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Konto# Sociala mål Ind.# Indikator  Resultat 
 

1. Projektdeltagare 
1.1 100 deltagare i 

projektet 
1.1.1 Yoda 20 arbetssökande 19 personer har 

placerats på Leia enligt 
beslut från 
arbetsförmedlingen och 
Umeå kommun. 

 100 deltagare i 
projektet 

1.1.2 Hyresgäster Leia  25 29 hyresgäster under 
projektperioden. 

 100 deltagare i 
projektet 

1.1.3 Företagshotell och liknande 
miljöer  40 

42 personer / 14 
organisationer 

 100 deltagare i 
projektet 

1.1.4 Övriga intressenter 15 26 personer / 16 
organisationer 

1.2 Varav 18-30 år 1.2.1 30 st Har inte kunnat följas 
upp. 

1.3 Varav 
utlandsfödda 

1.3.1 12 st Har inte kunnat följas 
upp. 

1.4 Ny eller stärkt 
samverkan andra 
aktörer 

1.4.1 Två beskrivningar av ny 
eller stärkt samverkan med 
relevanta aktörer. 

Det blir fortsatt 
samarbete med 
Företagskollektivet och 
Drivhuset i Umeå samt 
Sliperiet och 
Kvinnocenter i 
Göteborg. * 

2. Hyresgäster 
2.1 Leia hyresgäster 

är nöjda med 
tjänsten som Yoda 
innebär. 

2.1.1 Minst 60% är nöjda eller 
väldigt nöjda med tjänsten. 

100% är nöjda eller 
väldigt nöjda. 

2.2 Det finns ett 
mervärde i att 
välja Leia. 

2.2.1 Leia har kö för hyresgäster. 
Minst två visningar per 
månad. 

Det finns ingen kö. Har 
haft 18 visningar (mål 
minst 22). 

3. Nya företag 
3.1 Två startade eller 

början till sociala 
företag.   

3.1.1 Organisationsnummer och 
stadgar eller bolagsordning. 
Socialt företag enligt 
Tillväxtverkets sex kriterier. 

Ej uppfyllt. Ett befintligt 
företag kommer att 
ansöka om att 
registreras hos Sofisam. 

4. Anställningar 
4.1 Personer har fått 

anställning 
4.1.1 En anställning som varar 

minst 3 månader 
Uppnått. Två personer 
har fått anställning. 

4.2 Långtidsarbetslösa 
får minst en 
personlig referens 
med sig efter tiden 
på Leia. 

4.2.1 Varje deltagare har 
personligareferenser med 
sig vid slututvärderingen. 

Alla som genomfört 
slututvärdering har fått 
med sig minst en 
personlig referens.  

4.3 Deltagarna känner 
sig mer 
anställningsbara. 

4.3.1 Deltagarna graderar sin 
upplevelse om 
anställningsbarhet i en 
snabbenkät. Minst 80% 
känner sig mer eller mycket 
mer anställningsbara . 

Har inte genomförts. 
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5. Nya metoder har utvecklats 
5.1 Skapa en modell 

som möjliggör för 
långtidsarbetslösa 
att fungera i vissa 
miljöer. 

5.1.1 Två avkodade 
beskrivningar. 

Modellen är beskriven. * 
Fallstudier finns. 

5.2 Sprida modellen 5.2.1 Genom att besöka minst 
tio företagshotell och 
liknande miljöer. Berätta 
om Yoda. 

14 olika organisationer 
har fått information. 

5.3 Modellen prövas. 5.3.1 Utvärdera verksamheten 
med projektägaren vid två 
tillfällen. Identifiera minst 
tre förbättringar. 

Tre interna 
kvalitetsrevisioner har 
genomförts. Exempel på 
tre förbättringar har lyfts. 
* 

6. Kunskap och/eller metoder har spridits till andra 
6.1 Minst 10 

företagshotell, 
inkubatorer och 
liknande miljöer 
har besökts. 

6.1.1 Lista över de företagshotell 
som besökts. 

14 organisationer har fått 
information 

7. Projektutvärdering 
7.1 En 

projektutvärdering 
är gjord. 

7.1.1 Projektredovisning i form 
av socialt bokslut. 

Detta dokument. 

7.2 Projektet är 
utvärderat enligt 
modellen social 
redovisning. 

7.2.1 Projektredovisning i form 
av plan för utvärdering. 

Dokument finns. 

  


