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Över 50 kommuner och 
landsting/regioner arbetar 
med sociala investeringar*

 1,3 miljarder kr reserverade

 Ny modell – majoritet 2012 eller 

senare

 Planering och diskussioner i 

ytterligare 87 kommuner och 

landsting

 Stockholm - beslut 2015

*Enkät genomförd sommaren 2014 – 265 

av 310 respondenter



Vad är en social investering?

Tydligt definierad insats som ska förhindra framtida negativa utfall och 
minska kostnader

 Tidigt i ålder eller i process

 Förhåller sig till ”business as usual” och implicerar ineffektiviteter i 
ordinarie verksamhet

- Utbud

- Fel/otillräckliga insatser

- För lite insatser

- Organisation

- Bristande incitament/stuprör

- Dålig matchning mellan behov och utbud



Vad är en social investering (forts)?

 Insatsen är väldefinierad

- Innehåll

- Omfattning

- Kriterier för programtrohet, processmått

- Förväntad effekt tydlig och utvärderingsbar

 Samband mellan kort- och långsiktiga effekter (hypotes)





Två förenliga perspektiv

 Systemperspektivet

- Effektivisering av offentligt finansierad verksamhet

- Minska gap

- Metodutveckling och innovation

- Frigöra och omfördela resurser

- Välfärdens finansiering

 Mänskliga perspektivet

- Tillgodose behov

- Minska ojämlikheter

- Kompensera riskgrupper

- Maximera alla individers potential



Sociala investeringar –
ett nytt arbetssätt
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1. Tvärsektoriella analyser av 
verksamheten

Att gemensamt mellan exempelvis skola, socialtjänst och 

kultur och fritid analysera resultat för olika målgrupper för 

att se var behoven är störst.



2. Strategiskt val av insatser som 
kan bidra till förbättrade resultat

Att utifrån identifierade behov systematiskt ta fram förslag 

från verksamheter liksom att granska evidens och 

erfarenheter från omvärlden. Ha kunskap och kapacitet att 

designa innovativa insatser så att de kan genomföras i den 

lokala kontexten. 



3. Bedömning av effekter

Att genom tillgänglig kunskap och evidens kunna göra en 

uppskattning av vilka effekter en satsning kan medföra på 

kort och lång sikt samt vad detta innebär i ekonomiska 

termer. 



4. Uppföljning och utvärdering av 
satsningar

Struktur för projektledning och styrning där kontinuerliga 

avstämningar görs kring om bestämda aktiviteter 

genomförs, hur stor andel av målgruppen som nås samt 

vilka resultat som uppnås. 

Vid utvärdering jämförs resultaten med ett relevant 

kontrollalternativ för att effekter av en genomförd insats 

ska kunna skattas.



5. Tvärsektoriellt genomförande av 
satsningar

Att ha en struktur för att driva tvärsektoriellt 

utvecklingsarbete som skapar förståelse för och konkret 

visar att satsningar i en verksamhet kan medföra positiva 

effekter i en annan. En sådan organisation ger 

förutsättningar för strategiska satsningar och kompletterar 

en mer stuprörsorganiserad driftsorganisation.



6. Implementering och uppskalning 
av lyckade satsningar

Att ha en systematik för hur övergången från satsning till 

ordinarie verksamhet går till samt hur alla med behov nås 

av ett nytt eller förbättrat arbetssätt. 
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Sociala investeringar – kräver 
organisation

 Aktivt engagemang från högsta ledningen

Möjliggör ett tvärsektoriellt perspektiv i utvecklingsarbetet

 Avsättning av finansiella medel för att driva 

utvecklingsarbete

Medel som kan användas verksamhetsöverskridande lyfter upp risk 

i utvecklingsarbetet från enhetsnivå till organisationsnivå.



Jonsson & Jannesson, 2015, Organisering och styrning 
av sociala investeringar
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Reflektioner

 Svårt - utmanar befintliga arbetssätt i offentlig sektor

 Riskabelt – satsningar kan misslyckas

 Hype – allt är inte effektivt eller lönsamt!

 Skapar efterfrågan på evidens och systematik

 Bygger utvecklingsorganisation – tvärsektoriell och strategisk 



Sociala 
investeringar för 
att utveckla den 
”Nordiska 
modellen”?

Att nå grupper som 
den generella 
välfärdsmodellen 
inte kompenserar i 
tillräcklig 
utsträckning

http://www.bcg.fi/documents/file177061.pdf



BCG:
Vitalize public 
sector!

 Instill measurements of

productivity

 Given the size … small 
improvements would have
significant positive impact on 
overall economy

 Focus on outcomes



Tack!
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