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1. Bakgrund
Bakgrund
Arbetsgivarföreningen KFO har av Svenska ESF- rådet beviljats medel för projektet Soul.
Projekttid: 090202 - 111230
Projektet genomförs i tre delar.
1. Regional kompetensutveckling till personer som ska stötta sociala ekonomin
långsiktigt, seminarier och cirklar
2. Samverkan nationellt med gemensam kompetensutveckling, work-shops och
konferenser
3. Transnationellt utbyte, konferenser och studiebesök
Projektets syfte
Projektet syftar till att göra sociala ekonomins anställda mer anpassningsbara inför
omställningar och utgöra ett starkt instrument för morgondagens krav och möjligheter, samt
finna gemensamma strategier från alla aktörer verksamma inom den sociala ekonomin
gällande arbetet med landsbygdsutveckling, sysselsättning och företagande.

2. Intressenter
Intressenterna består i projektet av följande huvudgrupper:
A. Målgrupp
• Anställda nyckelpersoner inom den sociala ekonomin.
Projektet har haft som mål att nå nyckelpersoner t ex beslutsfattare, chefer,
specialister. För att säkerställa ett brett deltagande och många deltagare har
projektet i praktiken tagit emot alla intresserade som är anställda i sektorn.
Styrelseledamöter utan anställning i sektorn har ej räknats till målgruppen.
• Paraplyorganisationer, inom samtliga NUTS-regioner i Sverige, som
är eller önskar bli, regional stödstruktur för organisationer inom den sociala
ekonomin.
• Anställda inom de paraplyorganisationer som ska fungera som stöd till
organisationer inom den sociala ekonomin.
• Anställda inom arbetsgivarorganisationer
• Anställda inom fackliga organisationer
• Målgrupp för strategiskt påverkansarbete. Projektet har inte närmare definierat i
ansökan utan den behöver preciseras.

B. Projektägare/Genomförare
• Projektägare är KFO Service AB
• Projektet har anlitat en extern projektledning. Denne är Coompanion Roslagen och
ansvarig projektledare är Ingrid Landin,
• Projektägaren har vidare anlitat 8 koordinatorer. En i varje NUTS-område. (NUTS
område är EUs regionsindelning av Europa, det finns 8 regioner i Sverige) Deras
uppgift är att koordinera, administrera och marknadsföra projektet och
utbildningsaktiviteterna i respektive region.
C. Beslutsfattare/Finansiär medfinansiär
• Projektet finansieras av Svenska ESF-rådet
• Formell medfinansiär saknas men medfinansiering kan sägas ske genom den tid
som deltagarna lägger ner i projektet.
D. Samarbetspartners
• Sociala ekonomins nätverk i samtliga NUTS regioner i Sverige

3. Faktainsamling
Följeforskningen är processinriktad och ska fungera som stöd till det pågående projektet, den
är fristående och utgår från egen faktainsamling samt från projektets egenutvärdering.
Sedan starten av följeforskningen har följande aktiviteter genomförts:
- Deltagande i ett styrgruppsmöten koordinatorsmöten
- Möte med regionalt nätverk GSE – Göteborgsregionens Sociala ekonomi
- Forskningskonferens i Östersund

- Möten med projektledningen
- Närvaro på utbildningar och intervjuer med deltagare
- Intervju med nyckelpersoner och koordinatorer
- Inläsning av projektdokument och andra relevanta dokument
- Nationellla möten med representanter från regioner och regionala nätverk

4. Resultat och Iakttagelser
Effektstudie
Nu när projektet är inne på sitt sista år så har det blivit intressant att ta reda på vilka effekter
projektet åstadkommit så långt. För att bilda oss en första uppfattning om detta har intervjuer
genomförts. Detta PM redovisar framförallt resultat från intervjuer som genomförts under
februari/mars 2011 med nyckelpersoner och koordinatorer i projektet. Intervjuresultat biläggs
denna rapport.
19 personer har intervjuats. Personerna har valts ut därför att de varit koordinatorer eller för
att de uppfattats som nyckelpersoner i sin region och därmed ha en hyffsad uppfattning om

projektets effekter. Svar lämnades på en 4 gradig skala där 4 var bäst, genomsnitt är således
2,5. Nedan redovisas några resultaten:
Fråga 2: Har projektet bidragit till utveckling av den sociala ekonomin i din region?
Genomsnittsbetyg 3,4
Fråga 5: Har projektet givit din organisation/organisationerna i regionen bättre möjlighet att få
nya betalda uppdrag i er region? Genomsnittsbetyg 2,7
Fråga 7: Har ni utvecklat samarbetet mellan den sociala ekonomins organisationer i er region?
Genomsnittsbetyg 3,3
Fråga 8: Har projektet lett till att personer med funktionsnedsättningar kunnat inkluderas på
ett bättre sätt i er region? Genomsnittsbetyg 2,4
Fråga 12: Vad är ditt helhetsintryck av projektets effekter? Genomsnittsbetyg 3,8

5. Rekommendationer och reflektioner
•

Projektet har utvecklats mycket bra och i stort i linje med projektbeslutet. Ett stort
antal aktiviteter har genomförs som har motsvarat de förväntningar som ställts.
Deltagarnas betyg på insatserna är i allmänhet mycket goda. De intervjuade
nyckelpersonernas helhetsbetyg är t ex (3,8).

•

Nya betalda uppdrag har inte ökat markant som en följd av projektet men graden av
affärsmässighet har ökat vilket borde göra skillnad på sikt.

•

Öka engagemanget och deltagande från underrepresenterade delar av den sociala
ekonomin. (t ex idrotten, invandrarorg, fackliga organisationer och arbetsgivarorg.)

•

Integrera metoder för ökad jämställdhet och bättre tillgänglighet för funktionshindrade
i kurserna på ett tydligare sätt. Deltagarna ser liten effekt av dessa teman.

•

Soul projektets koppling till regionala utvecklingsprojekt inom den sociala ekonomin
kan tydliggöras och kartläggas.

•

Modeller för spridning av kunskaperna i deltagarens egna organisation bör tas fram
(t ex Train the trainer)

•

Målgrupp för strategiskt påverkansarbete behöver preciseras av projektet.

•

Diplom, kursintyg – utfärda kursintyg efter avslutad kurs. Samla eventuellt upp till
någon slags diplomering.

•

Nationellt nätverk kan utvecklas till sambandscentral, en röst, ett kompetenscenter, en
förening, ett center för erfarenhetsutbyte och mycket annat.

•

Vad händer efter att projektet är slut i dec 2011?
Flera intressenter uppger att projektet fyller en viktig funktion och utgör ett viktigt
komplement till andra insatser. Ska nya projekt sökas? Hur implementera i ordinarie
verksamhet?

•

Spridning och påverkan - hemsida
Spridning och påverkansarbete. Det kan spridas mer information om projektet och
dess metoder och utfall. Hemsidan kan uppdateras oftare och med mer information.
ESFs projektbank innehåller endast text från ansökan – uppdatera med utfall och
bilder !
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