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Varför är det viktigt med 
sociala investeringar?
Det har aldrig tidigare funnits så mycket resurser för mänsklig 
utveckling som idag. Men om man tittar på ett enskilt område i ett visst 
sammanhang blir bilden nästan alltid att resurserna inte räcker för 
behoven. Det är också erfarenheten från flera års utvecklingsarbete kring 
samhällets insatser för förbättrad psykisk hälsa. 

Läget i Sverige ser i allmänhet bra ut, men bakom siffrorna döljer sig ofta 
ett stort gap mellan de som mår bra och de som inte mår så bra. Mellan 
de som lyckas bra i skola och arbetsliv och de som inte lyckas. Om vi ska 
minska gapet behöver vi se till att befintliga resurser satsas tidigt och 
träffsäkert. Detta är syftet med sociala investeringar. 

För oss är det inte en fråga om modeller, system eller pengar utan om 
att uppfylla ett modernt samhälles åtagande att ge alla människor en 
någorlunda likvärdig chans att uppnå sin fulla potential. För att nå det 
målet behövs nya sätt att arbeta och tänka och inom ramen för sociala 
investeringar tror vi att några kraftfulla verktyg finns. Dessa verktyg 
presenteras översiktligt i denna sammanfattning.



Sociala investeringar

Sociala investeringar är insatser för 
mänskliga och ekonomiska vinster

            En social investering är en tidig eller förebyggande insats som 
förväntas leda till mänskliga och ekonomiska vinster i samhället

Definition av begreppet sociala investeringar

UTGÅNGSLÄGE

Samhällskostnad

Kostnad för 
insats idag

Förväntade 
kostnader i 
framtiden

Vad är sociala investeringar?
En social investering är en insats som förväntas 
leda till mänskliga och ekonomiska vinster 
i samhället. Med ekonomisk vinst menas 
att kostnaden för insatsen idag är lägre än 
summan av framtida kostnadsbesparingar och 
intäktsökningar. Insatsen ska vara avgränsad 
i tid och omfattning samt följas upp med 
avseende på mänskliga och ekonomiska utfall. 
Investeringsbegreppet betonar ett långsiktigt 
perspektiv, både vad gäller effekten av insatsen 
och det som på kort sikt är en kostnad. 

Hur fungerar sociala investeringar?
Sociala investeringar innebär att medel avsätts för 
avgränsade insatser för att förbättra situationen 
för en målgrupp eller minska ett socialt 
problem. Insatserna ska vara evidensbaserade 
eller inbegripa metodutveckling, med ett 
underliggande antagande om ett samband 
mellan insats och utfall. Insatserna följs upp 
noga och utvärderas både avseende mänskliga 
och ekonomiska effekter och kostnader, ur ett 
samhällsperspektiv. 

SOCIALA INVESTERINGAR
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Definition av begreppet sociala investeringar

Tidiga och förebyggande insatser kan 
genomföras som sociala investeringar

Vad skiljer arbete med sociala 
investeringar från ordinarie tidiga 
och förebyggande insatser?
Sociala investeringar är ett sätt att genomföra 
tidiga och förebyggande insatser. Tidiga insatser 
är insatser som sker tidigt i ålder eller tidigt i en 
process för att minska ett indikerat problem. 
En förebyggande insats görs ett steg tidigare än 
en tidig insats, det vill säga innan det finns ett 
indikerat problem. En förebyggande insats kan 
antingen vara generell eller riktad mot vissa 
grupper som bedöms ha en högre risk för ett 
negativt utfall. Sociala investeringar innehåller 
vanligtvis tidiga insatser eller förebyggande 
insatser som är riktade mot riskgrupper.

 Sociala investeringar ska särskiljas från ordinarie 
sätt att genomföra tidiga och förebyggande sociala 
insatser. Ordinarie tidiga och förebyggande 
sociala insatser behöver till skillnad från sociala 
investeringar inte vara avgränsade i tid och 
det finns inget krav på att insatsen ska leda till 
mänskliga och ekonomiska vinster som går att 
följa upp. Den största delen av dessa insatser sker 
idag inom socialtjänst och skola. Andra exempel 

är insatser som finansieras av projektmedel 
eller välgörenhet, där det generellt inte ställs 
krav på att uppnå vissa mätbara mänskliga och 
ekonomiska utfall. En ytterligare modell som 
är på framväxt i Sverige och internationellt är 
finansiering av tidiga och förebyggande insatser 
genom sociala obligationer. Dessa är likt vanliga 
obligationer en form av lånefinansiering, men 
där medlen används för ett socialt syfte och 
långivaren av det skälet är beredd att erbjuda mer 
förmånliga villkor för låntagaren.

I det arbete som växt fram i Sverige kan 
sociala investeringar särskiljas gentemot 
ordinarie insatser i att sociala investeringar 
ofta bedrivs som verksamhetsöverskridande, 
strategiskt utvecklingsarbete. För att genomföra 
framgångsrika sociala investeringar behövs 
i praktiken också ett strikt arbetssätt med 
behovsanalys, utveckling av insatser, uppföljning 
och utvärdering samt implementering och 
uppskalning. Det är framför allt det strikta 
arbetssättet samt kopplingen till ekonomiska 
utfall som i praktiken skiljer sociala investeringar 
från traditionellt förebyggande arbete.

Sociala investeringar Ordinarie tidiga och förebyggande 
insatser

Tidiga och förebyggande 
sociala insatser

Sociala investeringar Ordinarie tidiga och 
förebyggande sociala insatser

Tidiga och förebyggande
sociala insatser
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Hur genomförs en 
social investering?
Modeller och former för sociala investeringar

Vem behövs för att genomföra en social investering?
I en social investering finns fyra huvudsakliga roller. Rollerna kan representeras av olika 
organisationer/aktörer, men även sammanfalla så att olika roller innehas av samma organisation/aktör.

Investerare 
– tillgängliggör medel för att betala för insatsen

Utförare 
– genomför insatsen för målgruppen

Målgrupp 
– individer som direkt påverkas av insatsen

Utfallsansvarig 
– har ansvaret för utfallet hos målgruppen

Investerare och utförare kan vara privat eller 
offentlig. Utfallsansvarig är i en svensk kontext 

Investerare Utfallsansvarig

MålgruppUtförare

oftast en organisation inom offentlig sektor såsom 
en kommun eller ett landsting.

De olika rollerna samverkar i ett flöde där 
investeraren först tillgängliggör medel för 
utföraren. Utföraren genomför en tidig eller 
förebyggande insats för målgruppen, vilket 
påverkar målgruppen och genererar positiva 
mänskliga och ekonomiska utfall. Det vanligaste 
är att det även finns en finansiell koppling mellan 
utfallsansvarig och investerare, så att utfallet 
påverkar en eventuell avkastning till investeraren. 
Detta är dock inget krav för att kunna genomföra 
en social investering.

Roller och ansvar för att genomföra en social investering:

Investerare

Utförare Målgrupp

Utfallsansvarig
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Finansiering och genomförande 
av sociala investeringar
Modeller och former för sociala investeringar

Vilka huvudsakliga modeller finns det för 
att genomföra sociala investeringar?
I Sverige har det växt fram olika modeller för att 
genomföra sociala investeringar. Modellerna bygger 
på olika former av samverkan och avtalsförhållanden. 
I denna sammanfattning presenteras de två huvud-
kategorierna av modeller som är aktuella i Sverige idag. 

Social investeringsfond
En social investeringsfond är en modell för att 
genomföra sociala investeringar där medel reserveras 
eller öronmärks för sociala investeringar. Modellen 
finns etablerad i ett flertal kommuner i Sverige. I dessa 
offentliga sociala investeringsfonder innehas rollen som 
investerare och utfallsansvarig av samma aktör, vilket 
gör att det finns en direkt koppling mellan investering 
och utfall i form av ekonomiska vinster. I vissa fall 
har kommuner valt att formalisera kopplingen i form 
av en återföringsmodell, där ekonomiska vinster till 
följd av insatserna överförs mellan utfallsansvarig och 
investerare. 

Sociala investeringsinstrument – 
sociala utfallskontrakt och sociala 
utfallsobligationer
Social impact bonds (sociala investeringsinstrument) 
är ett engelskt begrepp som blivit aktuellt i Sverige 
de senaste åren. Det engelska begreppet är ett 
samlingsnamn för en mängd olika konstruktioner för 
genomförande av sociala investeringar. Gemensamt för 
dessa är att det finns avtal eller finansiella instrument 
som reglerar förhållandet mellan investerare och 
utfallsansvarig och att återbetalning/avkastning på 
investeringen beror på de utfall som uppnås till följd av 
insatsen. 

Utifrån internationella exempel och det 
utvecklingsarbete som pågår i Sverige idag 
identifieras två typmodeller som här benämns;                                   
sociala utfallskontrakt och sociala utfallsobligationer.

Utförare Målgrupp

Utfalls-
ansvarigFond

Investerare

Sociala investeringar

Sociala 
investeringsfonder

Offentliga Privata
Sociala
utfalls-

kontrakt

Sociala
utfalls-

obligationer

Sociala 
investeringsinstrument

Utförare

Investerare

Målgrupp

Utfalls-
ansvarig

Utfalls-
ansvarig

Avtal/finansiellt
instrument

Fond

Investerare

Utförare Målgrupp

Intermediär
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I en social investeringsfond avsätts 
särskilda medel för investeringarna
Sociala investeringsfondens konstruktion

              En social investeringsfond är en modell för att genomföra 
sociala investeringar där medel reserveras eller öronmärks för sociala 
investeringar i en verksamhetsövergripande, fondliknande struktur

Sociala investeringsfonder
En social investeringsfond är en modell 
för att genomföra sociala investeringar där 
medel reserveras eller öronmärks för sociala 
investeringar i en verksamhetsövergripande, 
fondliknande struktur. Sociala investeringsfonder 
kan vara både offentliga och privata.

Offentliga sociala investeringsfonder

Modellen finns etablerad i ett flertal 
kommuner i Sverige. I dessa offentliga 
sociala investeringsfonder innehas rollen 
som investerare och utfallsansvarig av 
samma aktör, vilket gör att det finns en direkt 
koppling mellan investering och utfall i 
form av ekonomiska vinster. I vissa fall har 
kommuner valt att formalisera kopplingen i 
form av en återföringsmodell. Med det menas en 
konstruktion där den sociala investeringsfonden 
fylls på i takt med att satsningar leder till 
minskade kostnader för organisationen. 
Återföringsmodellen innebär att förvaltningar 
där kostnadsminskningar uppstår återför medel 
till fonden, exempelvis upp till kostnadstäckning 
för insatsen. 

I en kommun avsätts medlen vanligen från 
driftsbudgeten eller från ett positivt resultat. 
Medlen i fonden liknar traditionella projektmedel 
i det att de används för att genomföra insatser 
men med den viktiga skillnaden att det ställs 
striktare krav på de insatser som finansieras, då de 
ska uppfylla kriterierna för en social investering. 

Exempelvis ställs krav på att tydliggöra arbetssätt, 
förväntad effekt för målgruppen och ekonomiska 
utfall samt noggrann uppföljning och utvärdering 
av insatsen och dess effekter. Vanligen kan endast 
de egna förvaltningarna och nämnderna ansöka 
om medel ur fonden, men vissa fonder vänder sig 
även till exempelvis ideella organisationer och 
sociala entreprenörer.

Privata sociala investeringsfonder

Det pågår initiativ i Sverige som syftar till att 
utreda möjligheten att etablera privata sociala 
investeringsfonder, med möjlighet för privata 
investerare att medverka i sociala investeringar.

Utförare Målgrupp

Utfalls-
ansvarigFond

Investerare

Utförare

Investerare

Målgrupp

Utfalls-
ansvarigFond
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Norrköping och Örebro har inrättat 
sociala investeringsfonder

Sociala investeringsfonder fanns år 2014 enligt 
en enkätundersökning från Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) i 64 kommuner och två 
landsting, och införande av sociala invester-
ingsfonder pågår i ytterligare 75 kommuner. De 
flesta fonder fokuserar på insatser inom skola, 
arbetsmarknad och socialtjänst men vissa är även 
riktade mot folkhälsa samt kultur och fritid.  

Norrköpings kommun 
Norrköpings kommun startade år 2010 Sveriges första sociala 
investeringsfond. Syftet med fonden är att hitta förebyggande 
arbetsmetoder som tidigt bryter negativ händelseutveckling för 
invånarna i kommunen. Ett huvudsakligt långsiktigt mål är att 
minska arbetslösheten. 

Hittills har 33,5 miljoner kronor av fondens totalt 40 miljoner 
kronor investerats i fem olika insatser. Ett exempel på insats är 
SkolFam som syftar till att främja placerade barns skolresultat. 
Valet av insatser sker genom en särskild beredningsprocess som är 
öppen för förslag från hela organisationen.

Fonden har en återföringsmodell som innebär att de 
förvaltningar där kostnadsminskningar uppstår till följd av 
insatser som finansierats av fonden ska återbetala dessa upp till 
kostnadstäckning. Den första återföringen genomfördes år 2013.

Örebro kommun
Örebro kommun har avsatt 80 miljoner kronor i en social investeringsfond i 
syfte att stimulera nytänkande och möjliggöra förebyggande insatser för att 
minska utanförskap. Både kommunala verksamheter och civila aktörer kan 
ansöka om medel och framtida medel säkras genom en återföringsmodell.

Sedan år 2014 har tre insatser beviljats medel, däribland satsningar för att 
minska social och ekonomisk utsatthet och ökad måluppfyllelse i skolan för 
barn i utsatta områden, samt för att förebygga utanförskap bland unga med 
neuropsykiatrisk problematik.

Exempel på sociala investeringsfonder i Sverige

Norrköping och Örebro är två kommuner med 
etablerade sociala investeringsfonder. Båda 
kommunerna samarbetar med SKL för att 
utveckla arbetet med sociala investeringar i syfte 
att bland annat stärka möjligheten att utvärdera 
effekterna av pågående och kommande satsningar 
samt att sprida arbetssättet med sociala 
investeringsfonder. 
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Sociala investeringsinstrument: Ett 
samlingsnamn för flera olika modeller
Sociala utfallskontrakt är en ny modell för sociala investeringar i Sverige

Sociala investeringsinstrument – 
sociala utfallskontrakt och sociala 
utfallsobligationer
Social impact bonds (sociala 
investeringsinstrument) är ett engelskt begrepp 
som blivit aktuellt i Sverige de senaste åren. Det 
engelska begreppet är ett samlingsnamn för en 
mängd olika konstruktioner för genomförande av 
sociala investeringar. 

Gemensamt för dessa är att det finns avtal eller 
finansiella instrument som reglerar förhållandet 
mellan investerare och utfallsansvarig och att 
återbetalning/avkastning på investeringen beror 
på de utfall som uppnås till följd av insatsen.  En 
modell som är under utveckling i Sverige kan 
benämnas sociala utfallskontrakt. En annan 
modell är sociala utfallsobligationer, vilket det 
finns flera internationella exempel på.

Sociala utfallskontrakt

Sociala utfallskontrakt är en avtalsbaserad modell 
där ett resultatbaserat avtal (andra närliggande 
svenska begrepp är tjänsteutfallsavtal, 
riskdelningsavtal och på engelska pay-by-result 
eller pay-by-success) reglerar förhållandet mellan 
investerare och utfallsansvarig samt hur eventuell 
avkastning av investeringen ska fördelas.

I ett socialt utfallskontrakt etableras ett avtal 
mellan investerare och utfallsansvarig. Genom 
detta åtar sig investeraren att betala för att 
insatser utförs för en definierad målgrupp. 

Insatserna förväntas leda till förbättrade sociala 
och ekonomiska utfall som är av intresse för 
den utfallsansvarige. En utförare genomför 
insatserna för målgruppen. Efter genomförande 
sker en oberoende utvärdering av om insatserna 
lett till förväntade, avtalade utfall. Om avtalade 
utfall uppnåtts sker en betalning från den 
utfallsansvarige till investeraren utifrån vad 
som är avtalat i det sociala utfallskontraktet. 
Detta uppgår vanligen till det ursprungliga 
investeringsbeloppet med en ersättning för 
finansiell risk. I det praktiska genomförandet 
spelar en intermediär en nyckelroll i att 
underlätta och katalysera samarbetet mellan de 
involverade aktörerna samt att löpande följa upp 
och stödja genomförandet. 

Illustrativ process för uppföljning och återbetalning av ett socialt utfallskontrakt

Utfalls-
ansvarig

Avtal/finansiellt
instrumentInvesterare

Intermediär

Utförare Målgrupp

Utförare Målgrupp
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Modellerna testas internationellt 
framför allt i Storbritannien och USA
Användningsområde och internationell utblick

Sociala utfallsobligationer

Sociala utfallsobligationer är en modell som bygger på att ett finansiellt instrument, ofta en form av 
lånefinansiering, reglerar förhållandet mellan investerare och utfallsansvarig. Istället för att betala 
för ett resultat är detta ett lån där avkastningen till investeraren är beroende av utfallen som uppnås 
till följd av insatsen. Sociala utfallsobligationer ska inte förväxlas med sociala obligationer (engelska: 
social bonds), där det inte finns någon koppling mellan utfall och avkastningen till investeraren.

Internationell utblick
Pågående sociala utfallskontrakt

Det finns pågående ”social impact bonds” på 
fyra kontinenter och flera är under utveckling i 
andra delar av världen.  Merparten av dessa finns 
i Storbritannien eller USA. Utvecklingsarbete 
pågår i de nordiska länderna inklusive Sverige.

Exempel  socialt utfallskontrakt – 
Essex, Storbritannien

År 2012 etablerades ett socialt utfallskontrakt 
med syftet att minska antalet barn som 
omhändertas av socialtjänst i Essex County 
Council. Essex County Council hade identifierat 
att de hade fler utplacerade barn än det nationella 
genomsnittet, vilket innebar stora extra 
kostnader. 

Big Society Capital och Bridges Ventures 
investerade 3,1 M£ och utbildnings-, hälso-, 
och arbetsdepartementet har tillfört 
ytterligare kapital. Essex County Council 
är utfallsansvarig motpart i kontraktet.  
Välgörenhetsorganisationen Action for Children 
utför insatsen och Children’s Support Services 
Ltd är intermediär. Insatsen som ges är Multi-
Systemisk Terapi (MST) till barn och unga med 
hög risk för utplacering och deras familjer. 
MST är en evidensbaserad metod för att stärka 
familjerelationerna och skapa bättre förut-
sättningar att hantera krissituationer. Insatsen 

pågår i 5 år och totalt 380 unga ska få stödet i 3-5 
månader. Uppföljningsperioden är 8 år.

Målet är att förhindra omhändertagandet 
av 110 barn, vilket skulle innebära 17,3M£ i 
minskade kostnader för Essex County Council. 
Återbetalning till investerarna från Essex County 
Council sker utifrån minskat antal dagar av 
omhändertagande jämfört med en historisk 
kontroll, med ett återbetalningstak på 7M£. Om 
insatsen är framgångsrik och når de förväntade 
målen medför det 10,3M£ i nettobesparingar för 
Essex County Council.

Källa: Instiglio 2015
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Det finns ett stort intresse bland 
Sveriges kommuner och landsting
Nationell översikt av arbetet med sociala investeringar

I vilken omfattning arbetar kommuner och 
landsting/regioner i Sverige med sociala 
investeringar?
78 kommuner och fyra landsting/regioner uppgav år 2014 att de 
arbetade med sociala investeringar. Majoriteten av dessa hade 
avsatt särskilda medel för sociala investeringar i en omfattning 
som varierar mellan 1 miljon kronor och 100 miljoner kronor. 
Satsningarna är ett relativt nytt fenomen och merparten har 
avsatt medel år 2012 eller senare.

Vad ska de sociala investeringsmedlen användas till?

I de flesta kommuner är det i första hand egna förvaltningar 
och verksamheter som får söka medel för att genomföra sociala 
investeringar, men i vissa kommuner kan även sociala företag 
från ideell sektor och näringslivet ansöka. Exempel på vanligt 
förekommande fokusområden i det pågående arbetet med 
sociala investeringar idag:

Målgrupper: barn och unga, arbetslösa individer

Resultat att förbättra: skolresultat, arbetsmarknadsdeltagande 
och psykisk hälsa

Förväntade effekter: öka antalet elever som lämnar grundskolan 
med godkända betyg, minska arbetslöshet, minska utanförskap

Kommuner/landsting med 
pågående insatser, 2014

78 kommuner och 4 landsting/regioner arbetade med sociala investeringar 2014

100 % = 265 kommuner/landsting/regioner

Källa: Sociala investeringar i Sveriges kommuner och landsting, SKL 2015

Inget arbete 
pågår Pågående eller 

planerade insatser

Pågående eller 
planerade insatser

Diskussion/
utredning pågår

Kommun
121

(46%)

82
(31%) 78

82

62
(23%)

4 Landsting/region
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Sociala investeringar ger kommuner 
och landsting nya möjligheter

Vilka fördelar har arbetet med sociala 
investeringar jämfört med ordinarie 
arbetssätt?
Sociala investeringar skapar möjligheter för 
offentliga aktörer såsom exempelvis kommuner 
och landsting/regioner att frigöra kapital för 
innovation och utvecklingsarbete samt att arbeta 
mer långsiktigt och sektorsövergripande med 
förebyggande insatser och åtgärder utan att 
begränsas av årliga budgetramar. 

Med ovan beskrivna arbetssätt ges förutsättningar för att:

• anta ett tvärsektoriellt perspektiv i utvecklingsarbetet vilket ger möjlighet att

 -  genomföra insatser för målgrupper och/eller sociala problem som kräver ett 
sådant angreppssätt

 -  minska negativa stuprörseffekter såsom exempelvis en ovilja att genomföra 
en kostnadskrävande insats vars effekt inte tillfaller den egna enheten

•  testa fler innovativa lösningar i utvecklingsarbetet genom att risken förflyttas 
från enhetsnivå till organisationsnivå

•  upprätthålla en stringent ram kring behov, insats och effekt, vilket inte 
nödvändigtvis krävs i ordinarie verksamhet

 •  uppfylla krav på insyn och resultat- och effektmätning gällande såväl 
ekonomiska som samhällsnyttiga effekter, vilket ger

 - evidens kring insatser och möjlighet till metodutveckling

 -  förutsättningar för att optimera resursanvändningen och på sikt 
omfördelning av resurser dit de bäst behövs

 -  robusta beslutsunderlag för eventuell uppskalning/ implementering av 
insatser i ordinarie verksamhet 

Värdet av att arbeta med sociala investeringar

Vilka möjligheter får man genom 
ett verksamhetsövergripande 
angreppssätt på sitt arbete med 
sociala investeringar?
En av de viktigaste poängerna med sociala 
investeringar uppnås om utvecklingsarbetet 
sker på strategisk och verksamhetsövergripande 
nivå samt finansieras med medel som är 
organisationsövergripande och inte tillhör en 
särskild förvaltning.  Tillkommande detta är det 
strikta arbetssättet med tydlig behovsanalys, 
framtagande av insatser, uppföljning och 
utvärdering samt implementering och 
uppskalning centralt.

Landsting/region
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Vad är egentligen sociala investeringar? 
Vilka modeller finns det för att 
genomföra sociala investeringar? 
Intresset för sociala investeringar ökar och det finns höga förväntningar på att arbete 
med denna inriktning ska medföra mänskliga och ekonomiska vinster. Samtidigt 
finns skillnader i vad som menas med sociala investeringar och eftersom det då kan 
bli svårt att urskilja effekterna av arbetet riskerar intresset att urholkas. För att 
förhindra en sådan utveckling bör innebörden av och potentialen i olika inriktningar 
av sociala investeringar klargöras. Denna sammanfattning syftar till att reda ut 
begreppen och beskriva ett antal olika modeller för hur sociala investeringar kan 
genomföras.


