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Förord
I ett arbete med sociala investeringar finns flera viktiga komponenter. Det handlar om att 
noggrant analysera vilka behov man har, hur de lokala förutsättningarna ser ut, vilka möjliga 
insatser som kan förbättra resultaten, att man har en tydlig ordning för prioriteringar och 
slutligen att man har goda förutsättningar för att genomföra de åtgärder som man har beslutat 
om. Dessa steg beskrivs i Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga 
(2012) som tagits fram av Psynk-kansliet. En erfarenhet från utvecklingsarbetet kring sociala 
investeringar är att en organisation som kan hantera de komplexa frågor som uppstår och som 
har tillräcklig kraft och mandat att driva arbetet framåt är en förutsättning för att få de olika 
komponenterna på plats. Norrköping är en av flera kommuner som har arbetat med denna 
utmaning. 

Vi ville se om det gick att stödja Norrköpings arbete med att förtydliga sin modell för sociala 
investeringar och, som en biprodukt, ta fram ett underlag som kan hjälpa andra att utveckla sitt 
arbete med sociala investeringar. Särskilt önskvärt vore om man kunde utveckla sin förmåga 
tillsammans med en lokal aktör för att dra nytta av de FoU-samarbeten som Norrköping redan 
hade upprättat. Därför fick Centrum för Kommunstrategiska Studier (CKS), vid Linköpings 
universitet, i uppdrag att vara ett mycket aktivt processtöd åt Norrköping under 2014 samtidigt 
som man tog fram ett stödmaterial som kan spridas vidare. Erik Jannesson och Robert Jonsson 
har varit ansvariga forskare vid CKS, och resultatet av deras arbete återfinns i denna rapport.

Rapporten är ett komplement till tidigare stödmaterial (dessutom betydligt mer detaljerat) på 
området. I sina detaljer representerar texten forskarnas syn och slutsatser. Vi står helt bakom 
huvudbudskapet att de aspekter som beskrivs i rapporten och som sammanfattas i figur 1.1 är 
nödvändiga för ett framgångsrikt arbete. Louise Källbom, Malin Bengtsson, Cecilia Karlsson 
och Claes-Göran Magnell från Norrköping, Tomas Bokström, Sofie Sjöborg och Fredrik 
Lindencrona från SKL samt Josefina Syssner och Kerstin Johansson från CKS har ingått i 
referensgruppen. Slutligen vill vi tacka Robert och Erik samt övriga involverade från CKS, för 
denna rapport.

Stockholm februari 2015

Ing-Marie Wieselgren
Psykiatrisamordnare
Avdelningen för vård och omsorg
Sveriges Kommuner och Landsting

Organisering och styrning av sociala investeringar 3



1. Inledning
Svenskt välfärdsarbete har en lång tradition.1 Dess övergripande mål handlar om att säkra 
och utveckla medborgarnas välfärd. På senare år har både det förebyggande och utvecklande 
arbetet fått ett allt större fokus. Idag handlar det inte enbart om informationsinsatser utan även 
om en mängd konkreta aktiviteter och åtgärder för att främja en god välfärd för medborgarna.  

På kommunal nivå genomförs det aktiva förebyggande arbetet bland annat genom sociala 
investeringar. Sociala investeringar i sig är inte ett nytt fenomen. Skolan är ett bra exempel 
på en social investering som existerat under lång tid. Genom att ge barn och ungdomar 
utbildning ökar förutsättningarna för att de långsiktigt ska vara egenförsörjande, må väl och 
uppleva trygghet i sin livssituation. Men det är inte den typen av sociala investeringar vi avser 
här, utan snarare arbete med metodprövning (pröva befintliga metoder), metodutveckling 
(utveckla befintliga interna metoder) eller social innovation (skapa helt nya metoder) som sker 
i syfte att effektivisera det kommunala arbetet för en god välfärdsutveckling för medborgarna. 
Utgångspunkten för detta är att det är socialt och ekonomiskt mer effektivt att i ett tidigt snarare 
än senare skede allokera resurser till medborgare eller grupper av medborgare som riskerar att 
hamna i utsatthet som eventuellt leder till ett utanförskap.

1.1 Sociala investeringar som fenomen
Under 2010-talet har allt fler kommuner avsatt resurser för att arbeta med social investeringar 
med fokus på metodprövning, metodutveckling och/eller social innovation. Hösten år 2014 
fanns ett sådant arbete i cirka 65 kommuner, som tillsammans hade avsatt cirka 1,18 miljarder 
kr för detta.2 En del kommuner har valt att kalla den här typen av samlade resurser och 
relaterade strukturer för en social investeringsfond. Det är den typen av fenomen, oavsett 
benämning, vi avser med sociala investeringar. Inom ramen för de senare genomförs sociala 
investeringsprojekt, det vill säga projekt som får utnyttja resurser från sociala investeringar för 
att hitta effektiva förebyggande lösningar på befintliga sociala problem. 

Att organisera och styra sociala investeringar effektivt är viktigt för medborgare, kommuner 
och samhället i stort. För medborgare kan genomtänkta sociala investeringar alltså 
medföra förbättrade liv med utbildning, arbete och försörjning. För kommuner kan de 
ekonomiska vinsterna ta sig uttryck i minskade antal placeringar av barn och ungdomar, färre 
skolpsykologsutredningar, mindre insatser från den totala elevhälsan eller minskat ekonomiskt 
bistånd. För samhället i stort kan sociala investeringar bidra till att fler medborgare erhåller eller 

1     Swärd et al. (2013)
2    Balkfors (2014)
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skapar sig arbete, vilket allt annat lika medför ökat ekonomiskt välstånd. I rapporten diskuterar 
vi hur kommuner kan arbeta med att organisera och styra sitt arbete med sociala investeringar. 
Med organisera avser vi ”… själva skapandet av ordning, den process som leder fram till ett visst 
sätt att samverka människor emellan”,3 medan vi med styrning avser planering, uppföljning och 
utvärdering i syfte att formulera och implementera strategier.

Sociala investeringar kan betraktas som en form av resursfördelningssystem. För kommuner 
har det visat sig vara svårt att uppnå en effektiv styrning av välfärdsresurser. Det är många 
gånger svårt att hushålla effektivt med resurser såväl inom som mellan tidsperioder, och ofta 
har den närmast kommande perioden, vanligtvis ett budgetår, prioriterats. Med utgångspunkt i 
det kan sociala investeringar betraktas som ett nytt resursfördelningssystem som kompletterar 
traditionellt budgetarbete inom välfärdsområdet. Jämförelser kan göras med drifts- respektive 
investeringsbudgetering inom tekniska förvaltningar. Sociala investeringar som fenomen, och 
specifikt som ett kommunalt resursfördelningssystem, diskuteras utförligt senare i rapporten 
(se kapitel två).

Sociala investeringar bör också betraktas som ett komplement till den ordinarie välfärds-    
verksamheten inom exempelvis skola, individ och familjeomsorg, arbetsmarknadsstöd samt 
kultur och fritid. Genom att ytterligare resurser avsätts för metodprövning, metodutveckling 
och/eller social innovation, utöver den ordinarie driftsbudgeten, kan verksamheterna utveck-
las på ett gynnsamt sätt vad gäller kunskaps- och verksamhetsutveckling. Syftet är att skapa 
ett mer effektivt resursutnyttjande inom och mellan tidsperioder. Det handlar om att skapa så 
kallade multiplikatoreffekter, det vill säga att enskilda sociala investeringsprojekt leder till ef-
fekter och lärande som sedan förmeras, förstoras och förädlas i den ordinarie verksamheten.4 
Effekter som förmeras, förstoras och förädlas handlar bland annat om att många fler upplever 
effekter, och förhoppningsvis i ökad utsträckning. Avseende lärandet bidrar det istället till att 
nya eller förändrade rutiner och processer skapas i organisationen, som i sin tur beskrivs i olika 
policydokument och därmed blir föremål för ekonomistyrning. Ett annat sätt att uttrycka det 
på är följande: 

Erfarenheter och [effekter] från projekt måste översättas och överföras till nya sammanhang 
för att de ska leva vidare och vidareutvecklas av egen kraft. För att [effekter] ska överleva 
när ett projekt har avslutats måste de klara av en anpassning till nya (interna och externa) 
förutsättningar och krav.5

3    Borgert (1993, sid. 12)
4    Brulin och Svensson (2011)
5    Brulin och Svensson (2011, sid. 14)
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Löpande i den här rapporten framgår att sociala investeringar är förknippade med utmaningar 
och osäkerheter som behöver hanteras. Det i sig är inte unikt för sociala investeringar, utan 
gäller alla resursfördelningssystem. I det traditionella budgetarbetet handlar utmaningarna 
exempelvis om ett för stort fokus på den närmast kommande tidsperioden, likväl som att 
budgeten i sig inte säger särskilt mycket om den sociala nytta som resurserna ska skapa. 
Eftersom användningen av sociala investeringar medför en ökad förmåga att hantera 
välfärdsresurser såväl inom som mellan tidsperioder argumenterar vi för en tillämpning av 
det. Vi hävdar inte att det är enkelt att komplettera det traditionella budgetförfarandet med 
ett nytt resursfördelningssystem. Vi hävdar inte heller att det är enkelt att arbeta med sociala 
investeringar. Vi är däremot övertygade om att tankarna bakom sociala investeringar som 
resursfördelningssystem har kommit för att stanna. Rapporten innehåller därför pragmatiska 
kunskaper gällande organisering och styrning av sociala investeringar i en kommunal kontext. 
Bidragen är framför allt viktiga frågor en kommun bör ställa sig, reflektioner och diskussioner 
utifrån dessa, samt den totala helhet som nämnda delar skapar. Figur 1.1 i nästkommande 
avsnitt utgör en illustration av delarna och helheten. Vi ser den modellen och dess innebörd 
som en central aspekt för kommuner att utgå ifrån när organisering och styrning av sociala 
investeringar diskuteras. 

1.2 Rapportens disposition
För de som arbetar med eller överväger att införa sociala investeringar som resursfördelnings- 
system är det betydelsefullt att föra en intern diskussion utifrån ett antal frågeställningar. 
Syftet med dessa är underlätta en systematisk reflektion gällande organisering och styrning 
av sociala investeringar. Nedan presenterar vi dessa frågeställningar tillsammans med de 
fokusområden som är kopplade till dem, det vill säga de underliggande aspekter som är viktiga 
att vara medveten om och ha kunskap kring för att kunna fatta aktiva beslut i relation till 
respektive frågeställning. Genomgående i rapporten blandar vi mer teoretiska resonemang med 
konkreta reflektioner, diskussioner och empiriska exempel. De senare är primärt hämtade från 
Norrköpings kommuns arbete med sociala investeringar. Norrköping var först i Sverige med 
att utveckla ett arbete med sociala investeringar som bygger på en så kallad återföringsmodell. 
Den senare presenteras utförligt i avsnitt 2.5. 

De frågeställningar och fokusområden som rapporten utgår ifrån presenteras på nästa sida, 
tillsammans med en kapitelangivelse för respektive frågeställning. Varje kapitel avslutas med 
en kort sammanfattning tillsammans med ett antal checkfrågor som den kommun som arbetar 
med eller överväger att införa sociala investeringar kan utgå ifrån. I bilaga finns dessutom 
sammanfattande resonemang utifrån frågeställningarna, tillsammans med en övergripande 
bild av andra relaterade aspekter som behandlas i respektive kapitel. Syftet med bilagan är att 
ge en övergripande bild av det totala innehållet. I rapportens avslutande kapitel, nummer sex, 
lyfter vi blicken och reflekterar kring rapportens innehåll, likväl som rapporten som sådan i 
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relation till några andra verk. 

     Av vilka skäl kan kommuner arbeta med sociala investeringar och vilka 
kontextuella förhållanden bör beaktas i detta arbete? (Kapitel 2)

          Fokusområden: (1) kommuner som organisatoriska och ekonomiska sammanhang, (2) 

resursfördelningssystem, (3) återföring av medel, samt (4) kontextuella faktorer.

     Vem bör äga sociala investeringar och vad består det aktiva ägarskapet 
av? (Kapitel 3)

          Fokusområden: (1) det aktiva ägarskapet, (2) politisk och administrativ ledning, 

(3) ledningsgruppens sammansättning och övergripande uppgifter, samt (4) den 

organisatoriska placeringen av sociala investeringar.

    Hur kan sociala investeringsprojekt organiseras? (Kapitel 4)

          Fokusområden: (1) projektlogiker, (2) projektstrukturer, -gränser och -identitet, samt (3) 

projekttyper. 

    Hur vet vi att vi gör rätt? (Kapitel 5)

          Fokusområden: (1) uppföljning, (2) lärande utvärdering och följeforskning, samt 

multiplikatoreffekter. 

    Vilka prestationer, effekter och multiplikatoreffekter uppstår? (Kapitel 5)

          Fokusområden: (1) beviskedjans koppling till vision och övergripande 

uppgifter, (2) innebörden av prestationer, effekter och påverkan, (3) 

värdering av effekter samt (4) kapitalkostnader.

Inledning
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Utifrån nämnda frågeställningar och fokusområden har en övergripande modell skapats 
(se Figur 1.1). Dess syfte är att illustrera de viktiga övergripande komponenterna och den 
sammantagna helheten när det gäller organisering och styrning av sociala investeringar. I 
modellen är sociala investeringsprojekt placerat i toppen av ”kommunhuset” för att synliggöra 
att dessa är den huvudsakliga utgångspunkten i sociala investeringar. Det är inom projekten 
som prestationer och kunskaper utvecklas, som i sin tur ska leda till effekter för individer och 
organisationer.6 Men det är först när dessa förändringar omvandlas till multiplikatoreffekter 
som en mer effektiv kommunal verksamhet skapas. 

Det aktiva ägarskapet utgör hjärtat i arbetet med sociala investeringar, då det innebär ett 
ansvar för helheten likväl som för säkerställandet av multiplikatoreffekter. Den lärande 
utvärderingen har en central roll kopplat till det sistnämnda, då den ska bistå både projekten 
och de aktiva ägarna med att sätta fokus på prestationer, effekter och just multiplikatoreffekter 
– från ansökningsfasen till implementeringen av lärandet i den ordinarie verksamheten. I det 
är en kontinuerlig interaktion mellan projektet, de aktiva ägarna och de lärande utvärderarna 
viktig. I modellen symboliserar trapporna och de öppna dörrarna en nödvändig förutsättning 
för dialogen – ett öppet interaktionsklimat.

Det är viktigt att poängtera att det inte finns ett enskilt bästa sätt att organisera och styra sociala 
investeringar. Snarare är kontexten avgörande för vad som är mer eller mindre bra lösningar. En 
kontextanpassad organisering och styrning av sociala investeringar är därför en förutsättning 
för att långsiktigt kunna skapa en effektivare kommunal verksamhet, och därmed en god 
välfärdsutveckling för medborgarna.

1.3 Målgruppen
Rapportens målgrupp utgörs i första hand av de kommuner som arbetar med eller överväger 
att införa sociala investeringar, och mer konkret utredare, ekonomer, folkhälsostrateger, chefer 
och politiker. Ambitionen är att rapporten ska möjliggöra reflektion gällande organisering och 
styrning av sociala investeringar i en kommunal kontext, där frågeställningar med relaterade 
fokusområden utgör reflektionsverktyg. I andra hand är målgruppen studenter som läser 
utbildning med inriktning mot utredare i offentlig förvaltning, ekonom, folkhälsovetare eller 
socionom. Rapporten riktar sig även till lärare och forskare vid universitet och högskolor.

6    Begreppen prestation (eng. output) och effekt (eng. outcome) definieras och diskuteras utförligt i kapitel fem.
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Figur 1.1  Rapportens övergripande modell.
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2.  Kommuner och sociala 
investeringar

I kapitlet diskuteras av vilka skäl kommuner kan arbeta med sociala investeringar och vilka 
kontextuella förhållanden som bör beaktas. För att kunna reflektera kring frågeställningen 
behöver vi fördjupa oss i kommuner som organisatoriska och ekonomiska sammanhang. Vi 
behöver även resonera om kommunala resursfördelningssystem, specifikt sociala investeringar 
och dess övergripande ekonomiska utgångspunkter. Kapitlet avslutas med en summering samt 
en checklista som vägledning inför det fortsatta arbetet. 

2.1 Innebörden av kommuner 
I Sverige finns det tre kategorier av kommuner – primärkommuner, landstingskommuner och 
regioner. I den här rapporten utgår vi ifrån primärkommuner. Många av våra resonemang är 
dock tillämpbara även för de andra två kategorierna, men då utifrån en kontextanpassning. 
Primärkommuner är det som i dagligt tal åsyftas vid benämningen kommun, det vill säga 
den som bland annat ansvarar för skola och kultur- och fritidsverksamhet. Kommuner kan 
således betraktas som en organisation som möter medborgare i det dagliga livet. Barn och dess 
föräldrar möter kommuner genom barnomsorg och skolverksamhet, och äldre medborgare kan 
få hjälp av kommunal hemtjänst eller stöd vid flytt till ett kommunrelaterat äldreboende. En del 
uppgifter är kommuner skyldiga att tillhandahålla enligt lag. Exempel på sådana är merparten 
av verksamheten inom skola, barnomsorg, äldreomsorg samt individ och familjeomsorg. Icke 
lagstadgade uppgifter är exempelvis fritidsverksamhet och delar av kulturverksamheten.7 

Kommuner kan, rent teoretiskt, betraktas som vilka organisationer som helst, samtidigt som 
de är speciella. De befinner sig längst ner i den offentliga hierarkin, vilket medför att de inte 
har någon annan organisation att lämna uppgifter och problem vidare till. Alla medborgare är 
medlemmar; ingen kan stå utanför kommunen, eller bilda en egen kommun.8 Vi kan prata om 
det som kommuners moraliska karaktär – de måste besluta om ofta knapphändiga resurser 
i form av främst pengar, tid och expertis, som ska utgöra stöd till och kontroll av människor. 
En utmaning i detta är att kommuners arbetsprocesser och metoder sällan kan prestera helt 
förutsägbara utfall. Även om sannolikheten ökar då vetenskapligt verifierade metoder används, 
kvarstår alltid en viss osäkerhet kring metodens faktiska påverkan i den enskilda situationen. 
Hur sådan osäkerhet ska hanteras och de inskränkningar som uppstår på grund av begränsade 
resurser leder till att moraliska överväganden är nödvändiga. 

Det vi idag benämner kommuner har sitt ursprung i 1862 års kommunalförfattningar, och vissa 
grundläggande beståndsdelar i dagens kommunallag går tillbaka till dessa. Det kommunala 
självstyret vilade på tre grundpelare; den kommunala kompetensen, den kommunala 
beskattningsrätten samt möjligheter för kommunmedlemmar att anföra kommunalbesvär.9 
Dock var det först i samband med rösträttsreformen 1918–1919 som varje röstberättigad fick en 

7    Jonsson (2013)
8    Sundin (2006)
9    Paulsson et al. (1997)
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röst.10 Under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet gjordes dessutom föga mer än vad 
man var tvungen enligt myndighetslagstiftningen. Över åren har det kommunala engagemanget 
ökat – framför allt skedde detta under efterkrigstiden och de därpå följande decennierna när 
folkhemmet realiserades.11 

I den nuvarande kommunallagen från år 1991 ges kommuner en större frihet att utforma 
organisationen på det sätt de önskar.12 I samband med att lagen tillkom uttryckte regeringen 
en strävan efter decentralisering, samtidigt som ett ökat samarbete mellan förvaltningar 
betraktades som betydelsefullt.13 Konsekvensen av den ökade frihetsgraden är att vissa 
kommuner prövat nya organisations- och styrmodeller, medan andra endast genomfört smärre 
förändringar. Oavsett har organisering och styrning i kommuner sedan lång tid innefattat en 
politisk och administrativ dimension (det dubbla ledningssystemet).14 I det följande utvecklas 
vad just kommuners övergripande uppgifter består i samt hur de är relaterade till sociala 
investeringar. 

2.2  Kommuners övergripande uppgifter och dess 
koppling till sociala investeringar

Det grundläggande syftet för offentliga organisationer, kommuner inkluderat, är att förverkliga 
samhällsintressen som beslutats i demokratiska församlingar. Det betyder att offentliga 
organisationers verksamhet ofta har flera övergripande uppgifter och mål.15 För kommuner 
handlar det om fyra övergripande uppgifter – de ska på samma gång agera samhällsaktörer, 
serviceleverantörer, myndighet och medborgarnas intresseorganisation.16

•     Uppgiften som samhällsaktör handlade från början om att arbeta med frågor som rör 
infrastruktur. Den inriktningen av samhällsaktörsuppgiften är fortfarande betydande. Med 
tiden har näringslivsetableringar och sysselsättningsfrågor, turism samt etableringar av 
utbildningar kommit att bli viktiga delar. Som samhällsaktör är kommuner dessutom med 
och påverkar attityder i samhället. Detta är något som sker såväl medvetet som omedvetet.17 
Ett sätt för kommuner att verka som en aktiv aktör i relation till ett omgivande samhälle är 
att i arbetet med sociala investeringar låta andra aktörer än kommunen få möjlighet att söka 
medel. Det kommunicerar en allinkluderande utgångspunkt, som i sin tur kan bidra med 
idéer och verksamhet som ger ett ökat värdeskapande i samhället.

10    Wetterberg (2004)
11      Hansson och Blomqvist (1993)
12    Gustafsson (1999)
13    Jonsson och Arnell (2006)
14    Jonsson et al. (2002)
15    Lind och Ivarsson Westberg (2011)
16    Montin (1997); Jonsson et al (2002)
17    Jonsson et al. (2002)
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•     Att agera serviceleverantör innebär att kommuner tillhandahåller ett flertal tjänster 
riktade till enskilda medborgare, exempelvis inom vård och omsorg. Den mest omfattande 
serviceleverantörsuppgiften för kommuner är den obligatoriska skolan – och därmed 
finns en tydlig koppling till myndighetsuppgiften (se nedan). Alla barn, oavsett sociala och 
ekonomiska förhållanden samt var de bor inom kommunen, ska ha lika tillgång till offentligt 
finansierad utbildning inom ramen för det offentliga skolväsendet. Det handlar om en tydlig 
fördelningspolitik. Ett annat fördelningsmål som är relaterat till skolverksamheten är att 
segregering ska motverkas. För att minska framtida kommunala tjänsterelaterade utgifter, 
exempelvis ekonomiskt bistånd, genomför ett antal kommuner sedan några år sociala 
investeringsprojekt där mer resurser satsas i ett tidigt skede för att bryta och/eller förhindra 
negativ utveckling. Relaterat till serviceleverantörsuppgiften innebär detta att medel 
tillsätts (en utgift) som i ett senare skede förhoppningsvis medför minskade driftskostnader. 

•    Myndighetsuppgiften betyder i Sverige att nationell demokrati är överordnad lokal demokrati. 
I sin myndighetsutövande roll är kommuners uppgift att fullfölja nationellt beslutad 
politik, till exempel utifrån lagstiftning inom den sociala sektorn. Myndighetsutövning 
har ibland starka beröringspunkter med tjänsteproduktionen, då myndighetsbeslut ofta 
leder till åtgärder som innebär någon form av tjänsteleverans från kommunen.18 Den 
koppling som finns mellan myndighetsuppgiften och sociala investeringar utgår från att 
det i vissa fall finns myndighetsbeslut om att en viss tjänsteleverans ska ske, där ett socialt 
investeringsprojekt bygger vidare på detta beslut genom att en höjd ambitionsnivå sätts. 
Inom ramen för Norrköpings kommuns arbete med sociala investeringar, och mer konkret 
projektet SkolFam (Skolprojekt inom Familjehemsvården), var utgångspunkten ett 
myndighetsbeslut om placeringar av barn och ungdomar i familjehem. Aktuella barn och 
ungdomar utgjorde projektets målgrupp. Det sociala investeringsprojektets syfte var att 
främja de familjehemsplacerade barnens skolresultat, där fokus låg på läs- och skrivförmåga, 
matematik samt adaptiva färdigheter. 

•    Rollen som medborgarnas intresseorganisation utgör tillsammans med behovet att ta hand 
om gamla och fattiga ursprungsmotivet för kommuners existens.19 Den närhet som i och 
med uppgiften uppstår mellan politiker och medborgare är en faktor som skiljer kommuner 
från statliga organisationer. Närheten utgör en speciell förutsättning för organisering 
och styrning av kommuner jämfört med andra organisationer.20 I och med att det är den 
demokratiskt beslutade ledningen som har det yttersta ansvaret för kommunen är det således 
kommunfullmäktige som beslutar om de centrala frågorna, exempelvis om kommunen ska 
fördela välfärdsresurser med hjälp av sociala investeringar. 

18    Jonsson et al. (2002)
19    Wallenberg (1997)
20   Jonsson och Arnell (2006)
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2.3 Kommuners resursfördelningssystem
För att kunna hantera kommuners övergripande uppgifter och definierade mål är en väl 
arbetande ekonomistyrning önskvärd. En god ekonomistyrning kan bland annat innebära att 
rutiner och strukturer följs och upprätthålls, vilket kan bidra till att målen uppnås. Grunden 
i ekonomistyrningen är i de flesta kommuner budgeten, då den utgör redskapet för att fördela 
ekonomiska resurser. Budgeten kan betraktas som en ekonomisk handlingsplan för en 
definierad tidsperiod, och grundas på organisatoriska mål och antaganden om framtiden.21En 
anledning till den frekventa budgetanvändningen är att intresset för finansiell styrning, 
jämförelser och just budgeten ökat under den senaste tioårsperioden. Men det har dessutom 
skett en ökning i användandet av mått av kvalitativ (ickefinansiell) karaktär.22 I det senare fallet 
är nöjd-brukar-index samt personalnöjdhet två mått som är vanligt förekommande. 

Ett betänkande som haft stor betydelse för kommuners ekonomistyrning är ”God ekonomisk 
hushållning i kommuner och landsting” från år 2001.23 Det föregicks av ett förslag som innebar 
att primär- och landstingskommuner ska ange finansiella och verksamhetsmässiga mål med 
hänsyn till god ekonomisk hushållning. Finansiella mål behövs då ekonomin i sig utgör en 
viktig restriktion som behöver hanteras, medan verksamhetsmässiga mål syftar till att visa vad 
som ska hanteras inom ramen för kommuners förvaltningar.24 Relationen mellan ekonomi och 
verksamhet är således central. Förslaget ledde till att kommunallagen och lagen om kommunal 
redovisningslag ändrades år 2005. Förändringen innebär bland annat att kommuner som 
uppvisar ett negativt ekonomiskt resultat är ansvariga att utveckla och anta en åtgärdsplan för 
att komma till rätt med avvikelserna. 

Under 2000-talet blev det dessutom allt vanligare att kommuner i Sverige aktivt arbetade med 
att ta fram en vision, vars syfte dels var att visa vägen för hur kommunens övergripande uppgifter 
skulle hanteras in i framtiden,25 dels ge vägledning för de finansiella och verksamhetsmässiga 
målen med inriktning mot god ekonomisk hushållning. För att konkretisera vision och 
mål använder kommuner alltså vanligtvis budgeten som resursfördelningssystem. 
Den innefattar mål och en relaterad ekonomisk handlingsplan för driften av 
verksamheten (driftbudgeten) för det nästkommande året och de därpå två 
följande åren.26 Det finns även kommuner som upprättar tvååriga driftsbudgetar, 
men som då inkluderar en plan för det därefter följande året (år tre). 

21     Almqvist och Mårtensson (2011); Brorström et al. (2014)
22    Almqvist och Mårtensson (2011)
23    SOU (2001:76)
24    Knutsson et al. (2005)
25    Syssner (2012)
26    Knutsson et al. (2005)
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För tekniska kommunala verksamhetsområden ger driftsbudgeten bland annat svar på vad 
media (värme, vatten, el etcetera) kostar under en viss period, och hur mycket underhåll som är 
planerat för respektive tillgång i anläggningsregistret (en sammanställning av alla kommunala 
tillgångar). För dessa verksamhetsområden är även investeringsbudgeten av betydande 
vikt då den tydliggör vilka investeringar som ska genomföras, till vilken utgift och med vilka 
efterföljande kostnader.27 

Inom kommuners välfärdsområden används driftsbudgetar. Problemet med dessa är dock att 
de tenderar att fokusera på att hantera välfärdsproblem utifrån kortsiktiga lösningar, vilket inte 
alltid är likvärdigt med effektiva lösningar. Något resursfördelningssystem motsvarande de 
tekniska verksamhetsområdenas investeringsbudgetar har saknats inom välfärdsområdet, det 
vill säga ett som fokuserar på kostnader och intäkter inom, men framför allt mellan tidsperioder. 

Från inledningen av 2010-talet kan vi dock se att det finns ett flertal kommuner som hämtat 
inspiration från traditionella investeringsbudgetar (inom de tekniska verksamhetsområdena) 
för att öka förmågan att hantera välfärdsresurser såväl inom som mellan tidsperioder. Det 
har genererat ett strukturerat arbete med sociala investeringar som resursfördelningssystem. 
De kommuner som var först ut med detta mötte motstånd. Motargumenten var att det inte är 
möjligt att ta upp en välfärdsinvestering i ett anläggningsregister, vilket alltså är fullt möjligt 
när det gäller exempelvis skolbyggnader, vattenverk, gator och broar. För sociala investeringar 
finns dessutom en osäkerhet gällande tillgångens värde. Det sistnämnda handlar om (1) 
utmaningen att på förhand veta vem som är att betrakta som en lönsam investering, samt (2) att 
en del av det värde som skapas för kommunen försvinner i de fall medborgare som dragit nytta 
av investeringen flyttar till en annan kommun. 

Även om det finns olikheter mellan investeringar i anläggningstillgångar och sociala 
investeringar finns det, eller bör finnas, likheter i hanterandet av respektive investeringstyp. 
Traditionella investeringar bör genomföras med hänvisning till vision, övergripande mål samt 
så kallade verksamhetsplaner för att påvisa god hantering av resurser. Verksamhetsplaner 
synliggör de nuvarande och framtida behov som ska vara utgångspunkt för kommuners 
arbete som samhällsaktör, serviceleverantör och myndighet. Det finns anledning att tänka 
i liknande termer när det gäller sociala investeringar. De sociala problem som åskådliggörs i 
verksamhetsplaner kan tillsammans med tidigare forskning, redovisade resultat samt beprövad 
erfarenhet utgöra en god grund för att beskriva de behov som behöver stå i fokus för social 
investeringsplanering i det aktuella sammanhanget. 

För Norrköpings kommun var den ursprungliga utgångspunkten för arbetet med sociala 
investeringar att många olika sociala investeringsprojekt skulle kunna vara aktuella 
att genomföra, givet att de rymdes inom den övergripande inriktningen. Under år 2014 
uppmärksammades dock behovet av att vid sociala investeringar arbeta mer systematiskt 
utifrån verksamhets- och investeringsplaner, framför allt då de utgör viktiga vägvisare för 
framtida sociala investeringsprojekt i kommunen. Projekt med sådan utgångspunkt är därmed 
direkt kopplade till nuvarande och framtida behov av tydligt avgränsad karaktär.

27    Fjertorp (2010)
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2.4 Sociala investeringar som innovation 
Vi har konstaterat att sociala investeringar kan betraktas som ett nytt resursfördelningssystem 
gällande fördelning av välfärdsresurser såväl inom som mellan tidsperioder. Det nya, jämfört 
med driftsbudgetering, är ett ökat fokus på systematisk behovsanalys, konsekvensresonemang 
i termer av multiplikatoreffekter och värdeskapande, samt ett aktivt arbete med att pröva 
eller revidera befintliga metoder alternativt att utveckla nya. Resursfördelningssystemet som 
sådant kan dessutom betraktas som en social innovation. Dels har det utvecklats från att vara 
tänkbart till att bli en realitet, dels hanterar det resurser på ett sätt som skapar ökad social 
nytta. Samtidigt kan den bakomliggande finansiella dimensionen av resursfördelningssystemet 
betraktas som en finansiell innovation. 

Begreppet social innovation har givits många olika betydelser inom forskning samt i kommunal 
och annan praktik. På senare år har emellertid flera studier bidragit till att skapa en större 
enhetlighet i användningen av begreppet. Det vi idag benämner social innovation bygger 
på Joseph Schumpeters forskning. Han breddade begreppet innovationer till att inte enbart 
innefatta teknologisk utveckling.28 Idag innebär en innovation att det som skapats är (1) något 
nytt, (2) bra för samhället,29 samt (3) bättre än tidigare kända lösningar. Och det alltså oavsett 
vad själva innovationen i sig utgörs av. Relaterat till sociala innovationer innebär det att både 
produkter och processer kan utgöra en social innovation. 

Det är utifrån ovanstående kriterier som sociala investeringar i en kommunal kontext kan 
betraktas som en social innovation. Det är något som är nytt då det systematiska arbetet 
påbörjades i början av 2010-talet, och som framgår i den här rapporten är samhällsnyttan i 
fokus. Dessutom är det ett resursfördelningssystem inom välfärdsområdet som kompletterar 
den traditionella driftsbudgeteringen med viktiga konsekvensresonemang, och utgör därmed 
en bättre lösning än de tidigare befintliga (enbart driftsbudgetering). Andra exempel på sociala 
innovationer är Wikipedia, Internationella valutafonden (IMF) samt Fair Trade.30 

I de fall sociala investeringsprojekt leder till nya och bättre sätt att lösa sociala utmaningar 
kan även dessa utfall betraktas som sociala innovationer. Men att utveckla helt nya lösningar 
innebär ofta ett stort risktagande, varför en framkomlig väg kan vara att pröva redan utvecklade 
innovationer och implementera dessa i nya sammanhang där de inte tidigare har tillämpats. 
Den förstnämnda strategin – att utveckla helt nya lösningar – kan benämnas innovationsvägen 
och den andra – att pröva och implementera befintliga innovationer – implementeringsvägen. 
För att nå framgång med endera vägen krävs en aktiv organisation i flera nivåer för att driva 
detta arbete framgångsrikt. Vi återkommer till detta i kapitel tre då vi diskuterar det aktiva 
ägarskapet för sociala investeringar. 

Att skapa utvecklingsarbete av ovan nämnt slag har visat sig kräva flera färdigheter. Dels måste 
de medarbetare som deltar i utvecklingsarbetet ha en förmåga att agera handlingsinriktat 
utifrån ett långsiktigt perspektiv, dels måste de ha en förmåga att reflektera. Det sistnämnda är 

28    Rönning et al. (2013)
29     Detta kriterium, att en innovation är något som är bra för samhället, har fått en del kritik. Den senare handlar om att 

det är svårt att veta vad en innovation medför för effekter på lång sikt, och därmed om den är bra för samhället eller ej. 
Kriteriet kan därför betraktas som en inriktning och ambition, snarare än något som är konkret fastställt.

30    Rönning et al. (2013)
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en förutsättning för att kunna problematisera och utifrån det utveckla helt nya metoder eller 
processer, och därmed sociala innovationer. För att dessa sedan ska kunna implementeras 
i ordinarie verksamhet och leda till multiplikatoreffekter, bland annat i form av effektivare 
kommunala välfärdsorganisationer, krävs att medarbetarna lär sig något. Det är dock inte 
tillräckligt att de lär sig teoretiskt, utan de behöver även klarar av att tillämpa de nya lärdomarna 
samt att de får möjlighet till det.31 För multiplikatoreffekter krävs alltså ett individuellt lärande 
i teori och praktik. Samtidigt krävs ett organisatoriskt lärande – det vill säga att ta vara på det 
individuella lärandet genom att det internaliseras i organisationen i form av exempelvis rutiner, 
processer och strukturer. I kapitel fem utvidgar vi resonemangen om hur förutsättningar skapas 
för att utveckla multiplikatoreffekter. I nästa avsnitt fokuserar vi istället på några övergripande 
ekonomiska utgångspunkter för sociala investeringar.

2.5  Övergripande ekonomiska utgångspunkter för 
sociala investeringar 

Med sociala investeringar som resursfördelningssystem kombineras alltså traditionellt 
budgetarbete med ett tydligt investeringsperspektiv, vilket innebär att diskussionen om 
kommunens ekonomi vidgas. Från att tidigare enbart ha handlat om vad det kostar att driva en 
välfärdsverksamhet under en period, innefattar diskussionen nu även konsekvensresonemang. 
Forskare hävdar att ett huvudmotiv bakom statliga och kommunala engagemang i verksam- 
heter och investeringar är en strävan efter att uppnå samhällsekonomisk effektivitet.32 Vi 
delar uppfattningen att så bör vara fallet. Men av kommunala budgetar och årsredovisningar 
framkommer att detta vanligen inte är en realitet. I såväl drifts- som investeringsbudgetar är 
det tydligt att det vanligen är kommunalekonomiska kalkyler som utgjort de huvudsakliga 
utgångspunkterna för de ekonomiska handlingsplanerna. 

Betraktas kommunen enbart som en organisation med fokus på dess resultat- och balansräkning, 
är kommunalekonomiska kalkyler naturligtvis rimliga. Sådana kalkyler görs med hänsyn till 
organisatoriska gränser, vilket är önskvärt om ambition är att öka kunskapen om vad den 
ekonomiska konsekvensen av olika verksamheter inom en organisation blir. Betraktar däremot 
kommunen som en samhällsaktör inom ett specifikt geografiskt område, ligger det istället 
nära till hands att använda kalkyler som har en samhällsekonomisk utgångspunkt, det vill säga 
betraktar de ekonomiska konsekvenserna för samtliga intressenter oavsett karaktär. En sådan 
kalkyl ger därmed ett betydligt bredare underlag avseende den potentiella nyttan. 

Vid sociala investeringar är det lämpligt att använda både kommunal- och samhällsekonomiska 
kalkyler. I båda fallen är ett positivt utfall av kalkylen, det vill säga att nyttan av investeringen 
överstiger kostnaden, ett argument för att investeringen bör genomföras. Men den 
bakomliggande argumentation skulle skilja sig då det handlar om olika ekonomiska 
hänsynstaganden – antingen är kommunen eller samhället i stort i fokus. För ett och samma 
sociala investeringsprojekt kan dessutom en av kalkylerna visa på ett positivt utfall medan 
den andra visar ett negativt. Det är därför det är relevant att använda båda; att enbart använda 
en av dem innebär en risk att beslutsunderlaget för ett bifall eller avslag för projektet inte är 
tillräckligt för ett välinformerat beslut. 

31     Ellström (2009)
32    Bengtsson (2013)
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Ovanstående relaterar till en annan ekonomisk aspekt som handlar om vilken typ av 
ekonomisk modell som ska vara utgångspunkten för sociala investeringar. Just det diskuterar 
vi i det kommande avsnittet. Det följs sedan av ett avsnitt som sätter fokus på fördelning av 
investeringsprojekt utifrån ett riskperspektiv.

Återföringsmodellen och budgetmodellen
Sociala investeringar har hittills haft sin övergripande utgångspunkt i en av två ekonomiska 
modeller – återföringsmodellen eller budgetmodellen. Båda bygger på idén om att det ofta är 
mer effektivt att påverka sociala problem i ett så tidigt skede som möjligt. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv betyder det att resurser som idag varit uppbundna i alltför sena skeden behöver 
ställas om, det vill säga att extra resurser tillskjuts i ett tidigt skede, jämfört med att agera 
utifrån ursprungligt lagd driftsbudget. Genom den tidiga insatsen minskar de framtida 
driftskostnaderna, allt annat lika, men endast om insatserna faktiskt leder till en tydlig 
minskning av problemet. 

Som framgår i kapitel ett har återföringsmodellen för sociala investeringar utvecklats av 
Norrköpings kommun. De beskriver modellen så här:

Syftet med [den sociala investerings]fonden är att hitta förebyggande arbetsmetoder som tidigt 
bryter negativ händelseutveckling hos Norrköpingsbor. Utgångspunkten är alltså att hitta de 
kommuninvånare som löper större risk att hamna i ett utanförskap och ge dem rätt hjälp för 
att undvika att falla utanför. 

För kommunens del kan de ekonomiska vinsterna handla om minskat behov av resurser, som 
färre placeringar av barn och unga, minskade insatser från den samlade elevhälsan eller 
färre utredningar av skolpsykolog. För den enskilda människan handlar vinsterna om en 
framtid med utbildning, jobb och egen försörjning. Ett bättre liv, helt enkelt. När effekterna 
av investeringarna börjar synas, när de kommunala kostnaderna minskar till följd av 
investeringen, ska nämndens/nämndernas ekonomiska ramar minskas med motsvarande 
belopp [så kallad återföring]. Överskottet ska sedan markeras i bokslutet och öronmärkas för 
att användas för framtida sociala investeringar. På det sättet kommer fonden kontinuerligt att 
fyllas på och nya sociala investeringar kan göras. 

Både de ekonomiska och mänskliga vinsterna ska utvärderas i samtliga investeringar. När 
man ser att en investering ger ekonomiska och mänskliga vinster kan det bli aktuellt att 
implementera arbetsmetoden i ordinarie verksamhet.33

Norrköpings kommuns återföringsmodell har alltså en kommunalekonomisk utgångspunkt – 
även om en samhällsekonomisk utgångspunkt också möjlig – där ambitionen är att varje enskild 
investering ska skapa multiplikatoreffekter. Den innebär dessutom att ekonomiska resurser 
används för att genomföra sociala investeringsprojekt som en eller flera nämnder ansvarar 
för. Skulle det visa sig att projektet misslyckas med att skapa minskade kostnader skrivs 
investeringen ned. Nedskrivningen tas centralt vilket innebär att ansvarig nämnd inte står för 
den ekonomiska risken utan den är förlagd till högsta kommunala nivå. Det finns dock exempel 
på det omvända i andra kommuner som tillämpar återföringsmodellen, det vill säga att det är 
ansvarig nämnd (eller motsvarande) som står för hela risken och är därmed återföringsskyldiga 

33    Norrköpings kommun (2014)
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oavsett projektutfall. Båda alternativen är fullt möjliga, likväl som en kombination av dem 
Det sistnämnda innebär att det för vissa typer av projekt är ansvarig nämnd som står för 
risken medan det i andra är kommunen som helhet. Det är oavsett viktig att ha en genomtänkt 
anledning till varför det ena alternativet väljs framför de andra. 

En sådana genomtänkt anledning bör primärt utgå från vilken typ av incitament och 
förutsättning de olika alternativen skapar för ansvarig nämnd. Rimligen ökar incitamentet för 
en nämnd att över huvud taget genomföra ett projekt om de själva inte bär den ekonomiska 
risken. Men frågan är vad det innebär för det faktiska arbetet med att skapa tydliga 
multiplikatoreffekter. Den enskilda situationen har stor betydelse här, men det kan tänkas att 
ansträngningarna att lyckas ökar om den ekonomiska risken ligger hos nämnden – även om de 
inte lyckas återförs resurser från deras budget. Samtidigt kan det senare förfarandet innebära 
att färre nämnder vågar genomföra sociala investeringsprojekt, och i de fall projekt realiseras 
kommer förmodligen relativt säkra investeringar prioriteras för att den egna risken ska minska. 
Det skulle i sin tur kunna hämma graden av risktagande som kan vara nödvändig för att utveckla 
en social innovation. Den enskilda kommunen behöver väga för- och nackdelarna kopplat till 
vad som är mest angeläget, där ytterligheterna alltså handlar om säkra investeringar eller nya 
sociala innovationer. 

När en budgetmodell används som utgångspunkt vid sociala investeringar sker inte den 
typ av återföring som diskuteras ovan. Istället avsätts ett engångsbelopp som är tänkt att 
fördelas till en rad projekt under en fördefinierad tidsperiod. När alla resurser är fördelade 
behöver antingen ett nytt engångsbelopp skjutas till, eller så avvecklas arbetet med sociala 
investeringar. Det innebär att den ekonomiska kalkylen för framtida kostnadsminskningar 
inte spelar en lika framträdande roll i ansökningsförfarandet och projektgenomförandet. 
Samtidigt är en övergripande uppskattning av möjligheterna att motverka framtida ökade 
kostnader för kommunen en parameter som vanligen beaktas, tillsammans med potentiell 
nytta för medborgare och samhället i stort. Ett exempel på en kommun som arbetar med en 
budgetmodell som utgångspunkt för sina sociala investeringar är Umeå. De beskriver arbetet 
så här:

Satsningen ska förebygga framtida social och ekonomisk marginalisering under barn och 
ungas uppväxt. Detta för att alla medborgare, varaktigt och långsiktigt, ska kunna leva goda liv. 
[…] Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja trygghet, 
lärande och hälsa. Vidare ska satsningen underlätta och stimulera gränsöverskridande 
ansatser mellan olika verksamheter. Medlen ska prioriteras till förmån för målgrupper där 
utmaningarna idag är som störst. Insatser av förebyggande karaktär och som innebär att man 
tidigt ger rätt stöd till barn och unga är särskilt prioriterade.34

Även om Umeå valt att inte återföra resurser finns ett tydligt krav att varje investering ska 
utvärderas. Förfarandet beskrivs så här:

Alla satsningar som görs ska följas upp och på olika sätt redovisas tillbaka till beredningsgruppen. 
I samband med mindre satsningar kan det räcka med uppföljningsrapporter som redogör för 
vad man gjort, vilken omfattning verksamheten haft, en beskrivning av hur man gjort och 

34    Umeå kommun (2014a)
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vilka reflektioner personal och brukare eller elever gjort kring nyttan. När det gäller större 
satsningar kommer det att finnas krav på att de ska utvärderas vetenskapligt. Detta innebär en 
kostnad som man måste kalkylera med när man söker medel.35 

Med en sådan utvärderingsrelaterad utgångspunkt finns det inget som hindrar ett fokus på att 
skapa multiplikatoreffekter även inom ramen för en budgetmodell. Det finns heller inget som 
säger att de potentiella långsiktiga kostnadsminskningarna för kommunen skulle vara lägre. 
Valet av ekonomisk modell handlar snarare om med vilken uttrycklig kontinuitet som arbetet 
med sociala investeringar ska ske. Återföringsmodellen som sådan kommunicerar en ambition 
om ett långsiktigt arbete med det nya resursfördelningssystemet, medan budgetmodellen 
lämnar en del frågetecken i det avseendet. Framför allt då det råder en betydande osäkerhet om 
huruvida nya budgetavsättningar kan göras när de innestående resurserna är förbrukade. När 
det gäller övriga aspekter avseende organisering och styrning av sociala investeringar behöver 
det inte finnas någon skillnad mellan de två modellerna.

Riskspridning i portföljen av sociala investeringsprojekt
En kommun som arbetar med sociala investeringar kommer att hantera ett antal olika projekt 
som löper parallellt, det vill säga en så kallad portfölj av sociala investeringsprojekt. Med en 
sådan portfölj uppstår frågan om huruvida det bör finnas riktlinjer för vilken riskspridning 
som är önskvärd för portföljen som helhet, och vad riktlinjerna i så fall ska innebära. Med risk 
avses vanligen sannolikhet att en avvikelse uppstår i förhållande till plan. För enskilda sociala 
investeringsprojekt utgår vi här ifrån risken att projektet inte når upp till sina övergripande mål. 
Ett projekt med låg risk kan därmed betraktas som ett relativt säkert projekt (hög sannolikhet 
att det går som förväntat), medan ett med hög risk kan betraktas som osäkert (stor osäkerhet 
om utfallet).

Ett beslut om tilldelning av resurser till ett socialt investeringsprojekt bör ha föregåtts av 
någon form av medveten riskbedömning. En viktig anledning till det är att användning av 
samhällsresurser generellt bör ske på ett eftertänksamt sätt, där en riskbedömning utgör en 
naturlig grund. En annan är att kännedomen om risknivå är viktig för att bedöma hur riskerna 
kan motverkas, alternativt hanteras om de realiseras, och vilka resurser som krävs för det. En 
tredje anledning är att riskbedömningen ger möjlighet till medvetna ställningstaganden om 
riskspridningen i den totala investeringsportföljen. Det finns många utgångspunkter för sådana 
ställningstaganden, varav några exemplifieras nedan.

•    Den totala riskspridningen uppmärksammas kontinuerlig av kommunen men är inte föremål 
för konkret styrning, det vill säga det finns inte en uttryckligt önskvärd inriktning. Istället 
fattas varje enskilt investeringsbeslut utifrån det enskilda projektet i sig. Det kan exempelvis 
leda till en hög eller låg sammantagen risk i investeringsportföljen som helhet. 

•    Det finns en ambition hos kommunen att 50–70 procent av de ekonomiska resurserna har 
investerats i projekt med relativt hög risk. Det kan exempelvis handla om ett fokus på social 
innovation, då kommunen är av uppfattningen att de behöver hitta radikalt annorlunda 
arbetssätt. 

35    Umeå kommun (2014b)
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•    Kommunen är överlag inte särskilt riskbenägen och är därför återhållsam när det gäller 
sociala investeringar. Av den anledningen prioriteras investeringar med låg risk, vilket tar 
sig uttryck i en riktlinje om att 90–100 procent av de ekonomiska resurserna ska vara aktiva 
i just lågriskprojekt. 

Vid strikt finansiella investeringar, exempelvis i aktier eller fonder, är risknivån förknippad med 
den potentiella avkastningsnivån. Ju högre risk, desto högre potentiell avkastning. Detsamma 
gäller inte sociala investeringsprojekt, utan ett lyckat lågriskprojekt kan mycket väl generera 
en ”avkastning” som överstiger den från ett lyckat högriskprojekt. Ett sådant lågriskprojekt 
kan exempelvis handla om metodprövning där en enskild förvaltning vill pröva en specifik 
och väldokumenterad metod som varit framgångsrik – den skapar omfattande positiva 
konsekvenser – på en rad olika ställen i Sverige och internationellt. Mycket talar dessutom 
för att metoden är gångbar också i den aktuella kommunen. Själva projektet handlar då om att 
”bara” pröva något redan befintligt, som dessutom har en omfattande dokumentation att stödja 
sig mot när arbetet planeras och genomförs. 

Ett exempel på högriskprojekt kan istället vara ett projekt med målsättningen att utveckla en helt 
ny metod – exempelvis en social innovation – där ett flertal förvaltningar samt en extern aktör 
är involverade. I ett sådant projekt är det till en början – och förmodligen under en betydande 
del av projektet – oklart om det dels verkligen går att nå de utfall som eftersträvas, dels hur 
arbetet ska genomföra. Anledningen är att en viktig del i processen är att pröva sig fram till 
fruktbara lösningar. Inte sällan kan det dessutom finnas olika uppfattningar hos de involverade 
aktörerna om vad som är viktigt att prioritera inom projektet. Dessa aspekter bidrar till att det 
finns en stor osäkerhet om vad det faktiska utfallet av projektet blir. 

Som redan nämnts relaterar risk i sociala investeringsprojekt till sannolikheten att projekt- 
målen uppnås. En viktig utgångspunkt för risknivån är därför komplexiteten i själva 
projektgenomförandet. Det ovan nämnda metodprövningsprojektet har en låg komplexitets- 
grad. Kunskapen om vilka prestationer och effekter som brukar kunna uppnås i denna typ 
av projekt, samt vilket arbete som behöver genomföras och på vilket sätt, är känt på förhand. 
Risken för att projektet ska misslyckas med att nå sina mål är därför låg – förutsatt att det 
finns betydande likheter mellan den gamla och nya kontexten. I högriskprojektet med fokus på 
sociala innovation är komplexiteten istället hög, då det finns en rad utmaningar som behöver 
hanteras vad gäller innehåll och genomförande. Det är bland annat okänt vilka metoder som 
kommer arbetas fram, och om utfallet blir av önskat slag. Det är dock viktigt att ha klart för sig 
att risk och komplexitet i sig inte är statiska fenomen, utan de kan påverkas och därmed minskas, 
om än inte hur mycket som helst. Exempelvis är ett väl genomfört arbete i planeringsfasen 
för det sociala investeringsprojektet ett sätt att minska komplexiteten och därmed risken. Vi 
återkommer till lämpliga utgångspunkter för planeringsfasen i avsnitt 5.3. 

Vilken riskspridning som är önskvärd i en portfölj av sociala investeringsprojekt är upp till 
varje kommun att besluta. De enskilda förutsättningarna och preferenserna är avgörande, 
men kommunens finansiella ställning bör vara en viktig utgångspunkt. I kommuner som har 
en svårare ekonomisk situation, men ändå lyckats avsätta resurser för sociala investeringar, är 
det tänkbart att en hög risknivå inte är önskvärd. Förmodligen kommer säkrare investeringar 
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prioriteras för att öka förutsättningarna för att resurserna faktiskt bidrar till ett positivt utfall, 
både socialt och kommunalekonomiskt. Oavsett är arbetet ett sätt att lära sig mer om hur 
sociala investeringar kan tillämpas i den egna verksamheten. Kommuner med goda ekonomiska 
förutsättningar har åtminstone möjlighet att öka risken, och bland annat satsa på områden som 
kräver en hel del investeringar men där utfallet är osäkert. Det kan också tänkas att det finns 
riktlinjer för vilka behovsområden där mer säkra investeringar är önskvärda, och inom vilka 
som projekt som syftar till att skapa social innovation bör prioriteras. 

Oavsett riskpreferens är det viktigt att önskvärd risknivå, tillsammans med hur risken i 
sig ska hanteras, diskuteras inom ramen för sociala investeringar. Det är en förutsättning 
om utgångspunkten är en återföringsmodell, då en ogenomtänkt risknivå och ineffektiv 
riskhantering i portföljen med tiden kan komma att dränera modellen på resurser. Även vid 
tillämpning av en budgetmodell är dessa resonemang viktiga, eftersom ju fler medvetna 
och välinformerade beslut som fattas i arbetet med sociala investeringar, desto mindre är 
sannolikheten för överraskningar i utfallen. 

2.6 Kontextuella faktorer för sociala investeringar
En del av resonemangen i de senaste avsnitten, och många i de kommande kapitlen, har sin 
utgångspunkt i att det varken finns ett korrekt eller ett felaktigt ”svar” för hur de olika delarna 
av sociala investeringar bör hanteras. Snarare är det politikers och medarbetares tankar och 
preferenser om hur det borde vara, tillsammans med ett flertal kontextuella faktorer, som är av 
avgörande betydelse. I detta avsnitt diskuterar vi fyra kontextuella faktorer som kan anses vara 
av betydelse i det här sammanhanget. Vi vill dock understryka att dessa inte på något sätt är 
uteslutande. Snarare fyller de funktionen att de utgör exempel på kontextuella faktorer, och de 
som arbetar med eller överväger att införa sociala investeringar använder med fördel dem som 
inspiration för att identifiera ytterligare faktorer som är centrala i den enskilda situationen.

•     Alla kommuner har som tidigare nämnts samma övergripande uppgifter att hantera, det 
vill säga att vara samhällsaktör, serviceleverantör, myndighet och medborgarnas intresse- 
organisation. Det gör i sin tur att det som är centralt för kommuner är detsamma i varje 
enskild kommun.36 Att kommuner leds och styrs av dubbla ledningssystem är också något 
som är lika oavsett kommun. En särskiljande faktor är istället det historiska arv som varje 
kommun har, som i sin tur bidrar till att kommuner agerar på olika sätt. För att bidra till 
en ytterligare särskiljande identitet, utvecklar kommunen en vision som utgångspunkt. 
Visionen tillsammans med utformningen av de finansiella- och verksamhetsmässiga målen 
med inriktning på god ekonomisk hushållning bidrar till den enskilda kommunens särart. 

       För kommuner som arbetar med eller överväger att införa sociala investeringar utgör därför 
visionen, de övergripande målen och verksamhetsplanerna tillsammans en viktig kontextuell 
faktor att förhålla sig till. Arbetet med det nya resursfördelningssystemet behöver vara tydligt 
sammanlänkat med denna. Exempelvis utgör genomarbetade verksamhetsplaner goda 
grunder för en seriös investeringsplanering, framför allt då de förra identifierar nuvarande 

36    Albert och Whetten (1985); Jonsson (2002)
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       och framtida behov utifrån kommunala parametrar som arbetslöshetsnivå, fördelning av 
ohälsa, demografiska mönster, utbildningsnivå och närhet till arbetsmarknadsregion. Till det 
kan även kommunens organisationsstruktur läggas, det vill säga resursfördelningssystemet 
behöver även anpassas till detta, något vi diskuterar i kapitel fyra. 

•    En andra kontextuell faktor, som vi också redan beaktat, handlar om huruvida kommunen 
betraktar sig som organisation eller som geografiskt område. I föregående avsnitt framgår att 
utgångspunkten får betydelse för vilken typ av ekonomisk kalkyl som behöver ligga till grund 
för arbetet med sociala investeringar – den kommunal- eller samhällsekonomiska. Typen av 
kalkyl påverkar i sin tur vilken typ av organisering och styrning som bör tillämpas. Exempelvis 
innebär ett fokus på kommunen som geografiskt område rimligen att externa aktörer, som 
andra kommuner, statliga myndigheter och andra medfinansiärer, bör inkluderas i den 
kontinuerliga diskussionen kring de sociala investeringsprojekten. Utifrån ett styrperspektiv 
kräver det bland annat en betydligt bredare informationsinsamling avseende olika typer av 
effekter. I båda fallen är detta inte aktuellt om kommunen istället betraktas som organisation.

•    En tredje kontextuell faktor rör den tidsmässiga mognaden för arbetet med sociala 
investeringar. Utifrån ett livscykelperspektiv förändras verksamheter enligt ett speciellt 
mönster – de genomgår en livscykel som består av en inlednings-, tillväxt-, mognads- och 
avvecklingsfas. Den sistnämnda fasen – avvecklingsfasen – inleds vanligen när nästa 
innovation (eller liknande) identifierats och det nuvarande systemet därmed behöver ändras 
eller avslutas.37 Denna livscykel kan även anses gälla arbetet med sociala investeringar.

     När arbetet med det nya resursfördelningssystemet inleds är det mycket i det som är nytt. 
Inledningsfasen präglas vanligtvis av ett kreativt arbete där idéer ska omsättas i rutiner, 
processer, strukturer och handling. De kommuner som arbetat med sociala investeringar 
under något eller några år har ofta klarat av den inledande fasen. I tillväxtfasen uppstår 
sannolikt ett behov av att hantera uppkomna problem, men även att ytterligare formalisera 
rutiner och fortsätta systematisera arbetet. I kommuner där arbetet med sociala 
investeringar nått mognadsfasen har de operativt ansvariga för arbetet att hantera fyra 
processer. I nästkommande kapitel återkommer vi till dessa, men i korta ordalag handlar det 
om att hantera ansökningsförfarandet, stödja utvecklandet av multiplikatoreffekter, stödja 
upprätthållande åtgärder samt säkerställa en effektiv kommunikation av fonden och dess 
ingående projekt. 

    Oavsett vilken fas arbetet med sociala investeringar befinner sig i är förhoppningen 
att innevarande bok utgör ett hjälpmedel för att effektivt organisera och styra sociala 
investeringar. Det är dock viktigt att vara medveten om vilken fas arbetet faktiskt befinner sig 
i då det har betydelse för vilka delar som bör vara i fokus. Det är omöjligt att göra allt arbete 
på en gång, och det behövs en strukturerad ansats för att röra sig framåt på ett stabilt sätt. 
Det betyder exempelvis att allt som står i detta och de kommande kapitlen inte kan tillämpas 
fullt ut i inledningsfasen, utan en del kräver en viss mognadsgrad. Det kan exempelvis handla 
om den slutliga utformningen av ansökningsprocessen eller övergripande processer för att ge 
tillräckligt stöd i projektets övergångsfas från projekt till ordinarie verksamhet. 

37    Van de Ven och Poole (1995); Jacobsen (2013)
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•    En fjärde och avslutande kontextuell faktor handlar om den allokeringsmodell som 
tillämpas inom kommunen. Under de senaste tjugo åren har det blivit allt vanligare att 
kommuner inför någon form av marknadsliknande allokeringsmodeller, istället för den 
traditionella kommunala modellen som bygger på att verksamheten primärt sker i egen regi 
och att medborgare i huvudsak fördelas till verksamheter utifrån geografiska kriterier. Ett 
exempel på ny allokeringsmodell är så kallade kundvalssystem som syftar till att stimulera 
efterfrågestyrd verksamhet. Ett exempel är införandet av skolvalet, som innebär att föräldrar 
kan välja vilken skola de vill att deras barn ska gå på. Huruvida de får plats där eller ej beror 
dock på ett flertal faktorer, blanda annat söktrycket. Beställar-utförar-organisationen är 
en annan typ av marknadsliknande allokeringsmodell som ett antal kommuner har infört. 
Den syftar till att dels utöka valfriheten för medborgare, dels pröva alternativa modeller för 
fördelning av resurser.38 Här handlar det om att kommunen agerar beställare och upphandlar 
den verksamhet som ska bedrivas. Bland de potentiella utförarna kan både privata och 
kommunala företag finnas. 

     Olika allokeringsmodeller innebär olika förutsättningar som arbetet med sociala investeringar 
behöver anpassas till. Ett exempel på detta är hur multiplikatoreffekter ska skapas. I 
kommuner med den traditionella kommunala allokeringsmodellen är det naturligt att ett 
enskilt socialt investeringsprojekt behöver samverka med den ordinarie verksamheten under 
projektets pågående, och särskilt i övergångsfasen då projektutfallet ska implementeras. 
Arbetet kan ske med ett långsiktigt fokus, det vill säga att de nya arbetssätten ska tillämpas 
under en överskådlig framtid. I en kommun med en beställar-utförar-organisation kan 
samma långsiktighet eventuellt bli en utmaning. Det kan exempelvis tänkas att den aktuella 
ordinarie verksamheten som ska förändras kommer att drivas av annan part inom några år, 
som dessutom kanske har andra utgångspunkter än den befintliga. Hur ska långsiktigheten 
säkerställas i en sådan situation? Det är inte på något sätt självklart. 

2.7 Sammanfattning och checkfrågor
I kapitlet diskuteras av vilka skäl kommuner kan arbeta med sociala investeringar och vilka 
kontextuella förhållanden som bör beaktas. Kapitlet inleds med att kommuner som fenomen 
diskuteras, bland annat utifrån deras ansvar och moraliska karaktär, och följs av resonemang 
om kommuners fyra övergripande uppgifter, det vill säga att de på en och samma gång ska 
agera samhällsaktör, serviceleverantör, myndighet och medborgarnas intresseorganisation. 
De övergripande uppgifterna kopplas dessutom till arbetet med sociala investeringar. 
Utifrån ovanstående kan tre huvudsakliga skäl till varför kommuner ska arbeta med sociala 
investeringar lyftas fram: (1) Inom den kommunala välfärdsverksamhet har det saknats ett 
resursfördelningssystem som tar hänsyn till hushållning av välfärdsresurser både inom och 
mellan tidsperioder, vilket är en brist då konsekvensresonemang inte bejakas, (2) arbetet 
med sociala investeringar skapar legitimitet att både bedriva daglig välfärdsverksamhet och 
utvecklingsprojekt, och (3) arbetet kan på sikt leda till att det blir naturligt att på allvar och i 
stor omfattning beakta konsekvensresonemang vid fördelning av välfärdsresurser.

38    Nordström (1998, 2000); Jonsson (2013)
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Därefter följer en diskussion om innebörden av innovationer, det vill säga att något som skapas 
är (1) något nytt, (2) bra för samhället, samt (3) bättre än tidigare kända lösningar. Utifrån 
detta konstateras det att både sociala investeringar i sig och specifika konsekvenser av sociala 
investeringsprojekt kan betraktas som sociala innovationer. Det poängteras också att det krävs 
ett flertal färdigheter för att åstadkomma det bakomliggande utvecklingsarbetet. 

Efter det följer en längre diskussion om de två huvudsakliga ekonomiska modellerna som 
ligger till grund för sociala investeringar – återföringsmodellen och budgetmodellen. Den 
förstnämnda tar sin utgångspunkt i att sociala investeringsprojekt ska generera social och 
ekonomisk nytta, och att den eller de förvaltningar som drar fördel av detta – i form av lägre 
kostnader – ska återföra en del av den minskade resursåtgången till arbetet med sociala 
investeringar. I budgetmodellen finns inga sådana återföringskrav, men social och ekonomisk 
nytta är utgångspunkten även här. Resurser fördelas därför till utvalda investeringsprojekt så 
länge det fortfarande finns avsatta medel. 

Avslutningsvis diskuteras fyra kontextuella faktorer som bör beaktas i arbetet med sociala 
investeringar. Dessa är dock inte uteslutande, utan utgör viktiga exempel. De fyra faktorerna är 
kommunens (1) vision, de övergripande målen och verksamhetsplanerna, (2) syn på sig själva 
som organisation eller geografiskt område, (3) mognadsgrad i arbetet med sociala investeringar, 
samt (4) befintliga allokeringsmodell. 

Frågeställningen som behandlas i kapitlet har följande checkfrågor kopplad till sig: 

2. Kommuner och sociala investeringar
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    Har ni tydliggjort av vilka skäl ni arbetar med eller överväger att införa sociala 
investeringar?

    Har ni tydliggjort vilka kontextuella faktorer som bör beaktas i er kommuns 
arbete med sociala investeringar?

    Har ni tydliggjort vilka konsekvenser de kontextuella faktorerna har för 
organiseringen och styrningen av sociala investeringar i er kommun?
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3.  Det aktiva kommunala ägarskapet 
för sociala investeringar

I kapitlet diskuteras vem som bör äga sociala investeringar och vad det aktiva ägarskapet 
består av. För att kunna reflektera kring det behöver vi fördjupa oss i kommuners politiska 
och administrativa ledning och relationen dem emellan. Vi behöver även diskutera vad det 
aktiva ägarskapet består av och varför det är viktigt för att kunna organisera och styra sociala 
investeringar på ett effektivt sätt. Vi behöver dessutom beakta sammansättningen av så kallade 
ledningsgrupper för sociala investeringar och de sistnämndas konkreta uppgifter, samt var 
det aktiva ägarskapet för sociala investeringar ska vara placerat. Kapitlet avslutas med en 
summering samt en checklista som vägledning i det fortsatta arbetet. 

3.1 Kommuners politiska och administrativa ledning
Som nämns i kapitel två har kommuner ett dubbelt ledningssystem genom den politiska och 
administrativa ledningen. Även om dessa tillsammans utgör ryggraden i styrningen av en 
kommun, kan de betraktas som väsensskilda företeelser. Framför allt handlar det om att de har 
olika utgångspunkter, vilket medför såväl spänningar som utvecklingsmöjligheter.39

•    Utgångspunkten för den politiska ledningen är att genom argument och förhandling få en 
majoritet av politiker att uppfatta ett specifikt förslag som tilltalande.40 Rättvisa och politisk 
handlingskraft utgör därmed framgångsfaktorer,41 vilket i sin tur gör att maktförhållanden 
spelar en avgörande roll för vilka beslut som fattas och framför allt vilka inriktningsbeslut 
som tas.42 Den grundläggande principen inom ramen för den politiska ledningen är dock att 
få invånarnas stöd och samtycke.43

•    Den administrativa ledningen handlar om att ”få saker gjorda” utifrån ett operativt perspektiv. 
Vid olika åsikter genomförs förhandlingar för att komma överens. Både i sådana och andra 
ledningssituationer är beprövad erfarenhet och rationell argumentation att betrakta som 
centrala utgångspunkter.44 De grundläggande principerna för den administrativa ledningen 
är styrning och hierarki, inom vilka effektivitet och goda rutiner är framgångsfaktorer. 
Exempelvis kan lednings- och ekonomisystem användas för att realisera detta. 

Ett annat sätt att beskriva de aktuella skillnaderna mellan den politiska och administrativa 
ledningen är följande:

Politiska ledare sysslar med övergripande ideologiska frågor och deras huvudsakliga verktyg är 
uttalanden, utspel och beslutsfattande i policyfrågor. Förvaltningsledning antas å andra sidan 
handla om att genomföra politiska beslut och förvaltningen ses som en neutral verkställare av 
dessa.45

39    Jonsson och Arnell (2006)
40    Christensen et al. (2005)
41     Adolfsson och Solli (2009)
42    Högberg (2007)
43    Adolfsson och Solli (2009)
44    Jonsson och Arnell (2006)
45    Ivarsson Westberg (2011, sid. 141)
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Kapitel 3

Det handlar alltså om vad som ska göras (politisk ledning), samt hur det ska genomföras 
(administrativ ledning). På en teoretisk nivå kan uppdelningen i ett vad respektive hur betraktas 
som relativt oproblematisk, men i den komplexa kommunala verkligheten är den långt ifrån 
självklar. Vad som är en vad-fråga, vad som är en hur-fråga och var gränsen dem emellan går 
är en tolkningsfråga.46 Att så är fallet beror bland annat på att förvaltningen som en neutral 
verkställare, så som det framställs i citat ovan, oftast inte är en realitet. 

Ett exempel på detta är att kommunchefer har en roll som befinner sig i gränslandet mellan 
politik och förvaltning, där ansvaret handlar om att både realisera och bereda politiska beslut.47 
Studier har dessutom visat att kommunala chefer eftersträvar ökad kontroll över verksamhet 
och ekonomi. Långsiktigt kan det medföra ett demokratiproblem, då det är någon annan än de 
folkvalda som stakar ut den kommunala riktningen.48 Frånsett kommunchefen finns det andra 
kommunanställda som på en mer operativ nivå arbetar med att ta fram underlag som politiker 
använder för att fatta beslut. Även i situationer där en medarbetare försöker vara helt neutral 
är det rimligen svårt att avskärma sig helt och hållet från personliga och kollegiala åsikter och 
föreställningar. Därutöver förekommer även förankring av beslut via lobbyverksamhet från 
den administrativa ledningen gentemot den politiska.49

Å andra sidan har studier visat att politiker i svenska kommuner har en tendens ”att lägga sig 
i” beslut på verksamhetsnivå, det vill säga påverka hur-frågan.50 Problematiken är därmed 
dubbelriktad, och det är därför inte särskilt förvånande att svenska kommuner i många fall 
anses ha otydliga ledningsstrukturer i jämförelse med andra europeiska länders kommunala 
organisationer.51 Att det inom respektive ledningssystem finns en förståelse av situationen 
och utmaningarna i det andra ledningssystemet kan därmed betraktas som en central faktor 
för en framgångsrik organisering och styrning av en kommun. Detta gäller även för sociala 
investeringar där både den politiska och administrativa ledningen bör utgöra aktiva ägare. Vi 
fördjupar diskussion om just det i det kommande avsnittet.

46    Jonsson et al. (2002); Jonsson (2003)
47    Jonsson et al. (2002)
48    Lennqvist Lindén (2010)
49    Jonsson et al. (2002); Montin (2002); Högberg (2007)
50    Jonsson (2003)
51     Tollgerdt-Andersson (1998)
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3.2 Det aktiva ägarskapet för sociala investeringar
Med aktivt ägarskap avses här att det finns aktörer med mandat att skapa goda förutsättningar 
för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt.52 I det aktiva ägarskapet 
ingår dessutom att intressera sig för de utfall och det lärande som genereras i verksamheten, 
samt säkerställa att detta tas om hand i organisationen och därmed omvandlas till långsiktigt 
hållbara lösningar. Översatt till sociala investeringar handlar det sistnämnda om att säkerställa 
att utfallet av sociala investeringsprojekt, det vill säga konsekvenserna av metodprövning, 
metodutveckling eller sociala innovation samt det relaterade lärandet, omvandlas till 
multiplikatoreffekter i den ordinarie verksamheten. 

Det aktiva ägarskapet för sociala investeringar finns vanligen inom både det politiska och 
administrativa ledningssystemet. Vi exemplifierar detta utifrån Norrköpings kommuns valda 
arbetssätt, framför allt då vi betraktar det som väl fungerande och värt att inspireras av. I 
Norrköping var det kommunfullmäktige som fattade det initiala beslutet att avsätt resurser till 
sociala investeringar, samt att skapa en relaterad ledningsgrupp. Den senare fick mandat, via 
delegation, att till kommunstyrelsen föreslå vilka beslut som borde fattas gällande ett flertal 
aspekter. Det handlade framför allt om vilka sociala investeringsprojekt som skulle genomföras 
och hur mycket resurser dessa skulle erhålla, hur återföringen från nämnderna skulle ske, samt 
nedläggning och därmed direktavskrivning av sociala investeringsprojekt. 

Det övergripande aktiva ägarskapet var alltså placerat hos kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen, medan det aktiva driftägarskapet fanns hos ledningsgruppen för sociala 
investeringar. Det delegerade ansvaret till ledningsgruppen ser vi som en central komponent 
i arbetet med sociala investeringar. Dels är det viktigt att kommunfullmäktige har det 
övergripande ansvaret, då alla kommunala beslut av väsentlig art ska avhandlas och beslutas 
i kommunfullmäktige. Beslut rörande investeringar i materiella tillgångar är av sådant 
slag,53 varför sociala investeringar också är det. Dels ger ledningsgruppens ansvar bland 
annat möjlighet att bygga upp viktiga strukturer på verksamhetsnivå som utgör grunden för 
organisering och styrning av sociala investeringar. I nästkommande avsnitt fördjupar vi oss i 
det genom att diskutera ledningsgruppens roll och sammansättning. Därefter följer ett avsnitt 
om ledningsgruppens huvudsakliga uppgifter.

Ledningsgruppens sammansättning
Ledningsgruppen för sociala investeringar i Norrköpings kommun bestod hela tiden av 
kommunens ekonomichef (ledningsgruppens ordförande), berörda förvaltningschefer, en 
teamledare för sociala investeringar samt en folkhälsocontroller. Initialt utsåg kommun- 
styrelsen dessutom en referensgrupp beståendes av några politiker, bland annat ett par 
kommunalråd, som fick ett särskilt ansvar för att på avstånd hålla sig uppdaterade om arbetet 
med sociala investeringar och de ingående projekten. Efter en tid bjöds referensgruppen in 
till ett ledningsgruppsmöte för att ta del av diskussionerna. Mötet föll väl ut, vilket ledde till 
en stående inbjudan till referensgruppen. Det aktiva deltagandet från politikerna medförde 

52    Brulin och Svensson (2011)
53    Fjertorp (2010)
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att det skedde en viktig politisk förankring gentemot den politiska ledningen gällande 
potentiella och pågående projekt. Samtidigt blev betydelsen av att kontinuerligt diskutera de 
inblandade aktörernas roller påtaglig, bland annat när det gäller beslutsfattande. Samtliga 
påverkade varandra, där diskussionen mellan politiker och anställda mycket väl kunde röra 
både vad- och hur-relaterade frågor, vilket i sin tur kunde bidra till att gränserna mellan de 
två ledningssystemen blev otydligare. Det i sig behöver inte vara ett problem, utan en ökad 
integration av de två systemen kan betraktas som en fördel då det innebär att de går i takt med 
varandra i riktning mot övergripande mål.54 Men oavsett är det av vikt att kontinuerligt avsätta 
tid för att diskutera rollfördelningen för att säkerställa en utveckling i önskvärd riktning. 
Avseende just roller i ledningsgruppen har följande uppdagats utifrån vår studie av Norrköpings 
kommun:

•     I samtal med representanter för Norrköpings kommun lyftes förvaltningschefernas roll 
fram som viktig för det aktiva ägarskapet. Dessa ansågs betydelsefulla för att fånga upp 
och lyfta fram potentiella sociala investeringsprojekt, inte minst via verksamhetsplanerna. 
De betraktades även som viktiga för att kunna hantera samverkan inom projekt och över 
förvaltningsgränser i arbetet med metodprövning, metodutveckling eller social innovation, 
och på lång sikt multiplikatoreffekter. 

•     Även ekonomichefens roll lyftes fram som viktig. Att det var kommunens ekonomichef som 
hade det övergripande ansvaret för driftägarskapat ansågs signalera att sociala investeringar 
var en viktig ekonomisk och social fråga i kommunen. Ansvaret gav arbetet viktig legitimitet, 
både internt i kommunen och externt gentemot exempelvis andra kommuner och SKL. 

•     Under den period vi följde ledningsgruppens arbete blev det dessutom tydligt att teamledaren 
och folkhälsocontrollern utgjorde viktiga delar i helheten. Dessa jobbade bland annat aktivt 
med de bakomliggande processerna i arbetet med sociala investeringar, exempelvis genom 
att dokumentera rutiner, agera bollplank åt personer som var i olika delar av ansökningsfasen, 
ta fram riktlinjer för processuppdateringar etcetera. Tillsammans utförde det uppgifter som 
i mångt och mycket handlade om att säkerställa att arbetet med sociala investeringar faktiskt 
fungerade. 

Sammansättningen av ledningsgruppen täckte alltså in centrala funktioner; ledande personer 
inom både det politiska och administrativa ledningssystemet, samt ytterligare anställda vars 
roll var att hålla ihop arbetet och driva det framåt utifrån ett mer administrativt perspektiv. 
Vår tolkning är att den fördelningen var en bidragande faktor till den kontinuitet som fanns 
i arbetet, och att kommunen betraktas som ledande i Sverige när det gällde organisering och 
styrning av sociala investeringar.

När ledningsgruppens sammansättning beaktas är det dock inte bara funktionerna i sig som är 
viktiga att beakta, det vill säga vilka roller personerna har i kommunen. Två andra aspekter som 
vi lyfter fram här är dels gruppens gemensamma tolkningsram, dels gruppens sammansättning 
utifrån ett mångfaldsperspektiv.  

54    Jannesson et al. (2014)
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Alla människor har en egen tolkningsram utifrån vilken beslut fattas.55 Tolkningsramen 
innefattar bland annat grundläggande uppfattningar och övertygelser om vad som kan 
betraktas som mer eller mindre lämpligt i en given situation, samt tidigare erfarenheter och 
influenser utifrån vilka vi tolkar det vi ser och upplever. När en grupp bildas tar var och en av 
gruppmedlemmarna med sig sin tolkningsram in i gruppen, vilket gör att det på gruppnivå mycket 
väl kan finns harmonierande likväl som konflikterande tolkningsramar – gruppmedlemmarna 
tycker/tolkar saker någorlunda lika respektive olika utifrån en given situation. 

En ledningsgrupp för sociala investeringar som har en gemensam övertygelse om vikten av att 
alla barn och ungdomar går i skolan och åtminstone får godkända betyg – det anses skapa goda 
förutsättningar för egenförsörjning och ett gott liv – kommer sannolikt utan motstånd ta till 
sig forskningsrapporter som stöder den utgångspunkten. De kommer å andra sidan sannolikt 
ha kraftiga invändningar mot och avfärda rapporter som argumenterar för att det inte går 
att bevisa att goda betyg leder till minskad risk för utanförskap. Det är därför nödvändigt för 
gruppen att avsätta tid för att medvetandegöra vad den sammantagna tolkningsramen utgörs 
av, då den tydliggör vad den faktiska anledningen till beslut är.56 Det skapar i sin tur viktiga 
förutsättningar för konstruktiv kritik om dessa anledningar är relevanta utgångspunkter eller 
ej. 

Vi menar alltså att det inte finns några objektiva beslut, utan alla beslut fattas med utgångspunkt 
i befintliga tolkningsramar. Valet av vilka person som ska vara en del av ledningsgruppen för 
sociala investeringar innebär därmed också ett val av vilka specifika tolkningsramar som ska 
vara utgångspunkten för beslut. Tolkningsramar utvecklas förvisso med tiden, bland annat 
utifrån erfarenheter, men de centrala utgångspunkterna är vanligen trögrörliga. Att då ha 
personer i ledningsgruppen som i mångt och mycket har harmonierande tolkningsramar ökar 
sannolikheten för att tendenser av så kallat grupptänkande (eng. group think) uppstår. Det 
innebär bland annat att graden av ifrågasättande är låg, och att vara överens i gruppen anses 
vara tillräckligt bevis för att ett antagande ska betraktas som korrekt. 

Ett sätt att minska risken för grupptänkande är således att utgå ifrån ett tydligt mångfalds- 
perspektiv när ledningsgruppen sätts samman. Det innebär att faktorer som kön, etnicitet, 
ålder, yrkeserfarenhet och specialistkompetens beaktas, och att ledningsgruppens sätts 
samman utifrån ett bejakande av mångfald. I de fall det på förhand är bestämt att vissa specifika 
funktioner i kommunen ska inkluderas i ledningsgruppen för sociala investeringar behöver 
mångfaldsfrågan lyftas till en högre nivå för att säkerställa att rekryteringsarbetet långsiktigt 
utgår ifrån ett tydligt mångfaldsperspektiv.

Ledningsgruppens övergripande uppgifter
Utifrån våra observationer av det arbete som ledningsgruppen för sociala investeringar 
i Norrköpings kommun bedrev kan det konstateras att det framför allt skedde utifrån en 
administrativ logik. Utgångpunkterna var till stor del tidigare studier, beprövad erfarenhet 
och rationell argumentation. Även om den administrativa logiken dominerade, gjorde 
den det utifrån tillåtelse av de ledande politikerna och framför allt av de som närvarade vid 
ledningsgruppens möten. Genom politikens medverkan bibehölls närvaron av medborgarnas 

55    Weick (1995)
56    Jämför Siverbo (2004)
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intresseorganisation. Arbetet med sociala investeringar som helhet stärkte dessutom 
kommuners förmåga att agera som samhällsaktör och serviceleverantör (se kapitel två). Utan 
en politisk förankring i arbetet kan det uppstå bakslag och incitament till förändring.57

Vi konstaterar att ledningsgruppens övergripande uppgifter bör vara fyra till antalet, nämligen att 
(1) hantera nya förslag på sociala investeringsprojekt, (2) hantera pågående investeringsprojekt 
med fokus på att skapa förutsättningar för multiplikatoreffekter, (3) via stödjande processer 
tillse att skapade multiplikatoreffekter upprätthålls, samt (4) kommunicera innebörden och 
utfallet av arbetet med sociala investeringar.

Hanteringen av nya förslag på sociala investeringsprojekt bör ske på ett strukturerat sätt. Vi 
ser tillämpningen av vad Norrköpings kommun valde att kalla idéprövning som ett viktigt 
första steg i det. En idéprövning innebar att aktörerna som ville erhålla resurser för ett socialt 
investeringsprojekt skrev samman en text om några A4:a där projektidén, de bakomliggande 
utgångspunkterna samt de förväntade konsekvenserna presenterades. Dokumentet diskuter- 
ades sedan utförligt i ledningsgruppen, och utifrån det fattades ett beslut om huruvida idén var i 
linje med kriterierna för sociala investeringsprojekt, eller om den fick avslag. Det senare kunde 
exempelvis innebära att ledningsgruppen istället rekommenderade att initiativet realiserades 
direkt i den ordinarie verksamheten, antingen utifrån befintligt budgetutrymme eller med 
förslaget att ytterligare budgetmedel skulle tillskjutas.

Ansågs projektidén vara i linje med kriterierna för sociala investeringsprojekt uppmanades 
aktörerna att ta fram en fullständig projektansökan. Det var alltså inte ett beslut om att 
projektresurser faktiskt skulle erhållas, även om det skulle mycket till för att den efterföljande 
projektansökan inte skulle godkännas och att ledningsgruppen rekommenderade kommun- 
styrelsen att bifalla den. Som nämns i föregående avsnitt gav ledningsgruppen stöd i arbetet 
med att ta fram en fullständig projektansökan, bland annat genom att agera bollplank. Den 
formen av stöd var viktigt, särskilt som vi i kapitel fem resonerar om ett antal aspekter som 
är centrala att behandla redan i projektets ansökningsfas. Arbetet med en projektansökan 
är resurskrävande, och ett operativt stöd för att hamna rätt är avgörande. Samtidigt utgör 
vetskapen om att det till stor del ”bara” är att ta fram en relevant projektplan för att resurser ska 
erhållas ett tydligt incitament att faktiskt investera nödvändig tid. 

Det finns exempel från andra kommuner som saknade en idéprövningsfas i sitt arbete med 
sociala investeringar, där en eller flera förvaltningar lagt mycket tid på vad de ansåg vara en 
bra projektansökan, men där ledningsgruppen avslog ansökan med motiveringen att den 
inte uppfyllde kriterierna. Det skapade i sin tur irritation hos aktuella förvaltningar och ett 
tydligt avståndstagande från den valda formen för arbetet med sociala investeringar. En sådan 
utveckling behöver självklart undvikas, och ett enkelt sätt att göra det är genom en idéprövning 
och en efterföljande dialog, det vill säga att ledningsgruppen agerar som en aktiv ägare. 

Den andra uppgiften – hantera pågående investeringsprojekt med fokus på att skapa förut- 
sättningar för multiplikatoreffekter – handlar istället om att säkerställa att den metodprövning, 
metodutveckling eller sociala innovation som sker inom respektive projekt inte stannar inom 
projektet utan förs över och skalas upp i den ordinarie verksamheten. En bra projektledning 
och bra projektmedarbetare behöver därför inte vara tillräckligt för att lyckas med sociala 

57    Se exempelvis Jonsson (2013)
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investeringar. I det aktiva ägarskapet ingår att tillsammans med projektledning och lärande 
utvärderare för respektive projekt fundera på vad i projektet som kan omvandlas till 
multiplikatoreffekter. De senare kan dessutom finnas på olika nivåer. 

•    På organisatorisk nivå är utgångspunkten att metodprövningen, metodutvecklingen eller 
den sociala innovationen omvandlas till rutiner och processer i den ordinarie verksamheten, 
det vill säga att lärande i förhållande till projektets syfte översättas till effektivisering i den 
dagliga driften. 

•    På projektnivå förädlas, förmeras och/eller förstoras lärandet om att bedriva sociala 
investeringsprojekt, det vill säga användas som utgångspunkt i kommande projekt. 

•    På brukarnivån handlar det om att effekter som uppstår för medborgare får spridning så att 
fler upplever dessa och dessutom i ökad utsträckning. 

Det har visat sig att avsaknaden av ett aktivt ägarskap relaterat till utvecklingsarbete, ofta 
i projektform, är en vanlig förklaring till varför utvecklingsarbetet inte leder till långsiktigt 
hållbara effektiviseringar.58 Framför allt handlar det om att den aktiva ägaren – i detta 
fall ledningsgruppen för sociala investeringar – har agerat som referensgrupp snarare än 
ledningsgrupp, och därmed varit fokuserad på kortsiktiga prestationer och effekter samt 
överlag haft ett fokus på här och nu. En central del i det övergripande aktiva ägarskapet 
(kommunfullmäktige och kommunstyrelsen) är därför att ställa krav på ledningsgruppen 
(driftsägarskapet) om ett långsiktigt agerande, och med fördel avkräva att ledningsgruppen 
avrapporterar arbetet och utvecklingen med sociala investeringar vid något eller några tillfällen 
per år. Utifrån en dialog i dessa sammanhang kan den övergripande ägaren försäkra sig om en 
önskvärd långsiktighet i arbetet, alternativt vidta nödvändiga åtgärder.

Ett sätt för ledningsgruppen att sätta fokus på multiplikatoreffekter är att kontinuerligt föra en 
dialog med projektledningen för de sociala investeringsprojekten, inte bara med utgångspunkter 
i hur arbetet med metodprövningen, metodutvecklingen eller den sociala innovationen går, utan 
även kring förberedelserna för övergången mellan projektet och den ordinarie verksamheten. 
Sådana förberedelser behöver inledas tidigt i projektet, oavsett projektets karaktär. 

Denna typ av dialog mellan ledningsgruppen, projektledningarna och lärande utvärderare 
kräver en så kallad kollaborativ förmåga, det vill säga en förmåga att lyssna in andras synpunkter 
samtidigt som det finns en förmåga att framföra budskap och att utifrån olika logiker och 
perspektiv kunna samverka på ett fruktbart sätt.59 Det handlar om ett professionellt agerande 
gentemot projektens ledningar och medarbetare där fokus är en nära dialog och lärande.60 Men 
det handlar också om att vid behov skapa möjligheter till att avgränsa projekten eller bidra till 
att projekten förs närmare den ordinarie verksamheten.

För det tredje har ledningsgruppen att via stödjande processer tillse att skapade multiplikator- 
effekter upprätthålls. Det är genom ett sådant upprätthållande som långsiktigt värde kan 
skapas. Upprätthållandet kan liknas vid betydelsen av att det planerade underhållet för 
materiella tillgångar följer de planerade processerna. Minskas det planerade underhållet 

58    Brulin och Svensson (2011)
59    Carlström (2005)
60    Svensson et al. (2009)
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är det rimligt att den tekniska livslängden på tillgången minskas, och därmed minskas 
också dess värde. Det kan diskuteras hur långtgående ledningsgruppens ansvar ska vara för 
långlivade multiplikatoreffekter. Men det är viktigt att de stödjande processerna är aktiva 
under övergångsfasen mellan projekt och ordinarie verksamhet, samt under den efterföljande 
perioden då nya rutiner och processer fortfarande formaliseras. Med rätt stöd har den ordinarie 
verksamheten därefter en ny stabil struktur på plats som innebär en betydligt effektivare 
resursåtgång. I det läget är det rimligt att den ordinarie verksamheten har ett uteslutande 
ansvar för ett fortsatt upprätthållande av de nya arbetssätten.

Den fjärde och sista övergripande uppgiften innebär att ledningsgruppen aktivt behöver 
kommunicera innebörden och utfallet av arbetet med investeringar. Norrköpings kommun 
och Sveriges kommuner och landsting (SKL) konstaterade vid en workshop i slutet av år 
2013 att vetskapen om Norrköpings arbete med sociala investeringar fått stor spridning i 
kommunsverige. Samtidigt konstaterades det att kännedomen om arbetet och dess ingående 
projekt inom Norrköping, både som organisation och geografiskt område, inte var så stor som 
de ledande aktörerna i kommunen hade förväntat sig. 

Vid organisationsförändringar och sociala innovationer är omfattande och genomtänkt 
kommunikation av betydande vikt. Den bidrar till kännedom om vad som pågår eller redan har 
skett, vilket i sin tur ökar förutsättningar att förändringsarbetet får önskvärda konsekvenser. 
Att avsätta betydande resurser samt att sätta sig in i medarbetarnas situation och anpassa 
budskapet är centrala faktorer.61 

Begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet62 kan användas för att öka 
precisionen i kommunikationen av arbetet med sociala investeringar. En fråga som bör ställas 
av ledningsgruppen är om medarbetarna överhuvudtaget nåtts av information om det aktuella 
arbetet, och om så är fallet, har de kunskaper för att den ska vara begriplig? Genom att förstå 
arbetet med sociala investeringar i termer av dess syfte och uppbyggnad uppnås begriplighet, 
vilket i sin tur är en förutsättning för hanterbarhet. Genom en hög hanterbarhet hos chefer 
och medarbetare gällande sociala investeringar, det vill säga att de har en god förståelse av 
fenomenet samt utifrån det kunna agera på ett genomtänkt sätt, kan sociala investeringar bli 
en naturlig del av det organisatoriska livet. Den blir inte bara möjlig att förstå och hantera, den 
blir även en del av hur organisationen organiserar och styr resurser såväl inom som mellan 
tidsperioder. 

Görs arbetet med sociala investeringar begripligt och hanterligt kan det också tänkas bli 
meningsfullt. Det klassiska exemplet på meningsfullhet är stenhuggaren som anser 
sig vara med och bygga katedralen, snarare än att denna ”bara” hugger sten. 
Att se sitt bidrag till helhet kan göra att arbetet blir meningsfullt, och 
därmed utgör det en del av något större. Att skapa förutsättningar för 
att arbetet med sociala investeringar blir meningsfullt för många inom 
kommunen är därför viktigt. Det möjliggör att betydande delar av 
professionskunskapen inom organisationen verkligen tas tillvara 
genom att den utnyttjas i sociala investeringsprojekt. Men att nå 
meningsfullhet är en kommunikativ utmaning. 

61     Appelbaum och Wohl (2000)
62    Gassne (2008)
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3.3  Placeringen av det aktiva ägarskapet för sociala 
investeringar

Det aktiva ägarskapet för sociala investeringar kan utövas internt inom en kommun eller externt 
av en annan aktör. Valet mellan en intern eller extern placering bör framför allt vara relaterat 
till synen på kommunen som organisation eller som geografiskt område. Är det förstnämnda i 
fokus (kommunen som organisation) är det naturligt att den kommunalpolitiska ledningen står 
för det övergripande aktiva ägarskapet. Men det i sig hindrar inte att kommunen låter andra 
aktörer utgöra en del av arbetet med sociala investeringar. Är kommunen som geografiskt 
område utgångspunkten är det inte nödvändigt att kommunen i sig utövar det aktiva ägarskapet, 
utan det kan exempelvis vara förlagt i en stiftelse där en rad olika aktörer, som kommunen, 
landstinget och privata företag är ”delägare”. Valet mellan en intern och extern placering av 
ägarskapet kan också relateras till utgångspunkten för de ekonomiska kalkyler som görs för 
de olika sociala investeringsprojekten. Ligger fokus primärt på kommunalekonomiska utfall 
är det mer lämpligt med ett internt placerat ägarskap då det handlar om kommunalekonomisk 
effektivitet. Är fokus däremot på samhällsekonomisk effektivitet kan ett externt placerat 
ägarskap vara ett naturligt val.

I Norrköpings kommun fanns alltså det övergripande aktiva ägarskapet internt hos kommun- 
fullmäktige och kommunstyrelsen, medan det aktiva driftsägarskapet fanns hos den central-
iserade ledningsgruppen för sociala investeringar. Genom en sådan skapades förutsättningar 
för att beslut togs utifrån ett kommunalt helhetsperspektiv. Enligt ledande aktörer i 
Norrköpings ledningsgrupp underlättade den centraliserade placeringen genomförandet av 
så kallade samverkansprojekt, det vill säga där olika förvaltningar samverkade inom ett och 
samma projekt. I sådana projekt är det lätt hänt att respektive förvaltning ser till sitt eget bästa, 
men genom att förvaltningscheferna tillsammans utgör en stor del av ledningsgruppen kan en 
helhetssyn få företräde i förhållande till särintressen.

Den huvudsakliga nackdelen med ett centralt placerat driftägarskap är att helhetssynen kan 
komma att överskugga detaljer som vid en mer lokal placering hade uppmärksammats. En 
helhetssyn kan medföra att viktiga nyanser suddas ut.63 I en del kommuner har driftägarskapet 
placerats hos socialförvaltningen, men en rad andra alternativ är också möjliga. Mycket 
av det vi resonerar om i rapporten totalt sätt är lika tillämpbart oavsett var driftsägarskapet 
placerats, men vår utgångspunkt generellt är en centraliserad placering. Primärt för att vi ser 
ett antal fördelar med en sådan, framför allt den legitimitet som arbetet skapar när personer 
med funktioner som ekonomi- respektive förvaltningschef tillsammans utgör stora delar av 
driftägarskapet. Den kommun som valt eller kommer välja en mer decentraliserad ansats bör 
därför läsa rapporten utifrån det perspektivet, och därmed kontextanpassa en del resonemang.

När det istället gäller en extern placering av det aktiva driftsägarskapet har vi nämnt några 
situationer när en sådan kan vara aktuell. Ett ytterligare argument för en extern placering kan 
vara att försöka erhålla mer ekonomiska resurser att investera än vad som är möjligt vid en 
intern placering. Genom att skapa en egen juridisk person för sociala investeringar öppnas 
möjligheten att få tillgång till externt kapital, exempelvis från privata företag. Oavsett anledning 
till en extern placering är stiftelseformen ett tänkbart alternativ.

63    Jonsson och Jonsson (2011)

3. Det aktiva kommunala ägarskapet för sociala investeringar

Ka
pi

te
l 3

34  Organisering och styrning av sociala investeringar



Stiftelseformen har använts i många sammanhang för att frigöra resurser för olika ändamål. 
Mest känd i Sverige är kanske Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Stiftelseformen kan vara 
användbar för att skapa sociala investeringsförutsättningar samt för att ackumulera kapital 
för att arbeta långsiktigt kring barn och unga. […] 

I mer direkt form drivs olika former av socialtjänst och sjukvård i ett tjugotal olika stiftelser i 
Järnaområdet utifrån en antroposofisk grund. Verksamheten omsluter mer än 500 miljoner 
kronor årligen. Stiftelseformen har gjort det möjligt att ackumulera kapital för att arbeta 
långsiktigt utifrån en helhetssyn på människan.

Man skulle kunna tänka sig att kommuner som vill agera långsiktigt och förebyggande kring 
barn och unga skulle kunna skapa en social investeringsfond för detta ändamål och placera 
denna i en stiftelse av något slag. Detta är i sak inte konstigare än att en kommun skapar 
ett bolag för industrifastigheter, utbildningsändamål eller något annat som rör den fysiska 
infrastrukturen. Det handlar ytterst om att hitta en juridisk form som gör det möjligt att 
förvalta och utveckla medel ur ett långsiktigt perspektiv.64

Det finns ett flertal andra potentiella alternativ, likväl som helt andra finansierings- och 
samarbetsmöjligheter. För en genomgång av ett antal av dessa rekommenderar vi SKL-skriften 
”Värdet av en god uppväxt – Sociala investeringar för framtidens tillväxt” från år 2012.65

3.4  Sammanfattning och checkfrågor
I kapitlet diskuteras vem som bör äga sociala investeringar och vad det aktiva ägarskapet består 
i. Kapitlet inleds med att kommuners dubbla ledningssystem – den politiska och administrativa 
ledningen – diskuteras, framför allt utifrån innebörden av de två delarna och relationen mellan 
dem. Därefter förs en diskussion om det aktiva ägarskapet för sociala investeringar, det vill säga 
att det finns aktörer med mandat att skapa goda förutsättningar för att verksamheten ska kunna 
bedrivas på ett framgångsrikt sätt. Det övergripande ägarskapet bör finnas hos den högsta 
politiska ledningen, medan det aktiva driftägarskapet, det vill säga att operativt säkerställa 
att arbetet fungerar på ett tillfredställande sätt, bör finnas hos en ledningsgrupp för sociala 
investeringar. 

I de fall kommunen betraktas som en organisation finns det övergripande ägarskapet hos 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, medan driftägarskapet bör finnas hos en lednings- 
grupp centralt placerad i det administrativa ledningssystemet. Betraktas kommunen i 
istället som ett geografiskt område är förmodligen både det övergripande ägarskapet och 
driftägarskapet placerat externt i förhållande till kommunen som organisation, exempelvis hos 
en region eller i en egen juridisk person. Det senare alternativet syftar primärt till att få tillgång 
till externt kapital som kan utnyttjas för bland annat kommunal verksamhetsutveckling. 

64    SKL (2012a, sid. 32–33)
65    SKL (2012a)
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Därefter diskuteras sammansättningen av ledningsgruppen för sociala investeringar med 
fokus på vilka roller som bör vara representerade. Det argumenteras för en kombination av 
höga chefer, andra anställda samt politiker. Uppgifterna i det aktiva driftägarskapet diskuteras 
också, det vill säga att (1) hantera nya förslag på sociala investeringsprojekt, (2) hantera 
pågående investeringsprojekt med fokus på att skapa förutsättningar för multiplikatoreffekter, 
(3) via stödjande processer tillse att skapade multiplikatoreffekter upprätthålls, samt (4) 
kommunicera innebörden och utfallet av arbetet med sociala investeringar.

Frågeställningen som behandlas i kapitlet har följande checkfrågor kopplad till sig:  

3. Det aktiva kommunala ägarskapet för sociala investeringar

    Har ni beaktat skillnaden mellan kommunen som organisation och som geografiskt 
område, samt kommit överens om vad som är er utgångspunkt?

   Har ni beaktat hur synen på kommunen (som organisation eller som geografiskt område) 
påverkar arbetet med sociala investeringar?

    Har ni beslutat var det övergripande ägarskapet och driftägarskapet för sociala 
investeringar ska vara placerat och varför?

   Har ni beslutat vilka som ska ingå i ledningsgruppen för sociala investeringar och varför?

   Har ni beslutat vilka arbetsuppgifter ledningsgruppen för sociala investeringar ska ha?

    Har ni utarbetat strategier för hur ledningsgruppen för sociala investeringar ska arbeta 
med beslutade arbetsuppgifter?

    Har ni utarbetat strategier för hur ledningsgruppen för sociala investeringar ska vara 
relaterad till kommunens övergripande ledning, och framför allt den politiska ledningen, 
för att säkerställa goda förutsättningar för utveckling av multiplikatoreffekter?
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4.  Att organisera sociala 
investeringsprojekt

I kapitlet diskuteras hur sociala investeringsprojekt kan organiseras. För att kunna reflektera 
kring detta behöver vi fördjupa oss i olika projektlogiker. Vi behöver även reflektera kring 
projektstrukturer och -typer, samt organisatoriska gränser och identitet i förhållande till sociala 
investeringsprojekt. Kapitlet avslutas med en summering samt en checklista som vägledning i 
det fortsatta arbetet.

4.1 Olika logiker och kunskapsanspråk för sociala 
investeringsprojekt
Sociala investeringar genomförs vanligtvis i projektform. Detsamma gäller traditionella 
investeringar i anläggningstillgångar.66 En förklaring till det är att projektformen utlovar 
en början och ett slut, vilket är betydelsefullt för att kunna veta när en investering ska börja 
att skrivas av (ianspråktas). En annan förklaring är att projekt som fenomen kan förena två 
olika logiker, nämligen rationell planering och tydligt experimenterande.67 I vissa projekt 
dominerar den rationella planeringen – planen ska följas – och i andra projekt utgör planen 
en utgångspunkt där fokus istället ligger på metodutveckling och innovation. Att projekt som 
fenomen kan rymma båda dessa logiker utgör en bra grund för sociala investeringar, men för 
att balansera mellan dessa krävs en förståelse av hur projektets syfte och dess logik relaterar till 
varandra, vilket diskuteras i kapitlet. De två projektlogikerna kan beskrivas så här:

•    Den förstnämnda logiken – projekt som plan – utgår alltså från tankesättet att ett projekt utgör 
en plan med en början och ett slut. Planen ska hållas och det är mot den som projektledningen 
likväl som de aktiva ägarna styr. Inom universitetsvärlden bedrivs exempelvis de allra flesta 
kurserna utifrån denna logik. Inom tillverkningsindustrin, undantaget FoU-verksamhet 
(Forskning och Utvecklingsverksamhet), är projekt som plan den dominerande logiken vid 
projektarbete. I takt med förändringen att projekt används till andra uppgifter än tillverkning 
har också skälen till att använda projektformen förändrats. Projekt används även till att 
försöka åstadkomma förändring, utveckling och förnyelse.68 

•     Den andra logiken – projekt som temporär organisering – har kommit att bli allt vanligare, 
framför allt i projekt där utveckling står i centrum. Det kan exempelvis handla om kommunala 
forskningsprojekt som karaktäriseras av en interaktiv kunskapsprocess i syfte att bidra 
med pragmatiska kunskaper. Det mest framträdande i logiken är att projektledningen 
driver på och engagerar snarare än planerar, samt kontinuerligt anpassar projektets 
organisation utifrån förutsättningarna. Därmed benämningen temporär organisering.  
Även i den typen av projekt är planen betydelsefull, men i takt med att lärande sker behöver 
planen problematiseras i konstruktiv anda. Detta gäller främst vid projekt som syftar till 
metodutveckling och social innovation. Utfallet av projektet är dock inte bara en konsekvens 
av projektledningens ambition eller förmåga att arbeta med projektets plan, utan i lika stor 
utsträckning av hur andra aktörer i omgivningen utövar inflytande på projektet. 

66    Bengtsson (2013)
67    Jensen et al. (2007)
68    Jensen et al. (2007)
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Oavsett projektlogik krävs en tydlig projektplan för att ett socialt investeringsprojekt ska 
kunna komma till stånd. En sådan projektplan innefattar en tydlig beskrivning av vad 
projektet ska leda till (målen), den ekonomiska handlingsplanen (budgeten) samt processen 
fram till måluppfyllelse. Projektplanen bör dessutom vara relaterad till tidigare forskning 
och beprövad erfarenhet för att påvisa att det är rimligt att projektutfallet blir i linje med 
projektets målsättningar. Vid en första anblick kan projekt som plan därmed betraktas som 
den dominerande logiken vid sociala investeringar, men så är inte alltid fallet. Projekt som 
temporär organisering är också förekommande, och framför allt då för projekt som fokuserar 
metodutveckling och social innovation. I en sådan situation kan det te sig kontraproduktivt 
att betona rationell planering, varför planen i sig enbart bör betraktas som en grund att utgå 
ifrån. Det är utifrån de övergripande aktiviteterna som mer konkreta aktiviteter formas efter 
hand, vilket tillsammans med interaktioner med lärande utvärderare och aktiva ägare skapar 
förutsättningar för metodutveckling och social innovation. Båda logikerna – projekt som plan 
respektive projekt som temporär organisering – är alltså viktiga i sociala investeringsprojekt, 
om än i olika sammanhang.

Det sociala investeringsprojektets syfte – och vilken typ av kunskap som ska skapas – har alltså 
betydelse för hur projektplanen bör utformas och hanteras. För att synliggöra detta ytterligare 
beskriver vi här på ett övergripande sätt skillnader i kunskapsanspråk mellan två typer av 
samhällsvetenskapliga forskningsansatser, baserat på respektive projektlogik.69 Innan ett 
forskningsprojekt, oavsett karaktär, sjösätts bör en forskningsplan ha utarbetats som innefattar 
såväl teoretisk som metodologisk tydlighet. Forskningsplanen utgör sedan grunden för hur 
forskningen bedrivs. Projektets kunskapsanspråk påverkar dock i vilken mån planen faktiskt 
styr den forskning som sedan bedrivs i projektet;

•    I fall då forskningsdesignen fokuserar på att pröva eller förklara vilka prestationer och 
effekter ett specifikt arbetssätt eller en specifik insats leder till, har det konsekvenser för hur 
forskaren förhåller sig till sin ursprungliga forskningsplan. I ett sådant fall är det viktigt att 
planen följs, och att de prestationer och effekter som studeras ställs mot prestationer och 
effekter i förutbestämda kontrollgrupper. I annat fall kommer det i princip vara omöjligt 
att dra tillförlitliga slutsatser om utfallet av analysobjektet. Projekt som plan är alltså den 
tillämpade logiken.

•    Bygger forskningsdesignen istället på ett kunskapsanspråk som innebär att bidra med 
förståelse som går utöver det omedelbart evidenta – till exempel att belysa ett och samma 
fenomen utifrån ett flertal och kanske till och med motstridiga perspektiv – innebär det ett 
annat förhållningssätt. I ett sådant fall är det viktigt att planen stödjer processen, men det 
lärande som uppstår under forskningsprocessen medför nya insikter, som kan innebära 
att den ursprungliga planen behöver justeras för att kunskapsgap ska kunna fyllas på ett 
tillfredställande sätt. Här handlar det istället om logiken projekt som temporär organisering.

69     I Alvesson och Sköldberg (2008) går det att läsa om olika kunskapsanspråk i samband med forsknings- och 
utvecklingsarbeten.
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Vid såväl samhällsvetenskaplig forskning som vid sociala investeringsprojekt finns alltså 
olika syften och kunskapsanspråk, och dessa är viktiga att tydliggöra, förstå och ta hänsyn till 
när projektet organiseras och styrs. Det är dock viktigt att poängtera att nämnda logiker och 
kunskapsanspråk inte ska betraktas som digitala, det vill säga att det antingen är den ena eller 
andra som gäller. För stora tillväxtprojekt som finansieras av EU betonas exempelvis båda 
logikerna och kunskapsanspråken. Lösningen är ett tillåtande av en kombination av dessa, givet 
att det finns en pågående och aktiv dialog inom och utom projektet om när och varför var och 
en av dem tillåts dominera.70 Vid sociala investeringar i kommuner finns det tydliga poänger 
med att anamma ett sådant förhållningssätt, men kontextanpassningen samt medvetenhet och 
diskussion om deras existens är då central för att hitta rätt balans. 

En avslutande kunskapsrelaterad fråga som behöver beaktas här rör så kallad evidens. Ett sätt 
att definiera begreppet är följande:

Ordet evidens kommer från latinets evidentia som betyder tydlighet men som i detta sammanhang 
[välfärdsområdet] kan översättas med bevis om (eller vetenskapligt stöd för) insatsers effekter. 
Vetenskapliga bevis om insatsers effekter är en viktig del av den evidensbaserade praktiken. 
Men evidens är inte ett absolut tillstånd utan det handlar om graden av tillförlitlighet, den 
bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen.71 

Inom välfärdsområdet finns en omfattande forskning och debatt om evidens i relation till 
de insatser som görs inom bland annat socialtjänst, skola, vård och omsorg samt kultur och 
fritid.72 Diskussionen handlar dels om hur verksamheter ska organiseras, dels om kvalitén 
i verksamheten i sig – där huvudfrågan handlar om huruvida rätt saker görs på rätt sätt.73 I 
samband med dessa diskussioner har idén om en evidensbaserad praktik vuxit fram. Inom 
exempelvis socialtjänsten innebär den senare ”… att involvera brukare, utveckla lokal kunskap 
och att ta tillvara professionens kunskaper och forskning i arbetet”.74

 Då flera välfärdsaktörer tagit till sig idén om en evidensbaserad praktik, bör arbete med sociala 
investeringar också kopplas till denna idé. Den evidensbaserade praktikens målsättning – 
att förbättra kvalitén på välfärdsarbetet, och att öka användningen av vetenskapligt grundad 
kunskap vid beslut om interventioner – bör vara ledord också i arbetet med sociala investeringar. 
Är utgångspunkten projekt som plan med fokus på metodprövning är det rimligt att det är en 
evidensbaserad metod som prövas. För projekt som temporär organisering med utgångspunkt 
i metodutveckling är både processen och dess utfall viktiga att utvärdera, och särskilt då social 
innovation är i fokus. I en sådan situation kan det dessutom vara lämpligt att genomföra 
utvärderingen på vetenskaplig nivå för att i ett senare skede – om projektet blir lyckat – kunna 
prata om den utvecklade metoden som evidensbaserad; den har varit föremål för och klarat 
vetenskaplig prövning avseende de prestationer och effekter den skapar.

70    Svensson et al. (2009)
71     Socialstyrelsen (2014)
72    Bohlin och Sager (2011); SoU (2008:18)
73    Bergmark et al. (2012); Johansson et al. (in press)
74    SKL (2014b)
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4.2   Sociala investeringsprojekts strukturer, gränser 
och identitet 

Vid organisering av sociala investeringsprojekt är det särskilt viktigt att beakta projektets 
strukturer, gränser och identitet. Tillsammans utgör de grundläggande organisatoriska 
förutsättningar inom vilka projektets verksamhet ska bedrivas. I tur och ordning diskuterar vi 
därför innebörden av de tre dimensionerna, med start i projektstrukturer. 

Projektstruktur
Med projektstruktur avser vi primärt den organisationsstrukturella utgångspunkten för 
ett projekt. En vanligt förkommande indelning är att prata om projekt som intra- eller 
interorganisatoriska. Det förstnämnda handlar om projekt som bedrivs inom ramen för en 
befintlig organisation, medan den sistnämnda rör projekt där flera organisationer samverkar. 
I en kommunal kontext är det alltid kommunfullmäktige som är ytterst ansvarig för sociala 
investeringsprojekt. Men även om en enskild kommun kan betraktas som en enda organisation, 
kan såväl intra- som interorganisatoriska projekt vara en realitet inom ramen för en och samma 
kommun. Det beror framför allt på hur kommunen valt att organisera sin ledning och utforma 
sin styrmodell. 

Som nämns i kapitel två gav 1991 års kommunallag kommuner ökad frihet att utforma sina 
organisationer utifrån lokala kontextuella förhållanden. I vissa kommuner har organisationen 
utformats utifrån ett bejakande av helhetssyn. I sådana har nämndernas makt tonats ned och en 
central nämnd (exempelvis kommunstyrelsen) eller ett centralt utskott (exempelvis planerings- 
och ekonomiutskottet) har fått ökade befogenheter. Är kommunen istället organiserad utifrån 
ett bejakande av en närhet till medborgare eller till verksamheter har nämnderna vanligtvis 
starka organisatoriska gränser gentemot varandra.75

I det förstnämnda fallet – bejakande av helhetssyn – kan sociala investeringsprojekt där flera 
nämnder samverkar mycket väl betraktas som intraorganisatoriska projekt, trots att det är 
flera parter involverade. Anledningen är kommunens fokus på helheten (en organisation) 
med en central ledning som har makt och agerar som en stark huvudman. Är det istället 
nämnderna som är starka kan motsvarande sociala investeringsprojekt mycket väl betraktas 
som interorganisatoriskt. Huvudmannen är densamma (kommunfullmäktige), men 
nämnderna har tillräckligt med makt för att också kunna betraktas som huvudmän. I 
den typen av projekt finns ett antal gränsytor mellan olika aktörer i projektet, vilket 
gör att eventuell gränsproblematik behöver uppmärksammas och hanteras. Vi 
återkommer till det.

Inom ramen för en specifik organisationsstrukturell utgångspunkt kan 
ett flertal olika projekttyper användas. Vi kommer prata om dessa som 
förändring-, försöks- och samverkansprojekt. Samtliga tre tillämpas i 
sociala investeringsprojekt. Det finns flera fördelar med att illustrera 
olika projekttyper, framför allt att sådana hjälper till att bidra till att öka 
förståelsen av tänkbara skeenden under projektets gång. En beskrivning 
av förutsättningarna för olika projekttyper kan därmed hjälpa aktörer att 
organisera och styra sociala investeringar på ett mer effektivt sätt.

75    Jonsson (2013)
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•    Förändringsprojekt innebär ett fokus på att åstadkomma förändringar i rutiner, struktur, 
processer och/eller kultur i en befintlig organisation. Metodutveckling är alltså i fokus. 
Förändringsprojektets utmaningar består bland annat i att kunna lösgöra sig från den 
befintliga organisationen under projektets pågående och därefter klara av att implementera 
avsedda förändringar.76 Ett exempel på ett förändringsprojekt i Norrköpings kommun är 
”Alla barn i skolan”, som diskuteras utförligt i avsnitt 4.3.

•    Försöksprojekt utgår antingen från att pröva en befintlig metod (metodprövning) som används 
i någon annan organisation, eller att utveckla helt nya tillvägagångssätt och lösningar (social 
innovation). I Norrköpings kommun utgjorde det sociala investeringsprojektet Skolfam77 ett 
försöksprojekt inom vilket de testade en metod som hade sin grund i Helsingborgs kommun, 
där den visat sig framgångsrik. Även i Norrköping föll metoden väl ut, och utifrån projektet 
skapades en organisatorisk enhet i form av ett Skolfam-team i den ordinarie verksamheten. 
Syftet med den senare enheten var att kunna skala upp användningen av den testade metoden 
och därmed skapa multiplikatoreffekter. 

•    Samverksprojekt innebär att projektet går över organisatoriska gränser – det är av 
interorganisatorisk karaktär. Vid samverkan mellan organisationer – inom kommunen eller 
mellan kommunen och extern part – finns det olika huvudmän som gör att komplexiteten 
ofta är hög.78 Dels på grund av att olika huvudmän kan styras av olika lagar och förordningar, 
dels för att olika huvudmän kan vara bärare av olika identiteter. I nästa avsnitt resonerar vi 
ytterligare om denna komplexitet med utgångspunkt i samverkansprojektet Solid återkomst.

Utifrån beskrivningarna av de tre projekttyperna kan det konstateras att ett enskilt socialt 
investeringsprojekt alltid är primärt ett förändrings- eller försöksprojekt – metodprövning, 
metodutveckling eller social innovation är i fokus. Ett förändrings- eller försöksprojekt kan 
i sin tur vara antingen ett samverkansprojekt (interorganisatoriskt) eller drivas av en enskild 
huvudman (intraorganisatoriskt). I nästa avsnitt fördjupar vi diskussionen om respektive 
projekttyp genom att diskutera dem i förhållande till organisatoriska gränser.

Projektgränser
Organisatoriska gränser handlar om skiljelinjer mellan de resurser och aktiviteter som enheter 
inom en organisation har för sina respektive verksamheter. Ett organisationsschema brukar 
vanligen användas för att försöka illustrera strukturella organisatoriska gränser. Med hjälp av de 
strukturella gränserna kan uppdrag och ansvarsområden begränsas och preciseras. Exempelvis 
innebär en tydlig indelning i förvaltningar en möjlighet att fatta beslut om vad resurser och 
aktiviteter inom en enskild förvaltning ska utgöras av och vad som ska åstadkommas. Gränserna 
hjälper till att skapa tydlighet, styrbarhet, fokusering och ansvarsfördelning.79 Organisatoriska 
gränser kan även vara konceptuella vilket innebär tankens organisatoriska gränser. Dessa 

76    Jensen et al. (2007)
77    Se avsnitt 2.2 för lite ytterligare information om projektet.
78    Anell och Mattisson (2009)
79    Löfström (2010)

4. Att organisera sociala investeringsprojekt

Ka
pi

te
l 4

42  Organisering och styrning av sociala investeringar



kan mycket väl sammanfalla med de strukturella men kan även vara av annan karaktär. Både 
strukturella och konceptuella gränser är viktiga i arbetet med sociala investeringsprojekt – 
de hjälper till att avskilja och definiera det enskilda projektet. Vi exemplifierar det utifrån två 
projekttyper.

•    Förändringsprojekt, som alltså innebär att redan befintliga metoder ska utvecklas, bör 
sannolikt inte skapa för starka organisatoriska gränser gentemot den ordinarie verksamheten. 
Sådana gränser innebär att projektet distanserar sig markant från den dagliga driften, vilket 
kan bli problematiskt då implementeringen av de utvecklade metoderna förmodligen 
underlättas av ett igenkännande hos de personer i den ordinarie verksamheten som ska 
arbeta med dem. Det förutsätter dock att de upplever att metoderna bland annat bidrar till 
ökad effektivitet. En viss närhet mellan projekt och ordinarie verksamhet skapar därmed en 
plattform för naturlig dialog som kan utnyttjas för att säkerställa en verksamhetsrelevant 
utveckling.

•    I ett försöksprojekt som betonar social innovation, exempelvis ett utvecklande av helt 
nya samverkansmönster, kan starka organisatoriska gränser gentemot den ordinarie 
verksamheten vara en fördel. Distanseringen syftar till att skapa förutsättningar för 
projektdeltagarna att känna sig fria att tänka i helt nya banor – att skapa arbetsro. Det senare 
(tänka i nya banor) kan så klart uppstå även om projektet är nära kopplat till ordinarie 
verksamhet, men utmaningen att skapa nödvändig frihetskänsla kan då vara betydligt större. 

Den enskilda situationen behöver avgöra gränsernas utformning. Men oavsett är det viktigt 
att redan i planeringsstadiet av ett socialt investeringsprojekt beakta syftet med investeringen 
och hur det påverkar organiseringen i termer av organisatoriska gränser. En medveten och 
välgrundad gränsdragning kommer sannolikt öka förutsättningarna för ett önskvärt utfall. 
I samverkansprojekt kan det anses vara extra viktigt då vidmakthållandet av goda relationer 
med de beställande organisationerna och med de som ingår i projektet kan vara av avgörande 
betydelse. I själva verket har balansgången mellan att fokusera på projektets mål å ena sidan, 
och de relationer som etableras med ägare och involverade aktörer å andra sidan, visat sig vara 
en nyckel för att kunna lyckas med samverkansprojekt. Samtidigt som balansgången är viktig 
har den ofta förbisetts när initiala beslut om samverkansprojekt fattas.80

I projektplanen för ett samverkansprojekt bör det därför framgå hur de samverkande parterna 
ska hantera möten, kommunikation, konflikter och inte minst implementering i ordinarie 
verksamhet. Logiken projekt som plan utgör en grund, men vid sociala investeringsprojekt som 
syftar till metodutveckling och social innovation är det alltså viktigt att även den andra logiken 
– projekt som temporär organisering – tillåts att ta plats. Det innebär att planen utgör en grund 
som projektets ledare och deltagare i interaktion med lärande utvärderare och aktiva ägare 
konstruktivt prövar i takt med att lärande sker. I avsnitt 4.3 belyser vi en del av dessa aspekter 
utifrån ett specifikt projekt.

80    Jensen et al. (2007)
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Framgent kan det dessutom tänkas att samverkansprojekt med både en intern och extern 
huvudman blir allt vanligare. Inom Norrköpings kommun fanns år 2014 ett sådant mindre 
socialt investeringsprojekt – Solid återkomst – där organisationen Unga KRIS (Unga 
Kriminellas Revansch i Samhället) samarbetade med socialtjänsten. Projektet syftade till 
att skapa en fungerande modell för eftervården av unga (14–20 år) som har problem med 
missbruk och kriminalitet. I projektet bistod Unga KRIS med tre person med ansvar för dagligt 
kontaktmannaskap sju dagar i veckan. Utifrån samarbetet skulle metodutveckling ske – det 
handlade alltså om ett förändringsprojekt – och målet med att minska antalet återfall realiseras. 
Det övergripande målet var att de unga skulle börja arbeta eller studera. 

Har en gränsrelaterad diskussion inte förts inom projekt som Solid återkomst är risken 
överhängande för ett flertal konflikter. Det kan exempelvis handla om vilka aktörer från 
respektive organisation som ska inkluderas, vilket ansvar som ska ligga på respektive part, 
vilka befogenheter projektledaren ska ha, till vem och i vilken ordning denna ska kommunicera 
internt och externt samt hur beslutsordningen ser ut. Problemen uppstår framför allt genom att 
det inte finns en överordnad person som kan sätta ned foten och bestämma om problem uppstår, 
utan med två huvudmän finns det också två överordnade (minst) från olika organisationer. 

Projektidentitet
Organisatoriska gränser handlar alltså om att tydliggöra ansvar och skapa rätt förutsättningar 
för projektet att nå sina mål. Men de bidrar även i skapandet av en identitet för projektet i sig. 
Identitetsbegreppet kopplas ofta samman med företeelser som självbild och självuppfattning, 
och har i huvudsak använts för att beskriva processer på individ- eller gruppnivå. Sedan mitten 
av 1980-talet har emellertid även organisationsforskare intresserat sig för hur organisationer 
och projekt utvecklar egna, unika identiteter.81 Förenklat handlar organisationens identitet 
om ”vilka vi är”, det vill säga vilken ”självbild” projektet som helhet har. En tydlig och stark 
identitet, det vill säga en homogen självbild av vad som är centralt och särskiljande för projektet, 
skapar legitimitet och minskar osäkerheten i dialogen mellan relaterade aktörer, likväl som i 
projektutfallet. Såväl projektmedlemmar som omgivande aktörer vet vad projektet står för och 
strävar mot, vilket ger goda förutsättningar för projektledningen att kunna fokusera på målen.82

För sociala investeringsprojekt utgör det som är centralt och särskiljande grunden för projektets 
identitet. Det övergripande syftet och målen med projektet – om det handlar om metodprövning, 
metodutveckling eller social innovation – är en sådan aspekt. Aktuell projekttyp (se föregående 
avsnitt) är en annan, och de aktörer som ingår i arbetet med projektet är en tredje. Om det 
sociala investeringsprojektet enbart involverar barn- och utbildningsförvaltningen, påverkar 
förvaltningen och de ingående projektmedarbetarna av naturliga skäl projektets identitet.83 Är 
det flera förvaltningar, eller till och med flera huvudmän, som ingår ökar komplexiteten kring 
”vilka vi är” en hel del, vilket behöver beaktas och hanteras. En för spretande identitet kan 
skapa utmaningar.

När sociala investeringsprojekt ska påbörjas är skapande av strukturer, gränser och identitet 
alltså av central betydelse. Ett väl genomfört arbete utifrån dessa ger en stabil plattform som 
det konkreta arbetet kan utgå ifrån. Under projektens pågående är upprätthållande, och i vissa 
fall justerande, av dessa tre dimensioner viktigt för bibehållen kontinuitet i förhållande till 

81     Se exempelvis Whetten och Godfrey (1998)
82    Jensen et al. (2007); Jonsson (2002)
83    Jonsson (2002)
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projektets syfte och mål. I övergången mellan projektet och ordinarie verksamhet har framför 
allt hanteringen av gränser betydelse för skapandet av multiplikatoreffekter. Har ett projekt 
exempelvis en stark identitet kan det finnas motstånd till att släppa taget om identiteten då 
projektet ska avvecklas. En stark identitet skapar starka konceptuella gränser, vilket kan vara bra 
för självbilden under projektets genomförande, men kan utgöra ett problem vid övergångsfasen 
då erfarenheter ska implementeras och sedermera förstoras, förädlas och förmeras. Problemet 
kan exempelvis handla om att identiteten skapar en minskad vilja att faktiskt bidra aktivt i 
implementeringsarbetet.

4.3 ”Alla barn i skolan” – ett interorganisatoriskt 
förändrings- och samverkansprojekt
I Norrköpings kommun påbörjades år 2011 ett socialt investeringsprojekt benämnt ”Alla barn 
i skolan”. Projektet kan beskrivas som ett interorganisatoriskt förändrings- och samverkans- 
projekt där utbildningskontoret och socialkontoret var de organisatoriska enheter som 
samverkade i huvudmannaskapet. Framför allt var det den starka nämndkultur inom kommunen 
som gör att projektet bör betraktats som just interorganisatoriskt. Förutom nämnderna 
inkluderades kommunens grundskolor i projektet. De skolor som bedrev undervisning på 
uppdrag av kommunen, en mindre andel, innefattades inte i projektet. 

I projektet fanns mål definierade på individ-, grupp- och organisationsnivå. På individnivå var 
projektmålet i huvudsak att via ökad självkänsla minska utanförskapet för eleverna. Ogiltig 
frånvaro förväntades i slutet av projektet vara noll. På gruppnivå var målet att öka kunskaper 
om skolfrånvaro samt att hitta fungerande rutiner och metoder för att minska skolfrånvaron. 
På organisationsnivå var målet att hitta former för bättre samverkan mellan organisatoriska 
enheter, det vill säga utbildningskontoret och socialkontoret. Av målen kan vi utläsa att 
projektet syftade till organisatoriskt lärande, metodutveckling och organisationsförändring. 

Ledningsgruppen för sociala investeringar, där såväl förvaltningschefer som politiker 
ingick, var överens om de stora verksamhetsdragen initialt och under projektets pågående. I 
uppstartsfasen samt den inledande delen av genomförandefasen hade dock projektet i sig och 
projektet i relation till utbildningsverksamheten, problem med att skapa strukturer, gränser 
och identitet. Vid starten hösten år 2012 var projektet strukturerat utifrån fem team. Teamen 
var riktade mot olika geografiska områden i kommunen. Varje team hade en egen chef och 
bestod av socionomer och pedagoger. Efter drygt ett halvår uppmärksammades problem med 
att teamen arbetade på olika sätt och med olika utgångspunkter, vilket innebar att projektet 
inte hade en enhetlig identitet utan multipla identiteter.84 Dessutom saknades det en person 
med helhetssyn över projektet. Mot bakgrund av dessa organisatoriska bakslag togs beslutet 
att tillsätta en projektchef på halvtid. Efter att projektchefen tillsats genomfördes ytterligare 
en strukturell förändring i projektet, vilken påverkade projektets gränser och identitet. Istället 
för att arbeta mot geografiska områden strukturerades teamen utifrån olika uppdrag men med 
en gemensam utgångspunkt. Teamens uppdrag blev uppsökande- respektive närvarofrämjande 
verksamhet, stöd för tidiga insatser samt behandlande verksamhet. 

84    Jämför Pratt och Foreman (2000)
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En viktig anledning till att problemet löstes var den raka och öppna dialogen mellan 
ledningsgruppen och projektet. Genom den kunde de strukturella problemen (gränsdragningen) 
identifieras och hanteras utan allt för stora ansträngningar. Det innebar i sin tur att 
projekttidentiteten stärktes. Men hade ledningsgruppen för sociala investeringar och projektets 
initiativtagare lagt ner mer arbete på projektplanen, och mer specifikt på hur samarbetet skulle 
ske samt på hur projektet skulle fungera i sitt organisatoriska sammanhang, hade fokus på 
målen och metodutvecklingen sannolikt varit bättre under inledningen av projektet.

När projektet påbörjades fanns det riktlinjer för uppföljning. Uppföljningen skedde utifrån 
målen och tillvägagångssättet var enkäter. Arbete med journaler samt registrering och 
uppföljning av skolnärvaron skedde med hjälp av ett stödjande IT-system vid namn Dexter. På 
många skolor fanns dock en osäkerhet kring hur systemet skulle hanteras, och användningen 
var därför begränsad till en början. Via bland annat utbildningar under projektets gång klarnade 
dock systemets funktioner och roll, varpå mer tillförlitliga analyser kunde göras.85

I takt med att projektet framskred uppmärksammade projektchefen och ledningsgruppen 
för sociala investeringar behovet av en pågående lärande utvärdering. En sakkunnig från 
respektive förvaltning som medverkade i projektet fick i uppdrag att följa projektet och 
presentera delrapporter för ledningsgruppen. Delrapporterna var officiella och present- 
erades på Norrköpings kommuns hemsida. Delrapporterna vittnade om ett fokus på 
prestationsuppföljning. Ju längre projektet framskred, desto mer fokuserade utvärderingarna 
på hur metodutvecklingen skulle implementeras i den ordinarie organisationen. Projektet 
tillsammans med ledningsgruppen för sociala investeringar anordnade exempelvis en 
heldagskonferens under våren år 2014 med temat ”Alla barn i skolan”. Heldagskonferensen 
inkluderade framarbetat material som syftade till att sprida kunskaper om projektet och den 
metodutveckling som skett. Vid heldagskonferensen presenterades de nya rutinerna som hade 
arbetats fram och som hade börjat implementeras. Rutinerna innebar att det på varje kommunal 
skola skulle finnas en ansvarig för närvaro/frånvaro, inklusive ett ansvar för IT-systemet 
Dexter. Det handlade även om nya rutiner som gjorde gällande att barnets röst och perspektiv 
skulle uppmärksammas i varje enskilt ärende, samtidigt som skolan och socialförvaltningen 
skulle samverka kring vart och ett av dem. 

Uppföljningen av projektet relaterad till målen visade att projektet varit lyckosamt. Närvaron 
hade förbättrats och den ogiltiga frånvaron hade minskat totalt sett. Lärdomar på grupp- och 
organisationsnivå var att orsakerna till frånvaro är många och komplexa. Det indikerade att 
varje barns situation måste utforskas och att det krävs en flexibilitet i insatserna. En ytterligare 
lärdom var betydelsen av att efterfråga barnets erfarenheter. I projektet uppmärksammades 
betydelsen av att det fanns aktörer på skolorna som förstår och använder systemen för att 
hantera skolfrånvaron på ett professionellt sätt. 

85     Denna typ av utveckling är inte ovanlig, utan IT- system som chefer och medarbetare känner till men inte har lärt sig att 
hantera är vanligt förekommande. Ofta beror det på att betydelsen av implementeringsprocessen har förbisetts (Lindvall, 
2011).
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Alla barn i skolan illustrerar betydelsen av att ett socialt investeringsprojekt anpassas till 
kontexten. Som framgår av beskrivningen spenderades sannolikt onödig tid och kraft – även om 
det i den uppkomna situationen var nödvändigt – på att hitta strukturer och gränser för projektet 
som matchade det övergripande syftet och målen. Ett större fokus på detta i ansökningsfasen 
hade förmodligen minskat resursåtgången. Samtidigt var det tydligt att även om problem 
uppkom i ett tidigt skede fanns det en vilja hos projektets ledning och medarbetare, likväl som 
hos ledningsgruppen för sociala investeringar, att lösa dessa. Det fanns en kollaborativ förmåga 
som medförde att aktörer lyssnade på varandra och sökte lösningar i en konstruktiv anda. 

I slutet av år 2014 befann sig projektet i övergångsfasen. Projektledningen och -medarbetarna, 
de sakkunniga som agerat lärande utvärderare samt ledningsgruppen för sociala investeringar 
– och i den framför allt cheferna för de ingående förvaltningarna – arbetade med att upplösa 
projektet samtidigt som metodutvecklingen från projektet implementerades i ordinarie 
verksamhet. Utan beaktandet av projektets struktur, gränser och identitet, tillsammans med 
den förändrade inriktningen av projektutvärderingen, hade en så pass tydlig plan för hur 
detta skulle ske förmodligen inte funnits. Lösningen för att omvandla metodutvecklingen till 
multiplikatoreffekter var betonandet av en kollaborativ förmåga samt en vilja att lyckas. 

4.4 Sammanfattning och checkfrågor
I kapitlet diskuteras hur sociala investeringsprojekt kan organiseras. Kapitlet inleds med att 
två olika projektlogiker diskuteras – projekt som plan och projekt som temporär organisering. 
Den förstnämnda utgår från tankesättet att ett projekt utgör en plan med en början och ett 
slut. Planen ska hållas och det är mot den som projektledningen likväl som de aktiva ägarna 
styr. Projekt som temporär organisering innebär istället att utveckling står i centrum. Det 
mest framträdande är att projektledningen driver på och engagerar 
snarare än planerar, samt kontinuerligt anpassar projektets 
organisation och innehåll utifrån förutsättningarna. Det 
konstateras också att det inom båda logikerna krävs en 
tydlig projektplan, men att en sådan fyller olika funktion 
beroende på logik. I den förstnämnda logiken är planen 
detaljerad och ska följas, medan planen i den andra 
logiken är mer övergripande och stakar enbart ut 
riktningen. Det sociala investeringsprojektets syfte – 
och vilken typ av kunskap som ska skapas – lyfts fram 
som betydelsefullt för hur projektplanen bör utformas 
och hanteras.
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Därefter diskuteras strukturer, gränser och identitet i sociala investeringsprojekt. Med 
strukturer avses den organisationsstrukturella utgångspunkten för ett projekt, där en vanligt 
förkommande indelning är att prata om projekt som intra- eller interorganisatoriska. Specifika 
projekttyper inom projektstrukturerna diskuteras också, och mer specifikt förändrings-, försöks- 
och samverkansprojekt. Förändringsprojekt innebär ett fokus på att åstadkomma förändringar 
i rutiner, struktur, processer och/eller kultur i en befintlig organisation (metodutveckling). 
Försöksprojekt utgår antingen från att utveckla helt nya tillvägagångssätt och lösningar 
(social innovation), eller att testa en befintlig metod (metodprövning) som används i någon 
annan organisation. Samverksprojekt är antingen ett förändrings- eller försöksprojekt, men 
med skillnaden att projektet går över organisatoriska gränser – inom kommunen eller mellan 
kommunen och extern part. 

Projektgränser har en tydlig koppling till strukturerna då de utgörs av skiljelinjer mellan de 
resurser och aktiviteter som enheter inom en organisation har för sina respektive verksamheter. 
I detta fall mellan projektet och den ordinarie verksamheten. Identitet handlar avslutningsvis 
om ”vilka vi är”, vilket här innebär vilken ”självbild” det sociala investeringsprojektet har. 
Kapitlet avslutas med en omfattande beskrivning av ett socialt investeringsprojekt med 
utgångspunkten i betydelsen av strukturer och gränser.

Frågeställningen som behandlas i kapitlet har följande checkfrågor kopplad till sig:  
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    Har ni beaktat vilken projektlogik det sociala investeringsprojektets huvudsakligen 
ska utgå ifrån? 

   Har ni beaktat vilken projekttyp det socialt investeringsprojekt ska vara? 

    Har ni beaktat hur det sociala investeringsprojektet ska struktureras och vilken 
gränsdragning som är nödvändig?

    Har ni beaktat vilken huvudsakligen identitet det socialt investeringsprojekt bör ha?
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5.  Att mäta och utvärdera 
sociala investeringsprojekt

I kapitlet diskuteras mätning och utvärdering av sociala investeringsprojekt. De bakom- 
liggande frågeställningarna är hur vi vet att vi gör rätt, samt vilka prestationer, effekter och 
multiplikatoreffekter som uppstår. För att kunna reflektera kring dessa frågor behöver vi 
fördjupa oss i innebörden av den så kallade beviskedjan samt den lärande utvärderingen. Vi 
behöver dessutom diskutera dessa två med utgångspunkt i olika projektfaser samt utifrån två 
specifika sociala investeringsprojekt. Kapitlet avslutas med en summering samt en checklista 
som vägledning i det fortsatta arbetet.

5.1 Beviskedjan – ett verktyg för att förstå förändring
Resonemangen i det här kapitlet utgår till stor del från den så kallade beviskedjan (se 
Figur 5.1).86 Beviskedjan är att betrakta som ett verktyg för att tydliggöra hur insatser 
investerade i specifika aktiviteter, som ett socialt investeringsprojekt, omvandlas till värden 
– socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Beviskedjan beskriver de olika komponenterna som 
värdeskapande utgörs av. Den är därför ett hjälpmedel för att konkretisera den kommunala 
ekonomiska styrningen, bland annat genom att utgöra en systematisk och tydlig brygga mellan 
å ena sidan kommunens vision, mål, verksamhetsplaner, budgetar och kalkyler, och å andra 
sidan de sociala investeringsprojekten. Beviskedjan hjälper till att skapa ett fokus på vad som är 
viktigt, både inom projektet och för projektet i förhållande till kommunen som helhet.

Figur 5.1. Beviskedjan.87

I de följande avsnitten beskriver vi innebörden av de olika begreppen i beviskedjan. Vi är 
medvetna om att begreppen kan definieras på flera olika sätt. Här har vi emellertid valt att inte 
redogöra för dessa. Istället har vi valt att utgå ifrån en definition per begrepp – i syfte att skapa 
tydlighet i vår argumentation. 

Insatser, aktiviteter och prestationer
Beviskedjan beskrivs med fördel med utgångspunkt i insatserna. Med insatser avses de 
resurser som investeras för att åstadkomma någon form av värdeskapande förändring. Den 
centrala typen av insats i sociala investeringsprojekt är de ekonomiska resurser som ställs till 

86    Nicholls et al. (2012); Nilsson och Hahn (2012)
87    Bearbetning av Nilsson och Hahn (2012, sid. 45)
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projektets förfogande. Men det finns också två andra typer av insatser som behöver beaktas 
– frivilligtid samt subventionerade varor och/eller tjänster. I de fall människor bidrar med 
oavlönade insatser i projektet, det vill säga någon form av frivilligarbete, behöver även sådan 
resurser beaktas och inkluderas i beräkningen av värdet av de totala insatserna. Det sociala 
investeringsprojektet Solid återkomst i Norrköping (se avsnitt 4.2 för en beskrivning) kan 
användas för att exemplifiera detta; 

Av de tre kontaktpersoner från Unga Kris som involverades i projektet, var två anställda 
på deltid och en tredje arbetade på ideell basis. Även om det inte fanns en monetärt angiven 
kostnad i projektet för den sistnämnda, genomförde denna viktiga uppgifter i projektet och 
bidrog därmed till att värde skapades. För att få en rättvisande bild av det totala värdet av 
insatserna behöver därmed den sistnämndas tid också omvandlas till monetära termer. En 
vanligt förekommande tariff för att kostnadssätta frivilligtid är 175 kr per timme.88

När det istället gäller insatser i form av subventionerade varor och/eller tjänster kan det 
exempelvis handla om en för projektet kostnadsfri användning av lokaler för verksamheten. 
För att förstå det totala värdet av insatserna bör även värdet av dessa subventioner inkluderas. 
I annat fall finns risken att det skapas en skev bild av vilka resurser som faktiskt krävs för att 
skapa förändring. Det är dessutom viktigt att tydliggöra mer processrelaterade insatser, som 
motivationsgrad och kompetens hos projektmedlemmarna. 

Med hjälp av insatserna kan en rad aktiviteter genomföras. Det är dessa som ska åstadkomma 
åsyftad förändring. I sociala investeringsprojekt kan det handla om stödsamtal, rehabilitering, 
samordning av myndighetsstöd, tillhandahållande av anställning etcetera. I exempelvis 
försöksprojekt, med fokus på metodprövning, handlar det till stor del om aktiviteter som 
är på förhand givna; det är aktiviteterna i den befintliga metoden som utgör grunden. I 
förändringsprojekt kan det istället handla om att olika professioner ska komma samman på 
helt nya sätt, och i de fallen behöver aktiviteterna istället formas genom ett samarbete mellan 
inblandade parter.

Prestationer (eng. output) utgörs av de kvantitativa konsekvenserna av aktiviteterna. Det kan 
exempelvis handla om antal projektdeltagare, antal placeringar i familjehem och hem för vård 
eller boende, närvaronivå, skolbetyg och antal personer som får ett arbete eller börjar studera. 
Prestationer är lätta att mäta och därmed vanligt förekommande mått i många sammanhang. 
En anledning är att de ofta uppstår i direkt anslutning till aktiviteterna, vilket gör dem gripbara. 
Även om måtten säger en del om konsekvenserna av aktiviteterna säger de inget om huruvida 
värde skapas eller ej. Det är därför som beaktandet av effekter är viktigt.

88    Se exempelvis LEADER (2011)
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Effekter och dess varaktighet
Med effekter (eng. outcome) avses här faktisk förändring som har ett värde i sig – socialt, 
miljömässigt eller ekonomiskt. Sociala effekter handlar exempelvis om individers ökade/
minskade självkänsla, livskvalitet eller trygghet. Miljömässiga effekter handlar om förändringar 
som ökad/minskad temperatur i atmosfären eller surhetsgrad i sjöar. Ekonomiska effekter 
handlar slutligen om ökat/minskat ekonomiskt över- eller underskott. Med fördel fångas 
effekter med hjälp av både subjektiva och objektiva indikatorer. De förstnämnda innebär att 
människor själva skattar sin egen eller andras förändring, medan de sistnämnda utgår ifrån 
sådant som utomstående på ett eller annat sätt kan observera. Det kan exempelvis handla om 
konsumtion av antidepressiv medicin – som kan indikera förbättrad eller försämrad psykisk 
hälsa – och delaktighet i diskussioner – som kan indikera ökat självförtroende.

För ett enskilt socialt investeringsprojekt finns det vanligen ett förhållandevis stort antal 
intressentgrupper, det vill säga olika individer, organisationer eller fenomen som upplever 
effekter. För att förstå det totala värdet som projektet skapar behöver de positiva och negativa 
effekterna för intressenterna identifieras. För ett projekt som Solid återkomst kan intressenterna 
exempelvis utgöras av: deltagarna själv, deltagarnas familjer och vänner, potentiella brottsoffer, 
advokatbyråer, Arbetsförmedlingen, domstolsväsendet, försäkringsbolag, Kriminalvården, 
Polismyndigheten, regionen, socialtjänsten och Åklagarmyndigheten. Vilka intressenter som 
ska vara föremål för mätning av effekter utifrån ett specifikt projekt är ett övergripande beslut 
som ledningsgruppen för sociala investeringar behöver vara med och fatta. Den grundläggande 
utgångspunkten för det är synen på kommunen som organisation eller geografiskt område. 
Den förstnämnda kommer innebära ett fokus på få intressenter och effekter, medan den senare 
innebär det motsatta. Ju färre effekter som mäts, desto mindre information erhålls om det totala 
värdet. Samtidigt kostar informationsinsamlingen alltid resurser, varför väl avvägda beslut 
behöver fattas om vilken typ av information som ger tillräckligt underlag för att i slutänden 
kunna uttala sig om projektet var framgångsrikt eller ej.

Effekter som uppstår har en viss varaktighet som en konsekvens av de aktuella aktiviteterna. 
Exempelvis håller den fysiska effekten av lätt konditionsträning under 30 minuter tre gånger 
i veckan under ett knappt halvår i sig max ett halvår.89 Fysisk kondition är en färskvara som 
kontinuerligt behöver underhållas för att ligga kvar på en konstant nivå, eller till och med öka. 
Detsamma gäller det eventuella välmående som vi människor upplever som en konsekvens 
av vår semester. Oavsett om semestern varar i en eller fyra veckor, består välmåendet tyvärr 
inte längre än någon vecka.90 När det istället gäller miljöpåverkan är det inte ovanligt med en 
lång varaktighet, exempelvis vid utsläpp av koldioxid: ”Koldioxid (CO2) från flygbränslet är 
den utsläppsparameter som orsakar störst klimatpåverkan [inom flygbranschen]. Koldioxid 
är en växthusgas med lång uppehållstid i atmosfären, minst 100 år”.91 Uppehållstiden kan här 
likställas med varaktigheten.

Att förstå effekters varaktighet är viktigt av flera anledningar, men framför allt då den tydligt 
visar att det inte bara går att göra något här och nu för att långsiktig förändring ska skapas; för 
det senare krävs allt som oftast upprätthållande insatser. För ett socialt investeringsprojekt 

89    Lo et al. (2011)
90    Arnetz och De Bloom (2012); De Bloom et al. (2010); De Bloom et al. (2013)
91     Luftfartsstyrelsen (2007, sid. 5)
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innebär det att fokus inte enbart kan vara hur effekter ska skapas, utan också hur effekterna 
ska upprätthållas efter projektavslutet. Här är det relevant att jämföra med hanteringen av 
materiella investeringar. Vid sådana tas vanligen ett helhetsgrepp om hela investeringens 
livslängd genom att både investeringen i sig och det efterföljande planerade underhållet, det 
vill säga upprätthållande insatser, beaktas i ett initialt skede. I samband med detta fastställs 
även en lämplig avskrivningstid för tillgången. 

Underhållet av en tillgång syftar till att säkerställa att den får en god livslängd. Översatt till 
ett socialt investeringsprojekt innebär det att en upprätthållen effektnivå för en individ, en 
organisation eller miljön kräver frekvent underhåll. Vad ”underhållet” för sociala, miljömässiga 
och ekonomiska effekter utgörs av är situationsberoende, men är oavsett en central komponent 
att beakta för att säkerställa en ihållande effektnivå. Det innebär i sin tur att det behövs 
motsvarande helhetsgrepp om sociala investeringsprojekt som för investeringar i materiella 
tillgångar. Fokuseras bara det enskilda sociala investeringsprojektet i sig riskerar dess 
livslängd i termer av skapade effekter bli väldigt kort. I arbetet med sociala investeringar bör 
därför de tänkta upprätthållande insatserna tydliggöras redan i ansökningsfasen för sociala 
investeringsprojekt, likväl som de behöver vara i fokus i det aktiva ägarskapet. 

Påverkan – kontrafaktisk situation, tillskrivning och förflyttning 
Fenomenet påverkan (eng. impact) i beviskedjan handlar om att förstå vilken andel av effekterna 
som inte beror på de aktuella aktiviteterna, det vill säga som beror på andra/annat. För att beakta 
detta används följande tre dimensioner: kontrafaktisk situation, tillskrivning och förflyttning. 
Med kontrafaktisk situation avses vad av respektive effekt som skulle ha uppstått oavsett om 
den aktuella interventionen, exempelvis ett socialt investeringsprojekt, genomförts. Ju större 
andel som skulle uppstått i alla fall, desto större är anledningen att fundera på utformningen 
och sammansättningen av de aktuella aktiviteterna. Om effekter uppstår oavsett bör resurserna 
läggas på andra aktiviteter som skapar ett mer unikt värde. 

Den kontrafaktiska situationen förstås primärt med hjälp av så kallade kontrollgrupper. Sådana 
innebär att det finns en huvudgrupp av projektdeltagare som får del av interventionen samt en 
kontrollgrupp som är så lik huvudgruppen som möjligt, frånsett en aspekt: de får inte del av 
interventionen. Genom att mäta förändringen över tid i de två grupperna går det att uttala sig 
om vilken del av respektive effekt, men även prestationer, som sannolikt skulle uppstå i alla fall. 
Det handlar alltså om att på statistisk grund göra en kvalificerad gissning om den kontrafaktiska 
situationen. Ett helt säkert svar på vad som faktiskt skulle skett i alla fall för projektdeltagarna i 
huvudgruppen kan vi aldrig få reda på. 

Tillskrivning handlar istället om vad det finns för parallella aktiviteter som också bidrar till att 
de aktuella effekterna uppstår. Det ska dock poängteras att aktiviteter som skulle ha bidragit 
oavsett inte ska beaktas som tillskrivning, utan dessa hanteras inom ramen för den kontrafaktiska 
situationen. I det nyss nämnda projektet Solid återkomst kan ett exempel på en betydande 
parallell aktivitet vara en så enkel sak som att en av deltagarna träffar en pojk- eller flickvän 
i samband med projektstarten, som sedan har stort positivt inflytande på projektdeltagaren; 
partnern bidrar till att effekter uppstår, exempelvis en ökad egenmakt. I projekt som Alla 
barn i skolan kan de parallella aktiviteterna exempelvis ske inom en idrottsförening. Det kan 
handla om att en observant idrottsledare, och före detta lärare, har uppmärksammats på att 
ett av barnen i föreningen har börjat skolka, och på eget initiativ erbjuder barnet stöd i form av 
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samtal och hjälp med läxor. Detta sker samtidigt som medarbetare inom projektet genomför 
andra stödjande insatser. Vid en positiv skolutveckling för barnet, som i sin tur leder till sociala 
effekter, kan en del av de senare sannolikt tillskrivas idrottsledaren. Denna har bidragit till den 
positiva förändringen.

Tillskrivningen fångas framför allt utifrån en dialog med den aktuella projektdeltagaren samt 
både professionella och privata kontakter i dennas närhet. Människor är många gånger duktiga 
på att berätta om parallella aktiviteter och vilken betydelse de haft för den egna och andras 
förändring. Med hjälp av sådan information från flera parter är det möjligt att erhålla en relativt 
bra bild av tillskrivningen för varje enskild effekt. 

Att förstå tillskrivningen utgör alltså en central komponent i att förstå hur själva förändringen 
uppstår, vilket i sin tur möjliggör uttalandet om vilken betydelse projektet i sig har. Den 
faktiska tillskrivningen skapar dessutom uppmärksamhet kring potentiella samarbetspartners 
av både kommuninternt och -externt slag. Visar det sig exempelvis att det systematiskt finns 
några typer av individer eller organisationer som har stor betydelse i skapandet av effekterna, 
finns det anledning för projektet att fundera på om dessa på något sätt ska integreras eller 
knytas närmare projektet. Det är möjligt att parterna tillsammans skulle kunna öka det totala 
värdeskapandet än mer, i förhållande till om de agerar självständigt.

Förflyttning beskriver den del av respektive effekt som inte har skapats av de aktuella 
aktiviteterna, utan uppstått tidigare alternativt trängt undan redan befintliga effekter. Båda 
dessa aspekter är fristående från den kontrafaktiska situationen, och behöver därför mätas 
och förstås separat. För att fullt ut förstå påverkan bör förflyttningen dock behandlas både för 
huvudgruppen och kontrollgruppen.

Projektet Solid återkomst är ett användbart exempel också för förflyttning. Det är relativt 
vanligt att personer som sitter i fängelse, åtminstone under en längre period, deltar i något 
eller några åtgärdsprogram inom Kriminalvården. Syftet med dessa är bland annat att bidra 
till en förändring av beteendet. I de fall en projektdeltagare deltagit i ett sådant, och dessutom 
tillgodogjort sig en hel del av det, har en viktig förändring mot bland annat en ökad egenmakt 
påbörjats. Om en senare mätning av effekterna för projektdeltagarna visar en tydligt ökad 
egenmakt är det sannolikt att en betydande del av den förändringen inte har med projektet i sig 
att göra, utan den skapades tidigare och har därmed ”förflyttats” in i projektet. Att veta en hel 
del om vad projektdeltagare tar med sig in i projektet är viktigt för att dels inte överskatta värdet 
av de genomförda aktiviteterna, dels kunna utforma aktiviteterna i sig på ett sätt som gör att en 
stor del av tidigare erfarenheter och kunskaper kan utnyttjas. Det gör att projektet kan fokusera 
på att bygga vidare, snarare än att först försöka bygga upp samma sak igen. 

Förflyttning i termer av undanträngningseffekter innebär exempelvis att det via effektmätning 
ser ut som att negativa effekter har ersatts med positiva, men i realiteten finns de negativa 
effekterna fortfarande kvar, om än inte på samma plats eller hos samma individer. Problemet har 
inte lösts utan enbart förflyttats. Vi kan ta ett kommunalt initiativ för att minska kriminaliteten 
i en stadsdel som ett exempel. Initiativet handlar bland annat om att öka belysningen och 
minska växtligheten. Det tillsammans med en ökad grannsamverkan gör att kriminaliteten 
minskar en hel del, vilket i sin tur bland annat leder till en känsla av ökad trygghet hos många 
av de boende. Baserat på den här informationen skulle många konstatera att det var ett lyckat 
initiativ. Men det kan mycket väl vara så att kriminaliteten, och därmed otryggheten, ökat i 
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andra områden i motsvarande omfattning som den minskade i det förstnämnda. I en sådana 
situation har inte något positivt nettovärde skapats, utan effekten – känsla av otrygghet – 
har bara förflyttats. För att förstå om aktiviteter bidrar till ökat värde är det därför viktigt att 
eventuell undanträngningseffekter beaktas.

Den första typen av förflyttning – vad deltagarna tar med sig in i projektet – fångas, precis som 
tillskrivning, lämpligen med hjälp intervjuer med projektdeltagaren samt professionella och 
privata kontakter i deltagarens närhet. Utifrån sådana kan detaljerad information erhållas om 
deltagarens tidigare erfarenheter. Den andra typen av förflyttning – undanträngningseffekter – 
är mer svårfångad då den kan uppstå på en rad olika sätt. I det ovan nämnda exemplet behövs 
det exempelvis detaljerade mätningar av kriminalitets- respektive trygghetsnivån i hela staden, 
och närliggande områden, för att det ens ska vara möjligt att uppmärksamma att en potentiell 
förflyttning skett. Det krävs alltså en betydande förståelse av förändringsprocessen totalt sätt, 
tillsammans med dess följdkonsekvenser, i den kontext den faktiskt sker.

Värdeskapande
Med värdeskapande åsyftas det värde som de sociala, miljömässiga och ekonomiska effekterna 
bidrar med. Det finns en rad tillgängliga verktyg och metoder för att fånga dessa olika värden, 
och dessutom förstå dem med hjälp av en och samma storhet – pengar.92 Poängen med detta 
sätt att förstå värde på, är bland annat att synliggöra den volymmässiga relationen mellan det 
sociala, miljömässiga och ekonomiska värdeskapandet.   

Fortsättningsvis kommer vi dock att fokusera på aspekter i det ekonomiska värdeskapandet. 
Inte för att det är viktigare än de andra två typerna, utan för att det är den dimensionen som 
många kommuner som arbetar med sociala investeringar främst diskuterar; hur ska vi kunna 
räkna hem de sociala investeringsprojekten rent ekonomiskt? Det finns tre aspekter som vi här 
diskuterar i relation till det. 

1.    Att fokusera kommunen som organisation eller som geografiskt område ger olika utfall för vad 
det ekonomiska värdet är. I det förstnämnda fallet är det värdet av de kommunalekonomiska 
effekterna som beaktas, exempelvis minskad utbetalning av ekonomiskt bistånd eller ökade 
kostnader för arbetsmarknadsenheten. Här sätts alltså kommunens egen ekonomi i fokus. 
Fördelen med det är att de ekonomiska värdena blir enklare att fånga, även om dessa i sig långt 
ifrån alltid är lättillgängliga. Att ha kommunen som geografiskt område som utgångspunkt 
ger istället en betydligt bredare bild av det totala ekonomiska värdeskapandet, då exempelvis 
ett socialt investeringsprojekts konsekvenser för organisationer som Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Kriminalvården beaktas. Det handlar då om att fånga både de 
kommunal- och samhällsekonomiska värdena. 

       Även om det är rimligt att kommuner sätter sin egen ekonomiska situation före andra 
myndigheters, finns det en poäng i att oavsett beakta de samhällsekonomiska konsekvenserna 
av ett kommunalt socialt investeringsprojekt. Inte minst utifrån kommuners övergripande 
uppgift som samhällsaktör. I en situation där valet står mellan två projekt där den 
kommunalekonomiska konsekvensen är likvärdig men den samhällsekonomiska skiljer sig, 
finns det många anledningar att välja det som är samhällsekonomiskt mest lönsamt. Men för 
att kunna fatta ett aktivt beslut om det krävs information om just de samhällsekonomiska 
konsekvenserna.  

92    Se exempelvis Nicholls et al. (2012); Nilsson och Hahn (2012); Fujiwara och Campbell (2011)
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2.   Det är viktigt att särskilja på reella kostnads- och intäktsförändringar respektive förändrad 
användning av resurser när de ekonomiska värdena för en kommun, eller andra intressenter, 
beräknas. Det förstnämnda innefattar faktiska in- och utbetalningar av pengar, vilket i sin 
tur innebär mer eller mindre pengar på ”kontot”. Det kan exempelvis handla om minskade 
utbetalningar för externa placeringar i familjehem och hem för vård eller boende (HVB). 

       Förändrad användning av resurser handlar istället primärt om frigjord eller ökad 
personaltid. Frigörs tid, exempelvis genom att en kurator behöver göra färre utredningar 
som en konsekvens av ett socialt investeringsprojekt, kan denna läggas på andra 
arbetsuppgifter alternativt ledighet för att minska den totala arbetsbelastningen. Utifrån 
ett alternativkostnadsperspektiv handlar det förstnämnda om huruvida de frigjorda 
resurserna kan utnyttjas inom alternativa områden som medför ökad måluppfyllelse – allt 
annat lika! Eller om det är möjligt att sänka kostnaderna eller öka intäkterna givet samma 
måluppfyllelsenivå.

       Den frigjorda tiden har självklart ett ekonomiskt värde i form av de totala direkta och 
indirekta kostnader som kan hänföras till den. Men frigjord tid i sig innebär inte mer 
eller mindre pengar på kontot; allt annat lika är kostnaderna fortfarande desamma. Även 
om de frigjorda resurserna senare kan leda till reella kostnadsminskningar kräver det en 
nyinvestering av de aktuella resurserna. Konsekvenserna av sådana följdinvesteringar bör 
inte inkluderas i resonemangen om huvudinvesteringen. Det innebär att i de fall ett socialt 
investeringsprojekt ska ”räknas hem” rent kommunalekonomiskt bör enbart reella kostnads- 
och intäktsförändringar inkluderas; det är dessa som direkt påverkar resultaträkningen. 
Värdet av den förändrade resursanvändningen är också viktigt och behöver självklart 
beräknas, men den bör betraktas vid sidan av huvudkalkylen.

3.   Det finns anledning att fundera på om kalkyler innefattande framtida penningflöden i 
form av reella kostnads- och intäktsförändringar ska räknas om till dagens penningvärde, 
det vill säga diskonteras. Pengar idag är mer värda än pengar imorgon, primärt på grund 
av inflation, möjlighet till avkastning samt risk. Det gör att ju längre bort i tiden ett socialt 
investeringsprojekt betalar tillbaka sig, desto mindre värda är pengarna i förhållande till 
när investeringen gjordes. För att beräkna värdeminskningen över tid används en så kallad 
diskonteringsränta. Ett sätt att identifiera en sådan är att använda den rekommendation som 
SKL kontinuerligt ger avseende intern räntesats. 

SKL presenterar årligen en intern räntesats för kommuners beräkning av kapitalkostnader. 
Som ett underlag till beräkning av kommande års budgetunderlag fastställs en räntesats i 
början av varje kalenderår, avseende nästkommande år. Internräntan enligt den nominella 
metoden syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade 
investeringar under hela deras ekonomiska livslängd. Den räntesats som föreslås ska 
främst användas vid kapitalkostnadsberäkningar för aktiverade investeringar. Det kan vid 
andra kalkyleringstillfällen vara helt riktigt att göra andra bedömningar om räntesatser 
såsom vid lokala avtalsförfaranden, prissättningar eller dylikt där internräntan helt enkelt 
inte speglar rådande förhållanden.93

En kapitalkostnad tar alltså hänsyn till vad det kostar att investera, och är därmed också 
ett uttryck för hur mycket investerade resurser måste öka i värde för att täcka inflation, 
alternativavkastning samt risk. Internräntan – som används för att beräkna kapitalkostnaden 

93    SKL (2014a, sid. 11)
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– motsvarar därmed en diskonteringsränta.94 För år 2015 rekommenderade SKL en 
internränta om 3,2 %. Ett exempel får hjälpa till att tydliggöra vad det innebär att använda 
denna som diskonteringsränta för att beräkna det ekonomiska värdet av ett socialt 
investeringsprojekt.

Projektet Solid återkomst hade en total budget om cirka 830 000 kr per år i två år. De 
räknade med en kostnadsbesparingar redan året efter projektavslutet om cirka 420 000 kr, 
året därefter cirka 820 000 kr och det tredje efterföljande året cirka 420 000 kr.95 Med en 
diskonteringsränta på 3,2 % ger det ett nuvärde för de framtida kostnadsbesparingarna om 1 
560 000 kr, det vill säga 100 000 kr lägre än investeringen. Det innebär en minskning med 
6 %, vilket får anses vara en betydande förändring. För en kommun som Norrköping med 
en total omslutning på drygt sex miljarder kr är 100 000 kr dock en väldigt liten summa, 
varför marginalnyttan för att göra nuvärdesberäkningar kan anses vara för låg. Och ju lägre 
diskonteringsräntan blir, exempelvis som en konsekvens av lägre inflation, desto mindre 
blir marginalnyttan. Samtidigt visar nuvärdesberäkningar – med en diskonteringsränta 
på 2 % – av samtliga planerade framtida kostnadsbesparingar för Norrköpings kommuns 
sociala investeringar en värdeskillnad om cirka två miljoner kr.96 För den summan kan 
exempelvis ytterligare ett investeringsprojekt genomföras. Det finns därmed anledning att 
på allvar fundera på huruvida förkalkylerna för sociala investeringsprojekt ska innefatta 
nuvärdesberäkningar.

Med det sagt sätter vi punkt för denna ganska omfattande beskrivning av beviskedjan. Att 
vi valt att vara utförliga, utan att för den skulle gå in på detaljer, är för att beviskedjan är ett 
användbart verktyg för att säkerställa att sociala investeringsprojekt genomförs i linje med den 
riktning som stakas ut i kommunens övergripande ekonomiska styrning.97 I det nästkommande 
avsnittet beskriver vi ett annat och relaterat verktyg för detta – den lärande utvärderingen. 
Därefter följer två avsnitt som fokuserar på tillämpningen av de två verktygen i relation till 
sociala investeringsprojekt, dels i förhållande till de övergripande faserna ett sådant genomgår, 
dels kopplat till mätning av dess konsekvenser.

Det finns två övergripande aspekter som vi vill lyfta fram som särskilt viktiga i resten av detta 
kapitel. För det första tar våra fortsatta resonemang om värdeskapande sin utgångspunkt i det 
sociala och ekonomiska perspektivet. Det miljömässiga värdeskapandet är precis lika viktigt, 
men hittills har fokus i sociala investeringar varit det sociala och ekonomiska värdet. Därför har 
vi valt att utgå ifrån dessa två. Att förstå miljömässigt värdeskapande skiljer sig dock inte från 
att förstå det sociala, och vi uppmanar samtliga kommuner som arbetar med eller överväger 
att införa sociala investeringar att beakta också den dimensionen. Miljön är för viktig för att 
negligeras, särskilt i organisationer som har samhällsnytta som sin huvudsakliga utgångspunkt. 

För det andra skiljer sig den övergripande inriktningen för å ena sidan avsnitt 5.2 och 5.3, och å 
andra sidan 5.4. I det förstnämnda fallet är utgångspunkten till stor del aspekter som ska bidra 
till att säkerställa det långsiktigt framgångsrika sociala investeringsprojektet, det vill säga ett 
projekt som genererar tydliga multiplikatoreffekter via ett omfattande lärande. Avsnitt 5.4 har 
också inslag av det, framför allt genom diskussioner om hur prestationer, effekter och påverkan 
av det enskilda projektet kan mätas. Men de senare relateras också tydligt till det ekonomiska 
värdeskapandet, det vill säga hur mätning kan ske för att veta om det sociala investeringsprojektet 

94    Brorström et al. (2014)
95    Solid återkomst (2013)
96    Health Navigator (2013)
97    För den som vill fördjupa sig i beviskedjan rekommenderas Nilsson och Hahn (2012).
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kan ”räknas hem” eller ej. Att själva projektet kan räknas hem ser vi dock bara som en del av vad 
vi kan kalla ett framgångsrikt projekt, för sker ingen implementering i ordinarie verksamhet 
kan heller inga multiplikatoreffekter skapas. Den ekonomiska konsekvensen av projektet blir 
då begränsad, likväl som den sociala, och det kan knappast betraktas som karaktäristiska drag 
för ett framgångsrikt projekt.

5.2   Den lärande utvärderingen – fokus på 
multiplikatoreffekter

Det är rimligt att tänka sig att sociala investeringsprojekt ska utvärderas. I de fall 
utgångspunkten är en återföringsmodell är det inbyggt att utvärdera om respektive projekt 
har medfört tillräckligt bra prestationer och effekter för att berörda förvaltningar ska återföra 
medel under avskrivningstiden. Utvärdering som begrepp är dock ett paraplybegrepp med flera 
olika innebörder, vilket medför ett behov av att klargöra vad utvärdering är i relation till sociala 
investeringsprojekt.98 

Utvärdering kan definieras som en metodisk kompetens för att mäta, vilket är viktigt vid sociala 
investeringsprojekt. Speciellt viktigt är det vid projekt som syftar till metodprövning. Utvärdering 
kan också definieras som att tolka och kritiskt värdera utifrån kriterier. Även detta sätt att 
betrakta utvärdering är relevant vid sociala investeringsprojekt. Professionella aktörer som 
arbetar med brukare och klienter har många gånger viktiga roller i sociala investeringsprojekt. 
Det gör att det är speciellt viktigt med professionsvärdering då det handlar om metodutveckling 
och social innovation – vad innebär utvecklingen av metoden utifrån olika professioners 
perspektiv? Utvärdering inkluderar även en förmåga att beskriva och problematisera förändring 
av både individers och organisationers sätt att fungera. Det sistnämnda är av betydande vikt när 
det handlar om att skapa multiplikatoreffekter. Det gemensamma för utvärderingar, oavsett 
karaktär, är att de syftar till att bli användbara. För sociala investeringsprojekt kan dessutom 
var och en av de tre nämnda inriktningar på utvärdering vara relevanta. 

Till skillnad mot investeringar i anläggningstillgångar bygger sociala investeringsprojekt på 
att enskilda individer, grupper och organisationen lär sig något för att på sikt kunna utföra 
välfärdsverksamhet mer effektivt. I det följande riktas därför blickarna mot betydelsen av att 
vid utvärderingar beakta lärande i relation till beviskedjan, och framför allt till prestationer 
och effekter för att skapa multiplikatoreffekter. Figur 1.1 (se avsnitt 1.2) synliggör att den 
lärande utvärderingen har en betydelsefull roll i helheten kring organisering och styrning av 
sociala investeringar. De som arbetar med lärande utvärdering i den kontexten utgör en viktig 
brygga mellan projektet och de aktiva ägarna. Genom att sammanställa och kommunicera 
material med fokus på måluppfyllelse samt lärande i relation till prestationer, effekter och 
multiplikatoreffekter skapas underlag för en konstruktiv dialog. 

Den lärande utvärderingen betonar interaktivitet, och finns med för att öka nyttan och 
användbarheten av ett projekt. Slutmålet för alla sociala investeringsprojekt i en kommunal 
kontext är att skapa multiplikatoreffekter, för att därigenom effektivisera någon eller några 
av kommunernas övergripande uppgifter (samhällsaktör, serviceleverantör, myndighet och 
medborgarnas intresseorganisation). Utifrån det innebär en lärande utvärdering att stödja 
projektet och de aktiva ägarna i en strävan att skapa just multiplikatoreffekter. Uppstår inte de 

98     Innehållet i detta avsnitt är inspirerat av Brulin och Svensson (2011), Svensson et al. (2009) samt Svensson et al. (2013).
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senare kommer projektet på sin höjd betraktas som ett lyckat projekt i form av bra prestationer 
och effekter, inget mer. En lärande utvärdering kan exempelvis tillhandahålla teoretiska 
verktyg för att målet ska kunna nås. Det kan även handla om att hjälpa till att kommunicera 
vad projektdeltagarna har lärt sig och vad det medför i relation till kommunernas övergripande 
uppgifter. Eller att systematiskt ställa frågor om hur projektet tänker sig att övergången från 
projekt till ordinarie verksamhet ska ske.

En lärande utvärdering utgår från att ett konstruktivt och pragmatiskt perspektiv bör finnas med 
i alla utvärderingens faser, det vill säga planering, genomförande, analys samt tillämpning.99 
Den lärande utvärderingen påbörjas i ansökningsfasen av det sociala investeringsprojektet, 
eftersom det är i den som grunderna till investeringen tar form. Fördelen med att själva 
ansökningsfasen innefattar ett idéprövningsförfarande (se kapitel tre) är att det är sannolikt att 
en godkänd idéprövning kommer leda fram till ett projektgenomförande. Utifrån den vetskapen 
är det befogat att avsätta betydande resurser redan i ansökningsfasen. I andra fall kan risken 
uppfattas som för hög, varför för lite resurser läggs på planering. Som framgår av avsnitt 5.3 är 
det senare något som definitivt bör undvikas. 

Vem är det då som genomför den lärande utvärderingen? Vanligen benämns personen eller 
personerna i fråga utvärderare eller följeforskare. Var gränsen mellan dessa två går, det vill 
säga när uppdraget ”bara” är utvärdering (med en utvärderare som genomförare) och när det 
även handlar om forskning (med en följeforskare som genomförare) är inte självklar, vilket 
tydliggörs av följande: 

… all utvärdering (oavsett syfte), liksom forskning, måste producera valid kunskap […]. Det är 
förstås inte lätt att definiera vad som avses med valid kunskap. Få tror idag på möjligheterna 
att nå vetenskaplig kunskap som är sann i någon absolut eller objektiv mening. Kriterierna 
på validitet är istället många och delvis olikartade. Vad som dock framstår som utmärkande 
drag hos vetenskapligt valid kunskap är att den bygger på systematisk prövning och kritiskt 
ifrågasättande av föreställningar och för-givet-tagna ståndpunkter (”sanningar”) i tidigare 
forskning eller i den praktiska verksamhet som studeras/utvärderas. Det är exempelvis 
centralt för varje utvärdering att diskutera och, så långt möjligt, försöka undanröja alternativa 
tolkningar av observationer och samband. I dessa avseenden finns inga avgörande skillnader 
mellan utvärdering och forskning. Ju högre ambitioner en utvärdering har vad gäller 
generaliserbarhet, begrepps- och teoriutveckling, desto svårare och mindre meningsfullt blir 
det att dra en tydlig gräns mellan utvärdering och forskning.100

Med fördel har sociala investeringsprojekt alltså en tydlig forskningsanknytning. Forsknings- 
delen i en lärande utvärdering bör dels finnas med för att öka förmågan att ställa det egna 
projektet i relation till tidigare studier och redovisade resultat, dels för att öka kvalitén i 
analysen. Det är dock viktigt att lärande utvärderingar inte genomförs enbart av forskare. Egna 
kommunala kompetenser såsom sakkunniga är minst lika viktiga. Det är i mötet mellan forskare, 
sakkunnig och projektmedlemmar som en givande dynamik kan åstadkommas. Därigenom kan 
projektet och de aktiva ägarna stödjas med analyser som bygger på kontextkunskaper och på 
vad tidigare studier och redovisade resultat påvisat. 

99      SKL (2014b)
100    Ellström (2009, sid. 113)
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Att ha en forskare och sakkunnig som utvärderar ett projekt är självklart förknippat med en 
kostnad. Det finns därför anledning för ledningsgruppen för sociala investeringar att ha riktlinjer 
för när omfattande respektive mer begränsade resurser ska läggas på lärande utvärdering. 
Detsamma gäller vilken roll en forskare respektive sakkunnig ska ha i förhållande till projektet. 
För projekt där det inte finns särskilt mycket befintlig kunskap om konsekvenserna, exempelvis 
för experimentella projekt med fokus på social innovation, eller finns anledningen att tro att 
följdkonsekvenserna är omfattande, kan det vara en god idé att koppla en forskare väldigt nära 
projektet under hela perioden. Det underlättar för projektet att bli utvärderingsbart och även 
utvärderat, och de erhållna kunskaperna kan dokumenteras på ett vetenskapligt sätt. Med 
en sådan grund finns det i sin tur förutsättningar för att prata om de utvecklade metoderna 
som evidensbaserade. Att på ett eller annat sätt ha den sakkunnige involverad i processen 
ökar dessutom verksamhetsrelevansen av utvärderingen, vilket också är avgörande för en väl 
anpassad metod. 

I ovanstående situationer kan det dessutom finnas anledning att knyta forskaren till sig även 
under en längre efterföljande period. Det handlar då om att kartlägga de mer långsiktiga 
konsekvenserna av den utvecklade metoden, exempelvis genom att dokumentera och förmedla 
konsekvenserna på fem, tio och femton års sikt. Det är sannolikt för resurskrävande att göra den 
typen av studier för alla sociala investeringsprojekt, men det behöver definitivt ske för några 
väl utvalda. Många gånger saknas det kunskap om de faktiska långsiktiga konsekvenserna av 
konkreta förebyggande metoder, och det är något som behöver avhjälpas.

I andra sammanhang kan det tänkas att det är viktigt att en forskare primärt är med i 
ansökningsfasen för att säkerställa att projektet dels har en god teoretisk utgångspunkt när det 
gäller metodval och relaterade frågor, dels blir utvärderingsbart. Utifrån de givna riktlinjerna 
för genomförande, uppföljning och utvärdering, som skapats i samspel mellan berörda parter, 
kan den sakkunnige genomföra den huvudsakliga delen av den lärande utvärderingen under 
projektets gång. Genom att anpassa utformningen av den lärande utvärderingen utifrån bland 
annat informationsbehovet ökar också nyttan av de investerade utvärderingsresurserna.

När en lärande utvärdering genomförs är det inte säkert att det är forskaren eller den sakkunnige 
som genomför alla moment. En eller båda kan finnas med och ansvarar för helheten, men av 
respekt för projektdeltagarna kan det ofta vara en fördel om det är någon från professionen – som 
brukar möta deltagarna – som genomför viktiga delar av informationsinsamlingen, exempelvis 
genom samtal. Vad det framför allt handlar om är att den som samlar in informationen är 
en person som deltagarna har ett stort förtroende för. Samtalet kan mycket väl komma att 
kretsa runt känsliga saker och i en sådana situation är det centralt att deltagaren känner sig 
bekväm med motparten. Om möjligt bör redan befintliga samtalsstrukturer utnyttjas för att 
samla in nödvändig information, det vill säga att kontinuerliga samtal mellan projektdeltagare 
och -medlem utnyttjas. Det gör dels att de aktuella frågorna kan ställas i ett mer naturligt 
sammanhang, dels minskar det tidsåtgången för insamlingen då det inte krävs specifika 
tillfällen för genomförande. En samverkan mellan den eller de som ansvarar för den lärande 
utvärderingen och den som genomför samtalen är dock viktig för att säkerställa att nödvändig 
information för båda parterna erhålls utifrån samtalen.
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5.3 Att använda beviskedjan och den lärande 
utvärderingen i de olika projektfaserna 
Sociala investeringsprojekt kan beskrivas utifrån fyra faser: ansöknings-, uppstarts-, 
genomförande- samt övergångsfasen. Både beviskedjan och den lärande utvärderingen används 
med fördel i relation till samtliga fyra faser, om än på olika sätt. Som tidigare framgått hjälper 
båda verktygen, enskilt och tillsammans, till att sätta fokus på långsiktigt värdeskapande, vilket 
är ett centralt fokus för alla sociala investeringsprojekt. I de följande avsnitten diskuterar vi 
användningen av de två verktygen i förhållande till de fyra projektfaserna.

Ansökningsfasen
Med ansökningsfasen avser vi processen från någon form av beslut, formellt eller informellt, 
att skicka in en ansökan om att erhålla resurser för ett socialt investeringsprojekt, tills dess att 
slutligt beslut om eventuell resurstilldelning fattats. Vi ser fem huvudsakliga fördelar med att 
denna fas utgår ifrån ett standardiserat ansökningsdokument som är strukturerat utifrån de 
olika delarna av beviskedjan. 

1.    Ett sådant dokument bidrar till ett gemensamt språkbruk för sociala investeringar. Det innebär 
att det skapas en gemensam förståelse av innebörden av komponenterna i det värdeskapande 
som projekten ska bidra till. Som vi redan nämnt kan begrepp som prestation, effekt och 
påverkan definieras på olika sätt. För kommuner som arbetar med sociala investeringar, 
samt för dialoger om resursfördelningssystemet med andra kommuner, är det dock viktigt 
med ett enhetligt språkbruk, som på ett tydligt sätt är kopplat till förändringsprocesserna. I 
annat fall kommer missförstånd och missuppfattningar att uppstå, vilka i sin tur ger sämre 
förutsättningar för värdeskapande både inom och mellan tidsperioder.

2.    Beviskedjans logik hjälper de som har för avsikt att söka medel till ett socialt 
investeringsprojekt, att fokusera på vilka effekter och värden deras projekt ska bidra med, 
för vem, på vilket sätt och vilken medveten eller omedveten påverkan andra individer, 
organisationer och fenomen har. Beviskedjan hjälper de sökande att redogöra för de orsak-
verkan-samband som projektet grundas på. I detta är även kopplingen till tidigare forskning 
viktig, och i det fyller den lärande utvärderingen en viktig roll. Oavsett om ett projekt 
syftar till metodprövning, metodutveckling eller social innovation, behöver en ansökan ta 
stöd i den forskning som finns kring det som ska åstadkommas. Det är bland annat viktigt 
för att säkerställa att hjulet inte uppfinns på nytt, utan att befintlig kunskap används som 
språngbräda för projektet. Med fördel fungerar utvärderaren/följeforskaren som bollplank 
och vägvisare här. Som redan nämnts har rätt utvärderare en god kompetens inom det 
aktuella området och kan därmed bidra med lämpliga teoretiska perspektiv och samband 
att utgå ifrån. Att varje enskilt projekt ska göra en egen omfattande kartläggning av relevanta 
teoretiska utgångspunkter eller hitta evidensbaserade metoder är dock inte resurseffektivt. 
Snarare krävs strukturerade ansatser på nationell nivå som fokuserar på en omfattande 
omvärldsanalys av dessa aspekter, som sedan kan användas kopplat till enskilda projekt.101  

101    Bullock et al. (2014)
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3.    I våra resonemang om effekter och dess varaktighet i avsnitt 5.1 berör vi vikten av beakta 
de upprätthållande insatser som krävs för en bibehållen effektnivå efter ett avslutat socialt 
investeringsprojekt. Att utgå ifrån beviskedjan redan i ansökningsfasen gör att dessa viktiga 
aspekter synliggöras i ansökan. Det innebär bland annat att det rimligen inte bara finns 
resonemang om nödvändiga insatser under projektets gång, utan även därefter. Det handlar 
då både om vilka aktiviteter som behöver genomföras och vad dessa kan tänkas kosta. 
Planeringen för multiplikatoreffekter börjar på så sätt redan i ansökningsfasen.

4.    När det redan i ansökningsfasen finns en tydlig idé om vilka effekter projektet ska bidra 
till, kan ett väl anpassat mätsystem utformas. Mätsystemet ska användas under projektet 
för att fånga utfallet i förhållande till de olika delarna av beviskedjan. Att ansökan tydliggör 
hur indikatorer ska användas för att mäta prestationer och effekter, samt hur påverkan och 
värdeskapande ska fångas bäddar för ett utvärderingsbart projekt. Det ger i sin tur goda 
förutsättningar att lära sig mycket om konsekvenserna av de aktiviteter som genomförs. 
Även här har den lärande utvärderingen en viktig roll. Det handlar om att dels säkerställa 
att frågan behandlas grundligt, dels bidra med viktiga inspel om potentiella angreppssätt. 
Viktiga i den diskussion är också de specialister som kommer vara involverade i projektet, 
exempelvis pedagoger, psykologer eller terapeuter. Hos dessa finns det vanligen en 
betydande erfarenhet av hur effekter kan mätas med evidensbaserade verktyg. Sådana 
verktyg behöver diskuteras när mätsystemet utvecklas.

5.    Beviskedjan som utgångspunkt bidrar till en koppling mellan det sociala investeringsprojektet 
och den riktning som stakas ut i kommunens övergripande ekonomiska styrning. Kopplingen 
kan exempelvis säkerställas genom att de ansökande uttryckligen ska redogöra för hur det 
orsak-verkan-samband som projektet bygger på bidrar till kommunens vision, övergripande 
mål och verksamhetsplaner. Kan en sådan koppling inte göras klar, tydlig och trovärdig bör 
ansökan inte beviljas. Projektet kan mycket väl skapa värde ändå, men om det inte bidrar till 
att föra kommunen framåt i önskad riktning bör det inte erhålla sociala investeringsresurser. 

Beroende på vilken typ av projekt det handlar om kommer det sannolikt ta olika lång tid att 
skapa en genomarbetad ansökan. I de fall det handlar om ett försöksprojekt där en befintlig 
metod ska prövas är tidsåtgången förmodligen mer begränsad. Aktuell metod finns redan 
beskriven, och i de fall den varit föremål för granskning eller forskning, finns även information 
om utfall avseende prestationer, och förhoppningsvis effekter, tillgänglig. Dessutom finns ett 
relaterat mätsystem att tillgå, även om det mycket väl kan komma att behöva kompletteras 
utifrån en eller flera delar av beviskedjan. Men mycket av grundarbetet är redan gjort.

Handlar det istället om försöksprojekt fokuserat på att utveckla en helt ny metod (social 
innovation) krävs ett betydligt mer omfattande förarbete för att kunna redogöra för de 
potentiella orsak-verkan-sambanden. Bland annat krävs det sannolikt ett större arbete med att 
argumentera för sin sak baserat på befintlig forskning. På policynivå för sociala investeringar 
behöver det finnas tydliga riktlinjer avseende hur mycket bakomliggande forskning som behövs 
för att bevilja projekt där metodutveckling och social innovation står i centrum. För stor 
evidensbörda riskerar att stjälpa spännande och potentiellt fruktbar ansatser redan innan de 
hunnit börja.
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Ledningsgruppen för sociala investeringar bör vara medveten om att ett ansökningsförande 
med utgångspunkt i beviskedjan förmodligen innebär att mer säkra initiativ – projekt med 
lägre risk för negativa avvikelser – kan komma att premieras utifrån de ansökandes perspektiv. 
Tidsåtgången i ansökningsfasen är sannolikt betydligt kortare för dessa. Oavsett kräver 
en väl genomarbetad ansökan en hel del tid. Det finns därför all anledning att använda ett 
idéprövningsförfarande. Det bidrar till ett effektivt resursutnyttjande i ansökningsprocessen; 
alla parter lägger sin tid på ansökningar och projekt som anses relevanta utifrån de riktlinjer 
som finns för sociala investeringar som helhet. 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram tre viktiga fenomen kopplat till sociala investeringar som 
behöver beaktas i ansökningsfasen. Det handlar om rättvisa, etik och sekretess. I en kommunal 
kontext innebär rättvisa att den kommunala verksamheten fördelar servicen till och mellan 
kommunmedborgarna på ett rättrådigt sätt – den så kallade kommunala rättvisedimensionen. 
Den senare bygger på idéer om likvärdig service och myndighetshantering oberoende av vem 
du är och var du bor inom det kommungeografiska området. Vid sociala investeringsprojekt 
medför rättvisedimensionen dock ett problem, nämligen att några personer ofta väljs ut 
som projektdeltagare, och några väljs därför bort, för att exempelvis vara målgrupp för 
metodprövning eller vara en del i en metodutvecklingsprocess. Att någon väljs bort till förmån 
för någon annan går stick i stäv med rättvisedimensionen. Det innebär i sin tur att det finns ett 
etiskt problem kopplat till valet av deltagare i dessa sociala investeringsprojekt som behöver 
hanteras.

Ett steg på vägen är att redan i projektansökan vara tydlig med de faktorer som ligger till 
grund för valet av deltagare. Det skapar inte rättvisa, men det bidrar till en tydlighet kring 
valen. Det är även viktigt att det i ansökan framgår hur projektets lärdomar ska omvandlas 
till multiplikatoreffekter. Genom att motivera utvecklingen av multiplikatoreffekter kan 
rättvisedimensionen, och därmed det etiska problemet, hanteras. Med tydliga strategier 
för omvandlingen av lärande till multiplikatoreffekter handlar det snarare om att några 
projektdeltagare får delta i projekt vars syfte är att det ska uppstå sociala och ekonomiska 
effekter av långsiktig karaktär som är bra för såväl kommunmedborgarna som för kommunen 
som organisation. Genom att pröva något i mindre skala ska samtliga inom den större gruppen 
kunna få hjälp eller stöd, det vill säga att alla behandlas likvärdigt utifrån ett lite mer långsiktigt 
perspektiv.  

Kopplat till projektdeltagare behöver även sekretess som fenomen beaktas. Det finns ett flertal 
lagar inom välfärdsområdet som syftar till att skydda enskilda individer, där sekretessbeläggande 
av information utgör en central komponent. För vissa sociala investeringsprojekt kan det 
innebära en del utmaningar, som därför behöver beaktas och hanteras redan i ansökningsfasen. 
Av den anledningen är det viktigt att en genomgående analys av de tänkta aktiviteterna 
görs utifrån ett sekretessperspektiv för att därmed kunna uppmärksamma eventuella 
utmaningar. Det är dessutom viktigt med en motsvarande analys utifrån ett uppföljnings- och 
utvärderingsperspektiv. Är det exempelvis säkert att den tänkta uppföljningen kan ske på 
avsett sätt, eller bygger den till exempel på journalrelaterad information som inte får göras 
tillgänglig? Genom att låta en sakkunnig vara med i ansökningsfasen kan strategier utarbetas 
för hur sekretessfrågan ska hanteras så att projektet kan flyta smidigt när det väl startar. 
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Uppstartsfasen 
Ett av syftena med en ansökningsfas som fokuserar på att tydliggöra projektet med utgångspunkt 
i beviskedjan, är att uppstartsfasen ska bli mindre komplicerad. En god förberedelse innebär 
att minimerar de oklarheter som kan försvåra projektstarten. Detta har dock olika innebörd i 
olika typer av projekt. I försöksprojektet som fokuserar metodprövning innebär det att arbetet 
med att testa metoden kan starta i princip omgående efter projektstart. För försöksprojekt med 
utgångspunkt i social innovation kan det vara svårt att utforma en detaljerad aktivitetsplan, 
varför en hel del tid kan behöva läggas på att formera sig och tillsammans börja ta steg framåt. 
Men med ett bra förarbete är bland annat riktningsbestämningen redan klar. 

I båda fallen handlar det om att kunna fokusera på själva genomförandet från första stund, 
och därmed inte på ett inledande och omfattande planeringsarbete som kostar värdefull 
tid. En viktig funktion för den lärande utvärderingen i den här fasen är att utgöra ett stöd 
till projektmedlemmarna för att få ett fokus på att försöka göra rätt saker på rätt sätt. Det 
handlar framför allt om att vara en del av den kontinuerliga dialogen i projektet, ställa 
uppmärksammande och ibland jobbiga frågor samt komma med konkreta synpunkter och 
rekommendationer. Men det handlar även om att säkerställa att en baslinjemätning av 
effekterna görs i uppstartsfasen, det vill säga i den stund som projektdeltagare ansluter till 
projektet. Syftet med en baslinjemätning är att det ska finnas ett underlag som utfallet av senare 
uppföljande mätningar kan förhållas till. Minst två mätpunkter möjliggör relevanta uttalande 
om vilken förändring som skett, exempelvis i termer av effekternas spridning (hur många som 
upplever effekterna) och styrka (hur mycket förändring som skett).

Genomförandefasen
Att ha beviskedjan som utgångspunkt under genomförandefasen innebär att hela tiden ha 
det långsiktiga värdeskapandet i fokus. Det innebär att här och nu navigera projektet mot 
prestationer, effekter och multiplikatoreffekter som skapar långsiktigt värde. Med kontinuerliga 
mätningar av utfallet erhålls information om huruvida rätt saker görs på rätt sätt, eller om det 
finns behov av korrigeringar. Baserat på det kan informerade beslut om förändring fattas. 

I den här fasen har den lärande utvärderingen förmodligen en av sina sin viktigaste uppgifter – 
att se till att blickarna är riktade mot implementeringen av välfungerande och värdeskapande 
processer/metoder i ordinarie verksamhet. Det innebär bland annat att bidra till att synliggöra 
vad inblandade professioner anser om den framarbetade processen/metoden och dess förut- 
sättningar för multiplikatoreffekter, samt vad det krävs för långsiktiga upprätthållande insatser 
i relation till processen/metoder – både utifrån de effekter som projektdeltagarna upplever och 
de processer/metoder som utvecklas inom projektet. I det senare fallet handlar det exempelvis 
om hur det ska säkerställas att en ny metod faktiskt följs kontinuerligt under en lång tid. 

I sociala investeringsprojekt är det viktigt att hjälpa de aktuella projektdeltagarna, men det är 
inte det primära syftet. Det senare handlar istället om att projektet med hjälp av de aktuella 
deltagarna exempelvis ska skapa nya/förfinande processer/metoder för ett effektivare tjänste- 
utförande. Att skapa multiplikatoreffekter helt enkelt.
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Övergångsfasen
Övergångsfasen är den fas i vilken utfallet och erfarenheterna av projektet implementeras i den 
ordinarie verksamheten. Ju mer fokus projektledare, projektmedarbetare, lärande utvärderare 
och aktiva ägare haft på projektets syfte samt skapandet av multiplikatoreffekter, desto bättre 
är förutsättningarna att det lärande som skett i det sociala investeringsprojektet faktiskt 
överförs till den dagliga verksamheten på ett bra sätt. De aktiva ägarna har ett övergripande 
ansvar för att tillse att multiplikatoreffekter skapas och upprätthålls, exempelvis via reviderade 
policydokument och en uppföljning av att dessa efterlevs.

Upprätthållandet av multiplikatoreffekter kan liknas vid det planerade underhållet vid invest- 
eringar i anläggningstillgångar. Avviker det planerade underhållet märkbart och under en 
längre tid bör avskrivningstiden förkortas – den tekniska livslängden kommer att minskas. 
Översatt till sociala investeringar innebär det att om viljan och förmågan att säkerställa 
multiplikatoreffekternas varaktighet saknas uppstår inte den långsiktiga värdeökningen som 
eftersträvas. Hur långtgående ledningsgruppens ansvar ska vara för att skapa och upprätthålla 
multiplikatoreffekter kan diskuteras. Oavsett är det viktigt att de stödjande processerna 
är aktiva under övergångsfasen mellan projekt och ordinarie verksamhet, samt under den 
efterföljande perioden då policydokument revideras eller utvecklas, och nya rutiner och 
processer formaliseras. Med rätt stöd har den ordinarie verksamheten därefter en ny stabil 
struktur på plats som innebär en effektivare resurshantering. I det läget är det rimligt att den 
ordinarie verksamheten övertar ansvaret för upprätthållandet av de nya arbetssätten.

Övergångsfasen ser olika ut beroende på vad det är för typ av projekt som bedrivs. Har 
det exempelvis varit ett förändringsprojekt som bidragit till bra prestationer, och den 
lärande utvärderingen visat att det finns förutsättningar för multiplikatoreffekter, bör 
lärandet implementeras i ordinarie verksamhet. Har projektgränserna inte varit för starka 
under projektets gång finns förutsättningar för en effektiv överföring av lärandet. Vid 
samverkansprojekt med olika huvudmän kompliceras skapandet av multiplikatorreffekter 
eftersom det är flera organisationer som måste lära, förändra policydokument etcetera. 
Komplikationerna ökar dessutom i de fall det handlar om försöksprojekt med fokus på social 
innovation, där projektgränserna varit starka. Idag saknas dock både praktisk och teoretisk 
kunskap om övergångsfasen för sociala investeringsprojekt, varför det finns ett behov av studier 
inom detta område. Vi återkommer till det i kapitel sex. 

5.4 Vad ska mätas och utvärderas?
Hur ska vi mäta på kort och lång siktigt för att veta om ett socialt investeringsprojekt är lyckat 
och att vi därmed kan räkna hem det? Den frågan har vi fått ett flertal gånger i olika sammanhang. 
Tyvärr går det inte att ge ett generellt svar, utan det beror på den enskilda situationen. I det 
här avsnittet kommer vi resonera om mätning i förhållande till två sociala investeringsprojekt i 
Norrköpings kommun – Alla barn i skolan samt Servicetrainee. Att vi valt dessa beror på att de 
skiljer sig en hel del vad gäller nödvändiga utgångspunkter för mätning, bland annat för att kunna 
räkna hem investeringen. Det handlar om olika logiker och att lite olika delar av beviskedjan 
behöver vara i fokus för att möjliggöra konkret styrning mot långsiktigt värde. I ett första 
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avsnitt diskuterar vi detta i förhållande till Alla barn i skolan. I avsnitt 4.3 finns en beskrivning 
av projekt, varför vi här går lite mer direkt på sak och diskuterar mätningen. I ett andra avsnitt 
lyfter vi fram Servicetrainee. Avsnittet inleds med en beskrivning av projektet, och följs av 
mätrelaterade resonemang. I ett tredje och avslutande avsnitt diskuteras två övergripande 
aspekter kring mätning som är viktiga att ha med sig i arbetet med sociala investeringar.

Alla barn i skolan
Det sociala investeringsprojektet Alla barn i skolan fokuserade alltså den ogiltiga skolfrånvaron 
i termer av bakomliggande anledningar samt åtgärder för att minska den. På individnivå 
handlade det om att förbättra förutsättningar för elever som riskerar att hamna i ett långsiktigt 
utanförskap, det vill säga att stärka eleverna och därmed öka förutsättningarna för en långsiktig 
delaktighet i samhället. Utifrån beviskedjan kan logiken för projektet (på individnivå) beskrivas 
i enlighet med Tabell 5.1.102

Tabell 5.1 Kategorisering av de individrelaterade målen för Alla barn i skolan.

Av tabellen (5.1) framgår det att individanpassade aktiviteter skulle användas för att få den 
ogiltiga frånvaron att minska. Genom en ökad närvaro (prestation) och ett arbete för att öka 
elevens faktiska engagemang (effekt) skulle skolbetygen sedan förbättras (prestation). Ett 
parallellt arbete skulle dessutom genomföras för att ytterligare bidra till att försöka stärka 
elevernas självkänsla (effekt). Långsiktigt skulle detta bidra till en tydlig delaktighet i samhället 
(effekt), vilket här bland annat avser att ha ett arbete och inte begå kriminella handlingar. Men 
en annan form av delaktighet var en viktig förutsättning för det, nämligen att eleverna var en 
aktiv del i skolsystemet och därmed inte stod utanför denna samhällskritiska funktion. 

I förkalkylen för projektet framgick att det framför allt var två stora kostnadsposter som på 
medellång sikt skulle minskas om ovanstående realiserades. Den ena handlade om placeringar 
i kommungemensam resursgrupp. En årlig minskning med fem placeringar á 235 000 kr 
skulle ge en kostnadsminskning om 3 525 000 kr per år. Den andra relaterade till HVB-

102    Alla barn i skolan (2011)

Kort sikt Medellång sikt Lång sikt

Aktiviteter

Utredningar, 
handlingsplaner, 
individanpassade 
åtgärder samt 
kontinuerlig uppföljning

Prestationer Minskad ogiltig 
frånvaro Förbättrade skolbetyg  

Effekter Ökat engagemang Ökad självkänsla samt 
delaktighet i samhället

Delaktighet i 
samhället
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placeringar. Förkalkylen byggde på en minskning av två sådana under projektets andra år samt 
fyra stycken under tredje projektåret. Boendekostnaderna uppgick där till 3 200 kr per dygn 
och skolkostnaden till 16 198 kr per månad. Totalt skulle de minskade HVB-placeringarna ge 
kostnadsbesparingar för socialtjänsten och utbildningskontoret om totalt knappt åtta miljoner 
kr under den aktuella perioden.

För att uttala sig om huruvida Alla barn i skolan i sig bidrog till delaktighet i samhället, behövs 
framför allt mätning av prestationer, effekter och påverkan. För att på medellång sikt skapa en 
delaktighet i samhället är prestationer en viktig faktor i det här fallet. Delaktighet handla till stor 
del om att vara närvarande i skolan (ett prestationsmått). En ogiltig frånvaro om 0 % är också 
en rimlig målnivå; hög närvaro är vanligen en förutsättning för goda betyg.

Som vi tidigare nämnt är mätning av prestationer sällan ett problem. En hel del utmaningar 
finns dock när det gäller mätning av effekter. För eleverna betraktades ett ökat engagemang och 
ökad självkänsla som viktiga effekter. Sådana kan mätas på en rad olika sätt, men oavsett finns 
det en stor fördel i att använda evidensbaserade verktyg som utgångspunkt. I Alla barn i skolan 
var ett antal specialister involverade, och som vi tidigare nämnt har sådana vanligen tillgång till 
eller kunskap om lämpliga mätverktyg. 

Frågan är sedan vad som är ett tillräckligt bra utfall i termer av effektens spridning (hur 
många upplever den), styrka (hur mycket förändring har skapats) och varaktighet (hur länge 
håller effekten i sig). Det finns inget generellt svar på det, utan det är ett beslut som behöver 
fattas på förhand i den enskilda situationen. Lämpligen sker det i dialog mellan utvärderare, 
projektmedlemmar och ledningsgruppen för sociala investeringar. Med fördel grundas 
målsatta utfallsnivåer på befintlig forskning om relationen mellan stärkta medborgare och 
minskat utanförskap. 

Det är dessutom en sak att mäta dessa effekter på kort och medellång sikt, och en annan på 
lång sikt. För att långsiktigt bidra till delaktighet i samhället behöver sannolikt en hel del av 
de underliggande effekterna (ökat engagemang och självkänsla) bibehållas, och då utifrån 
en rad upprätthållande insatser. Att mäta dessa är fullt görbart, men utmaningen är att det 
rör en tidperiod som ligger efter att det aktuella projektet är avslutat. I avsnitt 5.2 beaktar vi 
detta utifrån ett lärande utvärderingsperspektiv. Oavsett är det viktigt att tydliggöra att om 
prestationer och effekter inte skapas på kort och medellång sikt, kommer långsiktiga effekter 
i termer av bland annat delaktighet i samhället sannolikt inte uppstå. Därför är mätning av 
prestationer och effekter på kort och medellång sikt central!

Att även mäta påverkan i termer av den kontrafaktiska situationen är centralt i projekt som Alla 
barn i skolan. Tillskrivning är också en relevant parameter att beakta, medan förflyttningen 
inte är lika nödvändig att fokusera. Anledningen till det sistnämnda är framför allt att många 
av eleverna hade ett tydligt och befintligt utanförskap som innebar att de inte tog med sig 
påbörjade förändringsprocesser in i projektet. Dessutom är sannolikheten för betydande 
undanträngningseffekter (den andra dimensionen av förflyttning) låg.

Att den kontrafaktiska situationen är central att beakta beror på att den ekonomiska förkalkylen 
byggde på kostnadsbesparingar som en konsekvens av projektet, och för att ta reda på om dessa 
sannolikt skulle skett oavsett behövs en kontrollgrupp att jämföra utfallet med. Utan en sådan 
är det svårt att med någorlunda precision uttala sig om vilken betydelse de aktuella insatserna 
hade. 
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För Alla barn i skolan fanns ingen kontrollgrupp. Ur ett rättviseperspektiv är det utmärkt, då 
det i det här fallet innebar att alla elever inom den kommunaldrivna skolan i Norrköpings 
kommun inkluderades i målgruppen. Utifrån ett strikt mätperspektiv är det problematiskt 
att inte ha en kontrollgrupp, och frågan är hur det kan hanteras i fall som Norrköping där en 
återföringsmodell tillämpas. Här finns det två huvudsakliga alternativ. Det ena är att i dialog 
mellan ledningsgruppen för sociala investeringar, projektledningen och utvärderaren besluta 
om det är rimligt att projektet bidragit till besparingar eller ej, och om ja – i vilken hypotetisk 
omfattning. Utifrån det kan eventuell återföring verkställas. Ett annat alternativ är att försöka 
identifiera studier av projekt eller verksamheter som har stora likheter med det aktuella 
projektet, i vilka en kontrollgrupp använts. Är kontexten och förutsättningarna tillräckligt lika 
kan utfallet för huvudgruppen och kontrollgruppen mycket väl användas som underlag för att 
försöka förstå vad i Alla barn i skolan som skulle uppstått ändå. Oavsett vägval bör lärdomen om 
vilken roll en kontrollgrupp spelar tas med från projektet och integreras i den totala strukturen 
för sociala investeringar. 

I vissa projekt är det dock etiskt tveksamt att använda en kontrollgrupp. Exempelvis handlar 
det om situationer när väldigt utsatta grupper erbjuds stöd. Att då systematiskt samla 
information om utvecklingen för denna typ av personer som inte får stöd är problematiskt. 
Det kan exempelvis gälla projekt som rör hemlösa personer. I sådana situationer kan just 
utfall från andra projekt vara det mest lämpliga att tillämpa när den kontrafaktiska situationen 
ska ”bestämmas”. Det gäller särskilt projekt som handlar om metodprövning, där den nya 
kontexten har stora likheter med originalkontexten, och där det ursprungliga genomförandet 
har innefattat en kontrollgrupp. 

När det istället gäller tillskrivningen är denna alltså av betydelse i projekt som Alla barn i 
skolan. Det händer mycket i barn och ungdomars livssituation och det är fullt möjligt att en stor 
del av förändringarna för den enskilda eleven berodde på faktorer som inte hade med projektet 
att göra, och då bortsett från sådant som den kontrafaktiska situationen beaktar. Det behövs 
därför en systematisk insamling av information avseende vad som faktiskt påverkade eleverna 
i positiv eller negativ riktning för att kunna uttala sig om vilken del av effekterna, och därmed 
den eventuella kostnadsbesparingen för kommunen, som faktiskt berodde på aktiviteterna 
inom projektet. 

Ovanstående resonemang handlar om att tydliggöra vilken typ av information som behöver 
samlas in för att bland annat ledningsgruppen för sociala investeringar ska kunna fatta ett 
informerat beslut om huruvida faktiska kostnadsbesparingar uppstått som en konsekvens av 
projektet – resurser som i så fall ska återföras. Samtidigt är det viktigt att poängtera att hur pass 
informerat denna typ av beslut behöver vara är upp till varje ledningsgrupp. Med utgångspunkt 
i Alla barn i skolan är det exempelvis inget som hindrar att allt mätfokus läggs på prestationer 
(närvaro och skolbetyg) och att de är dessa som är utgångspunkten när beslut om projektets 
eventuella framgång fattas. Det finns en hel del forskningsrelaterade belägg för en positiv 
korrelation mellan goda skolresultat och tydligt minskad risk för ett framtida utanförskap. 
Sådana studier går att använda för att argumentera för ett prestationsbaserat mätsystem. 
Mätning av prestationer är dessutom resurseffektivt. Samtidigt är det viktigt att mätsystemet 
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kompletteras med en konkret handlingsplan som ska säkerställa långsiktigt upprätthållna 
prestationsnivåer, det vill säga långt efter projektets slut. Den lärande utvärderingen bör ha ett 
fokus som innebär att en sådan skapas.

Oavsett val av hur stora delar av beviskedjan som ska inkluderas i beslutsunderlaget är det 
viktigt att det är ett medvetet val, och alla parter behöver ha klart för sig vad valet för med 
sig för för- och nackdelar. Vi anser dock att det finns anledningen att utnyttja olika delar av 
beviskedjan olika mycket beroende på vilken typ av projekt det handlar om. Det är bland annat 
viktigt för lärandet – inte bara vad olika aktiviteter leder till för konsekvenser utan även hur 
effekter, påverkan och värdeskapande faktiskt kan mätas. Det senare är en kompetens som på 
ett eller annat sätt bör finnas i alla kommuner. Dessutom innebär användningen av olika delar 
av beviskedjan i olika sammanhang att användningen kontextanpassas, vilket torde minskar 
den totala resursåtgången.

Vi vill avslutningsvis lyfta fram användningen av beviskedjan i förhållande till den återförings- 
modell som Norrköping och andra kommuner använder som utgångspunkt för sina sociala 
investeringar. Framför allt vill vi presentera en återföringsmöjlighet som vi hittills inte stött 
på i realiteten, men som är ett möjligt alternativ till en mer digital återföring (allt eller inget). 
Vid avskrivningar av anläggningstillgångar används vanligen så kallad komponentavskrivning, 
det vill säga olika delar av en specifik anläggningstillgång skrivs av under olika tidsperioder. 
Anledningen är att delarnas ekonomiska livslängd varierar. Översatt till sociala investeringar 
innebär detta att återföring (avskrivning) kan ske utifrån olika delar av beviskedjan. 
Fortsätter vi med Alla barn i skolan som exempel innebär det exempelvis att en viss andel 
av återföringen skulle kunna ske baserat på prestationsmått, medan en annan baseras på 
effektmått. Med en sådan ansats beaktas det faktum att realiseringen av prestationer är viktig 
även om den i sin tur inte leder till effekter; att skapa prestationer innebär sannolikt att en 
förändringsprocess påbörjats som längre fram kan tänkas ta fart, där det senare mycket väl kan 
leda till kostnadsbesparingar för kommunen. Därmed är det fullt tänkbart att återföra delar av 
ekonomiska resurser ”enbart” baserat på prestationer, även om de inte under eller i anslutning 
till projektperioden verkar ha lett till några kommunalekonomiska besparingar.

Servicetrainee
Det sociala investeringsprojektet Servicetrainee beskrevs på följande sätt i projektansökan:

Projektet Servicetrainee innebär att 30 personer över 26 år som är arbetsföra, aktuella inom 
ekonomiskt bistånd företrädelsevis från gruppen barnfamiljer som behärskar det svenska 
språket och något av de stora invandrarspråken anställs under ett års tid på en enhet i en 
kommunal verksamhet.103

Projektet hade ett flertal syften, bland annat att ge aktuella personer en möjlighet att bryta 
sitt utanförskap och komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det skulle i sin tur leda till 
ökad disponibel inkomst och livskvalitet. Andra syften var att minska antalet familjer som var 

103    Servicetrainee (2012, sid. 2)

5. Att mäta och utvärdera sociala investeringsprojekt

Kapitel 5

Organisering och styrning av sociala investeringar 69



beroende av ekonomiskt bistånd, minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd samt underlätta 
framtida rekrytering av personer som pratar ett stort invandrarspråk. Projektets övergripande 
mål var att minst 60 % av projektdeltagarna (arton personer) skulle ha en anställning eller 
börjat studera tre månader efter att projektet avslutades. Att följa den initiala planen var 
därför något som var viktigt för projektet, bland annat för att kunna jämföra utfallet mot utfall 
i kontrollgrupp. Utifrån beviskedjan kan logiken för projektet (på individnivå) beskrivas i 
enlighet med Tabell 5.2.

Tabell 5.2 Kategorisering av de planerade konsekvenserna av Servicetrainee.

Av tabellen (5.2) framgår att de tidsbegränsade anställningarna (prestation) skulle leda till 
delaktighet i samhället (effekt); projektdeltagarna fick en arbetsplats att dagligen gå till. För en 
majoritet av deltagarna skulle den tidsbegränsade anställningen i sin tur leda till antingen en 
annan anställning inom eller utom kommunen, helst en av tillsvidarekaraktär, eller påbörjade 
studier (prestation). Fortsatt anställning eller studier skulle i sin tur leda till ökad disponibel 
inkomst, ökad livskvalitet (framför allt som en konsekvens av en ökad självständighet) och 
fördjupad delaktighet i samhället (effekt). Genom avslutade studier och fortsatta anställningar 
skulle delaktigheten i samhället cementeras mer långsiktigt.

Precis som projektet Alla barn i skolan handlade Servicetrainee om att minska utanförskap. 
I det senare fallet var det dock betydligt enklare att åtminstone kortsiktigt bidra till just det 
– det krävdes ”bara” en visstidsanställning. Därmed var det själva prestationen (arbetet) som 
utgjorde underlaget för den huvudsakliga sociala effekten på kort, medellång och lång sikt, det 
vill säga delaktigheten i samhället. För Alla barn i skolan krävdes andra sociala effekter (ökat 
engagemang och ökad självkänsla) för att nå dit, likväl som fortsatt upprätthållande av sociala 
effekter. För Servicetrainee innebär det att fokus i mätningen kunde vara på prestationer 
snarare än effekter när det handlar om huruvida projektet var framgångsrikt och investeringen 

Kort sikt Medellång sikt Lång sikt

Aktiviteter
Anställning 
i kommunal 
verksamhet

Prestationer
Erhåller en 
tidsbegränsad 
anställning

Erhåller annan 
anställning eller 
börjar studera

 

Effekter Delaktighet i 
samhället

Ökad disponibel 
inkomst, ökad 
livskvalitet och 
delaktighet i 
samhället

Delaktighet i 
samhället
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kunde räknas hem – de ekonomiska effekterna för både kommunen och projektdeltagaren 
var tydligt förknippade med just prestationerna. Det är dock viktigt att poängtera att det inte 
betyder att sociala effekter som ökad livskvalitet var mindre viktiga. För att öka kunskapen 
om de totala konsekvenserna av denna typ av projekt bör även de mätas. För att beräkna de 
kortsiktiga kommunalekonomiska konsekvenserna är de dock av något mindre intresse.

En utmaning i denna typ av prestationsmätning är att avgöra hur lång tidsfördröjningen får 
vara mellan tidsbegränsad anställning och en annan anställning/studier för att det fortfarande 
ska vara rimligt att säga att den senare har en direkt koppling till den förra. Det vill säga vad 
den maximala tidsförskjutningen är för när det inte längre går att säga att den minskade 
utbetalningen av ekonomiskt bistånd beror på Servicetrainee. Av det övergripande projektmålet 
framgick det att en tidsperiod om tre månader valdes kopplat till detta, men andra både kortare 
och längre perioder kan mycket väl vara mer korrekta. Det positiva i det aktuella fallet är dock 
att det fanns en konkret överenskommelse om när i tiden en avläsning av utfallet skulle ske. 

En annan viktig aspekt att beakta när konsekvenserna av Servicetrainee mäts är påverkan. Precis 
som för Alla barn i skolan behöver den kontrafaktiska situationen synliggöras. Detsamma gäller 
förflyttningen. Även tillskrivning är av betydelse för projekt som Servicetrainee, men i det här 
avsnittet fokuserar vi de två förstnämnda aspekterna av påverkan. Avseende den kontrafaktiska 
situationen användes två olika kontrollgrupper för projektet Servicetrainee.

Den ena jämförelsegruppen består av 30 personer som hösten 2012 anmälde sitt intresse för 
att delta i Servicetrainee, men som inte fick plats i projektet. Motivationsmässigt bör den lilla 
jämförelsegruppen således vara likvärdig med gruppen som fick vara med i Servicetrainee, 
dvs. projektgruppen. Av tabellen [5.3 nedan] framgår att könsfördelning och medelålder är 
snarlik i de båda grupperna, men att det är något fler barn per hushåll i jämförelsegruppen. 
En granskning av personuppgifter i verksamhetssystemet visar att de två grupperna har vissa 
likheter med avseende på utbildningsnivå. I båda grupperna varierar utbildningsnivån från 
kortare grundskoleutbildning till avancerade universitetsstudier. 

Den andra jämförelsegruppen består av 394 personer som i september 2012 uppfyllde följande 
kriterier i verksamhetssystemet för ekonomiskt bistånd:

    • 27-65 år

    • utrikesfödd

    • barnfamilj

    • kodad med försörjningshindret arbetslös

Som framgår av tabellen [5.3 nedan] var könsfördelningen ganska jämn även i denna grupp, 
medan antal barn och medelålder var något högre jämfört med projektgruppen. Uppgifter 
om utbildningsnivåer har inte tagits fram för den stora jämförelsegruppen eftersom det skulle 
kräva ett omfattande manuellt granskningsarbete.104

104    Servicetrainee (2014a, sid. 21)
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Tabell 5.3 Egenskaper hos huvud- och kontrollgrupperna i Servicetrainee.105

Vad blev då det konkreta utfallet av Servicetrainee? I uppföljningen tre månader efter projektets 
slut kom utvärderaren i kontakt med 27 av de 30 deltagarna. Av dessa hade elva stycken (41 
%) ett jobb, varav merparten var tillsvidareanställningar. I tio av fallen var det en kommunal 
anställning. Två stycken studerade (7 %) och fjorton var arbetssökande (52 %). Projektet 
nådde alltså inte riktigt sitt övergripande mål, utan 48 % av deltagarna istället för 60 % hade ett 
arbete eller studerade. I Tabell 5.4 presenteras utfallet av den jämförelse som gjordes mellan 
huvudgruppen och kontrollgrupperna avseende den faktiska utbetalningen av ekonomiskt 
bistånd under perioden.

Tabell 5.4  Jämförelse av ekonomiskt bistånd för i huvudgruppen och de två 
kontrollgrupperna.106

105    Servicetrainee (2014b, sid. 4)
106    Servicetrainee (2014b, sid. 5)

Projektgrupp 
(30 personer)

Liten 
jämförelsegrupp 

(30 personer)

Stor 
jämförelsegrupp 
(394 personer)

Andel kvinnor 
(september 2012) 53 % 47 % 46 %

Medelålder för 
vuxna (september 
2012)

37,1 37,5 41,6

Medelantal barn per 
hushåll (september 
2012)

2,2 2,6 2,4

Projektgrupp Liten 
jämförelsegrupp

Stor 
jämförelsegrupp

September 2012: 
- antal 
biståndshushåll
- utbetalt bistånd

24 hushåll
192 378 kr

24 hushåll
247 291 kr

312 hushåll
3 206 246 kr

April 2014: 
- antal 
biståndshushåll
- utbetalt bistånd

4 hushåll
39 155 kr

14 hushåll
106 130 kr

190 hushåll
1 751 219 kr

Relativ förändring i 
antal hushåll -83 % -42 % -39 %

Relativ förändring i 
utbetalt bistånd -80 % -57 % -45 %
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Som framgår av tabellen (5.4) skedde en stor förändring för projektdeltagarna när det gällde 
den faktiska utbetalningen av ekonomiskt bistånd. Totalt sett minskade den senare med 83 
%. Men ungefär hälften av minskningen skedde även i kontrollgrupperna – 51 % i den lilla 
(42/83) och 47 % i den stora (39/83) – och därmed är det rimligt att anta att ungefär hälften 
av förändringen för projektdeltagarna skulle skett även om de inte var en del av Servicetrainee. 
Det innebär i sin tur att det rimligen var ungefär hälften av den faktiska kostnadsbesparingen 
som borde ha återförts till investeringsfonden. Vi återkommer till detta. Först vill vi belysa de 
två andra aspekterna av påverkan samt effekternas varaktighet i relation till projektet.

När det gäller förflyttning är det framför allt en av dess komponenter som bör beaktas 
här, nämligen vad deltagarna tog med sig in i projektet vad gäller utbildningsbakgrund, 
arbetslivserfarenhet och social kompetens. Sådana faktorer spelar roll när det handlar om att 
gå från en anställning till en annan. Ju bättre förutsättningar deltagarna har när de gäller dessa 
tre aspekter, desto högre är sannolikheten att få ett efterföljande arbete. I fall där Servicetrainee 
enbart utgör den där sista lilla knuffen som gör att deltagaren får fotfäste på arbetsmarknaden 
beror en stor del av förändringen på saker som hänt innan projektet. Och även om den sista 
lilla knuffen är väldigt viktig är det också viktigt att inte lägga hela äran på projektet, utan vara 
ödmjuk inför det faktum att en stor del av förändringen skapats tidigare och enbart ”förflyttats” 
in i projektet. 

Det kan dessutom tänkas att det fanns andra parallella aktiviteter (tillskrivning) som också 
bidrog till att ett nytt arbete erhölls eller att studier påbörjades. Sannolikt handlar det i så fall 
inte om aktiviteter som var av stor betydelse, utan förmodligen av mindre karaktär. Men det 
behöver inte vara så, utan det omvända skulle också kunna vara fallet.

Effekternas varaktighet är viktiga att beakta, så också i fallet Servicetrainee. Av projektansökan 
framgick det att vid ett lyckat utfall (60 % får jobb eller studerar) skulle utbetalningarna av 
ekonomiskt bistånd minska med drygt 1 700 000 kr årligen. Utifrån ett kommunalekonomiskt 
perspektiv är det korrekt, men det är inte Servicetrainee som är källan till detta för en lång tid 
framöver. Varaktigheten av den ekonomiska effekten som en konsekvens av just Servicetrainee 
är betydligt kortare. Ju längre tiden går desto mer beror den upprätthållna kostnadsminskningen 
på andra efterföljande aktiviteter och aktörer, framför allt det nya arbetet och den nya 
arbetsgivaren. Därmed var den faktiska varaktigheten på grund av Servicetrainee förmodligen 
två till tre år, inte mer.

Ovan har vi lyft fram att en rätt stor del av den förändring i utbetalning av ekonomiskt bistånd 
som mättes upp i realiteten inte hade med projektet i sig att gör. Ett enkelt räkneexempel 
får illustrera innebörden av detta. I Tabell 5.5  presenteras de värden som används som 
utgångspunkt. Observera att tre av värdena (tillskrivning, förflyttning och varaktighet) är 
framtagna utifrån våra egna skattningar då dimensionerna inte mättes under projektet. 
Uppskattningarna i sig är baserade på vår erfarenhet av mätning av dessa dimensioner, varför 
de i sig inte ska ägnas alltför mycket uppmärksamhet. Dess enda syfte är att möjliggöra ett 
fullständigt räkneexempel. Samtidigt vill vi hävda att de inte på något sätt är orealistiska.

5. Att mäta och utvärdera sociala investeringsprojekt
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Tabell 5.5 Exemplifierade utfall för Servicetrainee utifrån beviskedjan.

Utfall Källa och motivering

Antal projektdeltagare som 
fick efterföljande anställning 
eller börjat studera

14 st
Projektets slutrapport. 48 % av 30 
deltagare fick anställning eller började 
studera.

Kostnadsminskning i 
ekonomiskt bistånd per år 
och projektdeltagare

96 000 kr

Projektansökan. Förkalkylen 
baserades på att projektdeltagarnas 
ekonomiska bistånd uppgick till 
8 000 kr per månad.

Kontrafaktisk situation 49 %

Projektets slutrapport. Förändringen 
i de två jämförelsegrupperna var 51 
respektive 47 % av förändringen 
i huvudgruppen, det vill säga i 
genomsnitt 49 %.

Tillskrivning 5 %

Vår uppskattning. Andelen indikerar 
att det i genomsnitt fanns vissa 
parallella aktiviteter som påverkade, 
men i liten utsträckning.

Förflyttning 25 %

Vår uppskattning. Andelen indikerar 
att deltagarna i genomsnitt tog med 
sig en betydande del av förändringen 
(25 %) in i projektet.

Varaktighet 3 år

Vår uppskattning. Andelen indikerade 
att den minskade utbetalningen 
av ekonomiskt bistånd berodde 
på projektet under de tre första 
åren, men att det sedan var andra 
aktiviteter och aktörer som tog över 
och såg till att upprätthålla nivån av 
minskade utbetalningar.

5. Att mäta och utvärdera sociala investeringsprojekt

För att ta reda på vilken kostnadsbesparing som Servicetrainee i sig bidrog till (utifrån Tabell 
5.5) behöver vi börja med att beräkna hur mycket de faktiska utbetalningarna minskade. 
Fjorton personer som inte längre fick ekonomiskt bistånd om 96 000 kr per år innebar en årlig 
minskning om totalt 1 344 000 kr. Av denna summa skulle 49 % realiserats även om projektet 
inte genomfördes, 5 % berodde på andra parallella aktiviteter och 25 % skapades innan 
projektet. Dessa delar behöver, en efter en, tas bort från den totala summan om 1 344 000 kr. 
Det görs på följande sätt:

1 344 000 x (1-0,49) x (1-0,05) x (1-0,25) = 488 376 kr

Beräkningen visar att en kostnadsminskning i det ekonomiska biståndet om cirka 490 000 kr 
kan hänföras direkt till Servicetrainee, resterande del (cirka 854 000 kr) beror på andra 
faktorer. Med en varaktighet för den ekonomiska effekten på tre år ger det i sin tur en total 
kostnadsminskning om cirka 1 470 000 kr (490 000 kr per år i tre år) tack vare projektet. På 
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socialtjänstens konto kommer dock en kostnadsminskning om 4032 000 kr (1 344 000 kr 
multiplicerat med 3 år) ha registrerats, givet att samtliga fjorton fortsatt har anställning eller 
studerar. Det är en avsevärd skillnad! 

Poängen med detta räkneexempel är att tydliggöra att om det utifrån ett socialt investerings-
perspektiv är projektets bidrag till kostnadsminskningen som är det intressanta, är det 
summan om cirka 1 470 000 kr som är den relevanta och som bör återföras till fonden över en 
treårsperiod. Det gör i sin tur att det är av stor vikt att redan i förkalkylen beakta både påverkan 
och varaktighet när kostnadsminskningarna som en konsekvens av projektet beräknas, i annat 
fall kommer förkalkylen med största sannolikhet avvika kraftigt från efterkalkylen. 

Vi är fullt medvetna om utmaningen i att fånga påverkan och varaktighet genom mätning, 
men är det de aktuella insatsernas faktiska betydelse i värdeskapandet – i detta fall 
kostnadsminskningarna – som är i fokus så är det också dem som behöver beaktas i återföringen. 
Beaktas inte detta alls är det högst sannolikt att insatser som egentligen inte är särskilt 
framgångsrika (de i sig bidrar inte till minskade kostnader) ändå uppfattas som framgångsrika. 
Vi betraktar det som ett klart sämre alternativ.

Perspektiv på mätning och utvärdering
I det här avslutande avsnittet vill vi dels lyfta ett varningens finger för en mätrelaterad fråga, 
dels presentera ett perspektiv på uppföljning som vi uppfattar som fruktbart. Det förstnämnda 
handlar om att det inte alltid går att välja det optimala mätsystemet sett utifrån organisationens 
perspektiv, utan att det ofta behöver optimeras utifrån målgruppen (de som utgör mätobjektet). 
Exempelvis kan för mycket mätning upplevas som högst besvärande, vilket kan innebära att 
svaren på frågorna blir begränsade eller uteblir helt. Utfallet som helhet riskerar i dessa fall bli 
bristfälligt. Ett exempel utanför den sociala investeringskontexten får hjälpa till att konkretisera 
detta. Många företag har någon form av utvärdering som de vill att kunderna ska svara på för 
att de ska få feedback på arbetet. Att exempelvis ringa till en kundtjänst (oavsett bransch) leder 
vanligen till ett erbjudande om att antingen delta i en kort efterföljande utvärdering eller bli 
uppringd efteråt för att svara på några frågor. Som konsumenter drunknar vi nästan i dessa 
utvärderingar, vilket gör att många väljer att inte svara alls eller svara lite slarvigt. Konsekvensen 
är bland annat låga svarsfrekvenser och ett material som har tydliga begränsningar. 

Det är därför viktigt att sätta målgruppen i fokus när uppföljning ska ske. Det behövs lösningar 
där organisationens informationsbehov tillfredsställs utan att det sker på bekostnad av 
personerna i målgruppen, det vill säga att de upplever det som påfrestande. En genomtänkt 
informationsinsamlingsstrategi baserad på en tydlig förståelse för målgruppen är alltså central. 
En sådan bör dessutom utarbetas redan i ansökningsfasen för ett socialt investeringsprojekt. 

Den andra aspekten vi vill förmedla här handlar om att uppföljning kan ske i olika syften, de 
vanliga anledningarna är för att kontrollera eller skapa medvetenhet. Uppföljning som syftar 
till att kontrollera tar sin utgångspunkt i att överliggande nivå behöver information för att 
kontrollera att verksamheten fortlöper i linje med målen. Utifrån det kan också ansvariga ställas 
till svars för avvikelser, så att de senare kan rättas upp. Inte sällan används informationen från 
uppföljningen dessutom för att jämföra med andra verksamheter. 

Kapitel 5

Organisering och styrning av sociala investeringar 75



En uppföljning i syfte att skapa medvetenhet handlar snarare om att uppföljning sker för att lära 
sig; blev det som vi trodde, och om inte, varför och vad gör vi åt det? Att som ledningsgrupp för 
sociala investeringar kräva en viss typ av uppföljning syftar här i första hand till att säkerställa 
att projektledning vet saker om det som är viktigt att veta något om. I detta fall prestationer, 
effekter, påverkan och multiplikatoreffekter. Projektledningen behöver säkerställa att de har 
information om dessa fyra aspekter, som de i sin tur kan agera utifrån.107 Gedigna kunskaper om 
de olika delarna av beviskedjan skapar förutsättningar för medvetna val som förhoppningsvis 
ökar värdeskapandet.

De allra flesta uppföljningssituationer innefattar inslag av både kontrollerande och medvetande- 
görande karaktär. Ingen av dessa är i sig heller mer rätt än den andra, utan det är den enskilda 
situationen och ambitionen som avgör var tonvikten bör ligga. I projekt av metodprövande 
karaktär kan det exempelvis finnas anledning att ha ett lite större kontrollerande anslag 
för att sätta fokus på att den ursprungliga planen verkligen följs, medan det i projekt med 
fokus på metodutveckling eller social innovation kan behövas ett större fokus på att försöka 
skapa medvetenhet. Det senare för att lägga en tydlig bas för vilka aspekter som är viktiga att 
prioritera. Oavsett är det viktigt att vara medveten om valmöjligheten, likväl som att dra nytta 
av den. Samtidigt andas många av resonemangen i det här kapitlet mer av uppföljning för att 
skapa medvetenhet än för att kontrollera. Vi ser ett sådant perspektiv som fruktbart, framför allt 
då det betonar lärande men även då det innebär att omfattande kontrollstrukturer inte byggs 
upp i förhållande till de olika projekten. Behovet av kontroll är betydligt mindre än behovet av 
medvetenhet. Det är också därför som den lärande utvärderingen fyller en viktig roll kopplat till 
sociala investeringsprojekt. Detta avslutande citat illustrerar just det: 

I projektansökan kanske man har lovat att göra 40 företagsbesök i ett projekt, men redan efter 
ett 20-tal inser man att man har den uppsättning projektdeltagare som behövs för att kunna 
arbeta mot en långsiktigt hållbar utveckling. Trots detta känner man sig tvungen att fullfölja 
företagsbesöken för att uppnå aktivitetsindikatorn, dvs. antalet företagsbesök. [...] Problemet 
är att det är den överlastade indikators- och regelstyrningen som många gånger leder projekten 
fel, dvs. mot kortsiktiga resultat och en mängd aktiviteter. Det är i det sammanhanget som den 
lärande utvärderingen och följeforskningen har sin viktiga uppgift – att mitt i denna djungel av 
kortsiktiga krav fortlöpande utvärdera att projekten styr mot de övergripande målen och sätter 
spår i form av lärande och långsiktiga effekter.108

5.5 Sammanfattning och checkfrågor
I kapitlet diskuteras mätning och utvärdering av sociala investeringsprojekt. Kapitlet inleds 
med att den så kallade beviskedjan och dess sex komponenter presenteras, det vill säga insatser, 
aktiviteter, prestationer, effekter, påverkan och värdeskapande. Med insatser avses de resurser 
som investeras i projektet. Resurserna används i sin tur för att genomföra aktiviteter inom 
projektet. Det är genom aktiviteterna som åsyftad förändring ska realiseras. Prestationer 
definieras som den kvantitativa konsekvensen av aktiviteterna, exempelvis antal deltagare i 
projektet, antal närvarotimmar eller skolbetyg. Prestationerna ska bidra till att effekter skapas, 
det vill säga förändring som har ett värde i sig – socialt, miljömässigt eller ekonomiskt. Påverkan 

107    Jämför Nilsson et al. (2010)
108    Brulin och Svensson (2011, sid. 14)
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kommunicerar sedan vilken andel av de skapade effekterna som är en konsekvens av de aktuella 
aktiviteterna, och därmed vilken andel som beror på andra faktorer. Avslutningsvis avser 
värdeskapande det värde som de aktuella effekterna skapar. Via beviskedjan kan kommuner 
på ett genomtänkt sätt mäta, utvärdera, påvisa och argumentera för vad olika insatser och 
aktiviteter leder till i termer av prestationer, effekter, påverkan och värdeskapande. 

Det konstateras också att sociala investeringsprojekt som genererar positiva utfall för var och en 
av dessa komponenter har goda förutsättningar att kunna räknas hem kommunalekonomiskt, 
men att multiplikatoreffekter behöver skapas för att projektet ska betraktas som framgångsrikt. 
Utifrån det förs en omfattande diskussion om den lärande utvärderingen och att den har en viktig 
roll i skapandet av multiplikatoreffekter. Den lärande utvärderingen betonar interaktivitet, och 
finns med för att öka nyttan och användbarheten av ett projekt. Den utgör därmed en viktig 
brygga mellan projektet och de aktiva ägarna. Genom att sammanställa och kommunicera 
material med fokus på måluppfyllelse samt lärande i relation till prestationer, effekter och 
multiplikatoreffekter skapas underlag för en konstruktiv dialog.

Därefter förs en utförlig diskussion om hur beviskedjan och den lärande utvärderingen bör 
användas i de fyra faserna för ett socialt investeringsprojekt, det vill säga ansöknings-, uppstarts-, 
genomförande- samt övergångsfasen. Det handlar om att säkerställa att projektledningen 
och de aktiva ägarna hela tiden har det som är viktigt för ögonen – prestationer, effekter och 
multiplikatoreffekter. Kapitlet avslutas med att två utförliga exempel på vad som kan vara 
relevant att mäta och utvärdera i två olika typer av projekt. För ett av dem inkluderas en 
uttrycklig exempelberäkning av vilket kommunalekonomiskt värde projektet skapade, om vi 
utgår ifrån innebörden av beviskedjan och dess olika komponenter.

Frågeställningarna som behandlas i kapitlet har följande checkfrågor kopplade till sig:  

5. Att mäta och utvärdera sociala investeringsprojekt

    Har ni satt er in i innebörden av beviskedjan som helhet och dess ingående 
komponenter? 

   Har ni satt er in i innebörden av den lärande utvärderingen?

    Har ni beslutat hur beviskedjan och den lärande utvärderingen ska användas i de 
sociala investeringsprojektens fyra faser (ansöknings-, uppstarts-, genomförande- 
samt övergångsfasen)?
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6. Avslutande diskussion
I kapitlet förs en avslutande diskussion om rapportens innehåll. Vi ger en övergripande bild 
av arbetet med rapporten samt vad vi anser vara de huvudsakliga bidragen. Vi resonerar även 
om sociala investeringar som fenomen, följt av en positionering av rapporten i förhållande till 
två tidigare och relaterade skrifter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kapitlet 
avslutas med förslag till fortsatta forskning. 

Arbetet med rapporten påbörjades hösten år 2013, och avslutades vid årsskiftet år 2014/2015. 
Vi som författat rapporten har följt utvecklingen gällande sociala investeringar sedan tidigt 
2000-tal, då vi undervisat i kurser vid universitet och högskolor där förvaltningsekonomi och 
samhällsekonomi ingått. Redan i inledningen av 2000-talet fanns studier som indikerade att 
det var samhällsekonomiskt lönsamt att allokera välfärdsresurser i ett proaktivt syfte. En sådan 
är från år 2002 som handlar om sociala investeringar för frivårdsklienter som behövde hjälp att 
ta sig in på arbetsmarknaden. Studien visar att det var lönsamt med sociala investeringar då de 
medförde goda sociala effekter och samhällsekonomisk lönsamhet.109 

Ett annat exempel är rapporten ”Tänk långsiktigt!” som gavs ut år 2004.110 Ett viktigt bidrag i 
den är betydelsen av att samhällsaktörer samverkar för att kunna utnyttja samhällets resurser 
effektivt inom och mellan tidsperioder. Rapportens pragmatiska budskap är att det krävs aktiv 
politisk styrning hos flertalet samhällsaktörer för att kunna skapa sociala investeringar. Att 
organisera och styra sociala investeringar där flera huvudmän ingår har dock visat sig svårt på 
grund av gränsproblematiken. Följande citat från Norrköpings kommuns kommunalråd våren 
år 2014 beskriver problematiken väl, och tydliggör varför kommunen började arbeta med 
sociala investeringar på egen hand och inte som en part bland flera huvudmän: 

För att säkerställa god kvalité i rapportens innehåll träffade vi ett flertal kommuner och nätverk 
under tiden rapporten skrevs, vilket gjort att vi sammantaget mött representanter från stora 
delar av Sverige. Vid dessa möten blev det tydligt att kommuner är medvetna om betydelsen av 
att tänka långsiktigt gällande välfärdsresurser, men att betydande kunskap om att organisera 
och styra välfärdsresurser i ett proaktivt syfte saknas i en hel del fall. Av de kommuner vi träffat 
som börjat göra ”verkstad” av sociala investeringar framförde dock samtliga att de påbörjat 
en lärprocess gällande organisering och styrning av dessa. Denna bok innehåller pragmatiska 
kunskaper kring ämnet och vår ambition är att den ska bidra i initierade lärprocesser. Vad har 
vi då kommit fram till – vilka är rapportens huvudsakliga bidrag?

109    Jess och Nyström (2002)
110     Skolverket et al. (2004)
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Hade vi försökt få med andra samhällsaktörer i vårt sociala investeringsarbete hade vi idag, tre 
år efter att vi startade, fortfarande suttit vid förhandlingsbordet och diskuterat roller, ansvar 
och fördelning av medel.
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Kapitel 6

6.1 Rapportens huvudsakliga bidrag
Vi betraktar rapportens övergripande modell (se Figur 6.1) som ett huvudbidrag. Modellen 
synliggör att sociala investeringsprojekt inte är en enskild företeelse, utan en del av en större 
helhet som kräver en genomtänkt organisering och styrning. Åtminstone om den aktuella 
organisationen aktivt vill komplettera driftsbudgeteringen med sociala investeringar som 
resursfördelningssystem. En tydlig kontextanpassning av arbetet med sociala investeringar 
möjliggör dessutom en ökad förmåga att skapa multiplikatoreffekter utifrån enskilda sociala 
investeringsprojekt.

Modellen kommunicerar inte enbart att det krävs en genomtänkt helhet, utan också att 
varje enskild del är viktig för att få ut mesta möjliga av resursfördelningssystemet. De sociala 
investeringsprojekten i sig behöver organiseras på ett genomtänkt sätt (se kapitel fyra). Det 
aktiva ägarskapet behöver vila på tydlig specificerade roller, rutiner etcetera för att möjliggöra 
skapande av multiplikatoreffekter (se kapitel tre). För en konstruktiv samverkan både inom 
och mellan projektet och det aktiva ägarskapet är den lärande utvärderingen av betydande vikt. 
Dessutom utgör beviskedjan en viktig utgångspunkt i den dialogen då den bidrar till ett fokus 
på vad som är viktigt (se kapitel fem).

6. Avslutande diskussion

Figur 6.1. Rapportens övergripande modell.
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Ett andra och relaterat bidrag i rapporten är de frågeställningar som driver innehållet i varje 
kapitel. Alla organisationer som arbetar med eller överväger att införa sociala investeringar 
som resursfördelningssystem behöver ställa sig dessa frågor och utförligt diskutera svaren i 
den aktuella organisationen. Frågeställningarna kompletterar modellen genom att bidra med 
ytterligare precision. Dessa är: 

    Av vilka skäl kan kommuner arbeta med sociala investeringar och vilka kontextuella 
förhållanden bör beaktas i detta arbete? (Kapitel två)

   Vem bör äga sociala investeringar och vad består det aktiva ägarskapet av? (Kapitel tre)

   Hur kan sociala investeringsprojektet organiseras? (Kapitel fyra)

   Hur vet vi att vi gör rätt? (Kapitel fem)

   Vilka prestationer, effekter och multiplikatoreffekter uppstår? (Kapitel fem)

Ett viktigt stöd i organisationens diskussion utifrån frågeställningarna är de checkfrågor 
som presenteras i slutet av varje kapitel. Syftet med checkfrågorna är att tydliggöra vad som 
definitivt behöver beaktas inom ramen för varje frågeställning – vad som behöver ”bockas av” 
i diskussionen. De avser alltså hjälpa till i beslutsfattandet om hur sociala investeringar ska 
organiseras och styras på ett effektivt sätt. 

Ett tredje bidrag utgörs av sammankopplingen av beviskedjan och den lärande utvärderingen. 
Via beviskedjan kan kommuner på ett genomtänkt sätt mäta, utvärdera, påvisa och 
argumentera för vad olika insatser och aktiviteter leder till i termer av prestationer, effekter, 
påverkan och värdeskapande. Med den lärande utvärderingen kan kommuner dessutom ta 
det slutgiltiga steget med sociala investeringar – att skapa multiplikatoreffekter. Att sociala 
investeringsprojekt leder till bra prestationer, effekter och värdeskapande är bra i sig, men det 
är via utvecklandet av multiplikatoreffekter som sociala investeringar verkligen kan bidra till 
utveckling och effektivisering.

Avslutningsvis argumenterar vi för en önskvärd utveckling. Vi anser att det är lämpligt att 
börja resursfördela välfärdsresurser via sociala investeringar i lagom omfattning. Vad det 
senare innebär vet respektive kommun bäst själv, bland annat utifrån de finansiella resurser 
de för stunden har möjlighet att investera. Vi tror också att det är poängfullt att initialt betrakta 
själva arbetet med sociala investeringar som ett socialt investeringsprojekt i sig. En sådan 
ansats innebär att lärande genom metodprövning, metodutveckling eller social innovation 
står i centrum. Arbetet kan på så sätt utvecklas inkrementellt och problem som uppkommer 
på vägen kan hanteras utifrån tron på social investeringar som fenomen i kombination med en 
god kollaborativ förmåga. Ett passande uttryck är även att låta de goda exemplen tala. Den här 
rapporten bidrar med ett flertal sådana exempel.

När arbetet med sociala investeringar börjat stabilisera sig är det dags för ”projektet” att övergå 
till ordinarie verksamhet, det vill säga säkerställa skapandet av multiplikatoreffekter. I detta 
fall handlar det om att i stor skala kombinera driftsbudgetering med sociala investeringar, det 
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vill säga att konsekvensresonemang institutionaliseras i det totala resursfördelningssystemet. 
Det kommer ta olika lång tid för kommuner att nå övergångsfasen, men för att långsiktigt ha ett 
resursfördelningssystem för välfärdsresurser som fokuserar god ekonomisk hushållning inom 
och mellan tidsperioder är det nödvändigt att nå den fasen. Och dessutom genomföra den på ett 
bra sätt. Vi ser fram emot att följa utvecklingen!

6.2  Rapportens innehåll i förhållande till två SKL-skrifter
Sommaren år 2012 gav SKL ut skriften ”Vänta inte! – Guide för investeringar i tidiga insatser 
för barn och unga”.111 I den identifieras fem steg som avser investeringar i tidiga insatser riktade 
till barn och ungdomar för att förebygga psykisk ohälsa. Stegen och dess innehåll utgör skriftens 
huvudbidrag. Stegen utgår från ett inledande arbete med att identifiera de prestationer och 
effekter som behöver stärkas (steg 1). Vidare handlar det om att definiera förutsättningar för 
att genomföra sociala investeringar (steg 2), samt att identifiera och utförligt beskriva tänkbara 
insatser för att nå önskade prestationer och effekter (steg 3). De beskrivna insatserna kan sedan 
behöva prioriteras och utifrån det kan beslut om genomförande fattas (steg 4). Avslutningsvis 
handlar det om att säkerställa goda grunder för att det sociala investeringsprojektet ska kunna 
organiseras och styras effektivt (steg 5). 

Utifrån resonemangen i innevarande bok är innehållet i steg 1 och 2 ovan av sådan karaktär 
att de med fördel utgör en del av kommuners verksamhetsplaner. Det handlar om en tydlig 
behovsidentifiering som i nästa skede kan utgöra grunden för sociala investeringar. Vi ser 
steg 3–5 som en del av det senare, och mer konkret är det aspekter som till stor del behöver 
hanteras i projektens ansökningsfas. Då vi också för resonemang om de efterföljande faserna, 
ser vi skriften ”Vänta inte!” som en tydlig språngbräda för den helhetssyn på organisering och 
styrning av sociala investeringar som innevarande bok kommunicerar.   

I början av år 2014 gav SKL ut en annan relaterad skrift – ”Guide för effektutvärdering av 
sociala investeringsprojekt”.112 Som framgår av titeln behandlar den sådant som även beaktas 
i innevarande bok, primärt i kapitel fem. Det finns en del likheter i utgångspunkterna, men 
även en del betydande olikheter. Ett exempel på det senare är den begreppsapparat som 
används och hur begrepp definieras, exempelvis betraktas effekter utifrån olika perspektiv. 
Innevarande bok har dessutom en bredare ansats genom utgångspunkten i hela beviskedjan 
samt fokuseringen på multiplikatoreffekter via den lärande utvärderingen. Den aktuella guiden 
innefattar istället en del mer detaljerade diskussioner om utvärderingsrelaterade frågor som 
inte rymdes i innevarande bok. Vi tänker då framför allt på diskussionerna om vilka olika 
typer av kontrollgruppsmätningar som kan användas, samt alternativa statistiska metoder för 
att analysera utfallet av sådana. Vi ser därmed innevarande bok som en plattform som ger ett 
helhetsperspektiv och de centrala utgångspunkterna, medan effektutvärderingsguiden kan 
användas för att få ytterligare djup i några specifika frågor.

111     SKL (2012b)
112    SKL (2014c)
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6.3 Fortsatt forskning
Att ett antal kommuner börjat fördela välfärdsresurser via sociala investeringar innebär alltså 
att lärprocesser inletts kring det nya resursfördelningssystemet som helhet, likväl som dess olika 
delar. Inom ramen för SKL-projektet Psynk (Psykisk hälsa, barn och unga – synkronisering av 
insatser) har dessutom ett flertal forskningsstudier genomförts kopplat till sociala investeringar, 
varav innevarande bok utgör utfallet av en av dessa. Det gör att den vetenskapliga kunskapen 
inom området har börjat växa. Dock finns det fortfarande centrala kunskapsgap, både utifrån 
ett praktiskt och vetenskapligt perspektiv. Vi lyfter här fram två sådana gap.

För det första är det viktigt att konsekvenserna av nämnda lärprocesser fortsätter att 
studeras utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Med en ökad mognadsgrad i arbetet med 
sociala investeringar kommer strukturer avseende organisering och styrning att sätta sig, och 
följdkonsekvenserna av olika tillvägagångssätt utkristalliserar sig. Studier av detta kan generera 
viktig kunskap om hur verksamheter inom välfärdsområdet kan organiseras och styras med 
ett långsiktigt perspektiv som utgångspunkt. Sådan kunskap är det brist på idag, i och med att 
sociala investeringar är ett relativt nytt fenomen.

För det andra är övergångsfasen för sociala investeringsprojekt ett centralt studieobjekt, 
det vill säga den så viktiga fasen för att möjliggöra multiplikatoreffekter. Anledningen till 
kunskapsgapet är att få investeringsprojekt än så länge nått aktuell fas. I rapporten argumenterar 
vi för att projektledaren och dess medarbetare, de lärande utvärderarna och de aktiva ägarna 
är betydelsefulla för att multiplikatoreffekter ska kunna utvecklas. Vi lyfter specifikt fram 
de aktiva ägarna då det är dem som har möjlighet att skapa förutsättningar för att lärandet 
från de sociala investeringsprojekten internaliseras i den ordinarie verksamheten. Vi anser 
därför att det är nödvändigt med vetenskapliga studier som fokuserar på just utvecklingen av 
multiplikatoreffekter i samband med sociala investeringar. Hur ser processerna ut och vilka 
aspekter är viktiga att beakta? Det är betydelsefulla frågor som det behövs tydliga svar på!
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Sammanfattande resonemang 
utifrån frågeställningarna
I den här bilagan för vi sammanfattande resonemang utifrån de frågeställningar som drivit fram 
innehållet i rapporten. Syftet med bilagan är att ge en övergripande bild av rapportens delar och 
helhet, och att läsaren utifrån det kan avgöra om det är aktuellt att fördjupa sig i vissa delar 
eller om det är lämpligt att läsa rapporten som helhet. Vi inleder dock med några övergripande 
resonemang om sociala investeringar.

Kommuner har utvecklats till omfattande organisationer med fyra övergripande uppgifter 
att hantera – att vara samhällsaktör, serviceleverantör, myndighet samt medborgarnas 
intresseorganisation. Samtliga fyra är viktiga men här lägger vi fokus på den förstnämnda. 
Samhällsaktörsuppgiften handlar primärt om att bidra till väl fungerande infrastrukturer, 
likväl som att gagna medborgares och samhällets bästa på kort och lång sikt. I det senare 
fallet kan sociala investeringar utgöra ett viktigt hjälpmedel. Sociala investeringar är ett 
resursfördelningssystem som tar hänsyn till hushållning av välfärdsresurser både inom och 
mellan tidsperioder. Genom att organisera och styra välfärdsresurser med hjälp av driftbudgeten 
– det vanligast förekommande styrverktyget i kommunal verksamhet – i kombination med 
sociala investeringar skapas förutsättningar för en god utveckling för samhället i stort och dess 
ingående medborgare.

Sociala investeringar handlar om att genom tidiga insatser skapa förutsättningar för 
medborgare att förbättra deras liv genom exempelvis ökad skolnärvaro, förbättrad självkänsla, 
förstärkt CV, förbättrad familjesituation etcetera. Ytterst handlar insatserna på individnivå om 
att långsiktigt skapa anställbara medborgare som kan ta ansvar för sina liv och därmed agera 
som en tillförande aktör i samhället, både socialt och ekonomiskt. Insatserna i sig skapas utifrån 
ett fokus på metodprövning (pröva befintliga metoder), metodutveckling (utveckla befintliga 
interna metoder) och/eller social innovation (skapa helt nya metoder).

Under 2010-talet har allt fler kommuner avsatt resurser för att arbeta med social investeringar. 
Hösten år 2014 fanns ett sådant arbete i cirka 65 kommuner, som tillsammans hade avsatt cirka 
1,18 miljarder kr för detta.113 En del kommuner har valt att kalla den här typen av samlade resurser 
och relaterade strukturer för en social investeringsfond. Det är den typen av fenomen, oavsett 
benämning, vi avser med sociala investeringar. Inom ramen för de senare genomförs sociala 
investeringsprojekt, det vill säga projekt som får utnyttja resurser för sociala investeringar till 
att hitta effektiva förebyggande lösningar på befintliga sociala problem. 

Utgångspunkten för sociala investeringsprojekt är att långsiktigt skapa så kallade 
multiplikatoreffekter, det vill säga att projekten leder till effekter och lärande som sedan 
förmeras, förstoras och förädlas i den ordinarie verksamheten.114 Effekter som förmeras, 
förstoras och förädlas handlar bland annat om att många fler än projektdeltagarna upplever 
effekterna, och förhoppningsvis i ökad utsträckning. Avseende lärandet bidrar det istället till att 
nya eller förändrade rutiner och processer skapas i organisationen, som i sin tur beskrivs i olika 
policydokument och därmed blir föremål för ekonomistyrning. 

113    Balkfors (2014)
114    Brulin och Svensson (2011)
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Att organisera och styra sociala investeringar effektivt är viktigt för medborgare, kommuner 
och samhället i stort. För medborgare kan genomtänkta sociala investeringar alltså 
medföra förbättrade liv med utbildning, arbete och försörjning. För kommuner kan de 
ekonomiska vinsterna ta sig uttryck i minskade antal placeringar av barn och ungdomar, färre 
skolpsykologsutredningar, mindre insatser från den totala elevhälsan eller minskat ekonomiskt 
bistånd. För samhället i stort kan sociala investeringar bidra till att fler medborgare erhåller eller 
skapar sig arbete, vilket allt annat lika medför ökat ekonomiskt välstånd. I rapporten diskuterar 
vi hur kommuner kan arbeta med att organisera och styra sitt arbete med sociala investeringar. 
Med organisera avser vi ”… själva skapandet av ordning, den process som leder fram till ett visst 
sätt att samverka människor emellan”,115 medan vi med styrning avser planering, uppföljning 
och utvärdering i syfte att formulera och implementera strategier.

I rapportens inledande kapitel presenteras totalt fem övergripande frågeställningar som 
rapporten utgår från. Dessa fem är:

    Av vilka skäl kan kommuner arbeta med sociala investeringar och vilka kontextuella 
förhållanden bör beaktas i detta arbete? (Kapitel 2)

   Vem bör äga sociala investeringar och vad består det aktiva ägarskapet av? (Kapitel 3)

   Hur kan sociala investeringsprojekt organiseras? (Kapitel 4)

   Hur vet vi att vi gör rätt? (Kapitel 5)

   Vilka prestationer, effekter och multiplikatoreffekter uppstår? (Kapitel 5)

Utifrån frågeställningarna har en övergripande modell skapats (se Figur B.1). Dess syfte är att 
illustrera de viktiga övergripande komponenterna och den sammantagna helheten när det gäller 
organisering och styrning av sociala investeringar. I modellen är sociala investeringsprojekt 
placerat i toppen av ”kommunhuset” för att synliggöra att dessa är den huvudsakliga 
utgångspunkten i sociala investeringar. Det är inom projekten som prestationer och kunskaper 
utvecklas, som i sin tur ska leda till effekter för individer och organisationer. Men det är först 
när dessa förändringar omvandlas till multiplikatoreffekter som en mer effektiv kommunal 
verksamhet skapas. 

Det aktiva ägarskapet utgör hjärtat i arbetet med sociala investeringar, då det innebär ett 
ansvar för helheten likväl som för säkerställandet av multiplikatoreffekter. Den lärande 
utvärderingen har en central roll kopplat till det sistnämnda, då den ska bistå både projekten 
och de aktiva ägarna med att sätta fokus på prestationer, effekter och just multiplikatoreffekter 
– från ansökningsfasen till implementeringen av lärandet i den ordinarie verksamheten. I det 

115    Borgert (1993, sid. 12)
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är en kontinuerlig interaktion mellan projektet, de aktiva ägarna och de lärande utvärderarna 
viktig. I modellen symboliserar trapporna och de öppna dörrarna en nödvändig förutsättning 
för dialogen – ett öppet interaktionsklimat.

Det är viktigt att poängtera att det inte finns ett enskilt bästa sätt att organisera och styra sociala 
investeringar. Snarare är kontexten avgörande för vad som är mer eller mindre bra lösningar. En 
kontextanpassad organisering och styrning av sociala investeringar är därför en förutsättning 
för att långsiktigt kunna skapa en effektivare kommunal verksamhet, och därmed en god 
välfärdsutveckling för medborgarna.

Prestationer och kunskap E�ekterE�ekter

Sociala 
investeringsprojekt

Aktivt ägarskap

KONTEXT
E�

ek
te
r

Lärande 
utvärdering 

E�
ek

te
r

Figur B.1. Rapportens övergripande modell.

Den här sammanfattningen är, precis som rapporten, strukturerad utifrån de nämnda frågeställ- 
ningarna, och vi beaktar dem och de relaterade resonemangen i var sitt avsnitt nedan. Varje 
avsnitt innefattar dessutom en kort redogörelse för innehållet i övrigt i aktuellt kapitel, samt 
ett antal checkfrågor som de som arbetar med eller överväger att införa sociala investeringar 
bör ställa sig. Det handlar helt enkelt om frågor som ansvariga personer tillsammans behöver 
gå igenom och bocka av.

Av vilka skäl kan kommuner arbeta med sociala investeringar och vilka 
kontextuella förhållanden bör beaktas i detta arbete? (Kapitel 2)
Att tydliggöra skälen till varför kommunen ska fördela medel via sociala investeringar är viktigt. 
Finns det en bred uppslutning bakom varför kommunen ska använda sociala investeringar finns 
goda förutsättningar att lyckas – engagemanget, allt annat lika, bidrar till en ökad vilja att förstå 
och nyttja resursfördelningssystemet. Vi ser framför allt tre huvudskäl till varför kommuner 
ska komplettera driftsbudgeten för välfärdsverksamheten med sociala investeringar. 
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Det första skälet är att det inom den kommunala välfärdsverksamhet har saknats ett 
resursfördelningssystem som tar hänsyn till hushållning av välfärdsresurser både inom och 
mellan tidsperioder. Inom de tekniska verksamhetsområdena – som fastigheter, gator och vägar, 
vatten och avloppsverksamhet – är det institutionaliserat att resurser fördelas både via drift- 
och investeringsbudgeten. Utgångspunkten för vad som ska inkluderas i investeringsbudgeten 
är kommunens vision, verksamhetsplaner och sedermera investeringsplaner. Genom att 
arbeta med nämnda planer utarbetas konsekvensresonemang som sedan nyttjas för att fördela 
medel effektivt såväl inom som mellan tidsperioder – åtminstone idealt sätt. Genom att arbeta 
på samma sätt inom välfärdsområdet, det vill säga kombinera driftsbudgeten med sociala 
investeringar, skapas en helhet kring resursfördelning där konsekvensresonemang inkluderas; 
mänskliga och organisatoriska prestationer vid en tidpunkt skapar förutsättningar för effekter 
vid en annan. 

Det andra skälet utgår ifrån att det är svårt för kommuner, och i synnerhet för chefer inom 
välfärdsområdet, att hantera den dagliga driften i kombination med utvecklingsarbete. De som 
klarar av att detta belönas med ”guldstjärna”, men vanligen hamnar fokus till stor del på driften. 
Den främsta anledningen är helt enkelt att det inte allokeras tillräckligt med resurser för att 
bedriva den dagliga välfärdsverksamheten i kombination med utvecklingsprojekt. Vid en första 
anblick kan detta te sig förvånande då det finns en allmän förväntan att välfärdsverksamhet 
ska bedrivas på ett åtminstone likvärdigt sätt idag som imorgon, men att den ska bli lite bättre 
och effektivare med tiden. Men det är som sagt bara sedan några år tillbaka som det funnits 
ett internt resursfördelningssystem som bidrar till att legitimera utvecklingsarbete och social 
innovation inom kommuners välfärdsområden. Det andra skälet till varför kommuner ska 
arbeta med sociala investeringar handlar således om att skapa legitimitet att både bedriva 
daglig välfärdsverksamhet och utvecklingsprojekt. 

Utöver ovanstående skäl argumenterar vi i rapporten för en önskvärd inriktning, som i sig kan 
betraktas som ett skäl till att arbeta med sociala investeringar. Genom att börja resursfördela 
välfärdsresurser via sociala investeringar i lagom omfattning och samtidigt initialt betrakta 
själva arbetet med sociala investeringar som ett socialt investeringsprojekt i sig, kan 
utvecklingen på sikt leda till att det blir naturligt att på allvar beakta konsekvensresonemang 
vid fördelning av välfärdsresurser. Hinder och problem som uppkommer kan hanteras utifrån 
tron på social investeringar som fenomen i kombination med en god kollaborativ förmåga. 
Ett passande uttryck är även att låta de goda exemplen tala. I rapporten lyfts ett flertal sådana 
exempel fram.

När skälen är klargjorda för varför kommunen ska arbeta med sociala investeringar som 
resursfördelningssystem har en god grund lagts. Det finns något att falla tillbaka på som 
motiverar ställningstagandet. När det konkreta arbetet med sociala investeringar sedan 
utvecklas, det vill säga byggs upp och kontinuerligt drivs framåt, är det viktigt att organiseringen 
och styrningen av det nya resursfördelningssystemet kontextanpassas. I rapporten diskuteras 
därför några kontextuella faktorer som bör beaktas. Dessa är dock inte uteslutande, utan ska 
betraktas som exempel på viktiga faktorer.

De kontextuella faktorerna är kommunens (1) vision och dess koppling till de finansiella och 
verksamhetsmässiga målen med inriktning på god ekonomisk hushållning, (2) syn på sig själv 
som organisation eller geografiskt område, (3) mognadsgrad i arbetet med sociala investeringar, 
samt (4) befintlig allokeringsmodell. Förenklat uttryckt handlar de kontextuella faktorerna om 
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betydelsen av att strukturen för sociala investeringar harmonierar med kommunens struktur 
och kultur för en så effektiv resursdelning som möjligt. 

Förutom ovanstående innefattar kapitel två resonemang om kommuners fyra övergripande 
uppgifter och hur var och en av dessa kan relateras till arbetet med sociala investeringar. 
Fenomenet social innovation diskuteras också, där vi konstaterar att både sociala investeringar 
i sig och vissa utfall av sociala investeringsprojekt kan betraktas som sociala innovationer. 
Därefter diskuteras de två huvudsakliga ekonomiska modeller som ligger till grund för 
sociala investeringar – återföringsmodellen och budgetmodellen. Den förstnämnda tar sin 
utgångspunkt i att sociala investeringsprojekt ska generera social och ekonomisk nytta, och att 
den eller de förvaltningar som drar fördel av detta – i form av lägre kostnader – ska återföra 
en del av den minskade resursåtgången till arbetet med sociala investeringar. Tanken med 
modellen är att arbetet ska vara kontinuerligt pågående genom att resurser investeras och 
återförs. I budgetmodellen finns inga sådana återföringskrav, men social och ekonomisk nytta 
är utgångspunkten även här. Resurser fördelas till utvalda investeringsprojekt så länge det finns 
tillgängliga resurser. Därefter behöver kommunledningen fatta beslut att antingen avsättning 
nya resurser, eller avveckla arbetet med sociala investeringar. Kopplat till den ekonomiska 
modellen resonerar vi även om risk och komplexitet i sociala investeringsprojekt, samt om 
riskspridning i den totala portföljen av sociala investeringar. 

Den frågeställning som behandlas i kapitel två har följande checkfrågor kopplad till sig: 

•    Har ni tydliggjort av vilka skäl ni arbetar med eller överväger att införa sociala investeringar?

•    Har ni tydliggjort vilka kontextuella faktorer som bör beaktas i er kommuns arbete med 
sociala investeringar?

•    Har ni tydliggjort vilka konsekvenser de kontextuella faktorerna har för organiseringen och 
styrningen av sociala investeringar i er kommun?

Vem bör äga sociala investeringar och vad består det aktiva ägarskapet av? 
(Kapitel 3)
Även om kommuner är politiska organisationer som har att förverkliga samhällsintressen som 
beslutats i demokratiska församlingar, är det inte självklart hur kommuner väljer att betrakta 
sig. I vissa sammanhang betonas kommunen som organisation och i andra sammanhang är 
det kommunen som geografiskt område som är i fokus. Beroende på betraktelsesätt blir svaret 
olika gällande vem som bör äga sociala investeringar.

Betraktas kommunen som organisation med samhällsaktörsuppgiften som en av flera 
övergripande uppgifter, är det naturligt att den politiska ledningen har det övergripande 
ägarskapet för arbetet med sociala investeringar. Det hindrar dock inte att kommunen låter 
externa aktörer utgöra en viktig del i arbetet. Betraktas kommunen istället primärt som ett 
geografiskt område där kommunen (som organisation) är en bland flera samhällsaktörer inom 
området, är det inte nödvändigt att kommunen är majoritetsägare av sociala investeringar. 
Det kan exempelvis tänkas att en region har det övergripande ägarskapet, med kommuner och 
privata organisationer som delägare.
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Det aktiva driftägarskapet för sociala investeringar bör istället finnas hos någon form av 
ledningsgrupp, innefattande chefer och andra anställda. Politiker kan också utgöra en del av 
ledningsgruppen. Oavsett är det viktigt att diskutera vilka roller de inblandade ska ha, och 
särskilt viktigt är det om det finns representation från både det politiska och administrativa 
ledningssystemet. Med driftägarskap avses ett ansvar för det löpande arbetet med sociala 
investeringar, däribland att följa de sociala investeringsprojektens prestationer och effekter 
utifrån den metodprövning, metodutveckling eller sociala innovation som är i fokus – det 
är genom detta som multiplikatoreffekter ska realiseras. Sammantaget består det aktiva 
driftägarskapet i sociala investeringar av följande komponenter: 

•     Hantera nya förslag på sociala investeringsprojekt, det vill säga säkerställa att det är 
lämpliga idéer som ligger till grund för de projektansökningar som skrivs. Ett viktigt 
verktyg i det är den så kallade idéprövningen där aktörer som vill erhålla resurser för ett 
socialt investeringsprojekt skriver samman en kort text som beskriver projektidén, de 
bakomliggande utgångspunkterna samt de förväntade konsekvenserna. Idén diskuteras i 
ledningsgruppen och beslut om lämplighet fattas.

•     Hantera pågående investeringsprojekt med fokus på att skapa förutsättningar för 
multiplikatoreffekter, vilket innebär att föra en kontinuerlig dialog med projektledningen 
och den lärande utvärderaren om hur den metodprövning, metodutveckling eller sociala 
innovation som sker inom det enskilda projektet ska föras över och skalas upp i den ordinarie 
verksamheten.

•     Via stödjande processer tillse att skapade multiplikatoreffekter upprätthålls, då det är genom 
ett sådant upprätthållande som långsiktigt värde kan skapas. De stödjande processerna 
behöver vara aktiva under övergångsfasen mellan projekt och ordinarie verksamhet, samt 
under den efterföljande perioden då nya rutiner och processer fortfarande formaliseras.

•     Kommunicera innebörden och utfallet av arbetet med sociala investeringar, då det bidrar till 
kännedom om vad som pågår eller redan har skett. Det är viktigt då det ökar förutsättningarna 
att förändringsarbetet får önskvärda konsekvenser. Att avsätta betydande resurser samt sätt 
sig in i medarbetarnas situation och anpassa budskapet är centrala faktorer.

Förutom ovanstående innefattar kapitel tre resonemang om innebörden av den politiska 
och administrativa ledningen i kommuner. En fördjupad diskussion om ledningsgruppens 
sammanställning förs också. Avslutningsvis diskuteras dessutom placeringen av det aktiva 
ägarskapet, både internt inom en kommun och externt. I det senare fallet beaktas bland annat 
möjligheten att placera arbetet med sociala investeringar i en stiftelse för att på så sätt få tillgång 
till externt kapital som kan utnyttjas för kommunal utveckling.

Den frågeställning som behandlas i kapitel tre har följande checkfrågor kopplad till sig:  

•     Har ni beaktat skillnaden mellan kommunen som organisation och som geografiskt område, 
samt kommit överens om vad som är er utgångspunkt?

•     Har ni beaktat hur synen på kommunen (som organisation eller som geografiskt område) 
påverkar arbetet med sociala investeringar?

•     Har ni beslutat var det övergripande ägarskapet och driftägarskapet för sociala investeringar 
ska vara placerat och varför?
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•    Har ni beslutat vilka som ska ingå i ledningsgruppen för sociala investeringar och varför?

•     Har ni beslutat vilka arbetsuppgifter ledningsgruppen för sociala investeringar ska ha?

•     Har ni utarbetat strategier för hur ledningsgruppen för sociala investeringar ska arbeta med 
beslutade arbetsuppgifter?

•     Har ni utarbetat strategier för hur ledningsgruppen för sociala investeringar ska vara 
relaterad till kommunens övergripande ledning, och framför allt den politiska ledningen, för 
att säkerställa goda förutsättningar för utveckling av multiplikatoreffekter?

Hur kan sociala investeringsprojekt organiseras? (Kapitel 4)
För att ett socialt investeringsprojekt ska bli verklighet krävs en tydlig projektplan i vilken 
målen, tillvägagångssättet och budgeten presenteras. Tidigare redovisade studier och resultat 
av relevans för det aktuella projektet är också av betydelse och behöver inkluderas som 
utgångspunkt i planen. Det handlar om att påvisa rimligheten i att tänkta prestationer, effekter 
och multiplikatoreffekter kommer att uppnås. 

Beroende på vilken projektlogik som tillämpas – projekt som plan eller som temporär 
organisering – fyller projektplanen olika funktioner. I båda fallen är utgångspunkten dock att 
skapa stadga och förutsättningar för metodprövning, metodutveckling eller social innovation, 
och därmed också multiplikatoreffekter. Även typen av projekt är av betydelse, det vill säga om 
det handlar om förändrings- försöks- eller samverkansprojekt. Förändringsprojekt innebär ett 
fokus på att åstadkomma förändringar i rutiner, struktur, processer och/eller kultur i en befintlig 
organisation. Metodutveckling är alltså i fokus. Försöksprojekt utgår antingen från att testa 
en befintlig metod (metodprövning) som används i någon annan organisation, eller utveckla 
helt nya tillvägagångssätt och lösningar (social innovation). Samverksprojekt är antingen ett 
förändrings- eller försöksprojekt, men med skillnaden att projektet går över organisatoriska 
gränser – inom kommunen eller mellan kommunen och extern part. 

Logiken projekt som plan utgår från tankesättet att ett projekt utgör en plan med en början och 
ett slut. Planen ska hållas och det är mot den som projektledningen likväl som de aktiva ägarna 
styr. Ett exempel på det är försöksprojekt som utgår från metodprövning, där en befintlig metod 
ska prövas i en ny kontext (den aktuella kommunen). Mer konkret handlar det om vad metoden 
ger för prestationer och effekter för medborgare och kommunen. I ett sådant fall krävs en 
detaljerad plan som måste följas för att prestationer och effekter ska kunna utläsas gentemot 
kontrollgrupper. 

Projekt som temporär organisering innebär istället att utveckling står i centrum. Det mest 
framträdande är att projektledningen driver på och engagerar snarare än planerar, samt 
kontinuerligt anpassar projektets organisation och innehåll utifrån förutsättningarna. Det 
är exempelvis aktuellt i förändringsprojekt med fokus på metodutveckling. I dessa fall utgör 
projektplanen grunden, men den är av mer övergripande karaktär. Projektgenomförandet 
bygger här på en förmåga att hantera flexibla processer, skapa engagemang samt hantera 
det oförutsägbara. Uttryckt annorlunda handlar det om att ha förmågan och modet att med 
utgångspunkt i en genomtänkt argumentation pröva otrampade stigar. 
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Oavsett om den sociala investeringen i första hand syftar till att pröva en metod eller skapa 
metodutveckling alternativt social innovation, finns det skäl att projektets strukturer, 
gränser och identitet beaktas. Med strukturer avses primärt den organisationsstrukturella 
utgångspunkten för ett projekt. En vanligt förkommande indelning är att prata om projekt som 
intra- eller interorganisatoriska. Gränser har en tydlig koppling till strukturerna då de utgörs 
av skiljelinjer mellan de resurser och aktiviteter som enheter inom en organisation har för sina 
respektive verksamheter. I den här rapporten handlar det om gränserna mellan projektet och 
den ordinarie verksamheten, och mer konkret vilken karaktär gränserna har. Identitet handlar 
om ”vilka vi är”, vilket här innebär vilken ”självbild” det sociala investeringsprojektet har. 

Det finns otaliga exempel på projekt som blivit försenade och kostat betydligt mer än budgeterat 
på grund av att de tre nämnda aspekterna inte beaktats tillräckligt. Ägnas för lite tid och kraft 
initialt åt strukturer, gränser och identitet finns risken att organisatoriska bakslag uppstår, 
vilket innebär att resurser behöver läggas på annat än projektets mål och fokuseringen på att 
skapa multiplikatoreffekter. I kapitel fyra exemplifierar vi betydelsen av strukturer och gränser 
utifrån en omfattande beskrivning av det sociala investeringsprojektet ”Alla barn i skolan” i 
Norrköpings kommun.

Den frågeställning som behandlas i kapitel fyra har följande checkfrågor kopplad till sig:  

•     Har ni beaktat vilken projektlogik det sociala investeringsprojektets huvudsakligen ska utgå 
ifrån? 

•    Har ni beaktat vilken projekttyp det socialt investeringsprojekt ska vara? 

•     Har ni beaktat hur det sociala investeringsprojektet ska struktureras och vilken gränsdragning 
som är nödvändig?

•    Har ni beaktat vilken huvudsakligen identitet det socialt investeringsprojekt bör ha?

Hur vet vi att vi gör rätt, samt vilka prestationer, effekter och 
multiplikatoreffekter uppstår? (Kapitel 5)
För att konkretisera hur sociala investeringsprojekt skapar värde – socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt – kan den så kallade beviskedjan användas. Den består av sex komponenter: 
insatser, aktiviteter, prestationer, effekter, påverkan och värdeskapande. Med insatser 
avses de resurser som investeras i projektet. Resurserna används i sin tur för att genomföra 
aktiviteter inom projektet. Det är genom aktiviteterna som åsyftad förändring ska realiseras. 
Prestationer definieras som den kvantitativa konsekvensen av aktiviteterna, exempelvis 
antal deltagare i projektet, antal närvarotimmar eller skolbetyg. Prestationerna ska bidra till 
att effekter skapas, det vill säga förändring som har ett värde i sig – socialt, miljömässigt eller 
ekonomiskt. Sociala effekter handlar exempelvis om individers ökade/minskade självkänsla, 
livskvalitet eller trygghet. Miljömässiga effekter handlar om förändringar som ökad/minskad 
temperatur i atmosfären eller surhetsgrad i sjöar, medan ekonomiska effekter avser ökat/
minskat ekonomiskt över- eller underskott. Påverkan kommunicerar sedan vilken andel av de 
skapade effekterna som är en konsekvens av de aktuella aktiviteterna, och därmed vilken andel 
som beror på andra faktorer. Avslutningsvis avser värdeskapande det värde som de aktuella 
effekterna skapar.
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Beviskedjan utgör ett verktyg för att konkretisera den kommunala ekonomiska styrningen, 
bland annat genom att utgöra en systematisk och tydlig brygga mellan å ena sidan kommunens 
vision, mål, verksamhetsplaner, budgetar och kalkyler, och å andra sidan de sociala investerings- 
projekten. Mer konkret hjälper beviskedjan till att skapa ett fokus på vad som är viktigt, både 
inom projektet och för projektet i förhållande till kommunen som helhet.  

Via beviskedjan kan kommuner på ett genomtänkt sätt mäta, utvärdera, påvisa och argumentera 
för vad olika insatser och aktiviteter leder till i termer av prestationer, effekter, påverkan och 
värdeskapande. Ett socialt investeringsprojekt som genererar positiva utfall för var och en av 
dessa komponenter har goda förutsättningar att kunna räknas hem kommunalekonomiskt. 
Detta betraktar vi dock bara som en del av vad vi kan kalla ett framgångsrikt projekt, för 
implementeras inte lärandet som skett i projektet i den ordinarie verksamheten kan inga 
multiplikatoreffekter skapas. Den ekonomiska konsekvensen av projektet blir då begränsad, 
likväl som den sociala, och det kan knappast betraktas som karaktäristiska drag för ett 
framgångsrikt projekt. 

För att åstadkomma multiplikatoreffekter fyller den lärande utvärderingen en viktig roll. En 
sådan utvärdering betonar interaktivitet, och finns med för att öka nyttan och användbarheten 
av ett projekt. Den lärande utvärderaringen utgör därmed en viktig brygga mellan projektet 
och de aktiva ägarna. Genom att sammanställa och kommunicera material med fokus på 
måluppfyllelse samt lärande i relation till prestationer, effekter och multiplikatoreffekter 
skapas underlag för en konstruktiv dialog. 

Beviskedjan och den lärande utvärderingen bör användas i de fyra faserna för ett socialt 
investeringsprojekt, det vill säga ansöknings-, uppstarts-, genomförande- samt övergångsfasen. 
Ansökningsfasen utgör processen från någon form av beslut att skicka in en ansökan om att 
erhålla resurser för ett socialt investeringsprojekt, tills dess att slutligt beslut om eventuell 
resurstilldelning fattats. I ansökningsfasen är både beviskedjan och den lärande utvärderingen 
viktig, men framför allt beviskedjan. En genomtänkt ansökan formulerad med utgångspunkt i 
beviskedjan sätter fokus på vilka prestationer, effekter och värde som projektet ska bidra till. 
Genom den lärande utvärderingen kan projektet dessutom planeras med fokus på hur lärandet 
inom projektet ska kunna omvandlas till multiplikatoreffekter. 

En genomtänkt ansökan underlättar uppstartsfasen, framför allt då i princip alla resurser 
kan läggas på att genomföra viktiga projektaktiviteter. Detsamma gäller i genomförandefasen. 
Tar projektutvärderingen i de två sistnämnda faserna sin utgångspunkt i beviskedjan har 
projektledningen och de aktiva ägarna hela tiden det som är viktigt för ögonen – prestationer, 
effekter och värdeskapande. Den lärande utvärderingen kan bidra till att så blir fallet, bland 
annat genom att ge stöd i informationsinsamlingen och ställa frågor med utgångspunkt i 
beviskedjan som helhet. Genom ytterligare frågor och kritiska reflektioner bidrar den lärande 
utvärderingen även till en kontinuerlig dialog om hur multiplikatoreffekter ska realiseras. 
Med den nämnda typen av utvärderingsfokus i de tre första faserna skapas en bra grund för 
projektledaren, de lärande utvärderarna och framför allt de aktiva ägarna att aktivt börja skapa 
multiplikatoreffekter i den avslutande fasen, det vill säga övergångsfasen. I den implementeras 
utfallet av projektet i den ordinarie verksamheten.
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Förutom ovanstående innefattar kapitel fem två utförliga exempel på vad som kan vara relevant 
att mäta och utvärdera i två olika typer av projekt. Båda projekten var sociala investeringsprojekt 
i Norrköpings kommun. Det ena är ”Alla barn i skolan”, medan det andra är ”Servicetrainee”. För 
det senare projektet innefattar kapitlet en uttrycklig exempelberäkning av vilket kommunal- 
ekonomiskt värde projektet skapade, om vi utgår ifrån innebörden av beviskedjan och dess 
olika komponenter.

De två frågeställningarna som behandlas i kapitel fem har följande checkfrågor kopplade till 
sig:  

•    Har ni satt er in i innebörden av beviskedjan som helhet och dess ingående komponenter? 

•    Har ni satt er in i innebörden av den lärande utvärderingen?

•     Har ni beslutat hur beviskedjan och den lärande utvärderingen ska användas i de 
sociala investeringsprojektens fyra faser (ansöknings-, uppstarts-, genomförande- samt 
övergångsfasen)?

Avslutande diskussion (Kapitel 6)
I rapportens sjätte och avslutande kapitel förs en avslutande diskussion. Fokus i kapitlet är 
rapportens huvudsakliga bidrag och förslag till fortsatt forskning. Här i den sammanfattande 
bilagan presenteras enbart rapportens huvudbidrag, och i mer sammanfattande ordalag. 

De frågeställningar som varit vägledande för innehållet i respektive kapitel utgör ett huvudsakligt 
bidrag, likväl som rapportens övergripande modell (se Figur B.1). Modellen synliggör att sociala 
investeringsprojekt inte är en enskild företeelse, utan en del av en större helhet som kräver en 
genomtänkt organisering och styrning. Åtminstone om den aktuella organisationen aktivt vill 
komplettera driftsbudgeteringen med sociala investeringar som resursfördelningssystem. En 
tydlig kontextanpassning av arbetet med sociala investeringar möjliggör dessutom en ökad 
förmåga att skapa multiplikatoreffekter utifrån enskilda sociala investeringsprojekt.

Modellen kommunicerar inte enbart att det krävs en genomtänkt helhet, utan också att varje 
enskild del är viktig för att få ut mesta möjliga av resursfördelningssystemet. Det är därför som 
modellens delar diskuteras i rapportens olika kapitel. Att kapitlen avslutas med checkfrågor 
utgör ett stöd för att både tänka på delarna och på helhet. 

Ett tredje huvudsakligt bidrag utgörs av sammankopplingen av beviskedjan och den lärande 
utvärderingen. Via beviskedjan kan kommuner alltså på ett genomtänkt sätt mäta, utvärdera, 
påvisa och argumentera för vad olika insatser och aktiviteter leder till i termer av prestationer, 
effekter, påverkan och värdeskapande. Med den lärande utvärderingen kan kommuner sedan 
ta det slutgiltiga steget med sociala investeringar – att skapa multiplikatoreffekter. Att sociala 
investeringsprojekt leder till bra prestationer, effekter och värdeskapande är bra i sig, men det 
är via utvecklandet av multiplikatoreffekter som sociala investeringar verkligen kan bidra till 
utveckling och effektivisering.
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Uppdrag Psykisk Hälsa
SKL och regeringen har träffat en överenskommelse om stöd till riktade insatser inom 
området psykisk ohälsa för 2015 – vi kallar den Uppdrag Psykisk Hälsa.

Arbetet utgår från de övergripande målsättningar som anges i regeringens Plan för 
riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016 (PRIO psykisk ohälsa) och SKL:s 
Handlingsplan för psykisk hälsa:

• En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet 

• Tillgång till arbete och sysselsättning

• Möjlighet till delaktighet och inflytande

Satsningen är utformad så att de resultat som uppnåtts – bland annat inom 
utvecklingsarbetet Psynk, psykisk hälsa, barn och unga - skall vidmakthållas och 
vidareutvecklas under året.



I rapporten diskuteras vad sociala investeringar är – ett resursfördelningssystem där 
konsekvensresonemang bejakas. Sociala investeringar som ett utvecklingssystem 
synliggörs också. I rapporten presenteras pragmatiska frågor som syftar till att 
stödja kommuner (organisationer) som arbetar med eller överväger att införa 
sociala investeringar. För att förstå att sociala investeringar är mer än de sociala 
investeringsprojekten i sig presenteras en modell som synliggör betydelsen av ett 
helhetstänk avseende organisering och styrning av sociala investeringar. Modellen 
kommunicerar att det krävs en genomtänkt helhet, men också att varje enskild del 
(aktivt ägarskap, lärande utvärdering, sociala investeringsprojekt och kontexten) är 
viktig för att få ut mesta möjliga av resursfördelningssystemet. Modellen är ett 
viktigt bidrag i rapporten. Ett annat sådant är sammankopplingen av den så 
kallade beviskedjan och den lärande utvärderingen. Via beviskedjan kan 
kommuner (organisationer) på ett genomtänkt sätt mäta, utvärdera 
och argumentera för vad olika insatser och aktiviteter leder till i 
termer av prestationer, effekter, påverkan och värdeskapande. 
Via den lärande utvärderingen kan multiplikatoreffekter 
(förmering, förädling och förstoring) skapas, vilket bidrar 
till utveckling och effektivisering. 

Uppdrag Psykisk Hälsa är överenskommelsen 
mellan SKL och regeringen om stöd till riktade 
insatser inom området psykisk ohälsa.




