
Sociala investeringar och utfallskontrakt är ett redskap för att stödja 
hållbara samhällsförändringar

- ett sätt att mäta effekterna av och kvalitetssäkra tidiga insatser

ing-marie.wieselgren@skr.se



Kultur 
Fritid

Arbete

Förskola – skola

Räddningstjänst

Polis
Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Familj – Vänner- Samhälle

Psykisk hälsa – hela samhällets ansvar!

www.uppdragpsykiskhalsa.se

Företagshälsovård

Försäkringskassa

Arbetsförmedling



Bakgrund
SKR:s motiv:
- Varför sprider sig inte goda exempel?
- Varför överlever inte lyckade projekt och blir en del av ordinarie verksamhet?
- Varför kan vi inte skala upp lyckade projekt
- Varför satsar vi inte på tidiga insatser och prevention
- Varför gör vi inte vi sagt vi ska göra?
- Varför blir processerna viktigare än resultatet?
- Varför kan vi inte vara långsiktigt samhällsekonomiska?



Sociala investeringar
Ett perspektiv - investeringar i humankapital, 
Konkreta arbetssätt med tillhörande metoder och verktyg.
 Framväxten av sociala investeringar
 Skillnader mellan länder – varför?

 slump
 olika behov
 olika eldsjälar
 olika regelverk
 det möjligas konst
 statligt engagemang

 Skillnader i landet
 Skillnader över tid
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Sociala investeringar
Fördelar

 Bättre analyser och underlag
 Prioritera tidiga insatser
 Samverkan över gränser
Uppföljning av resultat
 Kommer upp på politisk nivå
Ökar kunskap, tydliggör brister
 Inspirerar
Ökar tempot o långsiktighet

Nackdelar

 Svåra begrepp, skapar förvirring
 Tung administration
 Kräver uppföljningskapacitet
 Passar inte i vårt redovisningssystem
 Krävande och jobbigt
 Tydliggör brister/systemfel – skrämmer
 Ekonomiserar
Minskar frihetsgraderna o flexibilitet



Ekosystem för sociala investeringar 
och en social impact marknad? 

 Sociala utfallskontrakt

 Sociala obligationer

 Sociala investeringsfonder 

 IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap)

 Välfärdstjänster

 Delvis olika motiv, syn på varför sociala investeringar behövs

 Stark efterfrågan på modeller för att beräkna samhällsekonomiska effekter 
och vad sociala insatser kostar. 



Grundfrågan är om sociala investeringar som idé och 
praktik utgör ett nytt sätt att styra verksamhet och ekonomi 
som främjar ett effektivt resursutnyttjande över tid och 
mellan sektorer.



Hjälper det kommuner och regioner att:

 Tänka långsiktigt
 Fokusera på resultat
 Använda arbetssätt som kan påverka problemet vi vill 

lösa
Överbrygga verksamhetsgränser, organisationsrutor 

och budgetår
 Kunna mäta resultat



Har arbetet med sociala investeringar:

1. skapat förutsättningar för tidiga och förebyggande insatser,

2. utvecklat nya metoder och arbetssätt,

3. överbryggat stuprör genom samverkan över förvaltningsgränser och/eller 

med andra aktörer,

4. fungerat som verktyg för organisationsutveckling och lärande organisation

5. genererat sociala och ekonomiska vinster – effektivare resursanvändning.



Lärdomar
 Svårt och jobbigt
 Kan fungera och ge goda resultat
 Kan användas i många olika sammanhang
 Behövs omfattande stöd initialt och under lång tid
 Kräver olika kompetenser, analys, uppföljning men också sakkunskap 

om det område det rör
 Kräver vissa förutsättningar för att vara användbart 
 Potential för förändring på riktigt – gemensamt ansvarstagande



Framgångsfaktorer för att sociala investeringar i praktiken ska kunna motsvara den 
funktion som är tänkt:

• Budgetering och avsättning av medel för sociala investeringar.

• Att det finns ett aktivt delat ägarskap mellan ekonomiavdelning och de förvaltningar 

som berörs av de sociala investeringssatsningarna.

• Politiskt mandat och tydliga riktlinjer.

• Organisering med styrgrupp/beredningsgrupp över förvaltningsgränser.

• Kompetens avsatt för stöd till ett strukturerat arbetssätt med behovsanalyser och 

utvärdering samt ett arbete för att åstadkomma gemensamt lärande.



Förslags till staten
Efterfråga sociala utfall i offentlig styrning
Etablera ett nationellt kompetenscenter/utfallslabb
Utred ramverk för budgetering av sociala investeringar
Utred etablering av statlig utfallsfond



Sverige

Kommuner Regioner

Olika 
individer 
med olika 
behov


