhetens kostnad och intäkter. 

Figuren illustrerar verksamhetens åtgärdskostnad samt de intäkter som projektet ge-

nererat på kort respektive medellång sikt, det senare baserat på en prognos. Alla vär-

den avser de 30 deltagare som ingått i utvärderingen. 

 

4,4 milj. kr 

3,3 milj. kr 

Prognos 16,3 milj. kr 
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Slutsatser, sammanfattning och 
diskussion 

Bakgrund 
Rehabkonsulentteamet är en verksamhet som startade 2005 och som drivs tillsvidare i 

Västerbergslagens Samordningsförbund regi, såväl som projektägare och som finan-

siär. Förbundet är också genomförare. Målgrupp är personer i åldern 25 – 45 år som 

saknar egen försörjning, har behov av samverkansinsatser och är arbetslösa eller sjuk-

skrivna. 

Syftet med Rehabkonsulentteamet är att: 

• öka deltagarnas förmåga till förvärvsarbete och egen försörjning 

• deltagarna utifrån individuella behov ska få rätt insatser från samverkanspar-

terna 

• insatserna ska bidraga till att deltagarna får en bättre upplevd hälsa och livs-

kvalitet 

Mål: 

• övergripande mål är att samhällets kostnader ska reduceras för målgruppen 

• ett visst preciserat antal deltagare ska varje år uppnå egen försörjning genom 

arbete eller studier 

• vid konstaterad arbetsoförmåga ska deltagaren kunna få sjuk- eller aktivitets-

ersättning 

Denna utvärdering tar i första hand fasta på hur Rehabkonsulentteamet påverkat 

samhällets, aktörernas och deltagarnas ekonomi relativt kostnaderna för driften av 

projektet. Vissa delar i genomförandet kommenteras också i denna rapport genom en 

socioekonomisk analys. I en sådan analys är det viktigt att se hur resurser, system och 

kompetenser har använts. Vidare är det av betydelse att följa upp hur verksamheten 

har arbetat med samverkan och med en helhetssyn för individens bästa för att undvika 

och överbrygga gråzoner och stuprör. 

För deltagarna i urvalet har genomsnittstiden i projektet varit 90 veckor, min 5 och 

max 213 veckor. Genomsnittsåldern är 35 år, yngst 24 och äldst 47 år. Andelen kvin-

nor är 80 procent. 

För att ta del av ytterligare information kring verksamhetens resultat, arbetsformer, 

typfall, samverkan och metoder, läs bilaga 1.  

Slutsatser  
Rehabkonsulentteamets målgrupp står långt från arbetsmarknaden och behöver an-

passade insatser från minst två av de aktörer som ingår i Samordningsförbundet. Mål-
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gruppen saknar egen försörjning och har olika begränsningar i den egna förmågan att 

komma i ett arbete eller studier. En viktig förutsättning för deltagandet är att personen 

själv ställer upp och är motiverad.  

Alla samverkande myndigheter har haft möjlighet att aktualisera deltagare till verk-

samheten. En beredningsgrupp med representanter för parterna har sedan tagit vid 

och bestämt om deltagaren behöver de samlade resurser som kan erbjudas av Rehab-

konsulentteamet. Deltagaren får sedan i ett nästa steg en individuellt anpassad rehabi-

literingsplan med målsättningen att nå egen försörjning genom arbete eller studier 

alternativt sjukersättning/aktivitetsersättning vid konstaterad arbetsoförmåga. 

Verksamheten har arbetat med personer som står långt från arbetsmarknaden och 

som dessutom har någon form av arbetshinder och/eller funktionsnedsättning. Re-

habkonsulentteamet är ett klassiskt exempel på att samhällets resurser ur ett socioe-

konomiskt perspektiv måste samordnas för att effektivisera åtgärderna för personer i 

utanförskap.  

Verksamheten har haft en omfattande samverkan och samordning mellan flera myn-

digheter och den psykiatriska vården. Teamet kan sägas ha haft tillgång till multikom-

petens genom att både medicinsk, psykologisk, beteendevetenskaplig, social och prak-

tiskt arbetslivsinriktad kompetens funnits att tillgå. Teamet har genom sina olika pro-

fessioner kunnat jobba samordnat med en helhetssyn på individen. Genom att arbeta 

som en verksamhet har teamet kunna utvecklats och även kunnat vara något av en 

experimentverkstad för att hitta nya arbetsformer. 

Det övergripande målet är att verksamheten ska leda till att samhällets kostnader för 

målgruppen ska minskas. För att vi fullt ut ska kunna uttala oss om huruvida Rehab-

konsulentteamet varit framgångsrikt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv krävs an-

tingen att det förväntade resultatet för ett antal nyckeltal (t.ex. återbetalningstid) varit 

preciserade, alternativt att målet varit definierat i monetära termer (t.ex. lönsamhet 

per deltagare eller minskat försörjningsstöd per deltagare).  

Rehabkonsulentteamet har tänkt ett steg längre vad gäller precisering av målen. Tea-

met har först ett mål om hur stor andel av deltagarna som ska hitta en hållbar lösning 

efter ett års insats. Dessutom finns ett mål att ytterligare en andel av deltagare ska ha 

nått en stadigvarande lösning efter ytterligare två år. Däremot anser vi att målet om 

självförsörjning i första han kopplar till deltagare som kommer i arbete. För de delta-

gare som går till studier är effekten mindre för samhället på kort sikt, men troligen 

med större potential på lite längre sikt. 

Ett alternativt sätt att närmare jämföra det ekonomiska resultatet är att studera utfal-

let relativt liknande arbetslivsinriktade åtgärder som payoff tidigare utvärderat. Denna 

jämförelse bygger på en omfattande databas som payoff byggt upp i vilken också de 

olika projekten klassificerats för att öka jämförbarheten. 

I denna jämförelse framkommer att lönsamheten på kort sikt ligger bättre jämfört 

likvärdiga projekt och verksamheter. Återbetalningstiden och kostnaden per verk-

ningsgrad ligger även lägre än snittet. Den långsiktiga lönsamheten är också bättre än 

genomsnittet för klassen.  
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En sammanfattning av de ekonomiska nyckeltalen finns också inledningsvis i denna 

rapport. 

Det är viktigt att finansiärer av olika verksamheter och projekt i fortsättningen drar 

lärdom av genomförda åtgärder och försöker sätta tydliga/ställa krav på ekonomiska 

och monetära mål för att hushålla med våra gemensamma resurser. Detta underlättar 

också uppföljning och utvärdering i ett nästa steg. En ytterligare aspekt är att kostna-

der och finansiering kan diskuteras med utgångspunkt från tänkta intäkter/nytta för 

respektive aktör. 

Genom att arbeta i samverkan inom och mellan olika myndigheter kan individen sät-

tas i centrum, en gemensam målbild formuleras, samtidigt som arbetsformer, använ-

dande av kompletterande kompetenser, samsyn och en helhetssyn på deltagarna un-

derlättas. 

För deltagare som befinner sig i ett långt gånget utanförskap och marginalisering 

krävs tillgång till gedigna och uthålliga resurser som finns tillgängliga över tid, vilket 

Rehabkonsulentteamet är ett bra exempel på. Detta arbetssätt kan vara ett bra alterna-

tiv till att jobba traditionellt och vara en förebild hur den reguljära verksamheten kan 

organiseras i en framtid utan Samordningsförbundets resurser och styrning.  

Avslutande diskussion och sammanfattning 
När deltagarna påbörjar Rehabkonsulentteamet är den genomsnittliga årliga kostna-

den för utanförskapet beräknat till cirka 630 000 kr på samhällsnivå. Kostnaderna 

baseras på utebliven produktion/anställning, vård, omsorg och handläggning. Ur t ex 

ett kommunalekonomiskt perspektiv är inte kostnaderna lika höga utan beräknas med 

utgångspunkt från uteblivna skatteintäkter, resursförbrukning, eventuella köp av ex-

terna tjänster och kostnader för försörjningsstöd. Motsvarande kostnader och ute-

blivna intäkter kan beräknas för övriga berörda aktörer genom att identifiera, besk-

riva, kvantifiera och värdera kostnaderna. 

Beroende på ur vilken aktörs perspektiv ett utanförskap beskrivs är det därför svårt att 

få en korrekt och rättvisande bild av kostnaderna. Konkret innebär det att en enskild 

aktör inte alltid ser eller förstår den totala kostnaden på samhällsnivå för ett utanför-

skap och hur den fördelar sig mellan olika myndigheter. 

Med bakgrund av ovanstående otydlighet kring kostnader för utanförskap och margi-

nalisering är det lätt att värdet av tidiga insatser och framgångsrik coachning och re-

habilitering underskattas. Genom att de offentliga verksamheterna arbetar med års-

visa uppföljningar av budgetar och verksamheten fokuseras i första hand på vilka 

kostnader som förbrukats och inte vilken eventuell nytta av åtgärder som skapats på 

kortare och lite längre sikt.  

Resultatet blir att fokus på kostnaderna döljer det sociala investeringsperspektivet. 

Beslutsfattare får därför inte alltid korrekta beslutsunderlag genom att kostnaderna 

för utanförskapet är underskattat och framtida värdet av åtgärder inte synliggjorts 

eller är fel uppskattade, särskilt på samhällsnivå. 
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Denna slutrapport visar att det krävs ett uthålligt, strukturerat och långsiktigt arbets-

sätt för att stötta personer som sannolikt inte kommer i ett arbete med aktörerna var 

för sig. Detta särskilt eftersom målgruppen verkar kunna hamna i en gråzon vad gäller 

ansvaret mellan de olika myndigheterna. 

Det ekonomiska resultatet för Rehabkonsulentteamet innebär att samhället har ökade 

intäkter med cirka 3,3 milj. kr efter ett år, men med beaktande av projektkostnaderna 

krävs 17 månader innan återbetalningen sker fullt ut. Därefter är det en fortsatt god 

lönsamhet om förutsättningarna bevaras vad gäller deltagarnas status men också med 

möjligheter till ytterligare potential vad gäller ökade intäkter. Det senare förutsätter 

att deltagarna antingen ökar sin produktivitet eller att fler kommer in i arbete alterna-

tivt ökar sin sysselsättningsgrad. 

Samtidigt finns det en stor potential att på sikt ytterligare minska kostnader för vård, 

omsorg och handläggning som kvarstår efter att deltagarna lämnat verksamheten. Den 

fortsatta genomsnittliga årliga kvarvarande kostnaden för deltagarna är 522 000 kr i 

urvalet. Fortsatt stöd för målgruppen som leder till minskad resursförbrukning och 

ökad produktivitet är alltså nödvändiga och påverkar också resultatet i framtiden både 

för samhället och på aktörsnivå.  

Rehabkonsulentteamet har för Västerbergslagens Samordningsförbund ekonomiskt 

varit en satsning som skapar nytta. Om efterläget för deltagarna håller i sig eller för-

bättras finns det också ytterligare intäkter för samhället på lite längre sikt. Detta är ett 

bra sätt för Samordningsförbundet att gå från ett fokus på kostnader till att satsa på 

sociala investeringar och se dessa över en längre tid.  

Det är inte för dyrt att minska utanförskap utan det som kostar mest är att inte göra 

något. 

Deltagande kommuner har som ett resultat av projektet minskat kostnaderna för bi-

stånd, omsorg och handläggning samtidigt som skatteintäkterna ökat. Det minskade 

biståndet beror på att många i målgruppen saknade egen försörjning och att kommu-

nen har det yttersta försörjningsansvaret för målgruppen. Kommunen är den enskilda 

aktör som näst efter staten har (det ekonomiskt) främsta skälet att jobba aktivt för att 

minska utanförskapet för målgruppen. 

Landstinget har minskade kostnader för öppen och sluten vård, vilket också måste ses 

som en framgång för projektet samtidigt som skatteintäkterna ökat genom deltagarnas 

ökade produktivitet. Samtidigt är det sannolikt att enskilda deltagares rehabilitering 

även kräver insatser efter avslutat deltagande t ex. från psykiatrin. 

Staten har på kort sikt fått ökade intäkter främst genom minskade kostnader för För-

säkringskassan och ökade skatteintäkter. Arbetsförmedlingen har dock ökat sina kost-

nader genom subventioner och insatser till deltagarna. Även för staten finns det en 

stor potential till framtida intäkter genom att ytterligare deltagare kommer i arbete 

eller ökar sin produktivitet. 

Deltagarna i Rehabkonsulentteamet har efter avslutat verksamhet fått en betydligt 

bättre ekonomi. Det är särskilt viktigt att lyfta fram och göra känt. För den enskilde 

betyder det också att det på sikt möjliggör ett ökat oberoende. 
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Genom att deltagarna coachas att på ett bättre sätt kunna använda sina egna resurser, 

fokusera på styrkor istället för hinder har de stärkts och kommer sannolikt att på sikt 

ytterligare kunna minska sitt behov av samhällets resurser.  

Rehabkonsulentteamet är ett bra exempel på ett alternativt sätt att jobba offensivt för 

att få personer som inte är självförsörjande och i praktiken står långt ifrån arbets-

marknaden i, och närmare, ett arbete alternativt studier. Vår framtida välfärd kräver 

att fler personer i arbetsför ålder kan komma in i ett arbete och samtidigt minska kon-

sumtionen av offentliga resurser.  

Försörjningskvoten i, ett mått på hur många som ska försörjas av sysselsatta personer 

i arbetsför ålder utvecklas på sikt negativt. Det innebär en stor utmaning vilket inne-

bär att 

Allt färre ska försörja allt fler 

genom att vi lever allt längre och att det gäller att få fler i arbetsför ålder i arbete. Det 

är därför extra viktigt att ge den potentiella arbetskraften, som målgruppen för Re-

habkonsulentteamet är ett exempel på, möjlighet att bryta ett utanförskap och komma 

in på arbetsmarknaden.  

Fler i jobb ger fler jobb. 

Flera av deltagarna bör också efter deltagandet stå närmare arbetsmarknaden särskilt 

de som påbörjat studier. Det är mycket viktigt att dessa personer följs upp och stöttas 

även i fortsättningen. Det är inte särskilt sannolikt att så många av deltagarna skulle 

kunnat komma i ett arbete med traditionella resurser, men att det då i så fall skulle 

tagit betydligt längre tid. Detta är en bärande idé med Samordningsförbundet att sam-

ordning ska leda till en effektivare verksamhet eller projekt relativt att parterna var 

och en för sig arbetat i sitt respektive ”stuprör”. 

Ett bra sätt att veta hur hållbart resultatet varit för deltagarna och hur det utvecklas 

över tiden är att göra en uppföljande utvärdering efter ytterligare något år.  

Till sist är det viktigt att verksamhetsansvariga, finansiärer och genomförare diskute-

rar vad denna utvärdering gett för kunskaper kring verksamhetens ekonomiska utfall 

kopplat till olika socioekonomiska effekter. Det innebär bl. a att studera vidare hur 

projektet fungerat relativt samhällets olika strukturer, aktörer, resurser, system och 

hur samverkan fungerat. I ett nästa steg innebär det att se vilka mervärden, fram-

gångsfaktorer, innovativa arbetsformer som varit bärande för projektet kopplat till de 

ekonomiska värdena.  

De i inledningen redovisade frågeställningarna kan vara ett sätt att jobba vidare med 

utvecklingen och analysen av verksamheten i Rehabkonsultteamet. 

 

Rapporten är sammanställd av payoff, 2012-02-20 

Sven Vikberg                            Claes Malmquist 

 sven@payoff.nu          claes@payoff.nu  
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Kontaktperson payoff: Claes Malmquist. 

Kontaktperson för Rehabkonsulentteamet är Lena Rosén, lena.rosen@finsamvb.se 
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Bilagor 
1. Presentation av verksamheten Rehabkonsulentteamet, Västerbergslagens Sam-

ordningsförbund. Presentation och kommentarer är skrivna av verksamhetens ge-

nomförare. 

2. Förändringar gällande resultat och målgrupper inom Finsams fyra verksamhets-

områden 

3. Detaljerade resultat i tabellform. 

4. Presentation av NyttoSam. 
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Bilaga 1. Presentation av Rehabkonsulentteamet, 
Västerbergslagens Samordningsförbund.  

Projektnamn 

Rehabkonsulentteamet 

Projektägare 

Västerbergslagens Samordningsförbund - FINSAM (i samverkan mellan Arbetsför-

medlingen, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Ludvika kommun och Smedje-

backens kommun). 

Samtliga ägare har personell representation i det s k Rehabkonsulentteamet. Rehab-

konsulentteamet består således av fem personer som tillsammans utgjort ca 3,0 tjänst, 

då de över tid har jobbat olika tjänstgöringsgrad i Rehabkonsulentteamet (25-75%), 

resterande tid har gjorts hos respektive arbetsgivare.  

Förbundet styrs av en styrelse med ledamöter från samtliga parter (politiker från 

kommuner och Landsting, chefstjänstemän från staten), samt har en ansvarig tjäns-

teman anställd på heltid som leder förbundets verksamhet på styrelsens uppdrag. 

Projektgenomförare 

Västerbergslagens Samordningsförbund. Vi bedriver verksamhet i Ludvika och Smed-

jebackens kommuner och har vårt kansli/verksamhetshus Björkhaga i Ludvika som 

utgångspunkt och där är också Rehabkonsulentteamet lokaliserat. Läs gärna mer på 

www.finsamvb.se 

Kostnader och finansiering 

Verksamheten har finansierats med 25 procent vardera av parterna i Samordningsför-

bundet. 

Målgrupp  

Målgruppen för Rehabkonsulentteamets verksamhet var vid tiden för denna utvärde-

ring;  

• Personer som är arbetslösa eller sjukskrivna och är i behov av samordnade re-

habiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att uppnå eller 

förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och egen försörjning 

• 20-45 år, och bor i Ludvika eller Smedjebackens kommuner 

• aktuella hos minst två av de ingående parterna 

• saknar egen försörjning på grund av psykosocial eller annan komplex proble-

matik 

• ej i aktivt missbruk 

• personer som vill, av egen vilja, arbeta med sin egen rehabilitering mot målet 

egen försörjning 
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Målgruppen kännetecknas dessutom av att: 

• de har/har haft ett behov av långvarig rehabilitering 

• de inte står till arbetsmarknadens förfogande pga återkommande sjukskriv-

ningar 

• de inte kunnat erhålla varaktig förankring på den öppna arbetsmarknaden 

med hjälp av befintliga resurser och arbetsmetoder 

• de inte förmått fullfölja studier, arbete eller praktik 

• vissa inte har sjukpenninggrundande inkomst och därför inte erhåller sjuk-

penning 

Syfte   

Rehabkonsulentteamets arbete ska genom samverkan mellan parterna leda till att den 

enskilde deltagaren ska förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och egen försörjning. 

Vår teamsamverkan ska även medföra att människor i vår verksamhet får rätt insats i 

förhållande till behov. Det bidrar till ett minskat behov av stödinsatser från samhällets 

sida. Insatserna ska dessutom bidra till upplevd förbättrad hälsa och livskvalité för 

individen.  

Mål  

Det övergripande målet är att samhällets totala kostnader ska minskas. 

Vi ska tillhandahålla rehabilitering för ca 50 personer parallellt under året. Målsätt-

ningen har för perioden då de deltagare som varit med i denna utvärdering varit att av 

de som ingår i Rehabkonsulentteamets verksamhet ska minst 10 % vara självförsör-

jande inom 12 månader efter de att de blivit inskrivna i verksamheten och minst 30 % 

inom 24 månader. Dessa formuleringar har därefter förändrats, då det var väldigt 

svårt att mäta utifrån dessa parametrar. Idag pratar vi om antal personer som per år 

når egen försörjning eller de två andra avslutningsanledningarna som vi bedömer är 

måluppfyllelse, istället. 

Insatserna ska, när vi når måluppfyllelse, leda till egen försörjning genom till exempel 

arbete eller studier, eller till sjukersättning/aktivitetsersättning vid konstaterad ar-

betsoförmåga. 

Projekttid 

Rehabkonsulentteamet är en fortlöpande tillsvidareverksamhet som startade i januari 

2005. 

Ålders- och könsfördelning 

När det gäller könsfördelningen har kvinnor varit i stor majoritet hela tiden, 77 pro-

cent av alla deltagare är kvinnor. Detta är dock en utveckling vi, sedan ett par år, ser 

håller på att förändras mot att allt fler män kommer in i verksamheten. I det slump-
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mässiga urvalet var dock fördelningen 80 % kvinnor och 20 % män, så den gruppen är 

inte helt representativ för samtliga deltagare i det avseendet. 

Genomsnittsåldern vid avslut har för urvalsgruppen varit 35 år, och för samtliga in-

skrivna deltagare under urvalsperioden strax under 35 år. 

Urval 

När vi påbörjade arbetet med den här studien, i oktober 2009, tog vi fram namnen på 

samtliga personer som avslutats sedan starten 2005, till och med den 30 september 

2009 (oavsett avslutningsorsak). Samtligas namn skrevs på varsin lapp som veks ihop 

så att namnet inte kunde utläsas och lades i en burk. Ur burken drog vi 30 lappar, dvs. 

de 30 personer som fick utgöra vårt slumpmässiga urval. Av dessa 30 var det 8 perso-

ner som vi så småningom inte fick kontakt med, trots idogt arbete. Då slumpade vi ut 

ytterligare 8 avslutade personer enligt den ovan beskrivna modellen. Det totala antalet 

personer som avslutats under hela urvalsperioden var 104 personer.  Över tid har vi 

nått ett resultat där 40,2 procent av samtliga som varit inskrivna i verksamheten nått 

till egen försörjning, via arbete eller studier. Den slumpmässigt valda urvalsgruppen 

för den här studien hade ett bättre resultat än så. Med andra ord är urvalsgruppen inte 

helt representativ för hela gruppen, trots att den slumpades fram. 

Arbetsmodell 

För att bli aktuell för Rehabkonsulentteamets insatser ska personen vara aktuell hos 

minst två av parterna; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Ludvika 

eller Smedjebackens kommun. Någon av dessa parter bedömer att personen har ett 

sammansatt behov som inte kan tillgodoses hos endast en av parterna. Då skickas en 

remiss till en s.k. ”beredningsgrupp”, där handläggare från samtliga parter sitter. I 

beredningsgruppen tas remissen upp och man tittar på vad som är gjort, dvs. vilka 

insatser personen har fått/har hos remitterande instans och övriga parter den är aktu-

ell hos, samt gör en bedömning om det behövs ett mer samlat grepp för att nå resultat. 

Om kriterierna är uppfyllda (se målgrupp) kan han/hon bli aktuell för Finsams Re-

habkonsulentteam.  Då bjuds personen in till oss för en genomgång och presentation 

av verksamheten och erbjuds en plats. Med sig hem får han/hon en frankerat svarsku-

vert som vi vill ha tillbaka inom en vecka, där personen får ta aktiv ställning om 

han/hon vill/kan medverka i sin egen rehabilitering mot egen försörjning. Om inte, 

går ärendet tillbaka till remitterande instans. Att redan initialt avböja plats i Finsam 

har dock bara hänt vid ett par tillfällen. 

Det finns en beredningsgrupp i Ludvika och en i Smedjebacken, och eftersom våra 

båda kommuner har olika stort befolkningsunderlag, har det fått vägleda oss när vi 

fördelat platser till beredningsgrupperna. Generellt har vi haft en fördelning där ca 25 

procent av deltagarna är boende i Smedjebacken och 75 procent är boende i Ludvika. 

(sett utifrån storlek på kommunerna har vi haft en ambition att ha fördelningen 33/67 

procent). Vilken av aktörerna som remitterat har däremot sett lite olika ut över tid, 

men generellt har de flesta remitterats från Försäkringskassan och dessutom haft sin 

försörjning därifrån. Sedan de större förändringarna i våra sjuk-och socialförsäkringar 

trädde i kraft har det förhållandet förändrats något och det har skett en ökning av re-

misser från de andra parterna.  
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Det vi sett ända sen start, och som är en utveckling som ytterligare förstärkts, är att 

flertalet deltagare (idag ca 60-70 procent) har kontakt med specialistpsykiatrin, föru-

tom de som har kontakt med primärvården för sitt dåliga mående. Med andra ord kan 

vi säga att så gott som alla deltagare upplever psykisk ohälsa, några med lindrigare 

besvär, andra med mer komplexa psykiatriska diagnoser. Därför är det av stor bety-

delse att vi har så gott samarbete med psykiatrin i Västerbergslagen. Vi har regel-

bundna möten och samverkar kring varje enskild deltagare som är också är patient 

inom psykiatrin. Denna samverkan leder till ett utökat stöd för deltagaren/patienten 

då vi följer behandlingsplanen parallellt. 

När en ny deltagare kommer till oss får han/hon träffa en av de fem Rehabkonsulenter 

som teamet består av, som blir dennes kontaktperson och en kartläggning/utrednings-

fas påbörjas. Där kommer deltagare och konsulent fram till ett gemensamt ställnings-

tagande utifrån behov och förmåga och en Rehabiliteringsplan upprättas. Därefter tar 

rehabiliteringsprocessens insatsfas vid med individuellt anpassade aktiviteter, enskilt 

eller i grupp och detta leder, efter olika lång tid, till någon form av avslut. I bästa fall 

till egen försörjning…..  

Vi har sedan ett par år inrättat en s.k. ettårsregel. Den innebär att en deltagare som 

avslutats kan, i mån av plats, återkomma till verksamheten utan remiss. Den här möj-

ligheten används när en deltagare avslutats för att exempelvis genomgå någon form av 

längre behandling/vård eller att det blivit ett bakslag och att den lösning vi kommit 

fram till inte blev hållbar av någon anledning. 

Se vidare i det flödesschema som bifogas nedan. 
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värvsarbete och egen försörjning! Vi når naturligtvis inte i mål med alla, men då ska 

man beakta det utgångsläge våra deltagare har när de kommer till oss. Ofta har våra 

deltagare en mycket komplex problematik rörande såväl den fysiska hälsan som de 

psykologiska, sociala och emotionella förutsättningarna, inte heller sällan med en 

komplicerad familjesituation. I vår verksamhet träffar vi människor som valsat runt i 

våra välfärdssystem år efter år, utan annat resultat än att det i sämsta fall gjort dem 

ännu sämre rustade för att möta den reguljära arbetsmarknaden. Vi har dessutom fått 

konstatera att flera av våra deltagare faktiskt aldrig kommer att platsa på den ”regul-

jära” arbetsmarknaden, då deras förutsättningar inte når upp till de krav som ställs 

idag i arbetslivet. Dessvärre kan vi också konstatera att det fattas någon form av ”mel-

lanarbetsmarknad”, där människor kan arbeta utifrån sina förutsättningar och 100 % 

av sin arbetsförmåga. Där tror vi att det sociala företagandet kan komma att fylla det 

tomrum vi ser idag. Därför arbetar vi inom Västerbergslagens samordningsförbund 

med dessa frågor och är idag med i ett helt nystartat länstäckande ESF-projekt för att 

bryta mark och stötta verksamheter som kan komma att bli sociala företag. 

Vi bedömer att våra deltagare i betydligt större utsträckning har möjlighet att få rätt 

insats i förhållande till behov, när det sker i samverkan på detta sätt. Detta eftersom vi 

därigenom får en tydlig helhetsbild över vad som gjorts hos samtliga parter och kan 

lägga ett komplett pussel, vilket väl får betraktas som det unika med det här sättet att 

arbeta när man jämför med de möjligheter ordinarie verksamheter hos huvudmännen 

har. Resultatet av denna utvärdering visar också, precis som vi formulerar i vår mål-

sättning, att samordnad rehabilitering bidrar till ett minskat behov av stödinsatser 

från samhällets sida. 

När det gäller upplevd förbättrad hälsa och livskvalité för individen är det naturligtvis 

svårare att mäta. Det vi får till oss i samtal och uppföljningar av olika slag är att många 

upplever sig må bättre, att de fått en större förståelse och insikter i varför de har de 

svårigheter de har, att de upplever att de får ett gott bemötande och att de återfått 

tilltron till myndigheterna sen de kom in i Finsam. Deltagare formulerar inte sällan i 

tal eller skriven text om vad deras tid i Finsam betytt för dem; ”Finsam är det bästa 

som hänt mig”, ”utan er hade jag inte orkat”,” det känns verkligen att ni samverkar”, 

”utan er hjälp hade jag aldrig kunnat återkomma till arbetslivet”, det är några exempel 

bland många kommentarer vi fått. 

Förutom att vi ständigt får bevis för vad deras tid i Finsam betytt för varje enskild 

människa är vi mycket nöjda med de resultat vi uppnått i fråga om mätbara paramet-

rar, dvs när deltagare uppnått egen försörjning. Som vi tidigare i rapporten nämnt har 

vi haft ett resultat på 40,2 % av samtliga som varit inskrivna i verksamheten som nått 

till egen försörjning, via arbete eller studier. Av de 30 personer som ingick i målgrupp-

en för den här studien kom hela 60 procent till egen försörjning, efter olika lång tid i 

samordnade rehabiliteringsinsatser. Målsättningen att nå självförsörjning inom de 

tidsramar som rådde under tiden för denna utvärdering har vi dock svårt att säga om 

vi uppnådde eller ej (10 procent vara självförsörjande inom 12 månader efter de att de 

blivit inskrivna i verksamheten och minst 30 procent inom 24 månader), detta ef-

tersom det varit svårt att mäta resultatet på det sättet. Med egen försörjning avses 

även arbete med någon form av lönesubvention och till den grad personen har arbets-

förmåga. Det är dock mycket sällan frågan om heltidssysselsättning. 
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Målet att vi ska tillhandahålla rehabilitering för ca 50 personer under året har upp-

nåtts och inte minst det övergripande målet att samhällets totala kostnader ska mins-

kas. 

När lagstiftningen kom och möjliggjorde samverkan över myndighetsgränserna var vi 

först ut att arbeta på det här viset i vårt län. Det gjorde att vi inte hade några andra 

erfarenheter att vila oss mot. Vi fick därför ”uppfinna hjulet själva” och det tog flera år 

innan det fanns en klar bild över hur verksamheten skulle fungera, för såväl styrelse 

som rehabkonsulentteam. Det har troligen bidragit till att vi bland vissa deltagare haft 

långa genomströmningstider, dvs. tiden från det en deltagare skrivs in tills han/hon 

skrivs ut. Förutom det har vi sett när vi har deltagare med behov av någon utredning 

inom exempelvis psykiatrin att de långa väntetiderna gör att det blir ”stopp” hos oss 

och detta kan också ses som en orsaksfaktor till våra långa genomströmningstider.  

Nu med lite mer erfarenhet i bagaget och mer utvecklade arbetsmetoder bedömer vi 

att vi kan korta av genomströmningstiden, som för de personer som ingick i studien 

var 90 veckor i genomsnitt. Den genomsnittliga genomströmningstiden sett över 

samtliga deltagare som var inne i verksamheten under urvalsperioden var 27 månader, 

i den siffran finns ett antal som varit inne betydligt längre, upp till 5 år, medan vissa 

gått igenom på mindre än 1 år. Att korta av genomströmningstiden tror vi bland annat 

kan ske genom att aktivitetsgraden utökas, då detta ger möjlighet till snabbare be-

dömning. Detta har beslutats i våra styrdokument sedan denna utvärdering genom-

fördes, då vi numera har tidsbegränsat rehabprocessens längd till max 24 månader 

(med möjlighet till 12 månaders förlängning vid särskilda skäl).  

För att underlätta möjliggörandet av den förändringen har vi dessutom infört en s.k. 

tremånadersregel. Den innebär att det ges bättre möjlighet att testa deltagarens aktivi-

tetsförmåga och motivation under de första tre månaderna, för att se om personen är 

redo att påbörja en arbetslivsinriktad rehabilitering eller om det är andra insatser som 

måste till innan den kan bli aktuell för Finsam. Efter tre månader görs en gemensam 

bedömning om fortsatt inskrivning är aktuellt eller ej. Deltagarna måste i högre grad 

vara redo för ett eget aktivt deltagande, utifrån våra nya riktlinjer, för att nå en fram-

gångsrik rehabprocess. Detta ska dock ändå alltid ställas i relation till en av våra fram-

gångsfaktorer, att rehabiliteringsprocessen faktiskt får ta tid. Men vi menar att vi 

ständigt måste vara på vår vakt för att vår egen verksamhet inte ska bidra till ytterli-

gare inlåsningseffekt och därför tror vi att tidsperspektivet kommer att ge oss en bra 

möjlighet till internkontroll, då det innebär att vi ständigt måste se över rutiner och 

processer i vårt arbete. (se våra nya riktlinjer i bilaga 2; Förändringar; Mål och resul-

tat) 

Svårigheten att få sysselsättning för personer som inte kommer att kunna konkurrera 

på den ordinarie arbetsmarknaden är en brist som vi ser tydligt. Vi bedömer att det 

behövs någon form av ”mellanarbetsmarknad”, där socialt företagande kan få en viktig 

roll.  

Vi upplever tyvärr vår verksamhet som lite av en ö, visserligen välfungerande, men vår 

bild av samverkan på rehabiliteringsområdet är att den bör utökas. Vi tror att en upp-

växling av vårt sätt att arbeta skulle gynna fler behovsgrupper i samhället än de som vi 

träffar i vår verksamhet. Rehabkonsulentteamet räcker inte till för alla människor i 

Västerbergslagen med sammansatta behov, vilket på nationellt plan bedöms vara ca 
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fem procent av befolkningen i arbetsför ålder.  Vi skulle också vilja utveckla en bättre 

samverkan med kommunernas AME-enheter/motsvarande verksamhet och den of-

fentliga sektorn i stort, där det bland annat handlar om att utöka möjligheterna till 

praktikplatser.  

De tre främsta framgångsfaktorerna för vår verksamhet bedömer vi är; 

• Att vi arbetar med både strategisk och operativ samverkan. I Rehabkonsulent-

teamet bedrivs ett direkt ”hands on”-arbete med ett samlokaliserat team i en 

neutral, ”icke myndighetslik” byggnad.  

• Att vi har ett relationellt förhållningssätt, med långsiktiga lösningar, med nära 

och täta kontakter där individen sätts i centrum. 

• Vår möjlighet att vara ”experimentverkstad”, där vi får arbeta okonventionellt, 

med icketraditionella lösningar. 

Typfall 

Fallbeskrivning 1. 

Historik. 

Kvinna, drygt 30 år, ensamstående. 

Utbildning: Har gått klart grundskola. Läst lite på distans men trivdes inte. Mobbades 

i grundskolan. Vid Komvux studier upplevde hon sig vara utfryst. 

Arbete: Har aldrig haft någon anställning, men diverse praktikplatser, har trivts bra 

med arbetsuppgifterna men inte med relationen till arbetskamrater och arbetsledare. 

Kände/upplevde orättvisor på praktikplatser och i kontakter med andra. 

Hälsa: Hon har astma och allergi, vilket hon medicinerar mot, haft samma läkare (VC) 

under längre tid, inga andra vårdkontakter. Hade någon form av samtalskontakt under 

skoltiden. 

Hon har alltid haft, och har idag, en mycket nära kontakt med sina föräldrar och som 

hon sa, alltid ställt upp för henne.  Bra kontakt med lillasyster, men med släkten i öv-

rigt fanns det ingen relation med. 

Säger att hon känner sig undervärderat, har svårt med folksamlingar och obekanta. 

Säger sig vilja prova nya saker, träffa folk och få en sysselsättning. Tycker om träd-

gårdsgöromål, handarbeten och att skriva dikter. 

Tiden i Finsams Rehabkonsulentteam: 

Tidigt under Finsamtiden berättade hon om ett trauma i tidig barndom, om mobbning 

i skolan och om suicidförsök. Hon får möjlighet att ”öppna upp” och berätta om sina 

trauman via bildterapi genom Finsams egen personal. Hon gick en grupp om Själv-

spegling. Efter ett halvårs medverkande i Finsam hjälps hon till psykiatrin där hon får 

en läkarkontakt och får tidsbegränsad sjukersättning för Anpassningsstörning. Hon 

deltog i vägledning med Finsams personal, samt självkännedomskurs steg ett och två 

hos psykolog via Finsam, detta tyckte hon om. Hon medverkade i friskvård och Café 

Björkhaga två gånger per vecka i Finsam. Parallellt med detta gick hon i enskilda sam-
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tal hos rehabkonsulent. Hon hade hög frånvaro i grupper och andra aktiviteter.  När 

diskussion om arbetsprövning diskuteras efter tre års medverkan, avböjer hon och hon 

avlutas i Finsam med överlämning till psykiatrin. Efter Finsam gick hon hos psykolog 

och utreddes, hon fick en personlighetsdiagnos. 

Summering 

En kvinna med ett obearbetat trauma i tidig barndom och med anknytningsproblema-

tik. Hon upplevdes i grupperna som högljudd, forcerad och otålig. Hade svårt att 

lyssna på andra och förstå andra. Hade svårt att skapa nya relationer och var snabb att 

diskvalificera personer, andra såg hon upp till och sa sig ha nära relation med. Hade 

en grandios läggning. Hennes sätt att uttrycka sig var ibland motsägelsefullt och dra-

matiserande, hon upplevdes ha svårt att skilja på fantasi och verklighet. Kontakten 

med föräldrarna var ovanligt nära. När det ställdes krav på henne backade hon. Hade 

fallenhet för skapande, att måla, göra smycken etc.  

Hennes diagnos förklarar hennes svårigheter att hantera interpersonella relationer, att 

då fortsätta pågående process bedömdes ge henne ett stort lidande. Efter tre års delta-

gande, bedömdes hon inte befinna sig i en rehabprocess mot arbete. Vårt arbete ledde 

till att behandlingsplan upprättas vid psykiatrin, för att sedan hjälpa henne att hantera 

de funktionshinder som försvårar hennes liv, och ge redskap för att senare kunna ar-

beta med rehabilitering mot arbete.  

Under finsamtiden och en tid efter avslut hade hon tidsbegränsad sjukersättning där-

efter gick hon in i arbetslivsintroduktionen vid Arbetsförmedlingen. 

Framgångsfaktorer är att hon var i en trygg miljö där hon vågade öppna upp och be-

rätta om sitt trauma. Hon fick en behandling vid psykiatrin, värdefullt är, var att vi i 

våra möten med henne fick en tydlig bild av henne att förmedla till psykiatrin. 

Fallbeskrivning 2. 

Historik. 

40-årig kvinna, ensamstående med tre barn i åldern 9 – 18 år, tre olika pappor. Alla 

barnen bodde olika tid hos mamman, ifrån heltid till en vecka per månad. Stor oro för 

äldsta barnet som tar mycket kraft.  

Har under uppväxten inte haft någon trygg vuxen som förebild, flyttade ofta, har ett 

obearbetat trauma med sig från barndomen. 

Utbildning: Godkänd grundskola, mycket frånvara på högstadiet. Gått tvåårig gymna-

siutbildning inom plåt. Läst på Komvux samhälls- och ekonomisk inriktning. Var 

mobbad i årskurs tre, alltid känt sig på sidan av och utanför. Har körkort. 

Arbete: Hon har varit sjukskriven till och från de senaste nio åren, aldrig haft någon 

längre arbetsperiod. Arbetsprövat men blev att må sämre av det. 

Hälsa: Har idag kontaktperson och läkarkontakt vid psykiatrin, kontakten påbörjades 

år 2002. Fick en förlossningspsykos då yngsta barnet föddes, suicidtankar. Haft de-

pression sedan tonåren. Har ett alkoholmissbruk bakom sig. Har social fobi. Problem 

med rygg och nacke, aldrig sökt hjälp för det. 
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Tiden i Finsams Rehabkonsulentteam: 

Under Finsamtiden fortsätter hon med regelbundna möte vid psykiatrin och går på 

AA-möten. Hon har initialt sjukpenning, för depression och social fobi. Deltar i Fin-

samgrupp som är självstärkande, där trivs hon och är intresserad. Efter ett halvår på-

börjar hon en yrkesutbildning inom sitt intresseområde, hon trivs bra. 

Hon får hjälp att knyta kontakt för stöd gällande äldsta barnet. I övrigt regelbundna 

samtal med konsulent för stöttning i rehabprocessen, där en rehabkonsulent också 

deltagit i möten med försäkringskassan. 

Summering 

Kvinna med en traumatisk uppväxt utan stabila vuxna, utvecklade tidigt ett alkohol-

missbruk och tablettmissbruk. Oklart om depressionen kom av missbruket eller tvär-

tom. Var på behandlingshem ett år innan deltagande i Finsam, inga återfall. Haft levt i 

många relationer. Lever ett socialt ansträngt liv. Kämpar och är målinriktad. 

Hon uppfattades som eftertänksam, var lyhörd, öppen då hon kände sig trygg. Hade 

integritet. Hennes sociala fobi minskade efter hand. Hon var inskriven i Finsam i 

knappt ett år. Initialt hade hon tidsbegränsad sjukersättning och vid avslut hade hon 

aktivitetsstöd och komplettering från socialtjänsten.  

Efter finsamtiden avslutade hon den yrkesutbildningen hon påbörjat, erhöll därefter 

ett ettårigt vikariat som ämneslärare, icke lönesubventionerat.  

Framgångsfaktorerna var att hon fick en trygghet i gruppen hon deltog i och som 

stärkte hennes sociala förmåga. Hon upplevde tillhörighet och stöd genom att vi fanns 

med, bakom henne när hon tog steget mot utbildning. 

Projektet relativt ett socioekonomiskt perspektiv 

I vårt arbete har vi redan från start utgått ifrån att individuella lösningar är en förut-

sättning för ett hållbart resultat för varje individ, dvs varje persons egna fysiska, psy-

kiska, sociala och emotionella förutsättningar ska vara vägledande för vilka insatser 

som man kommer överens om för att personen ska kunna närma sig arbetslivet. Vi 

arbetar inte med några färdiga paketlösningar, 20-veckorsblock eller andra fasta in-

satser där alla ska medverka, utan det ”smörgåsbord” vi kan erbjuda förändras stän-

digt utifrån våra deltagare.   

Vi menar att detta är en nödvändighet eftersom det som tidigare gjorts, i de ordinarie 

offentliga systemen dessvärre inte nått önskat resultat. För det är naturligtvis så att 

lagstiftningen och möjligheten att arbeta med myndighetssamordnad rehabilitering 

kom till för att det finns luckor i de resurser som samhället ställer till förfogande för 

människor i någon form av utanförskap, och att dessa resurser inte används optimalt. 

Därför kan man också betrakta vårt utgångsläge som väldigt positivt, där det ges helt 

nya förutsättningar till ett nytt sätt att arbeta genom att gränsdragningen mellan myn-

digheternas uppdrag genom vår verksamhet delvis ”suddas ut”. Därför är det sankt-

ionerat att vi är en experimentverkstad, att vi är samlokaliserade, att vi arbetar i team 

med många olika kompetenser från våra huvudmän, att vi ser till deltagarens hela 
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livssituation (och inte till den del som respektive huvudman har att ansvara för), att vi 

har mer TID än brukligt, att vi har ett relationellt förhållningssätt och inte minst att 

samverkan sker direkt och på plats. 

Övriga kommentarer 

Vi hoppas kunna använda denna utvärdering för lärande och utveckling inom förbun-

det och inte minst för att förstärka vårt fortsatta arbete. Bland annat genom att med 

hjälp av det resultat vi härigenom visat motivera värdet av ett ”ungdomsfinsam”. Vi 

håller på att i dagsläget undersöka hur vi skulle kunna jobba i ett tidigare skede och 

tänker oss att eventuellt satsa resurser på att våra unga i Västerbergslagen inte ska 

hamna i ett stigmatiserande utanförskap och på så vis förhoppningsvis bromsa upp 

”rekryteringen” till Finsam. Vi har sett att det sociala arvet är starkt och vet att den här 

formen av utanförskap kan följa familjer i generationer. 

Vår förhoppning är också att utvärderingen hjälper oss att säkra våra framtida finan-

ser, genom att våra parter, med stöd i resultatet, tar långsiktiga beslut för att möjlig-

göra Samordningsförbundets fortsatta arbete.  

Vi kommer också att använda resultatet av denna utvärdering för att fortsätta arbeta 

med det vi kallar ”samverkansarenan”. Vi arbetar ständigt för att skapa arenor för 

dialog i samverkan mellan våra parter genom exempelvis utbildningar, dialogträffar, 

seminarier och nätverk.  

Och det känns inte minst väldigt bra att äntligen ha siffror som stödjer det vi redan 

vet; nämligen att vi gemensamt måste fortsätta tänka samverkan för att få bästa resul-

tat! 

Avslutningsvis vill vi passa på att tacka alla våra gamla deltagare som ställde upp och 

gjorde den här samhällsekonomiska utvärderingen möjlig, och önskar er lycka till på 

er livsväg och tackar för att vi fått bidra till ert växande! 
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Bilaga 2. Förändringar gällande resultat och målgrupper inom 
Finsams fyra verksamhetsområden 

• Basverksamhet -Rehabkonsulentteamet 

• Projekt 

• Förebyggande 

• Öka Samverkan-skapa samverkansarenor  

Basverksamhet - Rehabkonsulentteamet 

Förväntat resultat  

• Erbjuda ett snitt på 50 rehabiliteringsplaser i rehabkonsulentteamet  

• tidsbegränsa rehabprocessens längd till max 24 månader (med möjlighet till 

12 månaders förlängning vid särskilda skäl) 

• minst 10 personer skall avslutas per kalenderår, med resultat att de: 

o nått egen försörjning genom arbete eller studier (med eller utan sub-

vention),  

eller, 

o förbättrat sina möjligheter till egen försörjning och kan stå till ar-

betsmarknadens förfogande och därmed kan ta del av Arbetsför-

medlingens ordinarie utbud (sk ”jobb-ready”)  

eller, 

o nått så långt i sin rehabiliteringsprocess att de kan gå över i hand-

lingsplanssamverkan AF/FK 

Behovsgruppen  

• är 20 - 55 år  

• har psyko-social eller annan komplex problematik 

• är i behov av samordnat stöd, och är aktuell hos minst en av parterna 

• saknar egen försörjning 

• samt stämmer in på något av nedanstående; 

o är långtidsinskrivna vid arbetsförmedlingen, sedan minst ett år  

o är långtidssjukskrivna sedan minst ett år  

o erhåller sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskas-

san 

o erhåller långvarigt försörjningsstöd via kommunens socialtjänst 

(minst 6 månader under den senaste 12-månadersperioden) 

o eller i annat fall, av synnerliga skäl (som bedöms av Finsams Rehab-

konsulentteam) 
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Övrig verksamhet - Projekt, Förebyggande, Öka Samverkan 

Förväntat resultat 

Projekt 

• Vi skall medverka i samverkansprojekt (Finsamfinansierade, ESF eller annat) 

Förebyggande verksamhet 

• Vi skall medverka till att minst 2 självhjälpsgrupper kommer till stånd per år 

• Undersöka möjligheterna att starta upp någon form av UngdomsFinsam 

Öka samverkan 

• Vi skall medverka till att skapa minst 4 arenor för samverkan mellan parterna 

per år, på lokal och länsnivå (ex utbildningar, seminarier, Dialogträffar, nät-

verk) 

Målgrupper 

Projekt  

• I projekten styr projektägaren vilken målgruppen är, utifrån behov 

Förebyggande verksamhet 

• Självhjälpsgrupper - Invånare i Ludvika och Smedjebackens kommuner över 

18 år 

Öka Samverkan 

Såväl tjänstemän som politiker från våra parter och vid behov även övriga aktörer i 

samhället  

Förslag till Vision: 

• Samverkan för en bättre välfärd! 
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Bilaga 3. Resultat i tabellform 
I tabell 2 - 6 nedan redovisas verksamhetens intäkter, kostnader och lönsamhet i ta-

bellform. Uppgifterna avseende de totala värdena i tabellerna gäller de 30 deltagare 

som ingått i utvärderingen. Även om urvalet av deltagare som ingått i utvärderingen 

skett slumpmässigt gäller medelvärden och nyckeltal i första hand urvalet och inte 

hela projektet. De max- och minimivärden som anges avser lägsta och högsta värde på 

kort sikt på individnivå. 

Tabell 2. Intäkter på kort sikt, samhället och offentlig sektor. 

 
Kort sikt,  

ett år 
Maxvärde på 
individnivå 

Minvärde på 
individnivå 

Medellång sikt, 
fem år 

Samhället 3 250 238 kr 478 053 kr -108 991 kr 16 251 188 kr 

Kommunen 658 705 kr 124 950 kr -85 134 kr 3 293 526 kr 

Landstinget 213 267 kr 116 390 kr -105 876 kr 1 066 333 kr 

Staten totalt 1 485 704 kr 272 754 kr -137 579 kr 7 428 520 kr 

 

Tabell 3. Intäkter på kort sikt, olika aktörer. 

 Kort sikt,  
ett år 

Maxvärde på 
individnivå 

Minvärde på 
individnivå 

Medellång sikt, 
fem år 

Arbetsförmedlingen -269 040 kr 12 500 kr -244 430 kr -1 345 202 kr 

Försäkringskassan 933 681 kr 159 228 kr -134 507 kr 4 668 406 kr 

Övrig stat 821 062 kr 154 416 kr -49 508 kr 4 105 309 kr 

Individerna/hushållen 662 871 kr 187 582 kr -80 061 kr 3 314 353 kr 

Försäkringsgivarna 229 692 kr 30 750 kr 0 kr 1 148 462 kr 

 

Tabell 4. Intäkter på kort sikt, finansiella/reala effekter för kommunerna och landsting. 

 
Kort sikt,  

ett år 
Maxvärde på 

individnivå 
Minvärde på 
individnivå Medelvärde 

Kommunerna, varav 658 705 kr 124 950 kr -85 134 kr 21 957 kr 

ekonomiskt bistånd 347 771 kr 83 188 kr -55 952 kr 11 592 kr 

skatt 214 343 kr 53 741 kr -18 739 kr 7 145 kr 

omsorg och handläggning 96 591 kr 33 094 kr -19 018 kr 3 220 kr 

Landstinget, varav 213 267 kr 116 390 kr -105 876 kr 7 109 kr 

sjukvård 98 684 kr 24 477 kr -8 676 kr 3 289 kr 

skatt 114 582 kr 109 827 kr -105 876 kr 3 819 kr 
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Tabell 5. Projektkostnad. 

 Totalt Per deltagare 

Samhället 4 386 756 kr 146 225 kr 

Kommunerna 877 351 kr 29 245 kr 

Regionen 877 351 kr 29 245 kr 

Arbetsförmedlingen 877 351 kr 29 245 kr 

Försäkringskassan 877 351 kr 29 245 kr 

Övrig stat 877 351 kr 29 245 kr 

 

Tabell 6. Lönsamhet på kort och medellång sikt. 

 
Kort sikt,  

ett år 

Maxvärde 
på 

individnivå 
Minvärde på 
individnivå 

Medellång sikt, 
fem år 

Medelvärde, 
kort sikt Payoff-tid 

Samhället som helhet -1 136 518 kr 331 828 kr -255 216 kr 11 864 432 kr -37 884 kr 17 

Kommunerna -218 646 kr 95 705 kr -114 379 kr 2 416 174 kr -7 288 kr 16 

Landstinget -664 085 kr 87 145 kr -135 121 kr 188 982 kr -22 136 kr 50 

Staten totalt, varav -1 146 349 kr 185 019 kr -225 314 kr 4 796 467 kr -38 212 kr 22 

Arbetsförmedlingen -1 146 391 kr -16 745 kr -273 675 kr -2 222 553 kr -38 213 kr i.v. 

Försäkringskassan 56 330 kr 129 983 kr -163 752 kr 3 791 055 kr 1 878 kr 12 

Övrig stat -56 289 kr 125 171 kr -78 753 kr 3 227 958 kr -1 876 kr  

Individerna/hushållen 662 871 kr   3 314 353 kr 22 096 kr  

Försäkringsgivarna 36 229 kr   181 144 kr 1 510 kr  
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Bilaga 4. Vad är NyttoSam? 
Modellen NyttoSam har sitt ursprung i ett annat samhällsekonomiskt verktyg, Sam-

Pop. Under år 2007 tog payoff över rättigheterna till SamPop från Arbetslivsresurs. 

SamPop togs ursprungligen fram av Samhall Resurs för ca tio år sedan. Därefter har 

modellen vidareutvecklats och uppdaterats och fått namnet NyttoSam. En del av mo-

dellen avser programvara, som kontinuerligt uppdateras m h t förändringar av skatter, 

ersättningar, normkostnader o s v. 

Med stöd av NyttoSam genomför payoff utvärderingar och analyser av verksamhet och 

verksamheter, som syftar till att minska utanförskapet i samhället och som ska leda till 

att individernas självförsörjningsgrad ökar. Uppdraget inbegriper utbildning riktad 

mot uppdragsgivaren, support under uppgiftsinsamlingen, ev. delrapporter samt en 

slutrapport som redovisas direkt hos kund. 

Kortfattat fungerar programmet på följande sätt: genom att kartlägga en individs livs- 

och försörjningssituation FÖRE en åtgärdsperiod och sedan jämföra detta med mot-

svarande situation EFTER åtgärden beräknar NyttoSam de ekonomiska effekter som 

uppstått. Effekterna beräknas för såväl samhället som helhet, som för olika aktörer. De 

aktörer som redovisas separat i programmets standardversion är kommun/stad, 

landsting/region, Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen, övrig stat, staten totalt, för-

säkringsgivarna och individen själv. 

NyttoSam ska ses som ett verktyg, som visar storleksordningen på utfallet av de vid-

tagna åtgärderna för samhället och respektive aktör. Utfallets precision är till stor 

beroende av kvaliteten på inmatade uppgifter – ju bättre underlag desto säkrare att 

utfallet är pålitligt. 

Programmets struktur bygger på de lagar, regler och system som gäller i dagens sam-

hälle samt ett antal antaganden och avgränsningar. Skattelagstiftningen, socialförsäk-

ringssystemet, standardkostnader för olika offentliga tjänster, högkostnadsskydd samt 

regler för olika arbetsmarknadsåtgärder är några av de delar som ingår i programmet. 

Trots programmets solida och matematiskt korrekta karaktär vill vi inom payoff be-

tona att alla de ekonomiska konsekvenser, som är kopplade till en individs rehabilite-

ring är svåra att identifiera, mäta och beräkna. Särskilt komplicerat är att beräkna det 

ekonomiska värdet av ”mjuka” s.k. ”icke-ekonomiska” effekter, som förhöjd livskvali-

tet, bättre hälsa, minskat lidande m.m. Vi har därför valt att inte ta med sådana effek-

ter i våra kalkyler. Den marginella osäkerhet som finns i programmets utfall gör att vi 

avrundar de beräknade värdena till jämna tusentals kronor.  

Följande avgränsningar har gjorts i programmet: 

• Inga undanträngningseffekter förekommer. Skapade jobb är ytterligare jobb 

på arbetsmarknaden. 

• Alla resursbesparingar kan omfördelas och användas där behov föreligger 

även i det korta perspektivet. 

• Ev. inkomstökningar för individen leder till ökad konsumtion, inget sparande 

förekommer. 
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• Alla ekonomiska konsekvenser gäller i ett ”första led”. Eventuella s.k. multi-

plikativa effekter – effekter i nästkommande led – ingår således inte. 

• Enbart ekonomiska effekter ingår i analysen. Eventuella ”icke-ekonomiska” ef-

fekter på livskvalitet och välbefinnande ingår inte. 

• De ekonomiska effekter som ingår gäller bara den specifika individen. Eventu-

ella indirekta effekter som uppkommer för familj och omgivning ingår inte. 

• Programmet förutsätter att allt som produceras av de personer som arbetar/ 

kommer i arbete är efterfrågat på marknaden. 

• Den intäkt som staten har i form av moms och indirekta skatter bygger på den 

produktion som individen åstadkommer och inte den konsumtion som 

han/hon kan orsakar. 

• Programmet förutsätter att utbetalade lönebidrag alltid är anpassade till indi-

videns produktivitet, innebärande att arbetsgivaren inte kan göra någon vinst 

på den del av produktionen som denne kompenseras för med lönebidrag. 

• Lönebidraget står i omvänd relation till individens produktivitet. 

 


