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Sammanfattning
Detta referat handlar om huvudsakliga fynd och resultat i Drive for life från DNV GL:s (tidigare Det Norske
Veritas) analys om samhällsnytta genomfört för Kronprinsparets Fond. Kronprinsparets Fond har
utarbetat referatet.
Kronprinsparets Fond, härefter omtalat som Fonden, stöder olika projekt som har som syfte att fånga upp
ungdomar som av olika orsaker riskerar att hamna utanför samhället. Fonden vill motivera och lägga tillrätta för att just ungdomarna kan se sina möjligheter och utnyttja sin potential, och huvudsakligt fokus på
projekten är att få deltagarna att slutföra skola eller komma in i eller tillbaka till arbetslivet.
För att värdera om Drive for life är lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv ser vi på ett Norge med
och utan Drive for life i portföljen i Kronprinsparets Fond, där referensalternativet representerar ett Norge
utan Drive for life i Fonden. Vi analyserar sålunda effekterna av Drive for lifes arbete totalt, och inte av
Kronprinsparets Fond som en “självständig aktör” inom socialt entreprenörskap. Värderingar av Fondens
effekt på samhällsnytta är sålunda en aggregation av resultat från de underliggande projekten. Vad skulle
ha hänt med deltagarna ifall Drive for life inte hade existerat?
Sedan 2014 har vi arbetat med att vidareutveckla ramverket och förbättra och förenkla grundläggande
data. Den huvudsakliga fokusen har varit på att göra det möjligt för Drive for life att mäta sig själv och
det har man åstadkommit genom att förenkla och digitalisera undersökningar och datainsamling. Detta
angreppssätt (process och mätningsverktyg) kallar vi SEMI - Social Entrepreneur Measurement Insight. I
den här analysen har vi gått igenom behov och målgrupper baserat på utvecklingen i Fondens portfölj med
tillgång på nya data och erfarenheter sedan sist. Baserat på det har vi uppdaterat mål och KPI:s. Målen tar
också hänsyn till att vi nu har mer tillgänglig information om vad som händer med deltagarna efter att de
deltagit i Drive for life.
Fonden “når” sina mål ifall samtliga projekt i sin tur infriar sina prioriterade mål. Det inkluderar att man
når målen inom utbildning, arbete och projektspecifika mål. Vissa indikatorer associeras till en viss livssituation (eller att ha ett “gott” liv):
De flesta möjliga deltagarna slutför en utbildningsplan som ger ett bevis på kompetens
I projekten är det 63 % som har slutfört utbildning på gymnasienivå eller högre vid de senast mottagna
svaren från tidigare deltagare. Samtidigt är den förväntade slutförningsgraden för en motsvarande grupp
ungdomar ungefär 30 %. Därför utgör slutförningsgraden på 63 % en stor förbättring. 21 % av personerna
som besvarade de samma efterundersökningarna befinner sig under utbildning. Jämfört med referensalternativet ligger andelen 23 % högre.
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Störst möjlig positiv ändring i projektspecifika mål
I treårsundersökningen för Drive for life rapporterar samtliga ungdomar själva att de aldrig skolkar från
skolan. Genom ökad kunskap och bättre förutsättningar för att bete sig säkert i trafiken, är det närliggande
att anta att Drive for life har en effekt på trafiksäkerheten.
Är Drive for life samhällsekonomiskt lönsamt?
Analysen visar att Drive for life är samhällsekonomiskt lönsam. Drive for life har en positiv avkastning och
bidrar med ett värdeskapande i samhället som annars inte skulle ha skett. Orsaken till det är det ökade
bidraget till värdeskapande som följer av att flera av deltagarna ökar sin kompetensnivå och/eller kommer
in i arbetslivet än vad som hade skett i referensalternativet. Det utgör en besparing för samhället.
Med 70 % sannolikhet motsvarar det en netto nytta per deltagare under livsloppet på mellan 2,5 och 3,5
MNOK räknat i nuvarande värde år 2016, där förväntad netto nytta per deltagare är 3,0 MNOK. Dessutom
visar forskningen att projekten kommer att kunna ge effekter utöver det som man har satt pris på:
•
		
•
		
		

Hos deltagaren: Hälsomässig vinst och förbättrad livskvalitet i form av förbättrad psykisk hälsa
och livskvalitet genom förstärkta sociala nätverk och relationer.
Generellt i samhället: Generaliserat förtroende och ökat samhällsengagemang. Förstärkta
nätverk och relationer ökar sannolikheten för deltagande på viktiga samhällsarenor och i samhällsengagemang, både hos individen själv och för övriga delar av familjen.

Resultaten bekräftar i stor grad värderingarna från den förra analysen. Det visar sig att de faktiska resultaten (2016) huvudsakligen stämmer överens med vad som förutspåddes i analysen 2014 - det visar att det
är möjligt att göra konservativa anslag på samhällsnyttan av arbetet som görs av sociala entreprenörer.
För många av deltagarna kommer det att vara livsändrande. Värdet för samhället i kronor och ören är en
sak, men genom mätning av centrala indikatorer för vad som är ett värdigt liv (hälsa, bostad, ekonomi,
arbete, vänner/relationer) ser vi att Drive for life utgör en skillnad för de enskilda personerna. Det är
viktigt att understryka att de resultat som beskrivs rent kvalitativt i rapporten inte ska förstås som mindre
betydelsefulla i den samhällsekonomiska analysen än de som är beräknade.
Våra beräkningar visar att det är en positiv avkastning för Drive for life i Fondens portfölj, och att de bidrar
till en positiv samhällseffekt som annars inte skulle ha skett. Vårt arbete, och motsvarande arbete, bör ha
som mål att hjälpa ännu fler projekt att lyckas och inte minst hjälpa potentiella sponsorer och investerare
att se samhällsnyttan vid den här typen av projekt.
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Avsikten med den samhällsekonomiska analysen
Även om rapportering av finansiella nyckeltal ger beslutningsstöd för investerare och sponsorer, och
inte minst för Drive for life själv, tillför en ren finansiell avrapportering Drive for life föga beslutningsstöd
och information för styrning - speciellt med tanke på de grundläggande sociala behov som Drive for life
hoppas kunna täcka. En samhällsekonomisk analys kan emellertid bidra till att belysa dessa effekter.
Den samhällsekonomiska analysen är avsedd för att belysa nytto- och kostnadseffekter av Drive for life.
Analysen kommer också att skapa en grund för att värdera till vilken grad Fonden och Drive for life infriar
sina mål.
För att uppskatta om Drive for life är samhällsekonomiskt lönsamt ser vi på ett Norge med och utan
Drive for life i portföljen i Kronprinsparets Fond. Ett Norge utan Drive for life som i dag stöds av Fonden,
är referensalternativet i den samhällsekonomiska analysen. Effekten mäts här genom att värdera differensen mellan situationen där deltagarna är en del av Drive for life och vad som annars skulle ha hänt.

EFFEKT
=
Differensen mellan situationen där
deltagarna är en del av Drive for life
och vad som annars skulle ha hänt
Vi analyserar de totala effekterna av Drive for lifes arbete och inte av Fonden som en “självständig aktör”
inom socialt entreprenörskap. Värderingar av Fondens effekt på samhällsnytta är sålunda en aggregation
av resultat från de underliggande projekten.
Analysen är en nytto-kostnadsanalys. Huvudprincipen i en sådan analys är att alla nytto- och kostnadseffekter värderas i kronor så långt som detta låter sig göras, och effekter som inte kan värderas i kronor
beskrivs och värderas kvalitativt. För att anslå den samhällsekonomiska lönsamheten för Drive for life i
Fondens portfölj måste effekterna som inte är prissatta vägas upp mot effekterna som är det.
Det kommer inte att vara möjligt att sätta ett värde i kronor på alla effekter som deltagande i Drive for
life kan leda till. Effekterna man inte kan sätta ett pris på (till exempel de goda historierna) är inte mindre
betydelsefulla än de effekter man kan uppskatta i belopp på kronor. Fondens och Drive for lifes
värdeskapande för samhället kan inte mätas endast i kronor.
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Bakgrund
Antalet barn inom socialtjänsten har mer än sexdubblats under de senaste 50 åren (SSB 2016). Under 2015
var 53 400 barn och unga mellan 0-22 år kopplade till socialtjänsten, vilket motsvarar ungefär 4% av alla
barn och unga i Norge i samma åldersgrupp. Avhopp från skolan är alltför högt och situationen genererar
ett massivt utanförskap. Ungdomarna saknar tillhörighet till ett bra lag, blir sällan sedda och upplever
föga en känsla av att behärska vardagen.
KLUBBPROGRAM
Drive for life är ett anpassat fritidserbjudande för barn och unga som befinner sig i utanförskap.
Våra tjänster köps av kommuner och länskommuner. Socialtjänsten, skolan, lokala drog- och brottsförebyggande åtgärder och andra relevanta miljöer inom området rekryterar deltagare till ett intagningsteam som lägger ihop teamet på 5-7 deltagare. Teamets fasta ledning består av en teamchef och två
handledare, två av dessa finns på plats under varje klubbkväll. Teamet träffas i klubblokalen en kväll i
veckan, 48 veckor i året och arbetar huvudsakligen med teman som omfattar trafiksäkerhet, teambyggning, social kompetens och livsstil.
Vi jobbar med ungdomar upp till 24 år, och deltagarnas genomsnittsålder är 15,5 år (ref. DNV GL).
I klubben etableras ett gemensamt team som samlas runt goda upplevelser, gemensamma regler
och intressanta aktiviteter som skapar en känsla av att behärska situationen, glädje och bra sammanhållning.

1 032 000
personer på 16-30
år utgör 20% av
befolkningen.

4%

i åldern 0-22 år
är socialtjänstens
kunder.

30 %

av eleverna som
börjar på gymnasieutbildning har ingen
formell kompetens
5 år senare.

70 000

personer under
30 år är varken
sysselsatta eller
i utbildning.

28 800

under 30 år
är arbetslösa.
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Rapportering och dokumentation
Drive for life har etablerat solida rutiner för rapportering
och har tillsammans med DNV GL (Veritas) fokus på god
dokumentering av vårt arbete.
Våra rutiner:
Om deltagaren är under 18 år, inhämtas samtycke av förmyndaren.
Åtgärdsplan utarbetas i samarbete med förmyndare och tjänstens
köpare. Teamchefen genomför loggförande på Itslearning efter varje
klubbkväll och en månadsrapport skickas till tjänstens köpare varje
månad. En individuell årsrapport utarbetas tillsammans med teamchefen
och skickas till tjänstens köpare och förmyndare.
Om deltagaren är över 18 år, utarbetas en målinriktad aktivitetsplan i samarbete med den unga personen
själv. Teamchefen genomför loggförande på Itslearning efter varje klubbkväll och en aktivitetsrapport
skickas till tjänstens köpare varje månad. En individuell årsrapport utarbetas tillsammans med varje
teamchef och skickas till tjänstens köpare och den unga själv.

• Varje deltagare har en åtgärdsplan. Det loggförs efter
varje samling upp mot deltagarens mål.
• Varje månad utarbetas det en individuell rapport.
• DNV GL levererar en årlig analys av samhällsnytta.

En deltag
arp

lats inklu d
erar:
• Fast klu
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• Två fas
ta vuxna
teamhan d
• Fast tr
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äfftid: 17.5
0 - 21.00
48 samlin
,
gar per å
r
• Teampra
t me d fyra
huvu dsakli
trafiksäke
ga teman
rhet, livss
: 		
til, teamb
och socia
y
ggning
l ko mpete
ns

1,8

87%

1:7

MNOK

av deltagarna i Drive for lifes
program, går MINST ETT
ÅR LÄNGRE på skolan.

Kommunerna får 7 kronor
tillbaka för varje krona
de investerar.

Den ekonomiska nettovinsten är i
genomsnitt 1,8 miljoner kronor per
deltagare i DFL. (Ref DNV GL 30.05.2017).
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Hur mäts effekten av Kör för livet?
Sedan 2014 har vi arbetat med att vidareutveckla ramverket och förbättra och förenkla grundläggande
data. Den huvudsakliga fokusen har varit på att göra det möjligt för Drive for life att mäta sig själv,
och det har man åstadkommit genom att förenkla och digitalisera undersökningar och datainsamling.
Därmed har Drive for life insikt om ramverket för att samla in faktiska resultat från bland annat efterundersökningar. Detta angreppssätt (process och mätningsverktyg) kallar vi SEMI – Social Entrepreneur
Measurement Insight.
Det är nu färre frågor och det görs en efterundersökning i Drive for life. Det att vi nu har data på vad som
händer med deltagarna efteråt ger en större trygghet i resultaten. Dessutom har vi infört begreppen “high
contact” och “wide impact” i analysen för att förtydliga angreppssättet för mätning av effekt. Projektet
faller i kategorin high contact för ungdomarna deltar i över ett års tid med en klubbkväll i veckan. Drive
for life arbetar också med andra program - både nationellt och internationellt - som kan anses som wide
impact. Dessa program har man inte tagit hänsyn till i den här rapporten.
Processen består av fyra huvudsakliga steg, och är baserad på principerna för kontinuerlig förbättring och
målinriktad styrning, kända från kvalitetsledning och ISO9001. Stegen visas i figuren under, och hur vi har
dragit nytta av processen i den här analysen förklaras längre fram.
Den här analysen baserar sig på metoden och ramverket som utvecklades för analysen år 2014. Endast
de centrala elementen återges här, och det visas därför till rapporten från 2014 för detaljer, se Samhällsekonomisk analys av projekten i Kronprinsparets fond [DNV GL, 2014).

PLANERA
1. Identiﬁera behov
och målgrupp

2. Etablera
mål

3. Etablera
målparameter

8. Förbättra

7. Rapportera

6. Jämföra för att
värdera eﬀekt
FÖRSTÅ

Figur 4-1: SEMI - Process för mätning och förbättring.

5. Evaluera uppnående av mål

GÖRA

4. Genomföra
mätningar

LÄRA
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Figuren under visar vilken information och vilka resultat som inhämtas för Drive for life genom
undersökningar. Resultaten stämmer överens med projektspecifika mål. Figuren visar att de faktiska
resultaten aggregeras för att värdera projektportföljens samlade uppnående av mål.

AGGREGERADE RESULTAT
DEMOGRAFI

UTBILDNING

ARBETE

LIVSSITUATION

MOBBNING

TRIVSEL

PROJEKTSPECIFIKA RESULTAT

DRIVE FOR LIFE
DEMOGRAFI
UTBILDNING
ARBETE
LIVSSITUATION

Figur 4-3: Data som samlas in i SEMI.

Data samlas in enligt en tidslinje för mätning. Tiden mellan varje mätning beror på varigheten av deltagande i Drive for life. Huvudprincipen är en kartläggning i början och vid avslutning, och 1, 3 och 5 år efter
deltagandet. En mycket central princip är att alla undersökningar är anonyma. Det används inga unika
identifikatorer. Det är sålunda inte möjligt att följa en enkel individ på tvärs i undersökningarna. Utvecklingen följs endast på gruppnivå.

Efterundersökning
1 år

Kartläggningsundersökning

Undersökning

Efterundersökning
3 år

Undersökning

Deltagande i projekt
Figur 4-4: Tidslinje för mätning i SEMI.

Efter deltagande i projekt

Efterundersökning
5 år
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Vad är effekten av KFL?
Drive for life är en anpassad tillgång för barn och unga, baserat på hänvisningar och avtal med
kommunala och länskommunala organisationer som t.ex. socialtjänsten. I dagsläget finansieras
Drive for life genom kommunala och länskommunala avtal, samt tillskott från fyra ministerier.

Dröm för livet om 10 år:

«Drömmen är att bli taxiägare.»
- Drive for lifes deltagare

Målgrupp och referensgrupp
Målgruppen för Kör för livet är spänningssökande ungdomar, så kallade risktagare, ofta med utagerande
beteende och svårigheter i skolan.

Sist genomförd skolgrad

Ålder

Kön

Arbetserfarenhet

32% Lågstadie

20% 10-13 år

89% Män

60% Nej

58% Högstadie

63% 14-16 år

11% Kvinnor

40% Ja

8% Gymnasie

17% 17-21 år

Baserat på en undersökning som mäter individens upplevda effekt år 2013 och 2016. Procentandelarna utgör inte alltid 100% eftersom
några svar är tomma.
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Ungdomarna som deltar i Drive for life kan ha helt olika bakgrund och åtskilligt olika orsaker till att de
behöver ett anpassat fritidserbjudande. Flera av deltagarna är kopplade till socialtjänsten och/eller de har
svårigheter i skolan. Sammansättningen av deltagare har flest likhetsdrag med “unga med erfarenhet
inom socialtjänsten” som grupp. Referensgruppen till Drive for life ges därför samma sannolikhet för
deltagande i samhället, för arbete och utbildning som för den här gruppen. Av den här gruppen genomför
ungefär en av tre gymnasiet och 6 år efter genomfört högstadie är det 2 av 3 unga med erfarenhet inom
socialtjänsten som mottar bidrag och som varken jobbar eller studerar.

M1: Effekt på andelen unga som genomför en utbildning
Efterundersökning
Drive for life har som sitt primära mål att öka de ungas personliga egenskaper och sociala färdigheter. En
bieffekt av att uppnå det målet är att deltagarna i större grad genomför en utbildning.

KPI1.2 ANDEL AV DELTAGARNA
UNDER UTBILDNING TRE ÅR
EFTER PROJEKTPERIODEN

63%

+ 40% JÄMFÖRT MED REFERENSGRUPPEN

Simulerat livslopp
Simulerad utbildningsnivå i livsloppsmodellen visar att ungefär 31% av deltagarna kommer att genomföra
en gymnasieutbildning vid 26 års ålder, 10 år efter avslutad grundskola, mot ungefär 7% i referensalternativet. Vid 40 års ålder har andelen ökat till ca 48%, mot ungefär 28% i referensalternativet.
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Andel med utbildning på gymnasienivå eller högre
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Drive for life - Referensgrupp

Ålder

Kör för livet - efter deltagande

I efterundersökningen tre år senare är det 33% som har genomfört en gymnasieutbildning 3 år efter sitt
deltagande. Det stämmer väl överens med livsloppsmodellen som visar ungefär 31%. Samtidigt är det
inte en fullständigt korrekt reflektion över verkligheten att andelen kommer att vara så stabil genom hela
tjugoåren som visat i figuren ovanför3.

M3: Projektspecifika mål
M3.1: En god studiemiljö
KPI 3.1 ANDEL SOM SÄGER ATT
DE ALDRIG SKOLKAR FRÅN SKOLAN
TRE ÅR EFTER PROJEKTPERIODEN

100%

Detta är svar från ungdomarna som de själva
rapporterat. Baserat på en efterundersökning
tre år efter projektperioden.

3
En medverkande orsak till det är modelltekniska begränsningar. Perioderna som fungerar som grundlag i livsloppsmodellen är på 5 år
och det gör att resultaten i livsloppsmodellen får en form som trappsteg. Om det hade funnits tillgänglig statistik på enskilda år skulle
andelen som upparbetat sig en utbildning på gymnasienivå eller högre ha varit jämnare.

Samhällsekonomisk analys 2017 - Drive for life

Figuren 0-1 visar andelen av deltagarna som meddelar att de skolkar från skolan. Situationen jämförs
innan projektet börjar (deltagare år 2016 och 2017) och i treårsundersökningen (2013 och 2014). I treårsundersökningen rapporterar samtliga ungdomar själv att de aldrig skolkar från skolan. I början av
projektet är det 11% som meddelar att de skolkar ofta och 28% som meddelar att de skolkar lite.

Skolkar du från skolan?

Ja, lite

Ja, ofta

Nollundersökning före

Nej, aldrig

Nej,

Efterundersökning 3 år senare

Figur 0-1: Personer som deltagit under 2016 & 2017 [undersökning] och 2013 & 2014 [efterundersökning tre år senare] som har svarat på
frågan “Skolkar du från skolan?”

M3.6: Trafiksäkerhet
Drive for life har också fokus på trafiksäkerhet, speciellt i klubbprogrammet för äldre ungdomar som
siktar mot unga spänningssökande män i åldersgruppen 18-24 år. Det har inte gjorts några uppföljande
undersökningar om deltagarna ändrar sitt beteende i trafiken. Därför är det heller inte möjligt att kvantifisera den effekten. Deltagarna själva kan upplysa om att Drive for life har ändrat deras uppfattning om
trafiksäkerhet och om vad som är tryggt och bra beteende i trafiken, samt vad som hör hemma på särskilda banor. Drive for life ger trygga ramer runt motorsporten där deltagarna kan lära känna sig själva,
bilen och hur olika förhållanden påverkar bilen och säkerheten. Baserat på att deltagarna i Drive for life
har mer kunskap och bättre grundlag för att uppföra sig säkert i trafiken är det närliggande att anta att
Drive for life har en effekt på trafiksäkerheten.
Dödsfall vid trafikolyckor är oftare ett problem bland individer som är eller har varit kopplade till socialtjänsten (Kristofersen, 2009). Med tanke på att Drive for life primärt består av unga med erfarenhet från
socialtjänsten är det sannolikt att projektet kommer att bidra till att minska antalet trafikolyckor bland
unga män.
Drive for life bidrar till brottsförebyggande genom att ge ungdomar som har hamnat utanför ett innehåll i
livet som kan minska sannolikheten för brott och drogmissbruk (Rasmussen & Strøm, 2013).
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M4: Livssituation

KPI 4.1
PSYKISK
HÄLSA

79%

+ 98%

JÄMFÖRT MED
BÖRJAN

Figuren under visar deltagarnas självrapporterade
psykiska hälsa tre år efter deltagande i projektet.

Början

100%

+ 6%

JÄMFÖRT MED
BÖRJAN

Figuren under visar att samtliga tidigare deltagare
i Drive for life har svarat “Ja” på frågan om man har
minst en god vän. Det utgör en ökning från andelen
som svarade ja vid början av projektet.

Början

3 år senare

Figur 04. Svar från deltagarna på frågan “Har du minst
en god vän?”. Informationen har hämtats ur SEMI.

89%

+ 48%

JÄMFÖRT MED
BÖRJAN

Figuren under visar deltagarnas självrapporterade
fysiska hälsa.

3 år senare

Figur 02. Andel av deltagarna som svarar att de uppfattar
sin egna psykiska hälsa som “god” eller “mycket god”.
Informationen har hämtats ur SEMI.

KPI 4.3
VÄNSKAP

KPI 4.2
FYSISK
HÄLSA
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Figur 03. Andel av deltagarna som svarar att de uppfattar sin
egna fysiska hälsa som “god” eller “mycket god”. Informationen
har hämtats ur SEMI.
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Figuren under visar andelen som svarar att de inte
hade haft råd att betala en oväntad utgift. Andelen är
på 11% i undersökningen tre år senare. Det utgör en
förbättring från början av projektet.

Börja

3 år senare

Figur 05. Svar på frågan “Om din mobiltelefon går sönder,
skulle du ha råd att skaffa dig en ny?”. Informationen har
hämtats ur SEMI.
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Vad betyder det för samhället?
För att uppskatta om Drive for life är samhällsekonomiskt lönsamt ser vi på ett Norge med och ett
Norge utan Drive for life i Fondens portfölj. Ett Norge utan Drive for life som i dag stöds av Fonden, är
referensalternativet i den samhällsekonomiska analysen.
Drive for lifes samhällsekonomiska lönsamhet är given genom dess bidrag till samlat värdeskapande
utöver det man hade fått genom den bästa möjliga alternativa användningen av de resurser som Drive
for life lägger beslag på.
När den samhällsekonomiska lönsamheten definieras i förhållande till alternativ användning av
resurserna, blir lönsamheten beroende av hur den alternativa resursanvändningen definieras. I princip
borde jämförelsen vara i förhållande till den bästa möjliga alternativa användningen. I praktiken kommer emellertid jämförelsesgrundlaget att vara givet vid en realistisk framskrivning av existerande
resursanvändning under den tidsintervall som Drive for life blir värderat för. Jämförelsesgrundlaget
omtalas som referensalternativet. Det är alltså differensen mellan vad som annars skulle ha hänt
(referensalternativet) och situationen där deltagarna är en del av Drive for life som säger något om
lönsamheten till Fonden.
Det kommer inte att vara möjligt att sätta ett värde i kronor på alla effekter som deltagande i Drive
for life kan leda till. Effekter som förbättrad livskvalitet eller ökat samhällsengagemang finns det inte
någon marknad för och de är sålunda problematiska att värdera i kronor. Andra effekter, som minskat
behov för socialbidrag och ökad produktion genom deltagande i arbetslivet, kan omsättas i en marknad
och är därmed möjliga att prissätta.
Prissatta effekter
Kostnader i en budget är inte samma sak
som samhällsekonomiska kostnader.
Samhällsekonomiska kostnader är
samma som alternativkostnaden, som
uttrycker det värdeskapande som samhället går miste av genom att använda
resurser till ett givet ändamål.
I den här förbindelsen har vi en problemställning som i referensalternativet
utgör en kostnad för samhället i form av
människor som i ett vällyckat livslopp
skulle ha varit i arbete och bidragit till
värdeskapande i form av produktion av
varor och tjänster. I och med att dessa
människor inte deltar i arbetslivet i så
stor grad som den övriga befolkningen
produceras det mindre varor och tjänster än om de gjorde det. Figur 6-1 visar
samhällets förlust som differensen
mellan ett vällyckat och referensgruppens typiska livslopp.

LIVSLOPP
I ARBETE

Samhällets förlust

Restpotential

LIVSLÖPPET TIL
PROJEKTETS DELTAGARE

LIVSLOPPET TIL
REFERENSGRUPPEN

Sämhallets
besparing som
följd av projekten

LIVSLOPP I
UTENFORSKAP

Figur 6-1: Samhällsekonomiska kostnader och besparningar.
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Projektkostnader
NOK (2016-kr)
Projektkostnader (2016)

Drive for life
8 300 000

Antal deltagare (2015/2016)

120

Åtgärdernas kostnader per deltagare

69 000

Tabellen under visar att netto nytta per deltagare i Drive for life ligger i möjlighetsrummet mellan 0,3
och 1,6 MNOK, och förväntad netto nytta per deltagare är 0,9 MNOK.
Tabell 4 visar också den samhällsekonomiska nyttan av deltagande mätt i diverse mätningsparameter.
Drive for life

Enhet

Låg (p15)5

Förväntad

Hög (p85)

Netto nytta - Totalt för projektet

MNOK

31

114

195

Netto nytta - Per deltagare

MNOK

0,3

0,9

1,6

Annuitet - Totalt för projektet

MNOK

1,4

5,3

9,1

Annuitet - Per deltagare

NOK

12 000

44 000

76 000

NNB

NOK

1,1

7,1

16,5

Tabell 4. Samhällsekonomisk nytta. Drive for life.

NNB:

1:7

NETTO NYTTA:
Kommunerna får 7 kronor
tillbaka för varje krona
de investerar.

Samhällsekonomisk analys 2017 - Drive for life

Projektspecifika, inte prissatta effekter
Drive for life lägger vikt på teamkänslan som ett viktigt medel för att hjälpa unga ut från utanförskap.
När unga människor känner att de tillhör ett lag eller en klubb, gärna i form av en symbolisk anknytning
till stället, ökar sannolikheten för att delta på andra arenor där de möter nya vänner, till exempel genom
att bli en del av det lokala idrottslaget (Narayan och Cassidy, 2001) och (Morrow, 2002). Deltagarna får
ökad livskvalitet och självförtroende genom mästring.
I treårsundersökningen för Drive for life rapporterar samtliga ungdomar själva att de aldrig skolkar
från skolan. I början av projektet är det 11% som meddelar att de skolkar ofta och 28% som meddelar
att de skolkar lite. Ökad närvaro i undervisningen på skolan minskar risken för skolavhopp. Genomförd
gymnasieutbildning ökar sannolikheten för jobb senare i livet.
Drive for life arbetar aktivt för trafiksäkerhet. Dödsfall vid trafikolyckor är ett relativt stort problem bland
individer som är eller har varit kopplade till socialtjänsten. (Kristofersen, 2009) Med tanke på att Drive
for life primärt består av kunder från socialtjänsten är det sannolikt att projektet kommer att bidra till
att minska antalet transportolyckor bland unga män. Deltagarna själv kan upplysa om att Drive for life
har ändrat deras uppfattning om trafiksäkerhet och om vad som är tryggt och bra beteende i trafiken,
samt vad som hör till särskilda banor. Drive for life lär deltagarna om olika förhållanden som påverkar
bilen och säkerheten. Genom ökad kunskap och bättre grundlag för att bete sig säkert i trafiken, är det
närliggande att anta att Drive for life har en effekt på trafiksäkerheten.

Nuvarande värde MNOK

Figur 20 visar förväntat nuvarande värde av et livslopp i projektens referensalternativ och efter deltagande i projektet jämfört med ett ideellt uppnående av målen. De blå pelarna i figuren representerar
det nuvarande värdet av den genomsnittliga deltagarens samhällsekonomiska bidrag. Vissa deltagares
samhällsekonomiska bidrag kommer att vara högre medan andras kommer att vara lägre.

Livslopp i arbete

Deltagare i DFL

Referensalternativ

Efter deltagande

Figur 20: Förväntat nuvarande värde av ett livslopp i projektens referensalternativ och efter deltagande i projektet jämfört med ett ideellt
uppnående av målen.
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