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Hur ett köpcenter kan vara navet för socialt ansvar

Har Frölundamodellen potential att bli en nationell 
modell för arbetsintegrering i utsatta områden?
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Att skapa nytta både för affär och samhälle har 
länge varit ett viktigt förhållningssätt för 
koncernen Skandia. Eftersom Skandia jobbar brett 
inom områden såsom pension, sparande, bolån, 
hälsa och fastigheter är ett stort samhälls-
engagemang en naturlig del av vår verksamhet. Vi 
har märkt att företag, privatpersoner och det 
offentliga ofta lider av samma samhällsproblem. Vi 
har också sett hur beroende samhällets olika 
aktörer är av varandra för att angripa roten till 
problemen. Med denna kortrapport vill vi belysa 
hur en ny skandinavisk modell för social samverkan 
kan ta sig ut i praktiken.

Vi har sett ett antal insatser som skulle kunna 
skapa fler gemensamma värden (”shared value”), 
där bland annat investeringar i närsamhället som 
skulle adressera social exkludering och samtidigt 
skapa andra värden, som förbättrad hälsa, ökad 
trygghet och förebyggande arbete för barn och 
unga. 

Ett av de områden som Idéer för livet bestämde sig 
för att gå vidare med var just trygghet/integration/
arbetsmarknad, och det tillsammans med Skandia 
Fastigheter. De är ett av Sveriges största privata 
fastighetsbolag och kan med sina kontor, 
köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter 
aktivt påverka hur den offentliga miljön och livet 
mellan husen kan bidra till bättre social utveckling 
och tryggare närområden. När människor drabbas 

En modell värd att spridas
av olika former av otrygghet, social exkludering och 
ohälsa riskerar det att leda till arbetslöshet och 
långvariga sjukskrivningar. Att inte kunna försörja 
sig på egen hand gör det svårt att hantera sin 
privatekonomi. Dessa faktorer är samhällsproblem 
som påverkar både individer och det offentliga 
såväl som privata försäkringssystemet. Det blir 
därför viktigt att arbeta för ökad trygghet, 
inkludering och hälsa genom att föreningsliv, 
affärsidkare, fastighetsbolag och lokala 
beslutsfattare jobbar tillsammans för att öka 
områdets sociala hållbarhet. Skandias stiftelse 
Idéer för livet har stor erfarenhet av att arbeta 
utifrån collective impact modellen och hade redan 
etablerade samarbeten med lokala projekt. 
Stiftelsen kunde därför agera som en nytänkande 
katalysator och skapa en gemensam agenda och 
samsyn kring de insatser som krävdes.

Idéer för livet har i 35 år verkat som en katalysator 
för positiv samhällsförändring och stöttat över 4400 
förebyggande insatser för att öka barn och ungas 
hälsa och trygghet. Det arbetet har gett kunskap om 
vad som gör vissa insatser framgångsrika och andra 
inte. Det har också skapat kunskap om vad som är 
viktigt för att få gränsöverskridande samarbeten 
mellan offentliga sektorn, näringslivet och civilsam-
hället att fungera. Genom att ta tillvara på 
kunskaper från akademin och omsätta det i 
praktiken kan fler och effektivare förebyggande 
lösningar och samarbetsmodeller tas fram.
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Vi behöver hitta nya smarta lösningar på de sociala 
utmaningar vi ser i samhället. Ett köpcentrum 
tvingas idag lägger mer pengar på trygghets-
arbeten än den totala kostnaden för sin 
energiförbrukning. Enligt Svensk Handel betalar en 
dagligvarubutik årligen 624 000 kronor för 
ordningsvakter, larm, kameror och 
säkerhetsutbildningar. Motsvarande siffra för 
sällanköpsvaruhandeln är 191 000 kronor.

FN:s hållbarhetsmål appliceras allt mer i 
näringslivet och det blir allt viktigare att ha metoder 
för att mäta hållbarhetsarbetets effekter. Alltifrån 
kapitalförvaltare till fastighetsbolag och kommuner 
behöver verktyg för att kunna utvärdera sociala 
insatsers effektivitet och bedöma deras 
ekonomiska värdeskapande. Skandia initierade 
därför en forskning i samarbete med 
Handelshögskolan i Stockholm (Misum) vars syfte 
var att utveckla en metod för att mäta hur social 
hållbarhet, exempelvis ökad trygghet i ett 
närområde, även skapar affärsnytta. Vi ville 
undersöka affärspotentialen i att ett 
fastighetsbolag aktivt verkar för ökad social 
inkludering och samhällsutveckling i sina egna 
fastigheters närområden. 

I denna rapport kan du ta del av forskningen som 
Misum vid Handelshögskolan arbetat med under 
närmare tre år. Vi kan följa hur teorier om shared 
value möter faktisk verklighet på den svenska 
marknaden, där en upprustning av ett köpcentrum 
och tillhörande trygghetsskapande arbete skapat 
nytta för allmänheten samtidigt som det stärkt det 
lokala företagandets villkor. 

Genom samverkan mellan kommun och 
fastighetsägare har en positiv social spiral skapats. 
Ökad trygghet, stärkt företagsamhet och 
upprustning av gemensamma ytor har gått hand i 
hand. Denna form av bred värdeskapande hade 

sannolikt inte varit möjligt om offentlig och privat 
sektor hade agerat var för sig istället för 
tillsammans. Vi ser hur nytta skapas gemensamt 
tillsammans – shared value.

Forskningen belyser hur viktigt samarbeten är och 
hur viktigt det är att mötas över sektorer. Här ser vi 
partnerskapet och verksamheten 
CentrumAkademin som ett framgångsrikt exempel 
som Skandias stiftelse Idéer för livet och Skandia 
Fastigheter tillsammans med offentliga institutioner 
startade 2017. CentrumAkademin har sedan dess 
utvecklat och breddat konceptet under namnet 
TalangAkademin. Organisationen skapar idag med 
hjälp av validerad praktik tryggare och mer 
välmående närsamhällen på orter runt om i Sverige. 
Idéer för livet har agerat som ett aktivt stöd även 
under denna expansion.

Nog om samhällsaktörer, socialt ansvar och 
hållbarhetsmål. CentrumAkademin handlar i 
grunden om människor. De som under flera år inte 
haft ett riktigt arbete och börjat tappa tron på sin 
egen förmåga. Lokala arbetsgivare som ser 
praktikanterna som en tillgång och inte ett 
problem. Engagerade koordinatorer som finns där 
för praktikanterna även när det känns motigt. 
CentrumAkademin bygger på möten mellan 
människor som skapar delaktighet, trygghet och 
gemenskap. Det i sin tur bidrar till ökat 
självförtroende och framtidstro. För handen på 
hjärtat, är inte det vad som kännetecknar ett väl 
fungerande samhälle ?

Förhoppningsvis kan denna rapport stimulera till 
en ännu effektivare och smartare samverkan mellan 
olika aktörer runt sociala frågor – som i slutändan 
gör att ännu fler upplever att de är en del av 
samhällets gemenskap.
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Denna rapport är en populär- 
version av forskningsrapporten: 

”Värdeskapande partnerskap för social 
inkludering – Fastighetsbranschens roll 
i byggande av gemensamt värde och 
samhällspåverkan i särskilt utsatta 
områden. En forskningsrapport om 
Frölunda Torg och Vivalla" 
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Ladda ner forskningsrapporten här.

https://www.hhs.se/contentassets/6090c960f6fc4c8694633c6375644eab/stigzelius-2020_vardeskapande-partnerskap-for-social-inkludering_misum.pdf
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Denna fallstudie tar sin utgångspunkt i segrega-
tionen vid Frölunda Torg, Göteborg. Fokus för 
fallstudien ligger på partnerskapet Centrum- 
Akademin vid köpcentret Frölunda Torg och de  
olika parternas perspektiv och motiv till att 
samverka för att erbjuda praktikplatser vid 
köpcentret för individer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Analysen för fallstudien 
fokuserar på byggandet av ett gemensamt värde i 
form av social och affärsmässig nytta, men disku-
terar även utveckling av partnerskap för att uppnå 
en bredare samhällspåverkan.

VÄRDESKAPANDE PARTNERSKAP 
FÖR SOCIAL INKLUDERING

Studien bygger på ett forskningsprojekt inom platt-
formen ”Business Engagement in Creating 
Prosperous and Inclusive Communities ” som stöds 
av Skandias forskningsstiftelser och Mistra Center 
for Sustainable Markets (Misum) vid Handelshög-
skolan i Stockholm. Denna forskningsplattform 
utgörs av forskare vid Handelshögskolan i 
Stockholm och vid Örebro Universitet och syftar till 
att öka förståelsen och kunskapen för hållbara 
företagsstrategier och företags sociala ansvar kring 
koncepten Shared Value och Collective Impact. 

Shared Value handlar om att skapa ett ekonomiskt 
värde på ett sätt som också bidrar till värde för 
samhället genom att adressera dess utmaningar och 
behov, och kan därigenom bidra till skapandet av 
välmående och inkluderande samhällen. 

Vidare så har forskningsprojektet som helhet ämnat 
bygga grunden för en svensk forskningsplattform 
kring begreppet Shared Value. Syftet är att utveckla 
teori, genomförande och mätning av Shared Value 
och dessutom utveckla undervisningsfall inom 
området. Plattformen utgör även en arena för 
möten mellan forskare och praktiker som möjliggör 
en dialog och spridning av kunskap och påverkan i 
praktiken.

1.1 SEGREGATION OCH SAMVERKAN VID 
FRÖLUNDA TORG
Frölunda torg och det angränsande området 
Tynnered är ett område i Göteborg som 
karaktäriseras av stor segregation och social oro. 
Centrala Tynnered är beläget cirka 10 kilometer 
sydväst om stadskärnan av Göteborg och är ett 
mellanområde i stadsdelen Västra Göteborg.

Statistik över Göteborgs Stad som helhet visar till 
exempel att arbetslösheten i Göteborg under 2018 
var 2,8 procent för folk födda i Sverige, medan 
arbetslösheten för folk födda utomlands låg på ca 
11,1 procent (Göteborgs Stad, 2019c). Tittar man 
närmare på primärområdet Grevegården i 
stadsdelen Västra Göteborg, ligger arbetslösheten 
på 10,3 procent som helhet (13,7% för folk födda 
utomlands, 5,1 procent för folk födda i Sverige). 

Frölunda Torg är dessutom namnet på det 
köpcenter som utgör en knutpunkt mellan 
stadsdelarna, inklusive handel, service, vård och 
kollektivtrafik samt kulturhus. Köpcentret Frölunda 
Torg ägs och drivs av Skandia Fastigheter, som är 
ett dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia. 
Frölunda Torg är en populär mötesplats för boende 
i det angränsande området Tynnered och attraherar 
även folk från de mer välbärgade områdena 

1 Inledning
CentrumAkademin Frölunda Torg är ett 
samarbete mellan Skandias stiftelse Idéer 
för livet, Kompetenscentrum, Göteborgs 
Stad, Arbetsförmedlingen, Skandia Fastig-
heter, Inspero Produktion samt Frölunda 
Torgs hyresgäster och entreprenörer. 

Det är ett första pilotprojekt under vilket den 
framtagna metodiken finjusterats och utvär-
derats. CentrumAkademin strävar efter att 
både skapa fler jobb och ett tryggare och 
mer inkluderande närsamhälle.

 Frölunda Torg med omgivning.
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runtomkring. Frölunda Torg har dessvärre även 
blivit en mötesplats för kriminella gäng, där bilden 
av social oro, bilbränder och skjutningar sprids i 
media. I samband med riksdagsvalet i mitten av 
augusti 2018 sattes till exempel ett hundratal bilar i 
brand av ungdomsgäng, vilket fick stor medial 
uppmärksamhet och även föranledde ett besök av 
statsminister Stefan Löfven.

Omgivningen kring köpcentret uppfattades tidigare 
som väldigt otrygg, framför allt den angränsande 
spårvagnshållplatsen som utgjordes av en sluten 
miljö och var dåligt upplyst. Som ett led i 
ombyggnadsarbetet av Frölunda Torg arrangerades 
bland annat trygghetsvandringar i området som 
Göteborg Stad anordnade tillsammans med boende 
och fastighetsägare. Dessa identifierade behov av 
ett antal förbättringar, bland annat bättre belysning 
och öppnare miljöer som skapar insyn och därmed 
en upplevelse av trygghet.

Samtidigt var köpcentret i behov av en ordentlig 
upprustning efter år av olika sorters tillbyggnader 
och reparationer. Skandia Fastigheter investerade 
därför 1,5 miljarder i att fysiskt förbättra köpcentret 
till att bli mer tryggt och attraktivt att besöka, 
medan Göteborgs Stad investerade i förbättringar i 
den omgivande miljön. Första spadtaget för 
omdaningsprocessen av centrumet och dess 
omgivning togs 2007. 

Två år senare, 2009, invigdes den första 
utbyggnadsetappen och 2011 nyinvigdes hela 
Frölunda Torg efter en omfattande renovering där 
trygghetsaspekter spelade en viktig roll. Man 
skapade bland annat genomlysta skyltfönster mot 
utsidan, samt caféer och restauranger ut mot 
gatuplan, vilket skapade en bättre kontakt med och 
blickar ut mot omgivningen. Spårvagnshållplatsen, 
som är belägen under markplan, öppnades upp 

mot ett nytt stadstorg med en bred och öppen 
trappa. Bättre belysning, tydliga gångstråk och 
tillbyggnader av nya bostäder skapade ökad 
trygghet ett bättre flöde av människor i 
omgivningen. Genom materialval och inredning i 
köpcentret försökte man skapa en välkomnande 
atmosfär, samtidigt som utbudet av butiker, 
restauranger och serviceställen utökades från 115 
till 200 efter ombyggnationen. 

En enkätundersökning som Skandia och 
forskningsstiftelsen Idéer för livet lät utföra i juni 
2016 (Hök och Sanandaji, 206), visade att 
upplevelsen av trivsel och trygghet över lag ökade 
efter renoveringen. Besökare, anställda och 
butiksägare fick svara på frågor innan och efter 
renoveringen om de upplever att Frölunda Torg och 
dess omgivande miljö är en trygg plats att vistas 
på. 39 procent svarade att de upplevde köpcentret 
som tryggare, medan 58 procent upplevde det som 
lika tryggt. Däremot var upplevelsen av trygghet 
inte förbättrad till samma grad under kvällstid, där 
endast 29 procent av besökarna tyckte det var en 
trygg plats att vistas på vid kvällstid efter 
renoveringen. Anställda och restaurang- och 
butiksägare tyckte dock det var en förbättring även 
på kvällstid med 68 procent respektive 81 procent. 

Den ökade trivseln speglas även i köpcentrets 
försäljningssiffror där omsättningen även har visat 
sig ha haft en tydlig ökning efter renoveringen. 
Under 2008 hade Frölunda Torg en omsättning på 
knappt 1,6 miljarder kronor, medan den år 2016 låg 
på över 2,9 miljarder kronor. 2019 hade de över 3 
miljarder i omsättning och 12 miljoner besökare 
årligen. Idag ligger Frölunda Torg kring plats 5 eller 
6 i storleksordning bland köpcenter i hela Sverige. 
Däremot kvarstår till stor del den omkringliggande 
problematiken kring segregation i området. 
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2 Partnerskap utifrån 
platsens kontext
Många av de sociala problemen med en ojämlik och 
segregerad stadsdel kvarstår vid Frölunda Torg, 
även om den fysiska fastighetsrenoveringen av 
köpcentret och dess omgivning bidrog till en 
tryggare och trevligare besöksupplevelse. I ett 
försök att adressera några av dessa problem utifrån 
platsspecifika möjligheter vid köpcentret Frölunda 
Torg uppkom idén om CentrumAkademin, vilket 
presenterades för Skandia Fastigheter vid ett möte 
2016. I en analys av situationen hade en outnyttjad 
resurs vid köpcentret identifierats, nämligen de 
stora antal diversifierade arbetsplatser som finns 
inom de olika butiker och verksamheter vid torget. 
Frölunda Torg skulle kunna vara mer än ett center 
för kommersiella aktiviteter genom att använda 
dessa arbetsplatser för praktik för människor som 
står långt ifrån arbetsmarknaden. 
CentrumAkademin skulle därmed kunna förena en 
rad olika aktörer och kompetenser i närområdet, 
vilka tillsammans skulle kunna hjälpa människor 
som bor i området och som är långtidsarbetslösa. 

Det nytänkande angreppssättet utgick ifrån att 
betrakta människor som idag är exkluderade från 
arbetsmarknaden som ”VIP - Very Interesting 
People” det vill säga människor med kompetens, 
kapacitet och kunskap, men som kanske inte har 
tillräcklig utbildningsnivå eller språknivå, eller som 
saknar specifika yrkeskunskaper och branschkrav 
för att få sitt första jobb. Den gemensamma 
inställningen bland de involverade var att fokus bör 
ligga på ”vad människor kan snarare än på 
eventuella brister, tillkortakommanden och 
avsaknad av formella meriter”. Dessa individer 
behöver bli sedda och rustas med den specifika 
kompetens som behövs ute i verksamheterna i en 
validerad praktik. 

Valideringen skapar bättre förutsättningar för 
individer att ta sig in på arbetsmarknaden. Den 
bidrar till att effektivisera praktiken genom att 
definiera väsentliga arbetsuppgifter som kan 
utföras av en praktikant, och sedan verifiera den 
kunskap som praktikanten har fått. Praktikanten får 
efter fullföljd praktik ett kompetensbevis som kan 
användas vid framtida arbetssökande. Det ger även 
individer utan formell utbildning tillgång till arbets-
marknaden. CentrumAkademin föreslås vidare att 
organiseras utifrån en så kallad ”back-office” 
funktion som bistår med alla kontakter med 
myndigheter, rekrytering av praktikanter och 

praktikgivare, utbildning och utgör en hemvist för 
konceptet. Upplägget för CentrumAkademin 
motiverades ytterligare utifrån flera fördelar för de 
inblandade aktörerna. 

Genom att etablera CentrumAkademin skulle det 
för det första kunna ge Skandia Fastigheter en 
möjlighet att ta socialt ansvar och ge köpcentret en 
ny dynamisk social roll, samtidigt som det höjer 
köpcentrets status i myndighetssfären. På sikt är 
det även tänkt att minska förstörelse och oro i 
köpcentret. Det förutsägs även ge hyresgästerna i 
centret som tar emot praktikanter en ”ny attraktiv 
kostnadsfri service” genom tillgång till ”en metod 
som gör praktiken lätt att genomföra med full 
support” och ”med minimal störning på 
verksamheten". Samtidigt skapar det möjlighet att 
finna ny arbetskraft och utgör ett sätt att göra en 
samhällsinsats. 

För Arbetsförmedlingen ger CentrumAkademin 
tillgång till ett ”nytt instrument för att minska 
arbetslösheten”, och ett sätt att nå ”svårnåbara och 
svårmotiverade grupper”, och utgör ”ett system 
som ersätter tidigare coacher”. CentrumAkademin 
skulle slutligen kunna ge praktikanten en möjlighet 
att ”få egenmakt över sin situation”; ”att bli sedda 
och erkända”; samt ”att prova på ett arbete och få 
bevis på lärande i detta arbete”. 

Upplägget lät lovande i teorin och efter mötet valde 
man med initialt stöd från Skandias stiftelse Idéer 
för livet att testa och vidareutveckla upplägget för 
CentrumAkademin vid Frölunda Torg under en 
inledande prövoperiod på sex månader. Syftet var 
att få fler unga som varken arbetar eller studerar i 
sysselsättning via tillgång till arbetsplatser vid 
Frölunda Torg. 

Den operativa verksamheten för CentrumAkademin 
påbörjades den 1 oktober 2017. Operationellt så 
utgår CentrumAkademin från den anställde koordi-
natorn som sitter vid det så kallade ”back-office” 
vilket är integrerat med centrumledningen för 
Frölunda Torg. Koordinatorn jobbar dagligdags med 
att matcha praktikanter med praktikplatser utifrån 
olika intressen, behov och kompetenser. Koordina-
torns personliga stöd till och dialog med praktikan-
terna är en avgörande framgångsfaktor. 
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CentrumAkademin har dessutom en styrgrupp där 
de involverade aktörerna består av representanter 
från Skandias stiftelse Idéer för livet, Skandia 
Fastigheter som äger köpcentret Frölunda Torg, 
Arbetsförmedlingen och Kompetenscenter, som är 
ett av fyra kontor i Göteborg Stad under Arbets-
marknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen. 
Dessutom ingår indirekt olika butiker och verksam-
heter vid Frölunda Torg som kontinuerligt rekry-
teras till CentrumAkademin för att kunna erbjuda 
praktikplatser och handledning till praktikanterna. 
Inflödet av praktikanter kommer dels via Kompe-
tenscenter och delvis från Arbetsförmedlingen. 

2.1 KOORDINERING OCH STYRNING
AV CENTRUMAKADEMIN
CentrumAkademin styrs i det dagliga arbetet 
genom koordinatorn, som har fått en central roll 
och ett stort stöd inom Skandia Fastigheters 
ledningsgrupp vid Frölunda Torg. Att lednings-
gruppen står som en enad avsändare för 
CentrumAkademin har bidragit till att man har 
vunnit legitimitet ute bland verksamheterna vid 
Frölunda Torg. En praktikant tror till exempel att 
avsändaren har betydelse: 

”Det är bättre att det är ett köpcenter. För hade det 
varit en myndighet eller nånting sånt där så tror jag 
det hade varit, det hade fått sämre (…) legitimitet. 
Men jag tror att om det varit Arbetsförmedlingen 
som hade varit avsändare så kanske det hade varit 
okej, men [då tror man] det är kanske bara något 
Arbetsförmedlingen skriver för att hjälpa den här 
personen liksom.” (Man, 31 år) 

Koordinatorns lokala närvaro i mötet med 
praktikanterna och de olika verksamheterna vid 
Frölunda Torg har också varit betydelsefull i det 
dagliga arbetet för att praktikanten ska få en bra 
introduktion och att praktikperioden ska flyta på 
bra. En praktikant lyfter till exempel fram 
betydelsen av det stöd som koordinatorn utgjort 
för denna person när hon hade en intervju på 
arbetsplatsen som hon skulle praktisera vid: 

”När jag kom dit med [koordinatorn vid 
CentrumAkademin] så kändes det att man har stöd, 
det är någon som står bakom mig. Det är någon 
som ska hjälpa mig att komma in. Det var samma 
sak sen när vi gick med den arbetsförmedlaren från 
Kompetenscentrum till den intervjun. Det kändes 
annorlunda med denna intervju än mot andra 
intervjuer när jag gick själv. (…) Han vill inte ge upp, 
han har sålt in mig.” (Kvinna, 47 år).

Koordinatorn utgör även ett viktigt stöd för 
handledaren ute i butiksverksamheterna, som inte 
behöver hantera allt pappersarbete kring 
praktikanten samt kontakter med Kompetenscenter 
och Arbetsförmedlingen. Medan detta underlättar 
för handledaren så har ett par praktikanter uttryckt 

en viss besvikelse över att inte ha direktkontakt 
med handledaren då det dykt upp problem, utan 
att detta istället hanterats av koordinatorn som en 
slags mellanhand: 

”Det blir ju mycket att de kommer med krav och så, 
vilket dom måste göra, men det är ju ändå såhär att 
ja, jag har nästan inte haft någon dialog med 
[arbetsplatsen] om det, utan det har nästan alltid 
varit med CentrumAkademin. (…) Så istället för att 
kanske ha en dialog med min chef om det så har 
dom vänt sig till CentrumAkademin, som sen vänt 
sig till mig (…) Det hade kanske varit lättare om 
[arbetsplatsen] hade vänt sig direkt till mig istället 
för att gå vägen via CentrumAkademin (…) som 
alltmera agerat som en mellanhand.” (Man, 31 år)

CentrumAkademins styrgrupp består av 
representanter från ledningsgruppen vid Frölunda 
Torg, Arbetsförmedlingen, Kompetenscenter, 
Skandias stiftelse Idéer för livet. I denna grupp har 
framförallt höga chefer suttit som har mandat att 
fatta beslut för den organisation de representerar. 
Att chefer involverar sig på detta sätt skapar även 
legitimitet för verksamheten. Styrgruppen träffas i 
regel två till tre gånger per termin, men detta har 
varierat över tid då mötena var mer frekventa 
inledningsvis och på senare tid har man valt att ha 
möten mer sällan. Dagordningen har i regel bestått 
av rapportering från CentrumAkademins 
koordinator om hur arbetet med praktikanter, 
verksamheter och valideringen fortskrider, samt 
hur detta bidrar till måluppfyllelsen. Dessutom 
rapporterar de olika parterna i styrgruppen hur det 
går utifrån deras verksamheter och om det är 
någon aktuell fråga eller händelse som behöver 
behandlas. På så vis utvärderas verksamheten 
kontinuerligt genom en intern rapportering i 
styrgruppen kring verksamhetens måluppfyllelse 
utifrån antal praktikplatser 

2.2 MÄTNING AV MÅL OCH VÄRDEN MED 
CENTRUMAKADEMIN

Mätning av måluppfyllelse 
Det första sex månaderna sattes ett mål på att 30 
praktikanter skulle ha genomgått 
CentrumAkademin. Detta ansågs vara ett 
hanterbart mål eftersom man först befarade att det 
skulle bli svårt att hitta tillräckligt med 
praktikanter. Det viktiga var i stället att hitta ”rätt 
person till rätt plats”. Styrgruppen beslutade att 
hellre satsa på kvalitet framför kvantitet, även om 
det var viktigt att få ett bra inflöde av praktikanter 
och på så vis en ”kritisk massa”. Målet om 30 
praktikanter användes inledningsvis som ett 
jämförelsetal för hur väl verksamheten fortskred 
och rapporterades kontinuerligt vid 
styrgruppsmöten och i rapporter. 
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Skandia Fastigheter och Idéer för livet tillsatte en 
extern granskning som genomfördes av konsult-
byrån Serus AB, vilket är ett effektutvärderingsfö-
retag som jobbar utifrån modellen Social Return on 
Investment, SROI. De utvärderade Centrum- 
Akademins första nio månader, framförallt genom 
en enkät som deltagande praktikanter och 
verksamheter fick besvara. I rapporten för utvärde-
ringen konstaterades det att totalt 65 personer 
hade påbörjat en praktik via CentrumAkademin, 
varav 39 personer (60 procent) lyckades genomföra 
hela praktikperioden och få ett kompetensbevis 
(Idéer för livet/Skandia, 2019). Utav dessa som 
fullföljde praktiken, var det näst intill hälften som 
fick ett jobb efter avslutad praktik och därutöver en 
handfull som började studera. 

Mätning av genererade värden
Den externa utvärdering som genomfördes av Serus 
AB för de nio första månaderna av Centrum- 
Akademins verksamhet, bygger på en utvärderings-
enkät som besvarats av tretton praktikanter, det vill 
säga 33 procents svarsfrekvens. Dessutom utfördes 
kompletterande telefonintervjuer med ett slump-
mässigt urval av praktikanter. Endast fem prakti-
kanter intervjuades via telefon. En anledning till 
detta är att målgruppen i sin helhet är svår att nå, 
särskilt för en extern och för målgruppen okänd 
utvärderare. Slutsatsen är dock deltagarna i under-
sökningen är representativa för hela målgruppen. 
Därutöver intervjuades 14 handledare om deras 
arbete med sjutton praktikanter, utifrån en svars-
frekvens på 44 procent. Nedan redovisas några av 
de uppkomna värden som identifierades genom 
utvärderingen utifrån praktikanternas och handle-
darnas perspektiv. 

Utifrån praktikanternas perspektiv anses resul-
taten vara generellt positiva, där det konstateras 
att praktikanterna upplever en personlig utveckling 
både i relation till sitt arbete och sin sociala 
förmåga. Av de som svarat på enkäten anger till 

exempel 62 procent på skala 1–4, en fyra (dvs. ”Ja, 
mycket”) att de tror mer på sig själva och sin 
förmåga att klara av arbetsuppgifter. Likaså anger 
62 procent en fyra på påståendet att de känner sig 
tryggare när de pratar med personer som de inte 
känner. Samtidigt anger 46 procent en fyra på 
påståendet att de är mer positiva till deras möjlig-
heter att få en anställning inom kort. 

Deltagarna i enkäten representerar olika 
bakgrunder där 46 procent anger att de är födda 
utanför Europa, medan 15 procent anger att de är 
födda inom Europa (dock inte i ett nordiskt land) 
och 39 procent är födda i ett nordiskt land. I 
utvärderingen betonar de även att deltagande 
personer har haft väldigt olika förutsättningar innan 
de påbörjade sin praktik. Deltagarna har varit utan 
arbete eller sysselsättning i alltifrån tre månader till 
tio år, där vissa helt saknat arbetslivserfarenhet 
eller varit långtidssjukskrivna. 

Av denna anledning blir handledningen viktig, vilket 
författarna av utvärderingen betonar som en 
betydelsefull komponent. En handledare lägger i 
genomsnitt 3-5 timmar per praktikant. Det 
innefattar bland annat praktikintervju, regelbunden 
uppföljning och avslutande samtal. Individuellt stöd 
och handledning i kombination med närhet till 
andra medarbetare är viktigt för den personliga 
utvecklingen. En stor del av de som besvarat 
enkäten (84 procent) anger att de upplever att de 
blivit respekterade för den de är under 
praktikperioden, medan 78 procent tycker att 
handledaren på arbetsplatsen har stöttat dem på 
ett bra sätt.

Utifrån arbetsgivarnas perspektiv har en rad 
olika värden uppstått genom att ta emot 
praktikanter via CentrumAkademin. Utvärderingen 
konstaterar att det framför allt har gett 
verksamheterna möjlighet att utveckla sitt 
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praktikmottagande, att det sparar tid då 
CentrumAkademin ansvarar för hela rekryteringen, 
samt att praktikanterna breddar mångfalden hos 
personalstyrkan i verksamheten. Nyttan består i att 
företagen kan utveckla sina rutiner och strukturer 
för att ta emot praktikanter. Några handledare 
nämner även att de får möjlighet att utvecklas som 
handledare. Tre handledare upplever att nyttan 
varit väldigt liten, eftersom de upplevt att 
praktikanterna varit oengagerade eller inte har 
närvarat i större utsträckning. 

Fortsatt mätning av genererade värden 
Verksamma inom CentrumAkademins 
vidareutveckling TalangAkademin, som bedriver 
liknande satsningar i Väla köpcentrum utanför 
Helsingborg och i Sundbyberg, har på senare tid 
även gått Idéer för livets fördjupningskurs utifrån 
värdeskapandekedjan för att mäta och värdera 
social nytta. Enligt kursledarna Erik Jannesson på 
Serus och Christina Wahlström på Idéer för livet så 
är det framför allt två saker som deltagarna får med 
sig från kursen: dels insikter vad de behöver veta 
något om och därmed vilken typ av information de 
behöver samla in, och delvis har de lärt sig hantera 
konkreta tekniker att fånga den här informationen, 
såsom enkäter och intervjuer. 

Utifrån denna kurs har man således tagit fram en 
enkät som alla deltagare vid CentrumAkademin 
Frölunda Torg och vid Väla köpcenter ska besvara 
efter avslutad praktik. Resultat från båda köpcenter 
finns (då denna rapport skrivs) hittills 
sammanställda för perioden mellan oktober-
december 2019 för totalt sjutton deltagare. I denna 
enkät tillfrågas praktikanten att värdera sin 
praktiktid på en skala mellan 1–4, utifrån fjorton 
frågor. Till exempel undersöks om praktikanterna 
upplevt någon positiv förändring i termer av att de 
tror mer på sig själva och sin egen förmåga att 
klara av arbetsrelaterade uppgifter. Medelvärdet på 
skattningen av denna fråga var 3.35. En annan fråga 
handlar om huruvida de känner sig tryggare när de 
pratar med andra personer de inte känner 
(medelvärde: 3.06) samt om de är mer positiva till 
att få en anställning inom kort (medelvärde 3.35). 

Praktikanterna ombeds även redogöra för hur stor 
del av den eventuella positiva förändringen som 
beror på praktiken eller om det finns andra saker i 
deras liv som påverkat detta (till exempel att man 
påbörjat en utbildning parallellt med praktiken, 
börjat träna, eller träffat någon betydelsefull 
person). Av de svarande så anger 18,8% att 
förändringen enbart beror på praktiken och 75 
procent anger att till stor del den beror på 
praktiken, Endast 6,3% anger att förändringen 
beror på annat än praktiken. Av dem som anger att 
de inte upplevt någon positiv förändring från 
praktiken så anger 100 procent en 2: a, det vill säga 
att detta till viss del beror på att annat bidragit till 
den knappt positiva förändringen (till exempel att 

man drabbats av en personlig händelse, sjuk 
familjemedlem, negativ nyhet i allmänhet, eller 
fysisk/psykisk ohälsa). 

I en avslutande fråga uppmanas praktikanten att 
fundera på vilket eventuellt värde som praktiken 
genererat genom att jämföra med vad personen 
hellre skulle velat ha om de avstått från praktiken. 
De olika svarsalternativen och fördelningen mellan 
dessa var: 

Ett presentkort på 2500 kr i valfri matbutik (17,6%), 
en yrkesrelaterad utbildning på 2–4 arbetsdagar 
inom ditt intresseområde (23,5%), en korttids- 
anställning på heltid under två veckor (11, 8%), ett 
presentkort på körskola till ett värde av 20 000 kr 
(23,5%), en valfri resa för två inom Europa till ett 
värde av 30 000 kr (23,5%), eller om de inte skulle 
velat avstå praktiken för något av alternativen 
(70,6%). 

Anledningen till att den totala procentsatsen 
överstiger 100 procent (170,5%) är att de svarande 
har fått ange mer än ett alternativ om de så önskat. 
Givet de svar som angetts så har man på 
CentrumAkademin sammantaget ändå gjort en 
bedömning att värdet på praktiken landar på runt 
40–45 000 för den enskilde individen. 

Frågorna i sig ger även en indikation på att man på 
CentrumAkademin försöker identifiera vilka effekter 
som uppstår i termer av sociala och ekonomiska 
värden. Därmed handlar mätningen inte enbart om 
måluppfyllelse utifrån ett visst uppsatt kvantitativt 
mål av antal praktikanter och jobb, även om detta 
också är en måttstock som används kontinuerligt. I 
en sammanställning för åren 2017–2019 utförd av 
koordinatorn vid CentrumAkademin anges att det 
totalt har varit 264 potentiella praktikanter som 
varit i kontakt med CentrumAkademin, varav 114 
som påbörjat praktik. Av dessa har 33 praktiker lett 
till ett jobb. Det är även totalt 50 olika 
verksamheter som har bidragit med praktikplats. 

Under 2017 var det 8 av 20 stycken, dvs 40 procent 
som gick vidare till jobb. Under 2018 var det 15 av 
37, det vill säga 40,5 procent som gick vidare till 
jobb. Under 2019 var det däremot endast 10 av 35, 
det vill säga 28,6 procent som gick vidare till jobb 
efter avslutad praktik. Initialt kan det därmed se ut 
som att utfallet blivit sämre med åren, att andelen 
som går vidare till jobb har sjunkit. Det bör däremot 
beaktas att många olika parametrar spelar in i 
detta resultat, vilket delvis har med konjunkturen 
att göra då de som inte fick jobb under 2018 då det 
var högkonjunktur, numera står ändå längre ifrån 
arbetsmarknaden och därmed är en svårare 
målgrupp. Det kan även bero på att man aktivt 
försökt nå en äldre målgrupp, vilket även speglar 
det behov som finns kring att nå föräldragenera-
tionen och på så vis ta in mer utav ett familjeper-
spektiv kring problematiken av utanförskap. 
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Detta speglar även behovet av att mäta progression 
för individen på ett mer nyanserat sätt än enbart 
om det har lett till ett jobb direkt efter avslutad 
praktik. Som en vidareutveckling av mätningen 
skulle det till exempel vara intressant att följa upp 
individens utveckling på lite längre sikt, cirka ett 
halvår efter avslutad praktik, och om praktiken har 
lett till en varaktig förändring vad gäller jobb eller 
något annat som förändrats i individens 
sysselsättning. 

Givet tidigare upplevda svårighet att nå målgruppen 
för uppföljande frågor, kan detta dock vara svårt att 
genomföra. I en enkätsituation där individen 
ombeds fylla i den upplevda förändringen 
retroaktivt strax efter avslutad praktik, vilket även 
kan ske under tidspress utan närmare reflektion, 
kan det även vara betydelsefullt att skapa en 
jämförbarhet i mätningen. Till exempel skulle 
individen kunna fylla i en enkät om hur hen upplever 
sin levnadssituation innan hen påbörjar praktiken, 
för att sedan fylla i samma typ av frågor efter 
praktiken. På så sätt kan man få en mer 
sanningsenlig bild av den självupplevda 
förändringen. 

För att få en mer externt kontrollerad bild av 
förändringen kan det även vara värt att jämföra 
utfallen med en kontrollgrupp, det vill säga hos 
individer som är i motsvarande situation men som 
inte har fått ta del av insatsen via 
CentrumAkademin. Det skulle även vara relevant 
att systematiskt mäta hur praktikmottagandet 
påverkar de olika verksamheterna vid köpcentret 
Frölunda Torg. Likaså skulle värdet för 
CentrumAkademins insats kunna utvärderas hos de 
olika parterna såsom Arbetsförmedlingens och 
Kompetenscenters handläggare för att på så vis 
skapa en bra grund för att identifiera skalbarheten i 
ett gemensamt värde.

Det bör dock poängteras att förutsättningarna för 
att ett gemensamt värde ska kunna realiseras på 
andra platser och i andra kontexter till stor del 
beror på vilka personer som ingår i samverkan, hur 
det bidrar till samtalsklimatet och samarbetsviljan 
och vilka chefer som ställer sig bakom 
partnerskapet. Därmed blir ledarskapets stöd och 
vilja till samverkan av stor vikt.
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Forskningen som genomförts av MISUM vid 
Handelshögskolan i Stockholm ligger till grund för 
denna rapport. Den bygger framför allt på 
intervjuer med de olika parterna och deltagande 
observationer vid styrgruppsmöten. Detta har gett 
ett fördjupat perspektiv på de olika motiv och 
hinder som möjliggör ett engagemang i 
CentrumAkademin. För att lyckas bilda ett 
partnerskap bör det finnas ett behov av konceptet 
hos de olika parterna, samt att deras kompetens 
kompletterar varandra. Nedan är därför en 
beskrivning av forskningens resultat rörande de 
olika parternas arbetssätt och motiv till att 
engagera sig i CentrumAkademin, samt hur 
CentrumAkademin uppfattas i praktiken av 
praktikanter och verksamheter vid Frölunda Torg. 

3.1 SKANDIA FASTIGHETERS PERSPEKTIV
OCH MOTIV TILL CENTRUMAKADEMIN
Skandia Fastigheter är en del av koncernen Skandia 
och äger 122 fastigheter på totalt 1,1 miljoner 
kvadratmeter. Bolaget har 150 medarbetare har 
målet att skapa och förvalta rum för fler.

Enligt Bo Jansson, fastighetschef för Skandia 
Fastigheter, hade Skandia år 2020 strax över 500 
miljarder kronor i tillgångar, varav cirka 10 procent 
placerade i direktägda fastigheter. Fastighetsdelen 
innefattar fastighetsslag såsom bostäder, kontor, 
köpcentrum samt samhällsfastigheter som har 
kommunala och statliga hyresgäster. Medan de 
flesta fastighetsbolag är specialiserade på antingen 
kontor, bostäder eller köpcentrum, är Skandia 
ganska stora på alla områden. Enligt Bo Jansson 
medför det att de kan integrera olika delar och på 
vis skapa en hel stad. Det gör det möjligt för 
Skandia Fastigheter att ta ett helhetsansvar utifrån 
den ABC-modellen; arbete, bostad och centrum. 
Kategorin köpcentrum utgör en relativt stor del av 
fastighetsslaget med ett värde kring 20 miljarder, 
där köpcentret Frölunda Torg är värt cirka 4,5 
miljarder. Vid Frölunda Torg äger Skandia även 
bostäder och ett sjukhus. 

Enligt David Schongin, tidigare centrumchef vid 
Frölunda Torg, innebär långsiktigheten i Skandias 
sparande att deras uppdrag som fastighetsbolag 
blir att förvalta dessa pengar så tryggt och säkert 
som möjligt med så bra avkastning som möjligt för 
framtida pensioner. När det gäller investeringar i 
fastigheter så har de därför för avsikt att stanna 
kvar och utveckla fastigheten långsiktigt. Det 
innebär att man över tid skapar en relation till sina 
hyresgäster och till dem som bor i området, och på 

3 Byggandet av ett 
gemensamt värde

Collective Impact-modellen
För att effektivt kunna uppnå förändring 
genom samverkan behövs enligt collective 
impact-modellen följande fem förutsätt-
ningar uppfyllas:

1. En gemensam agenda där alla deltagare 
delar samma vision för förändring, 
inklusive en gemensam förståelse av de 
underliggande problemen samt en 
gemensam överenskommelse hur dessa 
ska lösas genom de berörda parterna.

2. Ett delat mätsystem där insamlande av 
data och mätande av resultat genom 
nyckelindikatorer är samstämmigt bland 
alla parter, vilket ser till att alla insatser är 
i linje med varandra och att deltagarna kan 
följa upp varandras åtaganden och 
definiera framtida justeringar.

3. Ömsesidigt förstärkande aktiviteter som 
bygger på en aktionsplan om differen-
tiering och uppdelning av aktiviteter utifrån 
parternas skilda kompetenser, som genom 
koordinering förstärker varandra.

4. Kontinuerlig kommunikation där alla 
deltar i en strukturerad och öppen 
kommunikation som bygger förtroende och 
som koordinerar gemensamma mål samt 
skapar en gemensam motivation att agera.

5. En separat stödjande organisation som 
utgörs av oberoende finansierad personal 
med särskild kompetens som kan utgöra 
ryggraden för hela samverkansarbetet. 
Denna organisation koordinerar och ger 
stöd för arbetet med vision och strategi, 
aktiviteter, mätpraktik, mobiliserar 
resurser och bygger publika relationer.

Collective impact-modellen uppmanar 
därmed organisationer att anta ett 
perspektivskifte bort från att endast se sin 
egen påverkan i isolation, till att se hur 
man bidrar med sitt arbete i ett bredare 
perspektiv.
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så vis bygger upp en god förståelse för de behov 
som finns. Även om ombyggnationen vid Frölunda 
Torg var en stor investering på 1,5 miljarder, så är 
det en förhållandevis trygg investering eftersom de 
känner till behoven så väl, menar David Schongin. 

Frölunda Torg ingår i Göteborgs Stads tillväxtplan 
för regionen där befintlig kommunikation används 
som knutpunkt i en större utvecklingsplan. Enligt 
Bo Jansson så har trygghet alltid varit ett ledord för 
Skandia Fastigheter när de ska bygga om. Det blir 
även en viktig aspekt när Skandia tänkt bygga 
ytterligare cirka 1000 nya bostads- och hyresrätter 
i området, för om Frölunda Torg uppfattas som 
otryggt är det ingen som vill köpa dessa bostäder 
och flytta dit. Att Skandia Fastigheter genom 
CentrumAkademin nu även engagerar sig i sociala 
frågor för dem som bor i området, ser Bo Jansson 
som ett sätt att ge tillbaka till samhället och bidra 
till samhällsnyttan. Ett engagemang i 
CentrumAkademin tror han även kan underlätta 
relationen med kommunen i framtida 
upphandlingar. 

Betydelsen av relationsskapande med kommunen 
understryks även av David Schongin, som ser de 
sociala aktiviteter som utförs vid Frölunda Torg 
(CentrumAkademin, Fritidsbanken och 
Eldsjälsträffarna) som ett sätt att även skapa bra 
relationer med staden. Senast som de gjorde en 
stor ombyggnation i området gjordes den i nära 
samarbete med Göteborgs stad. 

Att de tidigare jobbat med de här frågorna 
tillsammans med kommunen tror David Schongin 
har haft betydelse för att de nu får en ny förfrågan 
om hur köpcentret kan vara med i nästa 
utvecklingssteg i området. Som långsiktiga 
investerare är de där för att stanna och utveckla 
platsen, och vill bidra till en positiv utveckling 
istället för att bara passivt finnas där. Det ligger 
både i deras eget och deras handlares intresse att 
vara en del av stadsdelen på ett positivt sätt då det 
samtidigt är deras egen arbetsplats. 

Inom ramen för CentrumAkademin bidrar Skandia 
Fastigheter finansiellt med kostnader för en 
anställd på CentrumAkademins ”back-office” och 
de ställer även upp med kontorsplats för den 
anställde. Enligt Bo Jansson räknar de med att 
åtagandet i CentrumAkademin kommer kosta 
Skandia Fastigheter cirka en halv miljon till en 
miljon kronor per år. 

Att vara aktiv i sociala frågor är svårt att mäta 
några direkta ekonomiska resultat ifrån, tror David 
Schongin, men det är minst lika viktigt att det känns 
bra att vara aktiv. Möjligtvis kan de genom 
kundundersökningar mäta om detta skapar 
lojaliteter och positiva associationer hos dem som 
märker att de är aktiva istället för passiva, men 

enligt David Schongin spelar detta inte så stor roll. 
Istället får man utvärdera varje enskilt projekt för 
att se om det utvecklas positivt, där behovet och 
engagemanget hos dem som använder det får 
avgöra om det är bra. 

Bo Jansson anser inte att CentrumAkademin 
behöver generera några direkta inkomster för 
fastighetsbolaget. Framgången mäts framförallt i 
antal skapade jobbtillfällen, vilket även är bra för 
företagen vid Frölunda Torg då det skapar en ny 
rekryteringskälla för dem. Om man dessutom 
lyckas adressera dem som står för skadegörelse i 
området och istället göra dem till ambassadörer för 
Frölunda Torg genom att de jobbar där, kan 
kostnader för skadegörelse även komma att 
minska, menar Bo Jansson. På sikt tänker man sig 
att CentrumAkademin ska "bidra till att skapa ett 
välmående och tryggt närsamhälle” (Skandia, 
2019), vilket inte minst även gynnar dem som 
fastighetsbolag i området då fler verksamheter vill 
etablera sig hos dem. 

3.2 PRAKTIKANTERNAS PERSPEKTIV OCH 
MOTIV TILL CENTRUMAKADEMIN 

HINDER PÅ MARKNADEN

Enligt de djupintervjuer som genomförts med 
personer som praktiserat via CentrumAkademin så 
upplever dessa individer en rad hinder som 
försvårar integreringen på arbetsmarknaden. 
Sammanfattningsvis utgörs dessa hinder av tidigare 
erfarenhet, självförtroende, språket, svårighet med 
social interaktion, sjukfrånvaro, stress, rätt 
kompetens och tidigare erfarenhet.

Tidigare erfarenhet
En kvinna som är född utomlands i Europa (47 år) 
berättar till exempel hur hon varit inskriven på 
arbetsförmedlingen och sökt jobb under många år 
och även pluggat emellanåt, men utan något 
resultat: 

”Det var jättesvårt att komma ut på 
arbetsmarknaden. Jag har sökt i ganska många år 
och även sommarjobbat, men det blev aldrig något. 
Dom flesta svaren är att de vill ha någon som har 
erfarenhet. Jag har jobbat innan, men inte här [i 
Sverige] och har inget bevis på att jag jobbat”. 

Erfarenhet är således något som efterfrågas av 
många arbetsgivare, som ofta undrade vad hon 
hade gjort under alla dessa år när hon varit borta 
från arbetsmarknaden, bland annat på grund av 
längre tider av föräldraledighet: 

”Då var man misstänkt bov, dom var 
misstänksamma mot mig att jag inte vill jobba. Men 
jag fick aldrig någon chans att jobba, att visa att 
jag vill jobba.” (Kvinna, 47 år).
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Självförtroende
Självförtroendet hos den som söker jobb påverkas i 
sin tur av detta: ”Jag började känna mig hopplös 
efter så många år utan jobb. Jag fick inga svar på 
mina ansökningar, bara sådana automatiska svar 
som alla får. Så man började känna sig lite… gör jag 
något fel eller är det nåt fel på mig? Och sen kändes 
det att ja, men det kanske är min ålder som 
påverkar och att jag har fyra barn. Allt det här fick 
mig att känna att jag kommer typ aldrig att hitta 
jobb. Men jag är inte för gammal och jag är inte dum 
så att jag inte klarar av detta…” (Kvinna, 47 år) 

Språket
Språket är ett annat hinder på arbetsmarknaden för 
nyanlända svenskar. En man (30 år) som är född 
utanför Europa och som varit i Sverige i fem år 
upplevde problem med språket i början: 

”Förut var jag rädd för att prata med folk. Till 
exempel om de berättade något och jag inte 
förstod. I stället för att fråga direkt och säga att jag 
inte förstod, så gick jag runt och letade och visste 
inte alls vad jag gjorde.” (Man, 30 år). 

Språket och problem med att kommunicera med 
kunder bekräftas av en handledare som berättar att 
man måste kunna prata med kunder för att vara ute 
i butik:

”…vi hade ju två [praktikanter] som ju inte kunde 
jättebra svenska. Så därutav la ju vi mer att dom 
var här på morgonen och hjälpte oss att plocka. (…) 
Men vi sa det att det funkar kanske inte när vi har 
öppet i butiken. För då måste man kunna prata 
svenska eftersom att, ja alla kunder nånstans 
kräver det.” (Handledare, butiksverksamhet).

Svårighet med social interaktion
Social interaktion, vilket delvis kan kopplas till 
individers språkfärdigheter, utgör även ett hinder 
för dem som kanske lider av psykologisk ohälsa 

eller som bara är blyga och ovana inför att prata 
med människor de inte känner så väl. En kvinna (24 
år) som är född i Sverige och varit arbetslös i fyra år 
berättar: 

”Jag har blivit bättre, men jag är ganska blyg så här 
i början när jag börjar på någonting.” 

En handledare vid en butik bekräftar bilden av att 
det sociala kan utgöra ett problem: ”Det är ju så, 
dom har ju lite, vad ska man säga, sociala hinder. 
Dom som kommer hit då. (…) En kille hade väldigt 
sociala fobier. Så det var ju en jätteutmaning för 
honom att ens komma hit. Han körde en och en halv 
vecka och sen så gick det inte mer.” (Handledare, 
butiksverksamhet).

Hög sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro, på grund av fysisk eller psykisk 
ohälsa, kan även utgöra ett hinder för att kunna 
etablera sig på en arbetsplats. En man (31 år) född i 
Sverige och som varit arbetslös i tre år berättar till 
exempel att han blev skadad vid sin förra praktik, 
vilket gjorde att han fick avbryta den:

”På den förra praktiken (…) ramlade jag på jobbet 
och så jag fick en fraktur i armen. (…) Jag skadade 
mig efter halva ungefär. Och så blev jag sjukskriven 
resten av tiden liksom.” (Man 31 år).

Om någon är frånvarande ofta kan det till slut bli ett 
problem, vilket en handledare vid en arbetsplats 
som tog emot en praktikant berättar:

”[back-office] sa ju flera gånger att vi skulle avsluta 
[praktiken för X]. För att visa, sätta ner foten. 
Eftersom [hen] var så mycket sjuk. Och liksom tala 
om att du kommer inte heller få jobb om du är sjuk 
så här mycket liksom.” (Handledare, 
butiksverksamhet). 
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Stress
Stress är ett annat hinder vid psykiska och fysiska 
problem eftersom det kan vara påfrestande att 
vistas i en arbetsmiljö som är stressig, såsom inom 
detaljhandeln där kundmöten och uppackning av 
varor är vanligt.

”I början var jag ganska trött dagen efter, för det är 
ganska fysiskt och det tog ett tag innan jag kom in i 
det. (…) För det blir mycket varor och sånt där, och 
det var mycket stressigt liksom.” (Man 31 år). 

Stresstålighet är därmed en egenskap som behövs 
inom detaljhandeln, vilket en handledare bekräftar: 

”Alltså det är ju mycket kunder i butiken så det 
gäller ju att vara stresstålig. Nåt enormt stresstålig. 
Alltid vara glad och svara på frågor såklart. Hjälpa 
kunderna. Lättlärda då. Och vi har ju krav att alla 
ska kunna kassan.” (Handledare, 
butiksverksamhet).

Rätt kompetens
Rätt kompetens för yrket behövs likaså och kan 
vara ett problem om man inte klarar av, eller fått 
möjlighet, att utveckla denna kompetens. Att till 
exempel kunna sitta i kassan är något som 
förutsätts för att kunna jobba i butik, vilket blev 
uppenbart för en praktikant: 

”För ett par år sedan blev jag uppringd av ett 
bemanningsföretag för matbutiker. Och det var 
hans första fråga: Kan du kassan? Och ja sa: tyvärr 
jag har inte fått lära mig. Så sa han: det var ju synd 
(…) vi behöver väldigt mycket folk, men vårt krav är 
just nu kassa.” (Kvinna 47 år). 

Viljan att lära och att våga ta för sig är dock en 
förutsättning, vilket kan vara ett hinder för vissa 
personer, såsom en handledare berättar: 

”Hon kände själv inte att hon ville sitta i kassan. 
Och då kan jag ju inte heller riktigt anställa någon 
som bara vill göra en arbetsuppgift. Så det funkade 
ju inte riktigt där heller.” (Handledare, 
butiksverksamhet).

MOTIV TILL ATT PRAKTISERA – UPPKOMNA 
SOCIALA VÄRDEN 

Intervjuerna med praktikanter vid CentrumAka-
demin visar även att den validerade praktiken kan 
utgöra ett verktyg för att utvecklas och överkomma 
några av de identifierade hindren och på så vis 
generera olika sociala värden. Utifrån intervjuerna 
med praktikanter vid CentrumAkademin är det 
framförallt fem olika, men nära relaterade sociala 
värden som kan identifieras: Möjligheten att 
utveckla nya rutiner i vardagen, en social tillhö-
righet, personlig utveckling, professionell 
utveckling och att bli anställningsbar.

Det bör dock understrykas att huruvida man lyckas 
med beror till stor del på individens utgångspunkt 
när hen startar sin praktik. I en intervju med Erik 
Jannesson, som jobbar med mätning av sociala 
effekter, förklarar han situationen med metaforen 
av ett vattenglas: Vissa personer har redan från 
början ett nästan fullt glas, medan andra har halvt 
eller helt tomma glas. Därmed behöver man hälla i 
olika mycket för att glasen slutligen ska bli fyllda 
upp till kanten. 

Människor har på samma sätt olika utgångslägen 
och förutsättningar för att lyckas. Det gör att vissa 
behöver mer och långsiktigare insatser än andra för 
att uppnå det slutgiltiga målet – en stadigvarande 
egenförsörjning.

Nya rutiner i vardagen
Nya rutiner i vardagen har genererats i och med 
praktiken, vilket blir väldigt påtagligt för personer 
som under längre tid inte har haft någon tydlig 
struktur i tillvaron: 

”Alltså det [praktiken] har ju hjälpt mig mycket, jag 
har fått mer rutiner och sånt där. Förut har jag inte 
haft något att göra och jag har fått mer erfarenhet 
och testa något nytt också.” (Man 31 år)

”Jag är inte någon morgonmänniska, så jag fick gå 
upp tidigare än vad jag brukar. Mamma har ju tjatat 
på mig innan, hon tycker att jag är ganska dålig på 
att göra det, att gå upp sådär. Men hon tyckte att 
jag skötte mig jättebra den här gången.” (Kvinna,  
24 år)

En handledare berättar till exempel om betydelsen 
av att komma in i ett nytt, socialt sammanhang: 

”Som sagt, vissa har väl problem med att ens 
komma upp i tid på morgonen. Vissa har aldrig 
jobbat med folk innan över huvud taget. Dom har 
liksom inte den sociala biten överhuvudtaget 
liksom. Så att många har ju kämpat bara med att 
ta spårvagnen hit och komma i tid. … Just den biten 
att dom behöver liksom få in ett mönster i sitt liv. 
Förbereda dom för det liksom.” (…) ”Ja men komma 
in i ett sammanhang. Det här med att förhålla sig 
till olika tider. Och olika arbetsuppgifter och ett 
arbetslag. Jag tror att det är jätteviktigt. … Att man 
skapar liksom …nånting att gå upp för.” 
(Handledare, butiksverksamhet).

Skapande av social tillhörighet
Den sociala tillhörigheten på en arbetsplats blir 
således viktig både i skapandet av nya rutiner, 
liksom för den personliga och professionella 
utvecklingen. 
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”Han lyste ju upp när han var här. Han var ju liksom, 
han blev så mycket gladare och han kände en 
tillhörighet. Och han fick det här ansvaret att 
faktiskt känna sig viktig.” (Handledare, 
butiksverksamhet).

Att dessutom tillhöra ett arbetslag där man jobbar 
tillsammans blir viktigt för den professionella 
utvecklingen:

”Det här med team-work, det var ju väldigt bra, 
man jobbar tillsammans i grupp. Det har varit något 
nytt för mig och är väldigt viktigt. Man liksom 
pushar varandra i det där med sälj. Jag har jobbat 
med två där vi pushat varandra. Vi delar upp 
uppgifter och så där och gör det tillsammans, så 
man inte lägger allting på en person.” 
(Kvinna, 22 år)

Personlig utveckling
Den personliga utvecklingen har varit påtaglig för 
många som genomgått praktik, vilket även kan 
kopplas till betydelsen av det sociala 
sammanhanget: 

”Jag har blivit väldigt mycket bättre på att 
interagera med folk och sådär, och prata. Vara 
social och så. Så blir jag mycket säkrare på mig 
själv. Och dom tyckte att jag hade tagit jättesteg” 
(Kvinna, 24 år)

”Nä men det är ju jätteroligt, att se dom växa. Ja 
men någon som [x] som var väldigt blyg i början. 
Han kom in och kunde inte jättebra svenska och 
kom liksom in väldigt bra i gruppen. Alla liksom 
pratade väldigt gott om honom och man såg liksom 
honom våga prata mer svenska, våga liksom ta mer 
plats och verkligen ja men kunna hjälpa kunder från 
att liksom tycka att det är lite jobbigt med kunder 
till att ändå faktiskt gå och säga hej, ha en bra 
dag.” (Handledare, butiksverksamhet)

Professionell utveckling
Den professionella utvecklingen är till syvende och 
sist det som gör praktikanten anställningsbar. 
Många av de intervjuade praktikanterna tyckte att 
de hade lärt sig nya saker som kan komma till nytta 
i framtida jobbsituationer. 

”Ibland frågade han [handledaren] om det är något 
extra som jag vill lära mig. (…) Jag ville då lära mig 
beställningar och hur man gör sådana. Så jag fick 
sitta med dom och titta på när dom gör så och så… 
det var väldigt bra tycker jag.” (Kvinna, 47 år)

Handledarna tyckte likaså att praktikanterna 
utvecklats i sina arbetsområden: 

”Ja dom har ju ökat kompetensen, absolut. Och 
erfarenheten liksom. Han vet också hur ett lager 
fungerar.” (Handledare, butiksverksamhet/lager)

En praktikant säger dock att om han bara hade fått 
ta truck-körkort under sin praktik vid ett lager, hade 
det varit mycket mer värt att visa upp när han söker 
jobb än att få ett kompetensbevis som mestadels 
säger att han är ordningsam. Det viktigaste var 
ändå att få en ny arbetslivserfarenhet och därmed 
en aktuell referens: 

”Jag har ju varit arbetslös några år nu, och det som 
nu motiverat mig är att få lite mer aktuell 
arbetslivserfarenhet och få mer fräscha referenser”. 
(Man, 31 år)

Betydelsen av en aktuell referens och att någon kan 
gå i god för vad personen kan visade sig till exempel 
för en kvinna som tidigare skickat in ansökningar 
utan svar:

”Jag blev kallad till flera intervjuer, till och med 
erbjudande att börja jobba på stora support-
bemanningen då. Och allt på grund av den här 
praktiken. (…) Jag hade sökt dom jobben förut och 
aldrig fått nån [respons], dom brydde sig inte om 
min ansökan då.” (Kvinna, 47 år)

3.3 ARBETSGIVARNAS PERSPEKTIV OCH 
MOTIV TILL CENTRUMAKADEMIN 
Utifrån arbetsgivarnas perspektiv så har 
praktikmottagandet betytt en rad olika utmaningar, 
men det har också genererat en del fördelar och 
värden för deras affärsverksamhet. Nedan följer 
några utmaningar som identifierats genom 
intervjuer med handledare och praktikanter, samt 
olika förhållningssätt att hantera dessa så att 
personen ifråga kan utvecklas, vilket även kan 
komma affärsverksamheten till del. 

UTMANINGAR I PRAKTIKMOTTAGANDET – 
VERKTYG ATT FÅ PRAKTIKANTEN ATT VÄXA 

De utmaningar som identifierats genom intervjuer 
med arbetsgivare kan kopplas samman med olika 
sätt och verktyg att hantera dessa utmaningar, 
vilket kan sammanfattas utifrån följande faktorer: 
Ge och förmedla stöd efter särskilda behov, 
anpassa arbetsuppgifter och arbetstider till 
praktikanters behov, ta vara på motivationen hos 
praktikanten och skapa social tillhörighet i 
arbetslaget.

Viktigt att ge och förmedla stöd 
efter särskilda behov
Till en början är det viktigt att inse att personer som 
står långt ifrån arbetsmarknaden och som påbörjar 
en praktik är i behov av särskilt stöd. Det tar 
därmed tid och engagemang i anspråk från den 
ordinarie personalen att lära upp och stödja 
personen under praktiken. Det har oftast gått bra 
för handledaren att hantera detta, men kräver 
tålamod och mod att tänka utanför ramarna och 
utifrån praktikantens perspektiv. Det gäller dock att 
inse vart gränsen för ens egna kapacitet att hjälpa 
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personen framåt går, och när man behöver koppla 
in och förmedla en annan sorts professionell hjälp, 
vilket CentrumAkademin skulle kunna bistå med. En 
handledare uttrycker det till exempel så här: 

”Dom har nån slags jobbcoach… men jag tänker 
också att [x] kanske behöver annan hjälp…om det 
är nån psykolog eller om det är nånting annat... för 
[hen] behöver bearbeta dom här känslorna och det 
[hen] har inom sig liksom. (…) Jag tänker att 
CentrumAkademin ska ju vara liksom ett hjärta. 
Som hela tiden har krokar ute överallt för att kunna 
förmedla olika...stödfunktioner av olika slag då vad 
dom kan behöva. ” (Handledare, butiksverksamhet)

Anpassa arbetsuppgifter och arbetstider 
till praktikantens behov
De särskilda behov som många personer har som 
står långt ifrån arbetsmarknaden gör att man inte 
kan ha samma förväntningar eller krav på dessa 
som på andra sorters praktikanter eller anställda:

 ”Det har väl bara varit att alltså man kan ju inte ha 
riktigt samma krav som jag skulle ha på mina 
anställda helt enkelt. Kravbilden är ju inte 
densamma på dom som på dem som jag skulle ha 
anställt.” (Handledare, butiksverksamhet)

Det betyder att man behöver anpassa 
praktikantens arbetsuppgifter och arbetstider till 
dennes särskilda behov: 

”Hon kände ju där, för hon har ju haft mer en sån 
där stressnivå som inte hon kanske helt klarar av. 
Och det blir det ju just uppe i butiken. Det är ju 
väldigt mycket kunder, vi har ju 1000 kunder om 
dagen. Så då kände väl hon att ja men då är det väl 
goare att arbeta på morgonen och kanske bara en, 
två timmar under dagen. Än att ha hela 

dagspasset. För då kommer stressen mer. Vi har 
intervjuer och sen har vi två veckor att anpassa det 
till personen helt enkelt.” (Handledare, 
butiksverksamhet)

Ta vara på motivationen hos praktikanten
Till skillnad från ’vanliga’ skolpraktikanter så har 
praktikanterna via CentrumAkademin en helt annan 
motivation till att arbeta: 

”Alltså vi brukar ju ha mycket praktikanter och sånt. 
Men oftast är det ju då lite mer gymnasiestil och det 
funkar sådär. (…) Dom är inte så engagerade. Det 
är lite mer att skolan skickar ut dom för att dom ska 
komma ut. Det blir sådär. Dom här personerna 
[genom CentrumAkademin] vill ju verkligen ha ett 
jobb. Dom lägger ner sin själ i detta. Och vill. Det är 
ju en helt annan grej.” (Handledare, 
butiksverksamhet) 

Det kan däremot vara svårt att veta om det är en 
person att räkna med, då det i vissa fall var 
problem med praktikantens närvaro på grund av 
sjukdom och brist på motivation. Detta kunde delvis 
förklaras med att praktikanten upplevde att han 
saknade incitament att göra bra ifrån sig då han 
ganska tidigt fick besked att det inte skulle leda till 
ett jobb på praktikplatsen: 

”Hade det varit ett vanligt arbete hade man kanske 
gått men eftersom det var praktik så var det så, 
man hade inte riktigt… för dom var tydliga till mig 
från början att detta inte kommer leda till jobb. Och 
då var det så ’okey men nu ska jag gå här och slita 
som en vanlig arbetare’. Alltså som en annan 
person gör. Utan att det leder nånstans. Så i början 
så kände jag att då hade jag inte alltid den 
motivationen.” (Praktikant som inte fick jobb)
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Det hade på samma sätt uppstått vissa 
missförstånd kring vad dessa praktikplatser var 
tänkt att leda till då en annan praktikant hade 
uppfattat att konceptet ”praktik till jobb” som hade 
använts i något sammanhang innebar att de även 
skulle få jobb vid praktikplatsen, vilket inte var 
fallet. 

Det blir därmed viktigt att vara tydlig med under 
vilka förutsättningar som praktiken och en 
eventuell anställning sker, samtidigt som man inte 
släcker alla förhoppningar och incitament att göra 
bra ifrån sig. Att skapa ett positivt socialt 
sammanhang kan även göra att de känner sig 
behövda och att det praktikanten gör spelar roll. 

Skapa social tillhörighet i arbetslaget 
Det sociala sammanhanget som kan skapas på en 
arbetsplats har visat sig ha en betydande roll för 
praktikanters personliga och professionella 
utveckling. Utifrån handledarens perspektiv blir det 
då viktigt att verkligen bjuda in praktikanten till 
sociala sammanhang kring raster samt att jobba i 
arbetslag.

”Vi plockar alltid i ett team på morgonen. Så blir 
det ju aldrig att nån är helt själv. Så att det blir ju 
liksom, ja så fort det dyker upp ett problem skulle 
jag säga, så löser vi det ihop. (…) Och sen har vi 
även lite snabbfrukost på tio minuter innan vi 
öppnar. Och där kände dom ibland, för vissa utav 
dom alltså, nä men gud vi jobbar så lite så jag vill 
jobba och inte ha nån rast. Men då känner man väl 
kanske också att man inte kom lika bra i gruppen. 
Och då ändrade vi på det och då sa vi: Ja men då är 
det bättre att ta tio minuter. Mig spelar ju inte det 
nån roll liksom. Så att kom och sätt dig ner i tio 
minuter.” (Handledare, butiksverksamhet)

MOTIV TILL ATT TA EMOT EN PRAKTIKANT – 
UPPKOMNA AFFÄRSMÄSSIGA VÄRDEN 

Genom de intervjuer som utförts med arbetsgivare 
som tagit emot praktikanter via CentrumAkademin 
har en rad olika motiv kunnat identifierats, vilket 
kan kopplas samman med olika värden som stödjer 
affärsverksamheten. Dessa kan sammanfattas som 
stöd i praktikmottagandet, personligt engagemang 
och ledarskapsutveckling, mångfald på 
arbetsplatsen ger bättre kundrelationer, tillgång till 
en potentiell personalpool, avlastning i 
verksamheten.

Stöd i praktikmottagandet 
Många handledare upplevde ett bra stöd från 
CentrumAkademin, vilket även gav dem möjlighet 
att arbeta fram rutiner för deras 
praktikmottagande:

”Det är ju det som är väldigt skönt för oss. Just för 
vår del att man inte behöver tänka på att oj nu 

kommer, som vi har haft [praktikant x], nu går 
hennes kontrakt ut igen. Och sen så just då hon 
började ju med bara tre timmar om dagen och sen 
skrev hon på nytt kontrakt för hon ville öka upp det. 
Allt sånt har ju inte vi, vi har ju bara fått liksom 
pappret och signerat att det är det rätta kontraktet. 
Och det har ju varit väldigt skönt att inte ha det 
liggandes på bordet.” (Handledare, 
butiksverksamhet)

Personligt engagemang och ledarskapsutveckling
En stor del av dem som valde att ta emot 
praktikanter via CentrumAkademin gjorde det på 
basis av ett personligt engagemang och att man 
ville göra en social insats för någon annan och på så 
vis bidra till lokalsamhället. Detta har i sin tur hjälpt 
dem att utvecklas som chef: 

”Jag lär ju mig att bli en bättre chef. För att jag kan 
guida och leda dom i sitt framtida arbete. Så jag lär 
mig ju också på den biten.” (Handledare, 
butiksverksamhet)

Mångfald på arbetsplatsen skapar 
bättre kundrelationer
Genom CentrumAkademin får arbetsplatsen en mer 
diversifierad personalgrupp som bättre speglar 
befintliga kundgrupper. Detta lyftes fram som en 
fördel för att kunna hjälpa verksamheten att bygga 
bättre kundrelationer. 

”Vi har ju många stammisar som är både, vi har ett 
härligt gäng som är, dom är från Syrien. Och sen 
har vi ett gäng som är från Somalia. Och jag 
försöker såhär typ prata [med dem] liksom. Jag 
tycker bara det är kul att lära mig. Men jag sa det 
att det hade ju varit jättekul att just få hit nån i och 
med att vi har väldigt många stammisar som är 
arabisktalande.” (Handledare, caféverksamhet)

”Nä, jag tror att ett långsiktigt relationsbyggande 
tror jag det är. Och kunder då har så otroligt höga 
krav också på liksom vad dom vill handla och varför 
dom vill handla på ett ställe liksom. Och alla vill ju 
vinna kunden. Så är det ju.” (Handledare, 
butiksverksamhet)

Att butiker och andra verksamheter tog emot 
praktikanter via CentrumAkademin var dock inget 
som de själva direkt marknadsförde eller 
informerade sina kunder om, även om en del 
butiker ingick i den informationsfilm om 
CentrumAkademin som ledningsgruppen vid 
Frölunda Torg producerat.

Tillgång till potentiell personalpool
Att ta emot praktikanter ger verksamheterna en 
möjlighet att direkt prova på om personerna 
platsar, vilket kan vara svårt att avgöra i 
hanteringen av många traditionella ansökningar: 



CentrumAkademin – hur ett köpcenter kan vara navet för socialt ansvar 19

”Nu har jag fått ganska mycket på till sommaren, 
ansökningar. Men det kan vara svårt att hitta också. 
Man märker att det är många unga som söker som 
inte har erfarenhet och så vidare. Och man kan inte 
genom att bara läsa en ansökan få en liksom, hur 
en person är. Om man nu söker det rätta mind setet. 
Utan då måste man ju faktiskt träffa dom. (…) Som 
[praktikant] här nu så känner man ju att henne vill 
vi verkligen ha.” (Handledare, butiksverksamhet)

Avlastning i verksamheten 
Den kanske mest påtagliga fördelen med att ta 
emot en praktikant var till syvende och sist den 
avlastning som praktikanterna ändå utgjorde när 
de ingick i arbetslaget, även om det föregicks av en 
upplärningsperiod. 

”Det har nog både varit lite stressande att ha 
honom här. Och samtidigt så är det klart att han 
avlastar. Det är klart han gör. Och det är som, jag 
kommer att sakna honom jättemycket på lagret nu.” 
(Handledare, butiksverksamhet)

Praktikanterna blir på så vis en extra, gratis och 
välkommen resurs i verksamheten, vilket medförde 
att ordinarie personal kunde avlastas i sitt dagliga 
arbete. En handledare ger ett exempel på fördelen 
med praktikanter: 

”Alltså vi känner väl för det första att vi är väldigt 
mycket i behov utav praktikanter. Eftersom vi har 
sånt stort kundflöde. Vilket betyder att då får vi 
också väldigt mycket varor hela tiden och fylla på. 
Så jag menar praktikanter för oss är ju en 
superfördel. För det blir ju lite som armar och ben, 
nån som liksom fyller upp hyllorna och vi får liksom 
kunna lära dom nånting samtidigt. Och hoppas på 
att dom kanske antingen får känna på liksom att 
det känns, ja men butik är nånting som jag skulle 
kunna tänka mig. Eller så känner man ju ganska fort 
att nä det här är ingenting för mig.” (Handledare, 
butiksverksamhet)

GEMENSAMT VÄRDE PÅ INDIVID–FÖRETAGSNIVÅ

Att bli anställningsbar och att därigenom komma ut 
i arbetslivet utgör det ultimata målet för 
praktikanten. För arbetsgivaren är den avlastning 
som praktikanten bidrar med troligtvis det 
tydligaste värdet som uppstår i den dagliga 
verksamheten. Däremot är gränslandet som 
uppstår mellan dessa värden något av en gråzon, 
eller som en praktikant uttryckte det: gränsen 
mellan att vara praktikant och medarbetare är 
hårfin. Detta innebär en balansakt mellan att dels 
1) lyfta praktikanter till att bli mer självgående och 
att de därmed kan bidra till verksamheten, vilket 
däremot tar resurser i anspråk från andra 
medarbetare, och 2) mellan att praktikanten kan 
lyfta upp andra medarbetare och därmed ge utav 
sina resurser. Om denna balansakt tippar över åt 

endera håll och inte bidrar i båda riktningar, finns 
en risk att det å ena sidan enbart blir en belastning i 
verksamheten, eller å andra sidan uppkommer ett 
utnyttjande av praktikantens arbetskraft. 
Förhoppningen är dock att, så snart gungbrädan 
uppnår en balans mellan de två motpolerna, 
praktikanten anses anställningsbar och kan 
erbjudas ett avlönat jobb. Det är alltså i denna 
balans som ett gemensamt värde slutligen kan 
uppstå om praktikanten får en anställning, det vill 
säga: avlönad arbetskraft. 

GEMENSAMT VÄRDE PÅ ORGANISATION–
SAMHÄLLSNIVÅ 

Detta värde är även starkt kopplat till både 
Arbetsförmedlingens och Kompetenscenters mål 
med deras verksamhet, det vill säga att hjälpa folk 
som står långt ifrån arbetsmarknaden till ett 
arbete. För Arbetsförmedlingen utgör 
CentrumAkademin ett av många alternativ att få ut 
folk på praktik som kan leda till jobb, men där det 
som gör CentrumAkademin speciellt är att det sker 
via en samordnad plattform på ett köpcenter, vilket 
troligtvis ökar möjligheterna att hitta praktikplatser 
än om Arbetsförmedlingen jobbat isolerat med 
detta. Partnerskapet med Kompetenscenter utgör 
även ett viktigt läromoment som har ett värde i sig, 
speciellt då samverkan mellan myndigheter blir 
avgörande att få till i särskilt utsatta områden. 

För Kompetenscenter så utgör CentrumAkademins 
arbete ett värde genom att det underlättar deras 
verksamhet i just kontakter med arbetsgivare och 
praktikanter, där koordinatorn utgör en kontinuerlig 
kontakt genom hela praktiktiden. Som koncept 
utgör även CentrumAkademin ett värde i sig då det 
å ena sidan gör socialt ansvarstagande till ett 
samlat koncept för arbetsgivarna, samtidigt som 
det genom valideringen bidrar med ett läromoment 
som kan höja motivationen hos arbetssökande att 
gå ut på praktik och få med sig ett kompetensbevis 
därifrån. 

Det blir dock viktigt att stärka praktikanternas 
situation ute på praktik så att de inte riskerar att 
utnyttjas som gratis arbetskraft. Detta kan göras 
genom att tydliggöra vad det därmed innebär att ta 
emot en praktikant som står långt ifrån 
arbetsmarknaden, genom att till exempel prata om 
praktikantens särskilda behov och betydelsen av 
handledning genom hela processen. Det gäller 
bland annat att skapa bra förutsättningar genom 
att anpassa arbetstid och arbetsuppgifter tills dess 
att praktikanten känner sig redo för att gå ut på 
arbetsmarknaden. Samtidigt kan man höja 
motivationen hos arbetsgivare att ta emot en 
praktikant genom att informera om de värden som 
många handledare upplevt, såsom 
ledarskapsutveckling och mångfald på 
arbetsplatsen som speglar befintliga kundgrupper. 
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Frågan är dock om CentrumAkademin genom sin 
verksamhet lyckas påverka de människor som är 
mest exkluderade i samhället och som kanske utgör 
grunden till den sociala oro och gängkriminalitet 
som eskalerat i området. Målgruppen för 
praktikmottagandet är framförallt unga individer 
och nyanlända som har problem med att komma in 
på arbetsmarknaden trots att de är inskrivna hos 
arbetsförmedlingen, men man vänder sig även till 
äldre personer. På detta sätt når man för det första 
enbart dem som är inskrivna hos 
Arbetsförmedlingen, vilket är långt ifrån alla och 
man når därmed inte dem som verkligen står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Men genom att även 
erbjuda praktik för äldre personer och därmed 
föräldrar som varit arbetslösa under längre tid, kan 
man därigenom skapa förebilder för de unga som 
annars kanske inte ser sig och sin familj som en del 
av samhället. 

Detta handlar om förebyggande insatser som tar 
lång tid att se någon effekt ifrån, vilket ställer krav 
på långsiktighet och tålmodighet i de insatser som 
görs. I tider av besparingar blir det därmed viktigt 
att inte dra in på de förebyggande insatserna, 
såsom stadsdelsförvaltningen gjorde inom 
stadsdelen för Askim-Frölunda-Högsbo då man 
lade ner det tvärtsektoriella samrådet ”flätverket” i 
och med en omorganisering. För att bibehålla 
långsiktiga samverkansprocesser blir det därför 
viktigt med stöd från stadsledningen och likaså från 
chefer inom olika förvaltningar och fastigheter. 

Utifrån fastighetsägarnas perspektiv, det vill säga 
Skandia Fastigheter som bidrar ekonomiskt till att 
upprätthålla koordinatorstjänsten, så utgör 
CentrumAkademin främst ett indirekt värde som 
stärker relationer med omvärlden och därmed ökar 
varumärkets värde. Utifrån en ren shared-value 
strategi (Porter och Kramer, 2011) så finns det dock 
en brist i att konceptet CentrumAkademin inte är 
direkt självbärande ur ett lönsamhetsperspektiv då 
det på kort sikt inte genererar några direkta 
inkomster för fastighetsbolaget, utan snarare är 
beroende av bidrag från staten för att upprätthålla 
konceptet med praktikplatserna. På lång sikt kan 
detta dock medföra positiva effekter och värden 
både för närsamhället och för köpcentret. Att 
Frölunda Torg som fastighetsbolag engagerar sig 
mer proaktivt tyder snarare på att det finns en 
mognad och insikt kring vad som har betydelse på 
lång sikt, vilket är särskilt viktigt för fastighetsbolag 
som etablerar sig på en plats för att stanna över tid.

CentrumAkademin visar till exempel att de som 
fastighetsägare utgör en aktiv medspelare i 
lokalsamhället, vilket skapar viktiga relationer till 
både boende och andra kommunala aktörer i 
området. Detta kan utgöra en direkt fördel i 
upphandlingar kring ombyggnation. På sikt hoppas 
de även skapa ett mer välmående och tryggt 

närsamhälle, vilket kommer alla till del och har 
även betydelse för dem själva då det gör det mer 
attraktivt att etablera sin verksamhet och att även 
jobba vid Frölunda Torg. Att både privata och 
offentliga aktörer samverkar och är beroende av 
varandra för att lösa samhällsproblem skulle på så 
vis kunna utgöra en grund för utvecklingen av en 
skandinavisk modell för Shared Value. 

Som samarbetsparten Arbetsförmedlingen 
påpekade finns det samtidigt ett värde i att hålla 
ett sådant här koncept tillräckligt småskaligt på 
den plats det väl etablerar sig, eftersom en lyckad 
matchning mellan praktikant och arbetsplats till 
stor del beror på möjligheten att finnas på plats 
lokalt, att möta individen och se dennes behov. 
Detta kan lätt gå förlorat om konceptet blir för 
storskaligt på varje enskild plats eller om det 
centraliseras på annan ort. För att få till en bredare 
samhällsförändring är det därmed inte frågan om 
att skala upp konceptet, även om det givetvis är bra 
om det sprids till andra ställen. Frågan är snarare 
hur koncept såsom CentrumAkademin kan 
komplettera andra pågående initiativ och 
aktiviteter i samhället, så att individer blir en 
integrerad del av samhället på bred front.

En gemensam agenda utifrån 
kompletterande aktiviteter 
Skandia Fastigheter och Idéer för livet hade en 
ambition att alla samverkande parter skulle utgå 
ifrån en gemensam agenda där stödjande 
aktiviteter kompletterar varandra. Därför skapades 
en struktur runt CentrumAkademin som byggde på 
ett nära och kontinuerligt samarbete mellan 
Arbetsförmedlingen, Kompetenscenter vid 
Göteborg Stad samt Frölunda Torgs ledningsgrupp 
och centrumets olika verksamheter. Dessa aktörers 
kompetens och aktiviteter kompletterar varandra 
väl. Om vi ser dessa aktiviteter i relation till andra 
parallellt pågående processer som ytterligare kan 
förstärka och komplettera individens integrering i 
samhället, framträder en rad olika möjligheter i 
närsamhället och de stadsdelar som omgärdar 
Frölunda Torg. Svårigheten i ett sådant bredare 
samverkansperspektiv blir dock att hitta en 
gemensam agenda för dessa olika aktiviteter. 

En utgångspunkt i detta arbete är att sätta en sätta 
en agenda utifrån målgruppens perspektiv, vilket 
kan verka som en enande kraft för flera aktörer. På 
individnivå kan man till exempel försöka identifiera 
och analysera de behov som olika individer har 
gemensamt då de upplever sig som exkluderade 
från samhället. I utvärderande samtal kan man till 
exempel försöka följa upp och analysera hur den 
enskilda insatsen påverkar individens 
levnadssituation som helhet, och vilka övriga 
dimensioner som kvarstår att adresseras, såsom 
familje- och boendesituation, utbildning, hälsa, och 
känsla av egenmakt och delaktighet i det 
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demokratiska samhället. Frågan är om det finns 
några generella mönster i olika individers 
levnadssituation som föranleder att 
arbetsmarknadsprojekt såsom CentrumAkademin 
kan samordnas med andra samhällsinsatser för att 
skapa en integration utifrån en helhetsbild för 
individen och dess sociala sammanhang. På 
samhällsnivå kan man sedan försöka identifiera 
vilka parallella processer och aktiviteter som pågår 
och hur verksamheten kring CentrumAkademin kan 
koppla in i detta och bidra. 

För att kunna identifiera vad dessa insatser skulle 
kunna bestå av är det därmed viktigt att utgå från 
individens och medborgarnas perspektiv. Ett sådant 
medborgarperspektiv används till exempel redan 
inom stadsdelen Västra Göteborg där man ”hela 
tiden har örat mot marken” och bygger sin analys av 
åtgärder utifrån detta. På olika sätt kombinerar 
stadsdelen områden för integration, där de till 
exempel i konceptet ”skola som arena” använder 
resurser för förebyggande insatser inom utbildning 
som kopplat till jobbskapande på lång sikt. Att 
dessutom samverka med civilsamhället och 
idrotten öppnar dörrar både för en aktiv och 
hälsosam fritid, där även sponsorer i näringslivet 
kan utgöra potentiella vägar in i arbete. 

Likaså skulle till exempelvis samarbetsavtal med 
lokala gym i köpcentret Frölunda Torg kunna utgöra 
ett sätt att aktivera individer på fler sätt under 
tiden de praktiserar via CentrumAkademin. Att 
slutligen komma in på arbetsmarknaden genererar 
vidare en bättre inkomst, vilket även kan kopplas 
samman med möjligheten att skaffa sig ett eget 
eller bättre boende. 

Att dessutom hantera bostadsbristen och skapa 
olika former av bostadsformer i ett område, med 
både hyresrätter och bostadsrätter, blir även viktigt 
för att skapa bra förutsättningar för att över huvud 
taget kunna skaffa ett eget boende och även kunna 
göra bostadskarriär i området. I och med detta 
finns det en konkret grund för samverkan mellan 
olika fastighets- och bostadsbolag. 

Anette Rehnqvist-Hermansson, utvecklingsledare i 
stadsdelen, påpekar dock att man inte får fastna i 
de fysiska frågorna, utan det blir minst lika viktigt 
att parallellt adressera de sociala klyftorna som 
växer fram i samhället. Som fastighetsbolag gäller 
det då även att aktivt följa och använda statistiken 
kring olika socioekonomiska nyckelfaktorer i 
samhället för att se att se vilka insatser som kan 
göra skillnad på lång sikt. 
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4 Slutsatser
Utifrån denna fallstudie om social inkludering vid 
Frölunda Torg och hur ett köpcenter kan ta socialt 
ansvar för ökad integrering på arbetsmarknaden, 
kan en rad olika nyckelfaktorer identifieras som 
grund för byggande av ett gemensamt värde. Dessa 
faktorer kan sammanfattas enligt följande:

• Skapande av ett gemensamt värde bygger på en 
strukturerad samverkan genom tvärsektoriella 
partnerskap, med grund i kompletterande aktivi-
teter och finansiella privat/publika stödformer, 
där samverkan mellan de olika parterna 
genererar en rad olika fördelar och värden. 

• Fastighetsbolag i form av köpcenter utgör en ny 
typ av attraktiv avsändare för praktikmot-
tagande, och kan delvis utgöra en grogrund för 
arbetsmarknadsintegrering. 

• Att involvera köpcenter utgör en ingång för 
Arbetsförmedlingen till potentiella arbetsgivare. 
Arbetsförmedlingen och delaktighet från den 
offentliga sektorn utgör i sin tur en ingång till 
användande av bidragsstöd i praktikmottag-
andet. 

• Principiellt liksom finansiellt stöd för samverkan 
från politiskt håll och på chefsnivå är viktigt för 
legitimitet och genomförande av aktiviteter. 

• Närhet och lokal förankring i samarbetet viktigt 
för rätt matchning där koordinering och kontinu-
erlig kommunikation med berörda parter är 
viktigt: internt och externt med lokalsamhället 
och framförallt med målgruppen.

• För att uppnå ett gemensamt socioekonomiskt 
samhällsvärde krävs ett proaktivt och långsiktigt 
tänkande, som bygger på en mognad kring vad 
som genererar ett värde på lång sikt, bortom 
direkta ekonomiska intäkter.

Implikationer för fortsatt utveckling
• Arbetsmarknaden utgör en nyckel för integration 

i samhället, men finns ytterligare behov av att 
koppla samman arbetsmarknadsåtgärder med 
parallellt pågående processer i övriga samhället 
för att uppnå en bredare samhällspåverkan, till 
exempel i relation till boende, hälsa, demokrati 
och delaktighet.

• Viktigt att utgå från och stärka målgruppens 
perspektiv och behov för rätt åtgärder – öka 
målgruppens representation och delaktighet.

• Utveckla en gemensam mätning för att kunna 
styrka gemensamt värde på fler nivåer och på 
kort- och lång sikt, samt utföra uppföljning av 
aktiviteter gentemot statistik på makronivå. 

Köpcentrets roll i byggandet av ett  
gemensamt värde genom praktik
Att använda ett köpcenter, utifrån den bredd av 
arbetsplatser som är samlade under samma tak, 
som plats för arbetsmarknadsintegration har visat 
sig ha flera fördelar. Dels finns det en mångfald av 
olika arbetsplatser att välja praktik utifrån, där det 
dels finns olika butiker med tillhörande lager och 
även vård- och andra serviceenheter som skulle 
kunna matchas med olika intressen hos 
praktikanterna. Dessutom har fastighetsägare av 
ett köpcenter en unik position gentemot dess olika 
verksamheter då de kan ta ett samlat grepp för att 
koordinera ett gemensamt praktikmottagande. 

Även om konceptet bygger på samverkan med flera 
offentliga aktörer, så utgör Skandia Fastigheter som 
privat aktör och ”ägare” av konceptet 
CentrumAkademin, även en annan typ av avsändare 
som skapar legitimitet gentemot de olika 
butiksverksamheterna. Som långsiktig fastighets-
ägare finns det även i grunden ett intresse att 
stanna kvar och bidra till samhällsutvecklingen. 

Samtidigt finns det även nackdelar med att använda 
just ett köpcenter för integrering av individer som 
står långt ifrån arbetsmarknaden eftersom 
serviceyrket inom detaljhandeln kan utgöra en svår 
och stressig start för någon som lider av fysisk eller 
psykisk ohälsa. Det gäller därför att vara medveten 
om detta problem och därmed vara varsam i 
matchningen av praktikanter och praktikplatser, 
vilket bygger på närhet och kontakt mellan 
koordinator och praktikant samt praktikant-
mottagare. Det är därmed en fördel att 
CentrumAkademin av denna anledning även börjat 
bredda utbudet av praktikområden vid köpcentret 
bortom ren butiksverksamhet till att även innefatta 
ideellt arbete, lokalvård, miljö och återvinning samt 
utemiljö.
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5 Avslutning
CentrumAkademin förtjänar att studeras och till 
delar även kopieras. Framför allt är det hur man 
konsekvent arbetat enligt Collective impact-
modellen som tål att lyftas fram. Samtliga aktörer 
kunde från start enas runt gemensam agenda, 
gemensamt mätinstrument, gemensamt stödjande 
aktiviteter, kontinuerlig kommunikation och 
stödjande organisation. Detta gjorde arbetet robust 
och trots att enskilda aktörer hade egna 
utmaningar under perioden äventyrades inte 
arbetet tacka vare att partnerskapet skapade 
stadga åt projektet.

Effektmätning har varit centralt och tillgängligt 
redan från start. Mätningar brukar ofta vara 
bakåtblickande i projekt och verksamheter som är 
nya eller oprövade. Samtliga aktörer var dock 
överens om att sätta mätinstrument på plats redan 
från start för att kunna utvärdera löpande och 
eventuellt vrida om insatserna så att 
CentrumAkademin kunde vara resurseffektivt och 
väl anpassat till praktikanter och praktikgivare. 

Ytterligare fördelar av att arbeta i ett brett 
partnerskap uppstod i att de olika aktörerna kunde 
bidra i sin unika kapacitet och att samtliga hade 
intresse av att projektet skulle lyckas. Givet detta 
finns det mycket att vinna på partnerskap för olika 
aktörer på både lång och kort sikt, vilket potentiellt 
kan utgöra grunden för byggandet av ett 
gemensamt värde. Där de sociala lösningarna 
genererar en direkt affärsnytta, kan denna sorts 
partnerskap mellan offentliga och privata aktörer 
potentiellt utgöra grunden för byggandet av en 
skandinavisk modell av Shared Value.

Något som också varit en viktig framgångsfaktor är 
den tydliga lokala förankringen och småskalig-
heten. Därmed inte sagt att partnerskap inte kan 
slutas på såväl mikro- som makronivå, där till 
exempel partnerskap i enskilda områden kan ingå i 
en bredare samverkansmodell som spänner över 
fler områden. Utmaningen blir att försöka 
koordinera partnerskap och förändringar på olika 
nivåer. 

Att gå från en isolerad mikronivå till en bredare 
samhällsförändring på makronivå handlar alltså 
inte om att enbart skala upp enskilda partnerskap i 
en större skala på en nationell nivå. Det skulle 
riskera att upphäva den lokala förankringen och 
nära samarbetet som krävs för att lyckas matcha 
individers behov med möjligheter i den platsbundna 
kontext som partnerskap verkar inom. Det handlar 
snarare om att utifrån lokala förutsättningar arbeta 
för att koppla samman parallellt pågående 
processer inom en rad olika områden. 

Med fler liknande initiativ kan vi lokalt öka 
inkludering och trygghet och på så vis skapa en 
positiv förändring i hela Sverige.

Vår förhoppning är att erfarenheterna från arbetet 
på Frölunda Torg ska inspirera offentliga och privata 
aktörer att sätta sig ner tillsammans och se hur de 
gemensamt kan skapa värde för sig själva och för 
samhället. 



Vi har en lång tradition av nytänkande och 
engagemang när det gäller viktiga samhällsfrågor. 
Genom att initiera forskningsprojekt, bidra med 
medel till forskning och metodutveckling, och 
genom regelbunden utgivning av rapporter som 
syftar till att sprida kunskap om frågor som berör 
vår verksamhet fungerar vi som en katalysator för 
samhällsförändring. 

Vårt aktiva samhällsengagemang och de forsk-
ningsinsatser som vi driver eller stödjer bidrar 
bland annat till att skapa ökad trygghet för barn 
och unga och till utvecklingen av en hållbar finans-
marknad. Det gör skillnad för våra kunder och för 
samhället i stort. 

Skandias drivkraft är att skapa trygghet för 
generationer och bidra till ett hållbart värde-
skapande med sikte på att vara det ledande 
pensionsbolaget som tar ansvar. Vi har en bred 
förankring med långsiktiga åtaganden gentemot 
ägare, kunder och samhälle. Vi spelar en viktig roll 
som ett komplement till samhällets offentliga 
försäkringssystem. 

Vi bidrar även genom att via Skandias stiftelser 
långsiktigt stödja forskning, metodutveckling samt 
lokala projekt med fokus på att förebygga ohälsa 
och skapa tryggare närsamhällen. Våra medar-
betare har också möjlighet att engagera sig i 
Skandias stiftelse Idéer för livet. 

Vi vill skapa ett samhälle med 
bättre hälsa och ökad trygghet

CentrumAkademin är en del av




