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Förord

Under de senaste åren har begreppet sociala investeringar blivit allt mer frekvent förekommande. Det finns 
olika uppfattningar om exakt vad sociala investeringar innebär och själva termen investeringar är inte om-
tyckt av alla. Vi tror dock att de flesta ställer upp på att det finns en poäng med att fokusera det offentligas 
roll som ”investerare” i mänsklig utveckling och livschanser. Poängen är då inte att man söker egen avkast-
ning utan samhällelig. En alltmer omfattande och utvecklad kunskap lär oss också att det spelar stor roll vad 
man gör och när man gör det för vilka resultat och effekter som uppnås. De flesta är också väl medvetna om 
att det finns begränsade resurser till att göra allt som kan vara önskvärt och att vi därför behöver välja det 
som är mest kostnadseffektivt. Tidiga, effektiva insatser som når rätt målgrupper bör därmed vara målet. 
Slutligen är vi många som arbetar för att kontinuerligt utveckla organisation, arbetssätt och innehåll i våra 
verksamheter. Allt detta anser vi är komponenter i ett arbete med sociala investeringar.

Det har alltså pågått mycket aktiviteter men vi har saknat en tydlig bild över hur många som arbetar med 
sociala investeringar och på vilket sätt man gör det. Därför beslutade projektet Psynk – psykisk hälsa barn 
och unga vid SKL att i samarbete med Malmö Högskola genomföra en enkätundersökning riktad till samt-
liga kommuner och landsting/regioner. Resultaten av undersökningen presenteras i denna rapport. Anna 
Balkfors, doktorand vid Malmö Högskola och anställd i Malmö Stad har författat rapporten. Sofie Sjöborg 
och Tomas Bokström på SKL har svarat för enkätdesign, i dialog med avdelningen för Ekonomi och styr-
ning, samt projektledning. Vi vill tacka alla som besvarat enkäten, samt de referensgrupper som bidragit 
med synpunkter gällande enkätfrågor och innehåll.

Att vi nu har svart på vitt att frågan är högst aktuell i många kommuner och landsting/regioner bekräftar 
att det finns goda skäl att fortsatt stödja utvecklingen. Mycket kunskap och flera verktyg har tagits fram 
inom ramen för Psynk och utgör en grund för det fortsatta arbetet. SKL har ett kongressuppdrag att utreda 
frågan om sociala investeringar och denna rapport utgör ett underlag för det uppdraget. Kommande år blir 
med all säkerhet händelserika på området och vi ser fram emot att stödja utvecklingen.

Stockholm i december 2014

Hans Karlsson     Bettina Kashefi
Direktör      Chefekonom och direktör
Avdelningen för vård och omsorg   Avdelningen för ekonomi och styrning
Sveriges Kommuner och Landsting  Sveriges Kommuner och Landsting
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KAPITEL1

Sammanfattning 

Sociala investeringar är ett begrepp som kommit att 
användas allt mer flitigt. Det finns ett behov av ökad 
förståelse för vad detta konkret innebär och hur det 
tar sig uttryck, exempelvis i så kallade sociala inves-
teringsfonder. Det har varit oklart i hur många kom-
muner och landsting som arbete pågår och vilken 
form detta arbete har. Syftet med undersökningen 
som denna rapport bygger på är att kartlägga hur 
kommuner och landsting/regioner arbetar med so-
ciala investeringar.

Kunskapsluckorna har identifierats av projektet 
Psynk – pyskisk hälsa barn och unga1 vid SKL. Inom 
ramen för detta arbete har man initierat olika ut-
vecklings- och forskningsinsatser kring sociala in-
vesteringar. Föreliggande rapport är resultatet av 
ett av dessa initiativ. Studien är ett samarbete mel-
lan Psynk och Malmö högskola2. 

Kartläggningen har skett genom en enkät med 
26 frågor ställda till alla kommuner och landsting/
regioner, sammantaget 310 respondenter. Denna 
webbaserade enkät distribuerades via mail till res-
pektive organisations ekonomichef/direktör. 

Enkäten besvarades av 252 kommuner och 13 re-
gioner/landsting, vilket motsvarar en svarsfrekvens 

på 85,5 procent. Svarsfrekvensen för kommuner är 
87 procent och för regioner/landsting 65 procent. 
Enkätsvaren har bearbetats i Excel och Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS). 

Av de 265 kommuner och regioner/landsting 
som svarat anger knappt en tredjedel pågående el-
ler planerade insatser som definieras som sociala 
investeringar. Sammantaget är det 152 responden-
ter som har pågående eller tidigare har aktualiserat 
konceptet sociala investeringar. Det är 113 (43 pro-
cent) som svarar att de inte har och heller aldrig har 
arbetat med konceptet sociala investeringar.

Att det är 82 procent av alla kommuner och lands-
ting/regioner (255 respondenter) som anger motiv 
till konceptet sociala investeringar vittnar om att 
det är ett högst aktuellt begrepp. De främsta mo-
tiven uppges vara för att främja tidiga och riktade 
insatser (67 procent), för att åstadkomma samhälls-
ekonomiska vinster (65 procent) och för att motver-
ka stuprörstänkande genom att samordna insatser 
(50 procent). Det är fler som uppger motivet medför 
samhällsekonomiska vinster utöver egna minskade 
kostnader än motivet minskade kostnader i den egna 
budgeten för att arbeta med sociala investeringar. 

Not 1. Ett treårigt utvecklingsarbete som pågår 2012–2014. Bakom står Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet är att 
kommuner och landsting ska synkronisera sina insatser för barns och ungdomars psykiska hälsa runt om i landet med stöd av ett antal temaledare 
placerade ute i landsting och kommuner och ett centralt projektkansli i Stockholm. Det övergripande målet är att barns och ungas psykiska hälsa ska 
mötas med en helhet – det vill säga att barn, unga och deras närstående får den hjälp de behöver, när de behöver det. Läs mer på www.psynk.se
Not 2. Enkätstudien görs inom ramen för en lic.avhandling av doktorand Anna Balkfors, Hälso- och välfärdsstudier, Malmö högskola. Anna är folkhäl-
sovetare som arbetat flera år med folkhälsofrågor i kommuner och landsting. Senast i Malmö stad bland annat som huvudsekreterare i Kommission 
för ett socialt hållbart Malmö.
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Gällande organisationen kring sociala investe-
ringsprojekt ställdes ett antal frågor. På frågan om 
var beslutsmandatet om sociala investeringsprojekt 
ligger så svarar en övervägande majoritet, 72 pro-
cent att det görs av kommun-/landstings-/region-
styrelsen. De som är involverade i arbetet är primärt 
förvaltningschefer (86 procent), ekonomichef (47 
procent) och kommun-/lanstings-/regionchef (46 
procent). 

Det är 16 kommuner som avsatt en tjänst på hel- 
eller deltid med uppdrag att arbeta med sociala in-
vesteringar. Majoriteten (72 procent) har inte avsatt 
någon specifik tjänst för arbetet med sociala inves-
teringar.

Gällande ansökningsförfaranden är det i första 
hand egna förvaltningar och verksamheter som får 
söka medel (70 procent). Det finns flera exempel 
på kommuner där även sociala företag, ideell sek-
tor och näringslivet får ansöka. Drygt hälften, 39 
respondenter, har ansökningsförfarande där andra 
aktörer kan ansöka, själva eller tillsammans med 
kommunen/landstinget/regionen. 

Verksamheter som ingår i arbetet med sociala in-
vesteringar är primärt socialtjänst (87 procent har 
angett denna verksamhet), utbildning (73 procent) 
och arbetsmarknad/sysselsättning (58 procent). I 
andra hand ingår folkhälsa och kultur och fritid. 

De målgrupper som är prioriterade är barn och 
unga (71 procent) och därefter arbetslösa personer 
(36 procent) och arbetet med sociala investeringar 
syftar främst till att öka arbetsmarknadsdeltagande 
(63 procent) och förbättra skolresultat (61 procent). 
I tredje hand kommer förbättrad psykisk hälsa. 

Det är 59 respondenter som svarat på frågan om 
de deltagit i några utbildningar om sociala investe-
ringar och 35 kommuner/regioner som uppger att 
de ingår in något utvecklingssamarbete med sociala 
investeringar.

Det är 44 kommuner (58 procent) som anser att 
det finns behov av att stödja arbetet med sociala in-
vesteringar på nationell nivå och 4 som svarar att 
det inte finns behov av stöd. Behov som främst efter-
frågas i form av nationellt stöd är kring uppföljning 
och utvärdering, metoder för ekonomisk analys och 
ett nationellt stöd för sammanställning av evidens-
baserade program.

Sist i enkäten efterfrågas öppna kommentarer. 
Svaren vittnar om hur flera kommuner och regioner 
bedriver verksamhet som kan definieras som sociala 
investeringar, men man använder inte definitionen. 
Nedan två exempel; 

Det vittnar om att många ser konceptet sociala in-
vesteringar som en potential att få in ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv i sin verksamhet. 

Det är 51 kommuner och 2 landsting som svarar 
att de har särskilda medel avsatta för sociala investe-
ringar,  antingen som anslag i driftsbudget eller som 
tilläggsanslag/öronmärkning av eget kapital (exem-
pelvis från tidigare överskott).  

På frågan om hur mycket medel som är anslagna 
till sociala investeringar är variationen stor. Det 
skiljer mellan 1 Mkr till 100 Mkr. Det är 52 kom-
muner, landsting/regioner som uppger hur mycket 
medel man anslagit till sociala investeringar. I den 
sista öppna frågan beskriver ytterligare 18 kom-
muner och regioner att man har avsatt medel för 
vad som faller inom ramen för definitionen sociala 
investeringar, även om man inte benämner det som 
en social investeringsfond. Om man utgår från en-
kätsvaren på frågan om hur mycket medel man an-
slagit uppgår den totala summan till 694Mkr. Inklu-
derar man svaren i den öppna frågan avsätts 1.181 
Mkr i sociala investeringar. 

Den kommun som var först ut med att anslå medel 
för sociala investeringar var Vårgårda kommun år 
2005 och därefter Nynäshamns kommun, år 2006. 
Majoriteten av de som anslagit medel till sociala in-
vesteringsfonder har gjort det 2013, vilket vittnar 
om att det är en relativt ny företeelse. 

Det vanligaste är att medel anslås årligen via or-
dinarie budgetprocess eller att medlen anslås som 
en engångsreservation. Det är 11 kommuner som 
använder en återföringsmodell, det vill säga att det 
kontinuerligt tillförs medel för sociala investeringar 
genom att kostnadsramen minskas för den eller de 
förvaltningar som får minskade kostnader efter ett 
genomfört projekt.

Det är 34 respondenter (56 procent) som svarat 
att man har övergripande strategiska mål för arbetet 
med sociala investeringar.

Kännetecknande för de som uppger strategiska 
mål är att arbetet ska syfta till att minska utanför-
skap, minska arbetslöshet, minska kostnader för 
försörjningsstöd och öka antalet elever som lämnar 
grundskolan med godkända betyg med mera. Mer 
generella syften som är av folkhälsopolitisk karaktär 
är att främja en god och jämlik hälsa i befolkningen, 
samt att stimulera samverkan mellan kommunala 
parter och andra aktörer för tidiga insatser riktade 
till barn och unga för att förhindra framtida utgifter. 

Få, endast tolv respondenter, har en plan för im-
plementering av framgångsrika sociala investerings-
projekt i ordinarie verksamhet. 
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Kommunen använder inte begreppet sociala investe
ringar, men har projekt som har samma syfte, d.v.s. 
förebygga framtida ökade kostnader och göra en 
insats för individerna och samhället. Medlen som an
vänds är öronmärkta medel av tidigare års resultat.

Vi arbetar inte med begreppet sociala investeringar 
i kommunen. Däremot har vi 1,5 miljoner avsatta i 
budget vilket är särskilda medel för tidiga samord
nade insatser som fördelas till olika projekt som om 
de är framgångsrika ska övergå i ordinarie verksam
het och få en spridning till mer generellt genomför
ande på andra ställen i kommunen.

De öppna svaren vittnar också om att begreppet so-
ciala investeringar är omdiskuterat. Kommentarer-
na speglar att man ser olika på förebyggande arbete 
i relation till begreppet sociala investeringar i all-
mänhet och sociala investeringsfonder i synnerhet. 

Beklagligt att begreppet ”social investeringsfond” 
används. Denna ekonomiska term tar bort fokus 
från den sociala delen och flyttar den till ekonomi. 
Vi kan lösa dessa ”investeringar” på annat sätt i vår 
målstyrning.

Vi bedömer att detta enbart är ”kejsarens nya klä
der”. Att arbeta med förebyggande insatser sek
torsövergripande är inget nytt och ingår i ordinarie 
verksamhet.

Sociala investeringar är ett begrepp som förvirrar 
alla och gör att förståelse för ekonomiska termer 
minskar. Vi arbetar med sociala projekt men att 
kalla dem investeringar är inte logiskt.

Denna kartläggning vittnar om att det pågår ett ut-
vecklingsarbete i många av Sveriges kommuner och 
landsting/regioner kring begreppet sociala investe-
ringar.  Man söker efter organisatoriska och finan-
siella strukturer som kan skapa förutsättningar för 
förebyggande, tidiga insatser som både sparar sam-
hälleliga resurser och gynnar individers hälsa och 
välbefinnande på kort och lång sikt. Arbetet med so-
ciala investeringar adresserar komplexa samhälls-
problem som förutsätter lösningar över förvalt-
ningsgränser och med olika aktörer. 

Alla kommuner och landsting/regioner som be-
slutat om sociala investeringsfonder brottas med 
liknande frågeställningar; om konstruktion, be-
redningsprocess, organisation, effektmätning och 
återföring/uppskalning av verksamma insatser. 
Arbetssätt med sociala investeringsfonder har po-

tential, men det finns stort behov av kunskap inom 
kommuner och landsting. Bland annat behövs fort-
satt kunskap, forskning och sammanställning av vad 
olika förebyggande insatser har för effekt och meto-
der för att kunna värdera effekter av sociala insatser 
och kunna beräkna kostnadseffektivitet. Här finns 
det all anledning av lära av varandra, särskilt från 
de kommuner och regioner som kommit lite längre 
och haft anledning att revidera riktlinjer för fonder-
na och utveckla organisationen för dessa. Det gäller 
också att dra nytta av pågående forskningsansatser 
och av arbetet från internationella och nationella 
aktörer såsom SKL och MSI (Mötesplats för social 
innovation), liksom från privata aktörer. Det finns 
också anledning att bevaka det utvecklingsarbete 
som drivs av den växande skaran sociala entrepre-
nörer och finansiärer. Det är aktörer som alla har in-
tresse av utvärderingsmodeller som mäter samhäl-
leliga och ekonomiska effekter av sociala insatser. 
I takt med ökad kunskap kan sannolikt svårigheter 
överbryggas, förutsatt att det finns ett fortsatt en-
gagemang från kommuner och landsting/regioner, 
samt nationellt stöd och intresse från akademin.

Disposition

Rapporten inleds med en sammanfattning av hur 
kommuner, landsting/regioner besvarat enkätstu-
dien om sociala investeringar. Därefter redovisas 
metod och tillvägagångssätt för studien. Under rub-
riken Resultat redovisas svaren på respektive fråga 
från 1–26. Avslutningsvis diskuteras resultaten av 
frågorna i relation till relevant pågående forskning 
inom området sociala investeringar. 
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KAPITEL2

Enkätstudie

Bakgrund 

Sociala investeringar är ett begrepp som blivit allt mer 
frekvent använt i Sverige och internationellt de  se-
naste åren. Det finns en stor förväntan på att man med 
hjälp av sociala investeringar ska kunna på ett bättre 
sätt bemöta vissa främst sociala utmaningar och sam-
tidigt uppnå samhällsekonomiska vinster. Begreppet 
syns i internationella policys och styrdokument, ut-
lysningar om medel för att hantera komplexa sam-
hällsproblem och formerna diskuteras, både inom of-
fentlig och privat sektor, liksom inom civil sektor. 

De senaste åren har åtskilliga kommuner och 
även landsting/regioner tagit initiativ till så kallade 
sociala investeringsfonder, men det har saknats en 
kartläggning av detta. Enligt tidigare uppskattning-
ar har ett 50–70-tal kommuner instiftat sociala in-
vesteringsfonder och att det är lika många som har 
pågående ärenden. Diskussionen om, och arbete 
med sociala investeringar kan ha öppnat för en per-
spektivförändring vad gäller synen på förebyggan-
de och tidiga insatser. Samtidigt är utmaningarna 
kring hur man omvandlar detta synsätt till ett kon-
kret och fungerande arbetssätt stora. Därför finns 
en efterfrågan på kunskap om exempelvis hur man 
arbetar med behovsanalys, val av metoder, priorite-
ring, uppföljning och utvärdering. 

Nationellt har det framförallt funnits tre aktörer 
som varit engagerade i arbetet med sociala investe-
ringar. Skandias stiftelse Idéer för livet har, i sam-
arbete med konsulterna Ingvar Nilsson och Anders 
Wadeskog, drivit utbildningar för kommuner och 
haft ett nätverk för de som genomgått dessa så kallade 
socioekonomiska utbildningar. På senare år har man 
också samarbetat med forskare vid Uppsala univer-
sitet för att utveckla modeller för cost-benefitanalys 
av insatser som har vetenskapligt stöd3. Nilsson och 
Wadeskog har också genom konsultföretaget Seeab 
arbetat fram en kalkylmodell för att visa på sam-
hällskostnaderna för olika former av utanförskap 
och har med föreläsningar och utbildningar inspire-
rat många kommuner och landsting/regioner att på-
börja ett arbete med sociala investeringar (Nilsson, I 
et. al, 2014). Vidare är det SKL som inom ramen för 
projektet Psynk – psykisk hälsa barn och unga4, drivit 
utvecklingsarbete tillsammans med fyra kommuner 
på temat tidiga insatser och sociala investeringar. 
Förutom att stödja arbetet i de fyra kommunerna har 
Psynk också tagit initiativ för nationell kapacitets- 
och kunskapsuppbyggnad genom att ta fram guider, 
verktyg och finansiera forskningsinsatser. I samar-
bete med Idéer för livet har man även tagit fram en 
utbildning i hur man kan organisera och utveckla sitt 
arbete med sociala investeringar.

Not 3. Feldman et al., 2014, Med många bäckar att stämma i - hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden?, Idéer för livet, https://www.
utanforskapetspris.se/Global/Rapporter/Utanforskapetspris.pdf
Not 4. www.psynk.se
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Den första SKL-skriften på området togs fram 
som en del av Psynks föregångsprojekt Modell-
områdesprojeket och heter Värdet av en god upp
växt – sociala investeringar för framtidens välfärd. 
Psynks guide Vänta inte! Guide för investeringar i 
tidiga insatser för barn och unga med tillhörande 
plansch över barns utvecklingskurva är ett stöd för 
konkret och strukturerat arbete med sociala inves-
teringar. Utvärdering är en central komponent och 
därför har en Guide för effektutvärdering av sociala 
investeringsprojekt också tagits fram av Psynk. En 
kompletterande skrift tas på uppdrag av Psynk och 
Norrköpings kommun fram av Centrum för Kom-
munstrategiska Studier vid Linköpings universitet 
och publiceras i början av 2015. För att bättre be-
lysa komplexitet, insatser och samhällskostnader 
har forskare vid Umeå universitet haft i uppdrag att 
detaljstudera journaler och akter – och komplet-
tera med intervjumaterial – för 20 barn och unga 
som varit placerade under uppväxten. Resultaten av 
denna studie publiceras även den i början av 2015. 

I ett projekt som drivs av Studieförbundet Nä-
ringsliv och Samhälle (SNS), Investeringar i lik-
värdiga livschanser5, har nationalekonomen Lars 
Hultkrantz skrivit två uppsatser om sociala investe-
ringar, både som lokalt fenomen och med fokus på 
hur man på nationell nivå kan stödja utvecklingen 
av samhällsekonomiska analyser. Dessa uppsatser 
publiceras i början av 2015.

Under det senaste året har dessutom intresset 
från både banker, riskkapital och civila samhället 
blivit alltmer påtagligt. Det är i enlighet med en glo-
bal trend kring vad som kallas Impact investing6. 

Som synes pågår mycket på området sociala in-
vesteringar. Det som dock har saknats är en ordent-
lig övergripande bild av hur många kommuner och 
landsting som faktiskt arbetar med sociala investe-
ringar och på vilket sätt detta sker. Det är motivet 
till att Psynk tillsammans med Malmö högskola ta-
git initiativ till denna enkätstudie. 

Syfte 

Studien syftar till att ge en ökad förståelse för fram-
växten av sociala investeringar och ge en övergri-
pande bild av hur kommuner och landsting/regio-
ner arbetar med konceptet sociala investeringar i 
allmänhet och sociala investeringsfonder i synner-
het. 

Not 5. http://www.sns.se/nyheter/2014/05/investeringar-i-likvardiga-livschanser
Not 6. För en utblick se Mötesplats Social Innovation, MSI:s rapport Nya finansieringsformer för social innovation

Kartläggningen syftar till att ge svar på: 
 > Hur kommuner och regioner/landsting ser på 
konceptet sociala investeringar.

 > Vilka motiv kan identifieras till att arbeta med 
sociala investeringar?

 > Huruvida kommuner och regioner/landsting 
avsatt särskilda medel för sociala investeringar 
och i så fall;

 — Motiv, förväntningar, målsättning, målgrup-
per.

 — Hur modellen, konstruktionen av ”fonden” 
ser ut. 

 — Hur organisationen ser ut kring arbetet med 
”fonden”; inom vilka verksamhetsområden, 
finansiering, beslutsprocesser och kompe-
tens.

 > Hur kompetensförsörjningen ser ut för att arbeta 
med konceptet sociala investeringar; efterfrågas 
utbildning, nationellt stöd och i då fall inom vilka 
områden? 

Metod 

Studien initierades under hösten 2013 som ett sam-
arbete mellan Malmö högskola och Psynk, SKL. 
Metoden är en kvantitativ studie som utgörs av en 
enkät ställd till samtliga 290 kommuner och 20 
landsting/regioner i Sverige. Enkäten utarbetades 
under våren 2014 och en pilotversion testades på 
tre referensgrupper. Enkäten sändes via mail till 
respektive organisations ekonomichef/direktör 
med en länk till frågeformuläret. Första utskicket 
gjordes den 10 juni 2014. Förutom att besvara en-
kätens frågor gavs respondenter som angett att de 
arbetar med sociala investeringar även möjlighet 
att via mail skicka relevanta dokument (såsom be-
slutsprotokoll, beslutsunderlag, riktlinjer, budget, 
verksamhetsplaner, informationsmaterial, projekt-
beskrivningar). 

Frågeformulär
För utformningen av frågeformuläret knöts tre re-
ferensgrupper. Dels en regional ”temagrupp för so-
ciala investeringar” i Skåne bestående av represen-
tanter från ett antal kommuner, kommunförbundet 
Skåne, Länsstyrelsen i Skåne och Region Skåne. 
Dels två grupperingar som formerats inom ramen 
för Psynk – en grupp av temaledare för sociala inves-
teringar som både arbetar operativt med utveckling 
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av sociala investeringar i sina respektive kommuner 
och via sitt uppdrag för SKL arbetar med utveckling 
och kunskapsspridning samt ett ekonomnätverk 
för ekonomer och controllers i kommuner och re-
gioner/landsting som aktivt arbetar med konceptet 
sociala investeringar.

Dessa tre grupperingar gav synpunkter på fråge-
ställningar och svarsalternativ. 

En pilotversion mailades till den skånska tema-
gruppen och Psynks temaledare för sociala investe-
ringar. Efter piloten modifierades ett antal svarsal-
ternativ. Vissa anpassningar fick göras för att kunna 
hanteras som en webbenkät. Frågeformuläret har 
också stämts av med Avdelningen för ekonomi och 
styrning på SKL, både vad gäller enkätens omfatt-
ning och kring vissa definitioner och preciseringar 
av svarsalternativ. 

En utgångspunkt för enkäten har varit att mini-
mera antalet öppna frågor och att använda villkor 
så att enbart de som berörs av vissa frågeställningar 
har möjlighet att besvara dessa. Enkäten innehåller 
tre sådana villkorsnivåer. 

Villkorsnivå 1 
Alla ombads att svara på de två första frågorna och 
den sista öppna frågan med övriga kommentarer. 

 > Arbetar ni med konceptet sociala investeringar?
 > Vilken av följande motiv anser ni generellt stäm
mer på konceptet sociala investeringar? 

Man leddes vidare in i enkäten om man på första frå-
gan svarade: Ja, vi har pågående insats(er) vilken(a) 
vi definierar som sociala investeringar eller Ja, vi 
har planerade insats(er) vilken(a) vi definierar som 
sociala investeringar. För de som svarade övriga al-
ternativ på fråga 1 avslutades enkäten efter fråga 2, 
dock med möjlighet att ge öppna kommentarer.

Villkorsnivå 2 
De som svarade Ja på fråga tre om det finns en budget 
med särskilt anslagna medel för sociala investering
ar ombads svara på frågorna som rörde konstruk-
tionen kring de särskilt avsatta medlen; fråga 4, 5, 6, 
7, 8. Övriga hänvisades vidare till fråga 8; Finns det 
en plan för implementering av framgångsrika sociala 
investeringsprojekt i ordinarie verksamhet?

Villkorsnivå 3
Om man svarade Ja, på om kommunens/regionens/
landstingets politiker och eller tjänstemän deltagit i 
någon utbildning om sociala investeringar ombads 
man svara på frågan om vilka utbildningar. 

Urval
Enkäten skickades till alla kommuner och regioner/
landsting, totalt 310 respondenter. Det omfattar 
290 kommuner och 20 landsting/regioner. Enkäten 
ställdes till ekonomichef i respektive kommun och 
region/landsting, med uppmuntran att ta hjälp av 
de kollegor som eventuellt också arbetar med soci-
ala investeringar. Frågorna i enkäten återfinns i bi-
laga 1. Första utskicket gjordes 2014-06-10. Tre på-
minnelser mailades ut till de som ännu inte svarat: 

 > Påminnelse 1 2014-06-23 gick till 178
 > Påminnelse 2 2014-08-19 gick till 111
 > Påminnelse 3 2014-08-25 gick till 96

Under vecka 39 och 40 togs telefonkontakt med 
de 84 som inte svarat. Ytterligare 40 kommuner/
landsting valde därefter att besvara enkäten. Moti-
ven till att man inte svarat var främst att den person 
som enkäten ställts till hade slutat, var sjukskriven 
eller att sociala investeringar inte var relevant för 
kommunen/landstinget/regionen.

De nyckelpersoner som identifierats ge förutsätt-
ningar för långsiktighet i socialt investeringsarbete 
är ansvarig politiker med beslutsmandat (lands-
ting/kommunstyrelsens ordrörande), ekonomichef, 
direktör tillsammans med process/projektledare 
eller ansvarig tjänsteman. Enkäten ställdes, efter 
överväganden till ekonomichef/direktör med upp-
muntran att ta hjälp av andra inom organisationen 
vid behov. Därför antas svaren spegla deras uppfatt-
ning, även om vi inte kan säga exakt vilka som varit 
med och besvarat enkäten.  

Bortfallsanalys 
Av Sveriges 310 kommuner och landsting/regio-
ner svarade 265, vilket motsvarar en svarsfrekvens 
på 85,5 procent och ett bortfall på 14.5 procent. Av 
dessa är det 13 regioner/landsting som svarat och 
252 kommuner. Det innebär en svarsfrekvens på 
65 procent för landsting/regioner och 87 procent 
för kommuner. Gällande svarsfrekvensen för olika 
kommuntyper är det endast Malmö stad som besva-
rat enkäten av de tre storstäderna. Svarsfrekvensen 
är störst i gruppen pendlingskommuner, förorts-
kommuner till storstäderna och i kommuner i tät-
befolkade regioner. Det är fyra kommuner som inte 
besvarat enkäten, men som via mail eller i telefon-
samtal beskriver hur de arbetar med sociala investe-
ringar. Däribland Göteborgs stad. Deras svar redovi-
sas endast i sammanställningen av vilka som avsatt 
specifika medel för sociala investeringar i bilaga 2. 

Enkäten innehöll tre villkorsnivåer som innebar 
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att man uppmanades att gå vidare i enkäten om man 
svarat ja på ett antal frågor. I första utskicket gjor-
des misstaget att enbart de som svarade alternativ 
1 (Ja, vi har pågående insats(er) vilken(a) vi definie-
rar som sociala investeringar) på första frågan fick 
gå vidare i enkäten. Detta korrigerades så att även 
de som svarade alternativ 2 (Ja, vi har planerade 
insats(er) vilken(a) vi definierar som sociala inves-
teringar) fick gå vidare och en kompletterande en-
kät sändes ut till de (22 stycken) som redan hunnit 
svara och angett alternativ 2. Detta misstag kan ha 
inneburit ett tapp i svarsfrekvens.

Det interna bortfallet för enskilda frågor varierar 
och redovisas under respektive fråga.

Analys 
Enkätsvaren har bearbetats i Excel och Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS). Förutom en 
deskriptiv analys söker studien svar på variationer, 

samband, spridning mellan kommuner och mellan 
regioner/landsting. 

En enkätundersökning som sänds ut digitalt har 
vissa begränsningar avseende omfattning och for-
mat. Ambitionen var att försöka ringa in hur man 
ser på begreppet sociala investeringar snarare än att 
fokusera på det som definieras som sociala investe-
ringsfonder. För det krävs en mer kvalitativ ansats. 

Det framgår tydligt i svar på de första frågorna att 
det är betydligt fler kommuner och landsting/regio-
ner som använder sig av, och arbetar med konceptet 
sociala investeringar, än som har avsatt specifika 
medel till sociala investeringsprojekt. De sista frå-
gorna som berör syftet och motiv till arbete med so-
ciala investeringar, organisation och hur man ser på 
behovet av nationellt stöd hade varit intressant att 
ställa till alla. Vid en eventuell uppföljningsstudie 
skulle man inkludera fler att besvara övergripande 
frågor om sociala investeringar.
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KAPITEL3

Resultat

Svaren redovisas fråga för fråga. För varje fråga pre-
senteras en frekvenstabell som beskriver hur många 
som angett olika svarsalternativ, andel (%) i förhål-
lande till antalet svar på respektive fråga och andel 
av totalt antal möjliga svar. Ett stapeldiagram illus-
trerar fördelningen på de olika svarsalternativen i 

procent. För frågor där man kunnat välja Annat som 
svarsalternativ redovisas de öppna svaren under 
diagrammet. Gällande de som svarat Annat uppger 
flera respondenter snarlika svar. Hur många som 
uppgett snarlika svar presenteras inom parantes. 

Fråga 1. Arbetar med konceptet sociala 
investeringar

Av de 265 kommuner och regioner/landsting som 
svarat har ungefär var tredje pågående eller plane-
rade insatser som definieras som sociala investe-
ringar. Sammantaget är det 152 respondenter som 
har pågående eller tidigare har aktualiserat koncep-
tet sociala investeringar och 113 som inte arbetar, el-
ler har arbetat med sociala investeringar. 

Det är 55 kommuner och 2 regioner/landsting 
som svarar att de har pågående insatser som man 

definierar som sociala investeringar och 33, respek-
tive 2 kommuner och regioner/landsting som sva-
rar att de har planerade insatser som man definie-
rar som sociala investeringar. 108 kommuner och 5 
landsting svarar att de inte har och heller aldrig har 
arbetat med konceptet sociala investeringar. 

Som beskrivits i föregående avsnitt är det enbart 
de 82 respondenter som svarat något av de två Ja-
alternativen på denna fråga som ombads att besva-
ra fråga 3 och framåt. I bilaga 3 finns en förteckning 
över vilka kommuner och landsting/regioner som 
angett något av Ja-alternativen på fråga 1.
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diagram 1. Arbetar kommunen/landstinget/regionen med konceptet sociala investeringar?

tabell 1. Arbetar kommunen/landstinget/regionen med konceptet sociala investeringar?

Antal Procent Procent av  
möjliga svar

Ja, vi har pågående insats(er) vilken(a) vi definierar som sociala investeringar 57 22% 18%

Ja, vi har planerade insats(er) vilken(a) vi definierar som sociala investeringar 25 9% 8%

Nej, men det pågår en utredning angående att börja arbeta med sociala investeringar 15 6% 5%

Nej, men det finns en diskussion angående att börja arbeta med sociala investeringar 47 18% 15%

Nej, men det har tidigare varit aktuellt 8 3% 3%

Nej, och vi har heller aldrig gjort det 113 43% 36%

Total 265 100% 85%

Ej svar 45 15%

Möjliga 310 100%
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Kapitel 3. Resultat 

Fråga 2. Motiv till konceptet sociala  
investeringar 

Att det är 255 kommuner och regioner/landsting 
som svarar på frågan och uppger motiv till sociala 
investeringar vittnar om att begreppet är högst ak-
tuellt. Det är således hela 82 procent av alla Sveriges 
kommuner och landsting/regioner som anger mo-
tiv. 

De främsta motiven till att arbeta med konceptet 
sociala investeringar uppges vara för att främja ti-
diga och riktade insatser (67 procent), att det med-
för samhällsekonomiska vinster utöver egna mins-
kade kostnader (65 procent) och för att motverka 
stuprörstänkande genom att samordna insatser (50 

procent). Att det ger en möjlighet att prioritera ge-
nerella förebyggande insatser (44 procent) och en 
möjlighet att pröva nya lösningar och idéer är också 
prioriterade motiv (40 procent). 

De två minst prioriterade motiven är kvalitets-
säkring (9 procent) och ett sätt att utveckla ledning 
och styrning av offentlig verksamhet (16 procent).

Intressant är att det är fler som uppger motivet 
medför samhällsekonomiska vinster utöver egna 
minskade kostnader än motivet medför minskade 
kostnader i den egna budgeten. 

Av de 16 som svarat Annat framkommer dels an-
dra prioriterade motiv till konceptet med specifika 
målgrupper dels mer allmänna reflexioner kring be-
greppet.

tabell 2. Vilka av följande motiv anser ni generellt stämmer in på konceptet sociala investeringar? Markera alla relevanta alternativ.

Antal Procent Procent av  
möjliga svar

Medför minskade kostnader i kommuners och landstings egen budget 88 35% 28%

Medför samhällsekonomiska vinster utöver egna minskade kostnader 166 65% 54%

Möjlighet att prioritera generella förebyggande insatser 111 44% 36%

Gynna samverkan inom den egna organisationen 107 42% 35%

Ska främja tidiga och riktade insatser 172 67% 55%

Ett sätt att utveckla ledning och styrning av offentlig verksamhet 41 16% 13%

Kvalitetssäkring 23 9% 7%

Utveckla arbetssätt för att välja, pröva och utvärdera metoder 89 35% 29%

Möjlighet för verksamheten att pröva nya lösningar och idéer 102 40% 33%

Motverka stuprörstänkande genom att samordna ekonomiska resurser 127 50% 41%

Utveckla organisationens förmåga till långsiktighet i frågor kring finansiering  
och verksamhetsinnehåll 74 29% 24%

Gynna samverkan mellan huvudmän 84 33% 27%

Inga av ovanstående motiv stämmer, ange andra motiv 16 6% 5%

Total 255 476% 387%

Ej svar 55 18%

Möjliga 310
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Not 7. Resultatutjämningsreserv enligt lagen om kommunal redovisning, se exempelvis SKL:s skrift RUR i praktiken
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diagram 2. Vilka av följande motiv anser ni generellt stämmer in på konceptet sociala investeringar?

Öppna svar – Annat motiv, ange vad (16)
De 16 respondenter som angett annat motiv har 
delats in i reflekterande kommentarer och priorite-
rade områden. 
Reflekterande kommentarer kring konceptet socia-
la investeringar: 

 > Ska inrymmas i ordinarie verksamhet. 
 > Medför ytterligare pedagogiska problem att 
förklara för förtroendevalda/verksamhets ansva-
riga.

 > Försvårar redovisningen och insynen för med-
borgarna. Strider mot RKRs rekommendationer.

 > Jag anser att begreppet är dumt på ren svenska. 
Dessa viktiga frågor borde klara en årlig priori-
tering utan särskilt trixande med begrepp. Att vi 
sedan behöver bli duktigare på förkalkyler och 
analyser är en annan ”femma”. Men det gäller ju 
alla prioriteringar lika mycket.

 > Är för dåligt insatt i konceptet för att kunna ge 
bra svar.

 > Vår bedömning är att detta är en löpande verk-
samhet och finansieras via driftsbudgeten.

 > Sociala investeringar är ett begrepp som förvirrar 
alla och gör att förståelse för ekonomiska termer 
minskar. Vi arbetar med sociala projekt men att 
kalla dem investeringar är inte logiskt.

Prioriterade områden som är motiv till konceptet 
sociala investeringar: 

 > Minskad ungdomsarbetslöshet. (2)
 > Minska utanförskap och öka inkludering. (2)
 > Samverkan med aktörer utanför kommunen.
 > Budgeterat centralt 6 mkr årligen för nystartsjobb. 
Har avsatt allt över 2% till RUR7 (f.n. 24 mkr). 

 > Resultatöverföring till nytt budgetår.
 > Bättre för våra kunder; medborgarna.
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Fråga 3. Finns budget med särskilt an-
slagna medel för sociala investeringar?

Det är 53 respondenter som svarar att de har sär-
skilda medel avsatta för sociala investeringar. Av 
dessa är 51 kommuner och 2 landsting/regioner. 

23 kommuner har medel anslagna i driftsbudget 
och 30 har medel som tilläggsanslag/öronmärkning 
i eget kapital (t.ex. från tidigare överskott). Det är en 
region som har medel i driftsbudget (Region Skåne) 
och ett landsting som har anslagna öronmärkta 
medel (Landstinget Sörmland). 

Vid en jämförelse mellan politiskt styre och in-
stiftandet av sociala investeringsfonder förefaller 
det inte finnas någon tydlig skillnad mellan höger 
och vänster-styre. Det är något fler kommuner som 
styrs av S och V som instiftat fonder än kommuner 
som styrs av Allianspartier. Jämför man kommun-
typer så är den främst större städer (10 stycken), 
pendlingskommuner (10 stycken) och kommuner i 

tätbefolkad region (7 stycken) som avsatt särskilda 
medel för sociala investeringar. 

I den öppna, sista frågan framkommer i kommen-
tarer att ytterligare 18 kommuner och en region av-
satt särskilda medel för förebyggande insatser, men 
man benämner det inte sociala investeringar. Om 
man räknar in dessa blir det totala antalet 71. I bi-
laga 2 presenteras en sammanställning över vilka 
kommuner/landsting som avsatt specifika medel, 
hur mycket, samt även inkluderat de som i de öppna 
kommentarerna redovisat att man avsatt specifika 
medel för förebyggande insatser.

I första frågan om man arbetar med konceptet so-
ciala investeringar framkommer att 62 kommuner 
har pågående utredningar och/eller en pågående 
diskussion att börja arbeta med sociala investering-
ar. Huruvida utredningarna omfattar att avsätta 
specifika medel för sociala investeringar framkom-
mer inte av svaren. 

Antal Procent Procent av  
möjliga svar

Ja, medel finns anslagna i driftsbudget 23 35% 34%

Ja, medel finns anslagna som tilläggsanslag/öronmärkning i eget kapital  
(t.ex. från tidigare överskott) 30 48% 47%

Nej 10 16% 16%

Total 63 100% 97%

Ej svar 19 23%

Möjliga 82

tabell 3. Finns budget med särskilt anslagna medel för sociala investeringar?

diagram 3. Finns budget med särskilt anslagna medel för sociala investeringar?
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Fråga 4. Hur mycket medel är anslagna 
för sociala investeringar?

Det är 47 kommuner och två landsting/regioner 
som uppger hur mycket medel man avsatt till so-
ciala investeringar. Variationen av hur mycket 
medel som avsätts är stor. Det skiljer mellan 1 mil-
jon kronor till 100 miljoner kronor. Nära hälften av 
kommunerna har avsatt högst 5 miljoner kronor. I 
den sista, öppna frågan med övriga kommentarer 
är det ytterligare 18 kommuner och en region som 
beskriver pågående arbete med avsatta medel som 

per definition är social investering. Vidare har inte 
Göteborgs stad besvarat enkäten, men i samtal med 
kommundirektör framkommer att man avsatt 400 
miljoner kronor som en utvecklingsfond för sociala 
investeringar ämnade för skolsatsningar och fö-
rebyggande socialt arbete, men som inte benämns 
som sociala investeringar. Om man utgår från en-
kätsvaren på frågan om hur mycket medel man an-
slagit uppgår den totala summan till 694 miljoner 
kronor. Inkluderar man svaren i den öppna frågan 
och Göteborgs stad är totalt 1 163,2 miljoner kronor 
avsatta för sociala investeringar. 
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Kapitel 3. Resultat 

Fråga 5. Vilket år togs beslutet om att 
anslå medel för sociala investeringar?

Den kommun som var först ut med att anslå medel 
för sociala investeringar var Vårgårda kommun år 

Antal Procent Procent av  
möjliga svar

2005 eller tidigare 1 2% 2%

2006 1 2% 2%

2007 0 0% 0%

2008 0 0% 0%

2009 1 2% 2%

2010 0 0% 0%

2011 5 10% 9%

2012 9 21% 19%

2013 27 54% 49%

2014 4 8% 8%

Total 48 100% 90%

Ej svar 5  9%

Möjliga 53  

tabell 5. Vilket år togs beslutet om att anslå medel för sociala investeringar?
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diagram 5. Vilket år togs beslutet om att anslå medel för sociala investeringar?

2005 och därefter Nynäshamns kommun, år 2006. 
Majoriteten (54 procent) av de som anslagit medel 
till sociala investeringsfonder har gjort det 2013, vil-
ket vittnar om att det är en ny företeelse.  
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Fråga 6. Görs återföringar av medel för 
sociala investeringar?

Det vanligaste är att medel anslås årligen via ordina-
rie budgetprocess (38 procent) eller att medlen an-
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diagram 6. Görs återföringar av medel för sociala investeringar?

tabell 6. Görs återföringar av medel för sociala investeringar?

Antal Procent Procent av  
möjliga svar

Ja 11 21% 21%

Nej, medel anslås årligen via ordinarie budgetprocess 20 38% 38%

Nej, medel anslås vid behov 8 15% 15%

Nej, medlen är en engångs reservation 13 25% 25%

Total 52 100% 98%

Ej svar 0  

Möjliga 52  

slås som en engångsreservation (13 procent). Det är 
11 kommuner (21 procent) som har återföringsmo-
dell. Med återföring avses här att det kontinuerligt 
tillförs medel för sociala  investeringsprojekt.
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Kapitel 3. Resultat 

Fråga 7. När görs återföringen av medlen?

Det är 11 kommuner som använder sig av en återfö-
ringsmodell för sina sociala investeringar och det är 
lika vanligt att återföring av medel görs om projek-
ten lett till avsedda resultat eller inte. 
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diagram 7. När görs återföringen av medlen?

tabell 7. När görs återföringen av medlen?

Antal Procent Procent av  
möjliga svar

Om projekt(en) lett till avsedda resultat 6 50% 50%

Oavsett om projekt(en) lett till avsedda resultat 5 42% 42%

Inte på något av ovanstående sätt 1 8% 8%

Total 12 100% 100%

Ej svar 0  0%

Möjliga 12  
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Fråga 8. Finns det ett övergripande stra-
tegiskt mål för ert arbete med sociala 
investeringar?

Det är 34 intressenter som svarat att de har övergri-
pande strategiska mål för arbetet. Samtidigt är det 

44 procent som inte har det. Flera kommuner (21) 
har under kommentarer uppgett mål för sitt strate-
giska arbete med sociala investeringar. En samman-
fattning av dessa görs efter grafen.
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diagram 8. Finns det ett övergripande strategiskt mål för ert 
arbete?

tabell 8. Finns det ett övergripande strategiskt mål för ert 
arbete?

Antal Procent Procent av  
möjliga svar

Ja 34 56% 41%

Nej 27 44% 33%

Total 61 100% 74%

Ej svar 21  26%

Möjliga 82  

Kommentarer (21) 
Kännetecknande för de som uppger strategiska mål 
är att arbetet ska syfta till: 

 > Minska utanförskap för olika målgrupper. 
 > Minska arbetslöshet. 
 > Minska kostnader för försörjningsstöd.
 > Öka antalet elever som lämnar grundskolan med 
godkännda betyg.

 > Minska antalet placeringar genom individ och 
familjeomsorg. 

 > Utveckla verksamhetsmetodik som leder till 
minskad psykisk ohälsa och minskat utanförskap 
hos kommuninvånarna.

 > Tidiga insatser för barn och föräldrar i riskzonen.

Mer generella syften som nämns är att:
 > Stimulera utvecklingsprojekt som kan förebygga 
framtida ohälsa och utanförskap.

 > Minska framtida kostnader. 
 > Stimulera samverkan mellan kommunala parter 
och andra aktörer.

 > Stimulera tidiga insatser för att minska framtida 
utgifter och insatser för barn och unga

 > Stimulera nytänkande i det förebyggande arbetet 
för grupper av medborgare.

 > Motverka stuprörstänkande.
 > Få ett helhetsperspektiv på insatser som ska leda 
till samverkan mellan såväl kommunala parter 
som mellan kommunen och andra aktörer eller 
organisationer stimuleras.

 > Arbeta förebyggande för att bryta negativa hän-
delseförlopp i livet hos barn och ungdomar. 

 > Genom insatserna ska möjlig negativ utveckling 
brytas i tidigt skede.

 > Stimulera och skapa möjligheter att genomföra 
tidiga och förebyggande insatser som stödjer 
långsiktigt social/kulturell samhällsutveckling. 

 > Insatserna ska på sikt ge effektivare resursutnytt-
jande och minskade kostnader. 

 > Stimulera till organisations- och verksamhetsö-
verskridande arbete och samverkan.

 > Utveckla nya arbetssätt som kommunen inte 
tidigare använt sig av. 

 > Främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. 

Ett antal kommuner hänvisar till framtagna planer 
och strategidokument för sociala investeringar. Det 
är bland annat riktlinjer för social investeringsfond 
som anger övergripande måluppfyllelse och för-
väntningar på återföring av medel. 

Ett fåtal kommuner har preciserat måluppfyl-
lelse och hur målområdet mäts som t.ex. Tomelilla 
kommun som har ett övergripande mål att ge barn 
och unga en bättre framtid genom hälsofrämjande 
och förebyggande arbete. Mätetal är meritvärde 
i skolan, behörighet till gymnasieskola, antal och 
kostnader för placeringar. 
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Kapitel 3. Resultat 

Fråga 9. Finns det en plan för implemen-
tering av framgångsrika sociala investe-
ringsprojekt i ordinarie verksamhet?

Det är 12 kommuner som svarar att man har en plan 
för implementering av framgångsrika sociala inves-
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diagram 9. Finns det en plan för implementering av framgångsrika sociala investeringsprojekt i ordinarie verksamhet?

tabell 9. Finns det en plan för implementering av framgångsrika sociala investeringsprojekt i ordinarie verksamhet?

Antal Procent Procent 
av möjliga 

svar

Ja, det är en del av projektplaneringen att beskriva hur ett införande i ordinarie verksamhet ska gå till 12 20% 15%

Ja, efter utvärdering som visar på avsedda resultat görs en plan för införande i ordinarie verksamhet 3 5% 4%

Nej, men ambitionen är att omsätta framgångsrika projekt i ordinarie verksamhet 36 60% 44%

Nej 9 15% 11%

Total 60 100% 73%

Ej svar 22 27%

Möjliga 82

teringsprojekt i ordinarie verksamhet. Att majorite-
ten av de svarande säger sig sakna detta kan ses som 
anmärkningsvärt. Samtidigt finns tecken på en am-
bition att utveckla sin förmåga, exempelvis då man 
efterfrågar nationellt stöd kring uppföljning och ut-
värdering (se fråga 25).
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Fråga 10. Vem fattar huvudsakligen  
beslut om sociala investeringsprojekt?

På frågan om var beslutsmandatet om sociala inves-
teringsprojekt ligger så svarar en övervägande ma-
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diagram 10. Vem fattar huvudsakligen beslut om sociala investeringsprojekt?

tabell 10. Vem fattar huvudsakligen beslut om sociala investeringsprojekt?

Antal Procent Procent av  
möjliga svar

Beslut fattas av kommun-/landstings-/regionstyrelsen 43 73% 52%

Beslut fattas av berörd(a) nämnd(er) 6 10% 7%

Beslutsrätten är delegerad till en ledningsgrupp (motsvarande) bestående av tjänstemän 3 5% 4%

Beslut fattas av annan, ange av vem 7 12% 4%

Total 59 100% 72%

Ej svar 23 28%

Möjliga 82

joritet, 73 procent, att det görs av kommun/lands-
tings-/regionstyrelsen. De som svarat att beslut 
fattas av annan anger också kommunfullmäktige (3) 
samt respektive nämnd. 



26 Sociala investeringar – i Sveriges kommuner och landsting/regioner 

Kapitel 3. Resultat 

Fråga 11. Är sociala investeringsprojekt 
avgränsade verksamhetsmässigt, tids-
mässigt och ekonomiskt, dvs. de är inte 
del av ordinarie driftsbudget?

Av de 59 som svarat på frågan uppger 75 procent 
att de sociala investeringsprojekten är avgränsade 
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diagram 11. Är sociala investeringsprojekt avgränsade verksamhetsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt, dvs. de är inte del av ordina-
rie driftsbudget?

tabell 11. Är sociala investeringsprojekt avgränsade verksamhetsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt, dvs. de är inte del av ordinarie 
driftsbudget?

Antal Procent Procent av  
möjliga svar

Ja 44 75% 54%

Nej 16 27% 20%

Total 59 100% 73%

Ej svar 23 28%

Möjliga 82

verksamhetsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. 
27 procent svarar nej, vilket kan innebära att sociala 
investeringsprojekt behandlas som en del av ordi-
narie driftsbudget. 



27Sociala investeringar – i Sveriges kommuner och landsting/regioner 

Fråga 12. Vilka aktörer är involverade 
i ledning och styrning av arbetet med 
sociala investeringar?

För att få reda på hur organisationen kring fonderna 
ser ut ställdes frågan om vilka aktörer som är invol-

verade i arbetet med sociala investeringar. Arbetet 
med sociala investeringarna sker högt upp i organi-
sationen. Majoriteten svarar att det är förvaltnings-
chefer (83 procent), ekonomichef (47 procent) och 
kommun/lanstings/regionchef (46 procent). 
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tabell 12. Vilka aktörer är involverade i ledning och styrning av arbetet med sociala investeringar? Markera alla relevanta alternativ.

diagram 12. Vilka aktörer är involverade i ledning och styrning av arbetet med sociala investeringar?

Antal Procent Procent av  
möjliga svar

Kommun-/landstings-/regionchef 27 46% 33%

Ekonomichef 28 47% 34%

Annan tjänsteman med ansvar för frågan på central nivå 23 39% 28%

Förvaltningschefer 49 83% 60%

Ekonomer/controllers på förvaltningsnivå 20 34% 24%

Enhetschefer 19 32% 23%

Folkhälsoansvarig tjänsteman/-män 14 24% 17%

Annan, ange vem 9 15% 11%

Total 59 312% 230%

Ej svar 23 28%

Möjliga 82

Öppna svar – Annan aktör, ange vilken (8) 
 > Teamledare
 > Den/de som är berörda
 > Utvecklingsstrateg 
 > Skola

 > Socialtjänsten
 > Extern konsult
 > Processledare i verksamheten
 > Kan variera beroende på vad som startats upp.
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Kapitel 3. Resultat 

Fråga 13. Har kommunen/landstinget/
regionen avsatt någon tjänst med upp-
draget att arbeta med sociala investe-
ringar?

Det är 17 kommuner som avsatt en tjänst på hel-  
eller deltid med uppdrag att arbeta med sociala in-
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diagram 13. Har kommunen/landstinget/regionen avsatt någon tjänst med uppdraget att arbeta med sociala investeringar?

tabell 13. Har kommunen/landstinget/regionen avsatt någon tjänst med uppdraget att arbeta med sociala investeringar?

Antal Procent Procent av  
möjliga svar

Ja, minst en tjänst på heltid 8 14% 10%

Ja, minst en tjänst på deltid men ingen på heltid 9 16% 11%

Nej 41 71% 50%

Total 58 100% 71%

Ej svar 24 29%

Möjliga 82

vesteringar. Majoriteten (71 procent) har inte avsatt 
någon specifik tjänst. 
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Fråga 14. Vilka aktörer får ansöka om 
medel för sociala investeringsprojekt? 

Det är i första hand egna förvaltningar och verksam-
heter som får söka medel (70 procent), men det finns 
exempel på kommuner där även sociala företag (9 re-
spondenter), ideell sektor (11 respondenter) och nä-
ringsliv (4 respondenter) får ansöka. När det gäller 

annan aktör framkommer att de kan ansöka i sam-
verkan med kommunen eller regionen. Det innebär 
att närmare hälften, 39 stycken, har ansökningsför-
farande där andra aktörer kan ansöka själva, eller 
tillsammans med kommun/region/landsting. Att 
det är 17 som säger sig inte använda ansökningsför-
farande väcker frågor om hur prioriteringar av so-
ciala investeringsprojekt görs för dessa kommuner.

tabell 14. Vilka aktörer får ansöka om medel för sociala investeringsprojekt? Markera alla relevanta alternativ.

Antal Procent Procent av  
möjliga svar

Egna förvaltningar och verksamheter 42 70% 68%

Privata utförare av kommunal eller landstingskommunal verksamhet 6 10% 10%

Ideell sektor 11 18% 18%

Sociala företag 9 15% 15%

Näringslivet utöver ovan nämnda privata utförare 4 7% 6%

Annan aktör, ange vilken 9 15% 15%

Ansökningsförfarande används inte 17 28% 27%

Total 60 163% 155%

Ej svar 2 5%

Möjliga 62
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diagram 14. Vilka aktörer får ansöka om medel för sociala investeringsprojekt? 
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Kapitel 3. Resultat 

Öppna svar – Annan aktör, ange vilken (9) 
 > Civila aktörer i samverkan med kommunal för-
valtning.

 > Enbart egna verksamheter kan ansöka, men an-
sökningar som görs gemensamt med andra, t.ex. 
landstinget, uppmuntras.

 > Endast egna nämnder kan söka, men samverkan 
med andra aktörer kan ske exempelvis; gemen-
samma nämnder, kommunala bolag, landsting/
regionkommun, arbetsförmedling, försäkrings-
kassa föreningar, organisationer eller företag.

 > Egna förvaltningar ansöker men gärna i samver-
kan med andra aktörer.

 > Andra än kommunala förvaltningar (minst två) 
kan vara medsökande.

 > Om samverkan med kommunen.
 > Ansökan kan göras av alla verksamheter inom 
Region Skåne samt primär kommuner, ideella 
föreningar/företag, näringsliv, institutioner mm. 
En förutsättning för att erhålla medel är att det 
finns en samverkan mellan en verksamhet inom 
organisationen Region Skåne och en utomstå-
ende part – en annan juridisk person än Region 
Skåne. Det krävs alltså minst två parter för att en 
ansökan skall prövas.

 > Nämnd ansöker om medel hos Kommunstyrel-
sen.

 > Andra aktörer, men det måste genom samverkan 
med en kommunal förvaltning.
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Fråga 15. Vilka verksamhetsområden in-
går i arbetet med sociala investeringar? 

Vilka verksamheter som ingår ger en överskådlig 
bild av vilka områden som prioriteras inom ramen 
för konceptet sociala investeringar. Det handlar pri-
märt om socialtjänst (87 procent) och om sociala be-
stämningsfaktorer som utbildning (73 procent), och 
arbetsmarknad/sysselsättning (58 procent). I andra 

hand prioriteras folkhälsa och kultur och fritid. 
Det är få 3-8 procent, som uppger hälso- och sjuk-
vård som prioriterade verksamhetsområden. Det är 
något fler (5 respondenter) som anger Hälso- och 
sjukvården, första linjen än primärvård och specia-
listvård. För de som valt alternativ Annat verksam
hetsområde handlar det om att man inte preciserat 
något specifikt verksamhetsområde, utan att alla 
verksamhetsområden kan söka. 

tabell 15. Vilka verksamhetsområden ingår i arbetet med sociala investeringar? Markera alla relevanta alternativ.

Antal Procent Procent av  
möjliga svar

Utbildning (inkl. elevhälsa) 44 73% 54%

Samhällsbyggnad 8 13% 10%

Arbetsmarknad/sysselsättning 35 58% 43%

Socialtjänst 52 87% 63%

Kultur och fritid 20 33% 24%

Folkhälsa (inkl. hälsofrämjande) 24 40% 29%

Hälso- och sjukvård, primärvård 2 3% 2%

Hälso- och sjukvård, första linjen8 5 8% 7%

Hälso- och sjukvård, specialiserad vård 2 3% 9%

Annat verksamhetsområde, ange vilket 7 12% 11%

Total 60 325% 244%

Ej svar 22 27%

Möjliga 82

0 20 40 60 80 100 %

Utbildning (inkl. elevhälsa)

Samhällsbyggnad

Arbetsmarknad/sysselsättning

Socialtjänst

Kultur och fritid

Folkhälsa (inkl. hälsofrämjande)

Hälso- och sjukvård, primärvård

Hälso- och sjukvård, 
första linjen (se definition nedan)

Hälso- och sjukvård, specialiserad vård

Annat verksamhetsområde, ange vilket 

diagram 15. Vilka verksamhetsområden ingår i arbetet med sociala investeringar?

Not 8. I enkäten fanns en länk till information om SKL:s arbete med Första linjen. Första linjen syftar till att utveckla modeller för att barn och ungdo-
mar med någon form av indikerat problem snabbt ska få bra hjälp. Läs mer på: www.psynk.se/forstalinjen
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Kapitel 3. Resultat 

Öppna svar – Annat verksamhetsområde, ange 
vilket (7) 

 > Alla kan söka, inget område är exkluderat-
 > Inget.
 > Ej specificerat.
 > Alla verksamheter i kommunen kan ansöka om 
medel ur fonden. Det viktiga är att man kan visa 
på att det blir ett resultat som ligger i linje med 
syftet för fonden.

 > Samtliga verksamheter inom kommunens verk-
samhet. 

 > Regional utveckling.
 > Vi gör inga avgränsningar utöver syftet/strategin 
som angivits ovan samt ett antal kriterier som ska 
uppfyllas i en projektansökan.
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Fråga 16. Finns prioriterade målgrupper 
för arbetet med sociala investeringar? 

De prioriterade målgrupperna illustrerar vilka 
verksamhetsområden som anges som viktigast. Den 

högst prioriterade målgruppen är barn och unga (71 
procent) och därefter arbetslösa personer (36 pro-
cent). Mindre prioriterat är en fokusering utifrån 
geografi, äldre, personer med fysisk eller psykisk 
ohälsa. 

tabell 16. Finns prioriterade målgrupper för arbetet med sociala investeringar? Markera alla relevanta alternativ.

Antal Procent Procent av 
möjliga svar

Barn och unga 42 71% 66%

Arbetslösa personer 21 36% 34%

Personer med psykisk ohälsa 6 10% 10%

Personer med fysisk ohälsa 5 9% 8%

Nyanlända invandrare 7 12% 11%

Personer med inlärningssvårigheter 2 3% 3%

Äldre personer 2 3% 3%

Målgrupp utifrån en viss områdestillhörighet (t.ex. bostadsområde, skolupptagningsområde) 2 3% 3%

Annan prioriterad målgrupp, ange vilken 11 19% 18%

Nej, vi har inte några prioriterade målgrupper 11 19% 18%

Total 59 186% 174%

Ej svar 23 28%

Möjliga 82
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diagram 16. Finns prioriterade målgrupper för arbetet med sociala investeringar?



34 Sociala investeringar – i Sveriges kommuner och landsting/regioner 

Kapitel 3. Resultat 

Öppna svar – Annan prioriterad målgrupp, ange 
vilken (10) 

 > Individer/grupper som av någon anledning har 
större risk att hamna i ett framtida utanförskap/
arbetslöshet.

 > Enligt barn- och ungdomsplanen riktar sig till 
alla barn och unga.

 > Långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna.
 > Långvarigt bidragsberoende, tidigt missbruk, 
vuxna i utanförskap.

 > Barn och unga prioriteras, men det kan ju gå via t 
ex att föräldrarna är med i ett projekt som spiller 
över på barnen.

 > Arbetslösa ungdomar som har försörjningsstöd.
 > Försörjningsstödstagare.
 > Syftet är minskad psykisk ohälsa och minskat 
utanförskap, oavsett grupper.

 > Övre åldersgräns 25 år.
 > Arbete med barn och unga kan givetvis gå igenom 
arbetsmarknadsprojekt etc.
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Fråga 17. Vilka resultat syftar ert arbete 
med sociala investeringar att förbättra?

Arbetet med sociala investeringar syftar främst till 
att öka arbetsmarknadsdeltagande (63 procent) och 
förbättra skolresultat (61 procent). I tredje hand 
kommer förbättrad psykisk hälsa. Det är 50 procent 
som anger psykisk hälsa som förväntat resultat, 

men endast 10 procent som har personer med psy-
kisk ohälsa som prioriterad målgrupp (se fråga 16). 
Det är 22 kommuner som angett annan förbättring. 
Dessa listas nedan och innefattar att minska utan-
förskap samt att främja delaktighet och integration. 
Ett annat syfte handlar om främja kvalitet och re-
sursoptimering.

tabell 17. Vilka resultat syftar ert arbete med sociala investeringar att förbättra? Markera alla relevanta alternativ.

Antal Procent Procent av möjliga svar

Förbättrade skolresultat 34 61% 41%

Ökat arbetsmarkandsdeltagande 35 63% 43%

Förbättrad psykisk hälsa 28 50% 34%

Förbättrad fysisk hälsa 13 23% 16%

Annan förbättring, ange vad 22 39% 27%

Total 56 235% 161%

Ej svar 26 32%

Möjliga 82
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diagram 17. Vilka resultat syftar ert arbete med sociala investeringar att förbättra? 

Öppna svar – Annan förbättring, ange vad (22) 
Det var 22 kommuner som uppger annan förbättring. 

 > Allt på lång sikt där god hälsa och skolresultat är 
en bra förutsättning till att lyckas.

 > Ökad närvaro i skolan.
 > Utveckla samarbetet förskola-hemmen.
 > Ge stöd åt ungdomar med problematik.
 > Minska antalet placeringar på intuition.
 > Uppnå egen försörjning, arbete och utbildning.
 > Minska utanförskap (6)

 > Ökad delaktighet/integration (3)
 > Ökad tolerans/minskad främlingsfientlighet.
 > Jämställdhet mellan pojkar och flickor.
 > Ett framtida bra samhällsdeltagande.
 > Ökad livskavlitet.
 > Generella samhällsförbättringar.
 > Effektivitet och kvalité i organisationen.
 > Samhällsvinster samt sänkta kostnader för egen 
organisationen.
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Kapitel 3. Resultat 

Fråga 18. Vilka av nedanstående alter-
nativ är viktiga i ert arbete med sociala 
investeringar?

Svaren på frågan om vilka motiv som är viktiga i ar-
betet med sociala investeringar vittnar om att alla 
svarsalternativen har betydelse. Att bryta stuprörs-
tänkande och gynna gränsöverskridande samarbe-

ten prioriteras högst (76 procent) och att utveckla 
egna nya metoder (63 procent) samt att införa me-
toder som bygger på beprövad vetenskap (63 pro-
cent). Det finns en diskussion om att det skulle fin-
nas en motsättning mellan att införa vetenskapligt 
beprövade metoder och att utveckla egna, nya meto-
der. Kanske är det just den dynamiken som sociala 
investeringar kan skapa förutsättningar för. 

tabell 18. Vilka av nedanstående alternativ är viktiga i ert arbete med sociala investeringar? Markera alla relevanta alternativ
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diagram 18. Vilka av nedanstående alternativ är viktiga i ert arbete med sociala investeringar?

Antal Procent Procent av  
möjliga svar

Ger möjlighet att införa metoder som bygger på beprövad vetenskap 37 63% 45%

Ger möjlighet att utveckla egna nya metoder 40 68% 49%

Ger ekonomisk lönsamhet 38 64% 46%

Bryter stuprörstänkande och gynnar därmed gränsöverskridande samarbeten 45 76% 55%

Höjer kvaliteten i verksamheten 31 53% 38%

Höjer kompetensen hos personal 23 39% 28%

Annat skäl, ange vilket 4 7% 5%

Total 59 366% 266%

Ej svar 23 29%

Möjliga 82

Öppna svar – Annat skäl, ange vilket (4) 
 > Synliggör målgrupper/individer som delvis varit 
osynliga i befintliga strukturer, ramlat mellan 
stolarna.

 > Minska antalet placeringar utanför kommunen.
 > Motverka utanförskap och arbetslöshet.
 > Skapar delaktighet och arbetsmotivation.
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Fråga 19. Har kommunens/landstingets/
regionens politiker och/eller tjänstemän 
deltagit i några utbildningar om sociala 
investeringar?

Det är 59 respondenter som svarat på frågan om 
de deltagit i några utbildningar om sociala investe-
ringar. Av dessa är det i första hand tjänstemän (67 
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diagram 19. Har kommunens/landstingets/regionens politiker och/eller tjänstemän deltagit i några utbildningar om sociala investe-
ringar? 

tabell 19. Har kommunens/landstingets/regionens politiker och/eller tjänstemän deltagit i några utbildningar om sociala investe-
ringar? Markera alla relevanta alternativ

Antal Procent Procent av  
möjliga svar

Ja, politiker har deltagit i utbildning 23 38% 28%

Ja, tjänstemän har deltagit i utbildning 38 63% 46%

Nej 22 37% 27%

Total 60 137% 101%

Ej svar 22 27%

Möjliga 82

procent) som utbildat sig och i andra hand politiker 
(22 procent). En tredjedel av de som svarat har inte 
deltagit i några utbildningar om sociala investering-
ar. I diskussionen förs ett resonemang baserat på 
intervjuer med några av de aktörer som genomför 
utbildningar kring socioekonomi och sociala inves-
teringar som kompletterar uppgifterna nedan. 
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Kapitel 3. Resultat 

Fråga 20. Ange gärna vilken/vilka utbild-
ningar kommunens politiker och tjäns-
temän har deltagit i

Detta är en följdfråga till de som svarat något av Ja-
alternativen på föregående fråga.
20 respondenter svarade: 

 > Egna anordnade större seminarier. Därutöver 
har ansvarig tjänsteman besökt samtliga nämn-
der och ett antal ledningsgrupper för att utbilda 
och informera om de egna riktlinjerna för ansök-
ningar, ge goda exempel, förklara återföringsmo-
dellen och inspirera till att ansöka.

 > Utbildning sociala investeringar genom Skara-
borgs kommunalförbund. 

 > Utbildningar/temadagar som samordningsför-
bunden i Västmanland har anordnat.

 > Olika seminarier och föreläsningar.

 > Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog om socio-
ekonomiska beräkningar (13).

 > Interna seminarier.
 > Skandias stiftelse Idéer för livet.
 > Hantverksspåret med tjänstemän 1 omgång och 
Strategispåret med politiker 2 omgångar. Det är 
utbildningar i Landstingets regi med Ingvar Nils-
son och Anders Wadeskog. 

 > Egna konferenser med inbjudna experter. Utbyte 
genom nätverk temagrupp och SKL.

 > Bl a utbildningar i socioekonomiska beräkningar.
 > Bl a SKL-dag om sociala investeringar i Norrkö-
ping.

 > Målformulering samt att kunna styra genom mål. 
Målinventering.

 > Föreläsningar och workshops inom ramen för 
projektet Solaris.
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Fråga 21. Ingår kommunen/landstinget/
regionen i något nätverk, samordnings-
förbund eller annat sammanhang med 
syfte att utvecklas och ta del av andras 
arbete kring sociala investeringar?

76 kommuner och landsting/regioner har svarat på 
om de ingår i ett sammanhang för att utveckla arbe-

tet med sociala investeringar. Det är 35 responden-
ter som uppger att de ingår i något utvecklingssam-
arbete och 41 som inte gör det. 
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diagram 21. Ingår kommunen/landstinget/regionen i något 
nätverk, samordningsförbund eller annat sammanhang med 
syfte att utvecklas och ta del av andras arbete kring sociala 
investeringar?

tabell 21. Ingår kommunen/landstinget/regionen i något 
nätverk, samordningsförbund eller annat sammanhang med 
syfte att utvecklas och ta del av andras arbete kring sociala 
investeringar?

Antal Procent Procent 
av möjliga 

svar

Ja, vänligen ange vilket/vilka 35 46% 43%

Nej 41 54% 50%

Total 76 100% 93%

Ej svar 6 7%

Möjliga 82

Öppna svar – Ja, vänligen ange vilket/vilka (29) 
 > SKL-nätverk. Samt egen referensgrupp med uni-
versitet, landsting, andra kommuner.

 > Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).
 > Psynk, SKL.
 > Runt Göteborg.
 > Skaraborgs kommunalförbund.
 > Trygg och säker kommun, Norra Västmanlands 
samordningsförbund m.m.

 > SKL:s nätverk (ett tillfälle).
 > Det s.k. samhällskontraktet. Samverkan mellan 
landstingen i Västmanland o Sörmland, Eskilstu-
na kommun, Västerås kommun och Mälardalens 
högskola.

 > Regionala temagruppen sociala investeringar. 
samt medverkan i Studieförbundet näringsliv och 
samhälle (SNS) forskningsprogram Investeringar 
i likvärdiga livschanser under 2014.

 > Kommuner i regionen samt landstinget.
 > Finsam, Sydnärke.
 > Kommunförbundet Norrbotten.
 > Region Skåne, kontakt med Ingvar Nilsson.
 > Sörmland (2)
 > Västra Götalandsregionens Regional Utveckling 
för Folkhälsa RUFF, Healthy Cities, SKL 

 > GR, samordningsförbund mellan kranskommu-
ner, arbetsförmedling, försäkringskassa, primär-
vård.

 > Landstinget arbetar med frågan och samlar kom-
munerna till utbildningar och informationsda-
gar. Jag ska starta ett nätverk i länet med frågor 
liknande de som jag ser att ni haft uppe på SKL:s 
nätverk. Uppföljning, utvärdering, kollegial 
granskning över kommungränser, o dyl. 

 > Pilotprojekt med SKL och Skandia.
 > Nätverk för sociala investeringar Fyrbodal och 
deltagit i Skandias arbete

 > SKL ekonomnätverket för sociala investeringar 
samt Tema grupp social investeringar Skåne

 > IKE, Institutionen för klinisk och experimentell 
medicin, Linköpings Universitet. 

 > Samordningsförbundet RAR, Regionförbundet 
Sörmland.

 > Till viss del inom ramen för Östsams regionala 
uppdrag, socialt företagande.

 > Landstinget.
 > SKL psynk tema tidiga insatser sociala investe-
ringar.

 > Samverkan inom Skaraborg.
 > Nationellt och regionalt nätverk.
 > Idéer för livets konferenser.



40 Sociala investeringar – i Sveriges kommuner och landsting/regioner 

Fråga 22. Vilka delar eller komponen-
ter finns det behov av att utveckla i ert 
arbete med sociala investeringar?

Det är uppenbart att det finns definierade behov i 
utvecklingen av arbetet med sociala investeringar. 

I stort sett alla svarsalternativ anges som relevanta 
i utvecklingsarbetet. Modeller för uppföljning och 
utvärdering (80 procent) och ekonomisk analys (73 
procent) upplevs som de största behoven.

tabell 22. Vilka delar eller komponenter finns det behov av att utveckla i ert arbete med sociala investeringar? Markera alla relevanta 
alternativ 
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Vi ser inget särskilt utvecklingsbehov

diagram 22. Vilka delar eller komponenter finns det behov av att utveckla i ert arbete med sociala investeringar?

Antal Procent Procent av  
möjliga svar

Organisation 30 40% 37%

Ledning och styrning 37 49% 45%

Behovsanalys 37 49% 45%

Uppföljning och utvärdering 60 80% 73%

Ekonomisk analys 55 73% 67%

Kommunikation 27 36% 33%

Samarbete med andra aktörer 37 49% 45%

Övrigt, ange vilka 5 7% 6%

Vi ser inget särskilt utvecklingsbehov 4 5% 5%

Total 75 384% 356%

Ej svar 7 8%

Möjliga 82

Kapitel 3. Resultat 

Öppna svar – Övrigt, ange vilka (5) 
 > Planering för spridning i ordinarie verksamhet 
när goda exempel faller ut (ännu inga resultat, vi 
är i inledningsskede.

 > För tidigt att bedöma.

 > Vi behöver få ut information och kanske förenkla 
så att vi får in fler ansökningar. 

 > Styrning med mål.
 > Svaret här beror på vem man frågar, detta svar 
från tjänstemannaperspektiv (folkhälsa)
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Fråga 23. Finns det behov av att på na-
tionell nivå stödja arbetet med sociala 
investeringar?

Majoriteten (58 procent) av de som besvarat frå-
gan anser att det finns behov av att stödja arbetet 
med sociala investeringar på nationell nivå medan 
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diagram 23. Finns det behov av att på nationell nivå stödja arbetet med sociala investeringar?

tabell 23. Finns det behov av att på nationell nivå stödja arbetet med sociala investeringar? Markera alla relevanta alternativ

Antal Procent Procent av  
möjliga svar

Ja 44 58% 54%

Nej 5 5% 5%

Vet ej 27 36% 33%

Total 76 100% 9%

Ej svar 6 7%

Möjliga 82

5 procent anser att det inte gör det. Det bör noteras 
att frågan enbart ställts till de som på fråga 1 svarat 
att de har pågående eller planerade sociala investe-
ringsprojekt. Hade även det dryga 60-tal som angett 
att man utreder och diskuterar sociala investering-
ar fått frågan finns det skäl att tro att fler hade efter-
frågat nationellt stöd.
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Fråga 24. Mejla gärna era eventuella 
riktlinjer i arbetet med sociala investe-
ringar

Endast ett tre aktörer har mailat sina riktlinjer, men 
fler har hänvisat till länkar där riktlinjerna finns. 

Riktlinjerna omfattar syfte med sociala investering-
arna, eventuellt prioriterade målgrupper, hur an-
sökningsförfarandena ser ut och huruvida det finns 
förväntningar på återföring av medel. 

Fråga 25. Hur borde man stödja från 
nationell nivå? 

Behov som främst efterfrågas i form av nationellt 
stöd är former för uppföljning och utvärdering (84 
procent), metoder för cost-benefit-beräkningar (64 
procent), att det finns ett nationellt stöd för sam-
manställning av evidensbaserade program, samt 

att driva nätverk (50 procent). Man kan tänka sig 
att koordinering av samverkan, finansiering och att 
göra kostnadssammanställningar i större utsträck-
ning är sådant man kan hantera på lokal nivå. Givet 
att det är 44 stycken som fått svara får man utläsa 
svaren med viss försiktighet. Samtidigt är de som 
svarat rimligen engagerade och väl insatta i frågan.

tabell 25. Hur borde man stödja från nationell nivå? Markera alla som är relevanta 

Antal Procent Procent av  
möjliga svar

Driva nätverk 22 50% 2%

Utvecklingsarbete kring uppföljning och utvärdering 36 82% 64%

Utvecklingsarbete kring metoder för cost-benefit-beräkningar 28 64% 64%

Göra sammanställningar av evidensbaserade program 23 52% 52%

Göra kostnadssammanställningar (såsom kostnader för insatser, negativa utfall etc.) 16 36% 36%

Erbjuda och/eller samordna finansiering av sociala investeringar 18 41% 41%

Koordinera samverkan med andra aktörer (såsom ideell sektor och näringsliv) 16 36% 36%

Annat, ange hur 5 11% 11%

Total 44 381% 373%

Ej svar 0 0%

Möjliga 44

Kapitel 3. Resultat 
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Öppna svar – Annat, ange hur (5) 
5 respondenter uppger annat på förväntningar:

 > Presentera generell utveckling inom området. 
 > Råd och stöd samt samordning av information 
mellan aktörer.

 > Gemensam dokumentation av lyckade projekt.

 > Arbeta för att ändra bokföringsregler i kommu-
nerna, så att det blir lättare att fondera medel för 
sociala investeringar.

 > Informera om lyckade investeringar där man kan 
se att det blivit även ekonomiska vinster. 

 > Utveckla regler och rekommendationer kring 
hantering av sociala investeringar.
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diagram 25. Hur borde man stödja från nationell nivå?
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Fråga 26. Övriga kommentarer

De öppna svaren vittnar om att begreppet sociala 
investeringar är omdiskuterat, särskilt utifrån eko-
nomers perspektiv, som är de som besvarat enkä-
ten. Kommentarerna speglar att man ser olika på 
förebyggande arbete i relation till begreppet sociala 
investeringar i allmänhet och sociala investerings-
fonder i synnerhet. 

De 39 övriga kommentarer som lämnats, vittnar 
också om hur flera kommuner och regioner bedriver 
verksamhet som kan definieras som sociala investe-
ringar, men att man använder inte definitionen. Fö-
rebyggande arbete framhålls som prioriterat, men 
att det ska vara en del av ordinarie budgetarbete. 

De öppna svaren har tematiserats som: 
1. Pågående processer som i sin funktion kan be-

skrivas som sociala investeringar, men som man 
med olika argument väljer att inte definiera som 
sociala investeringar

2. Beslut om social investeringsfond, utan att ha 
svarat på Ja på fråga tre, om man avsatt särskilda 
medel för sociala investeringar 

3. Reflexioner kring begreppet sociala investeringar
4. Övriga synpunkter

1. Pågående processer som i sin funktion kan 
beskrivas som sociala investeringar, men som man 
med olika argument väljer att inte definiera som 
sociala investeringar

 > Kommunfullmäktige har svarat på en motion 
där beslutet blev att inte införa sociala inves-
teringsfonder. Kommunen har beslutat om två 
projekt. Projekten har bedrivits nu i huvudsak 
under första halvåret 2014. Erfarenheten är 
därför inte så stor. Stort politiskt intresse finns 
dock. 

 > Konceptet ”sociala investeringar” finns inte 
i kommunen. Riktlinjer, regelverk eller styr-
dokument som har bäring på sociala investe-
ringar finns inte. Däremot pågår olika projekt, 
med egen budget (anslag) i samverkan mellan 
skola och socialtjänst med tidiga insatser för 
barn och unga. Representanter (tjänstemän) 
från skola, socialtjänst och ekonomi har också 
genomgått utbildning i socioekonomi (Ingvar 
Nilsson). 

 > I kommunen finns enligt liggande budgetplan 
för perioden 2014–2016 anvisa ett anslag om 2 
mkr per år fr o m 2016 till detta ändamål. 

 > Vi arbetar med riktade prioriteringar och 
resurstilldelning mot förebyggande insatser i 
vårt ordinarie planerings- och budgetarbete. Vi 
diskuterar ständigt skillnaden mellan vad som 
nu har blivit så populärt ”sociala investeringar” 
och vårt agerande i ordinarie planerings- och 
budgetarbete. Politikerna talar om att sociala 
investeringar skall med i investeringsbudgeten 
för att få ner de årliga driftkostnaderna medan 
vi ekonomer försöker att förklara att detta är 
mer av ett beteende och agerande inte en re-
dovisningsteknik där vi skall manipulera med 
driftkostnader som aktiverade investeringar. 

 > Beslut taget i KF att disponera ur ”förebyg-
gandefonden” för projekt jobbcenter. Projektet 
uppstartat med befintliga budgetmedel och 
planering pågår för start efter sommaren. Om-
kring 100 personer som idag står utanför den 
reguljära arbetsmarknaden kommer att delta 
i projektet med syfte att komma i egenförsörj-
ning genom en kombination av kompetenspå-
byggnad, praktikplats mm. Samverkan med 
arbetsförmedlingen är en hörnsten i projek-
tet. Ur fonden disponeras 2 miljoner kronor 
utöver detta tillkommer sedan medel från AF, 
men även andra. Vår fond är en sk engångsvis 
avsättning och vart efter disponering sker skall 
också finns en plan hur fonden skall återställas. 
Avstämning sker i dels delårsrapporterna samt 
dels i årsredovisningen. 

 > Kommunen använder inte begreppet sociala 
investeringar, men har projekt som har samma 
syfte, dvs förebygga framtida ökade kostnader 
och göra en insats för individerna och samhäl-
let. Medlen som används är öronmärkta medel 
av tidigare års resultat.

 > Vi arbetar inte med begreppet sociala investe-
ringar i kommunen. Däremot har vi 1,5 miljo-
ner avsatta i budget vilket är särskilda medel 
för tidiga samordnade insatser som fördelas till 
olika projekt som om de är framgångsrika ska 
övergå i ordinarie verksamhet och få en sprid-
ning till mer generellt genomförande på andra 
ställen i kommunen. Det första projekt som fick 
särskilda medel handlar om att stödja familje-
hemsplacerade barn att lyckas i sin skolgång. 
Det andra projektet som beviljats projektmedel 
syftar till att bereda barn, unga och unga vuxna 
som är placerade på HVB-hem möjlighet att 
få stöd på hemmaplan istället. Kommunen har 

Kapitel 3. Resultat 
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också börjat förändra sin inre struktur för att 
underlätta samarbetet där hela verksamheter 
byter förvaltningstillhörighet. För att förhindra 
utanförskap har kommunen även skapat en 
förvaltningsövergripande samverkan för att ar-
beta med tidiga samordnade insatser i ordina-
rie verksamhet. För att kunna följa arbetet med 
att minska utanförskapet finns det i kommu-
nens styrdokument gemensamma indikatorer 
med fastställda målvärden. En av indikatorerna 
är skolnärvaro. I kommunens uppföljning är 
det inte bara skolan som ska kunna besvara hur 
det går med skolnärvaron utan även förvalt-
ningarna som ansvarar för socialtjänst, funk-
tionshinder, kultur och fritid. 

 > Kommunen arbetar med tidiga insatser som är 
evidensbaserade, på hemmaplan utan att kalla 
det för sociala investeringar. 

 > Vår kommun har flera projekt som innebär 
förebyggande insatser inom skola och inom Iof. 
Det finns också olika satsningar för att minska 
arbetslösheten och då särskilt bland ungdomar. 
Men de benämns inte sociala investeringar. 
Tanken är densamma men inte så tydligt angi-
ven. Därav svaret att vi inte har sociala investe-
ringar. 

 > KF har anslagit 200 tkr per år för projekt kring 
integrationssamordning åren 2013–2015 samt 
500 tkr per år för samordnande projekt mellan 
BUN och SOC kring förebyggande insatser 
för unga åren 2013–2015. Kvalificerar för er 
definition kring Sociala projekt utan att vi kall-
lat dem för det, med det undantaget att vi inte 
är duktiga nog att ha rejäla utredningar som 
är uppföljningsbara inför besluten. KF satsar 
dessutom 2 000 tkr per år för ungdomsanställ-
ningar. Inte heller någon utredning mer än att 
arbetslösheten i vår kommun ökar mest i hela 
Västsverige för tillfället. 

2. Beslut om social investeringsfond, utan att ha 
svarat på Ja på frågan om man avsatt särskilda 
medel för sociala investeringar

 > Vi startade upp en social investeringsfond för 
ca ett år sedan, men än så länge har inget pro-
jekt finansierats utifrån fonden men möjlighe-
ten finns för verksamheterna att söka pengar. 

 > Landstingsfullmäktige beslutade om att inrätta 
en social investeringsfond i samband med att 
årsredovisningen antogs i april 2014. Vi har såle-
des inte kommit så långt med detta arbete ännu. 

 > Vi nyligen antagit våra riktlinjer för sociala 
investeringar och har eventuellt ett projekt på 
gång. Vi har ännu inga erfarenheter kring egna 
sociala investeringar.

 > Kommunen arbetar med anslagsfinansierade 
projekt i förebyggande syfte. Satsningar har 
gjorts utan att bygga upp ett system ”sociala 
investeringar”. I vårt system är även tanken 
att insatserna ska ge lägre kostnader på sikt. 
Rätt tänkt. Dock har fokus landat på att hitta 
regelsystem och återbäringssystem istället för 
insatser i förebyggande syfte. 

3. Reflexioner kring begreppet
 > Vi menar att väldigt mycket av det som kom-
munen gör de facto är sociala investeringar. 
Även om det finns en politisk diskussion 
utifrån vad andra kommuner gör, så anser jag 
att det inte finns någon anledning att tänka i 
termer av fond etc. Kloka, förebyggande insat-
ser ska göras ändå. Det finns också en fara i att 
tänka för mycket i ekonomiska termer efter-
som mycket talar för tidiga insatser där det kan 
dröja många år innan man ser den ekonomiska 
pluseffekten för kommunen/samhället. 

 > Beklagligt att begreppet ”social investerings-
fond” används. Denna ekonomiska term tar 
bort fokus från den sociala delen och flyttar den 
till ekonomi. Vi kan lösa dessa ”investeringar” 
på annat sätt i vår målstyrning. 

 > Begreppet leder tankarna fel utifrån ett re-
dovisningsperspektiv. Man kan tro att dessa 
insatser kan återfinnas på balansräkningens 
tillgångssida. Det handlar om hur man priorite-
rar och fördelar resurser för att uppnå önskade 
resultat. 

 > Benämningen ”sociala investeringsfonder” är 
för ekonomer en olycklig benämning. Preventi-
va insatser för att uppnå långsiktigt individuellt 
välbefinnande på individnivå och ekonomisk 
”pay off” med hög kalkylränta för varje satsad 
krona är inte bättre för gemene man men kan 
kanske vara lättare att entusiasmera ekonom-
kollektivet. 
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 > Vi bedömer att detta enbart är ”kejsarens nya 
kläder”. Att arbeta med förebyggande insatser 
sektorsövergripande är inget nytt och ingår i 
ordinarie verksamhet. 

 > Begreppet investering för mig definieras som 
en tillgång som kan och ska bokföras i balans-
räkningen. Inga av de aktiviteter jag förknippar 
med begreppet sociala investeringar uppfyller 
den definitionen. 

 > Jag som svarat arbetar som ekonomichef i 
kommunen. Jag är tveksam till att inrätta so-
ciala investeringsfonder i den mening att medel 
öronmärks i eget kapital. Förespråkar självfal-
let satsningar av förebyggande karaktär, men 
de bör prioriteras inom ramen för det ordinarie 
budgetarbetet. 

 > Syftet med social investeringar tillför inga nya 
pengar. 

 > Anser att ”sociala investeringar” är oerhört 
byråkratiskt, administrativt och utan någon på-
visbar effekt som är större än om motsvarande 
bedrivs i driftprojektform eller i ordinarie drift.

 > Sociala investeringsfonder är enligt vår upp-
fattning inte förenligt med god redovisnings-
sed. Vi har för avsikt att om behovet uppstår 
finansiera verksamheten med årliga anslag i 
driftsbudgeten för den löpande verksamheten.

 > Syftet med de sociala investeringsfonderna är 
som beskrivs i föregående fråga, samtidigt har 
det ännu inte varit möjligt att utvärdera ef-
fekterna. Har tagit del av åtgärder som vidtages 
inom ramen för investeringsfonden som enligt 
min uppfattning är ren löpande drift.

 > Är emot begreppet investering. Det är en öron-
märkning av eget kapital, kalla det avsättning, 
satsning men inte investering, det är en drift-
kostnad. Vi har en jättesatsning på jobbtorg 
med insatser mot arbetslöshet som nog kan 
klassificeras som social investering enl. denna 
definition. Tror det mesta är relevant. Hos oss 
har det politiska intresset varit lågt pga att, 
som man säger, det troligen inte leder till något 
konkret ändå. Anses vara ett modekoncept.

 > Att använda termen sociala investeringar gör 
att ekonomiska termer skapar förvirring. Vi 

har arbetat hårt med att göra tydligt vad som är 
investering och vad som är kostnader i daglig 
drift. Detta skapar förvirring. Det är dags att vi 
följer skattelagstiftning etc och är ett föredöme 
i ekonomisk redovisning och inte skapa massa 
konstiga begrepp och redovisning. Detta gör att 
snart förstår inga politiker och kommunalan-
ställda hur något ska redovisas och alla gör som 
man känner. 

 > Tanken och syfte med gemensamma och före-
byggande insatser är bra. Men det går att göra 
inom ordinarie budgetprocessen, balanskravet 
och inom RKRs rekommendationer. Bättre att 
finansiera och stödja ett långsiktigt och syste-
matiskt kvalitetsarbete med tydliga övergri-
pande mål från KF. 

 > Begreppet sociala investeringar är ej lämpligt. 
Tidiga insatser, förebyggande arbete och sam-
verkan är mycket viktigt. Vi arbetar med detta i 
vår dagliga verksamhet. Prioriteringar läggs in 
i den årliga budgeten. För att arbetet ska kunna 
fungera varje år måste det vara en del av den 
årliga budgeten. Det går inte att göra en inves-
tering ett eller ett par år och sedan sluta arbeta 
med detta. Det förebyggande arbetet måste 
pågå löpande.

 > Eftersom regionen är en organisation med 
två huvuduppdrag (hälso- och sjukvård och 
tillväxt och utveckling) kan vi inte jämföra oss 
med någon kommun eller dra lärdom av någon 
annans modell. Vi tänker att våra investeringar 
ska jämföras med de hårda investeringarna för 
att befintliga resurser kan användas effektivare, 
t.ex. genom att få med det i det årliga budgetar-
betet. Bra om SKL driver lobbyverksamhet så 
att frågan hamnar på regeringsnivå. 

4. Generella synpunkter
 > Frågan har bara kommit upp men vi har inte 
jobbat vidare med detta.

 > Kommunen arbetar inte med begreppet sociala 
investeringar. Svaren i denna enkät beskriver 
arbete med insatser/projekt som vi bedömer 
har samma syfte/klassificering. Ett annat 
kriterium har varit att det är insatser med flera 
aktörer i samverkan. 

 > Tydliggör gärna begreppet i förhållande till 
Kommunal redovisningslag m.m. 
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KAPITEL4

Diskussion

Sociala investeringar är ett begrepp som vuxit fram 
de senaste åren och föreliggande kartläggning ger 
en god bild av hur kommuner och landsting/regio-
ner ser på konceptet. Att det är 152 kommuner och 
landsting som i olika grad har pågående eller tidi-
gare aktualiserat arbete med sociala investeringar 
vittnar om att begreppet är högst aktuellt och kon-
ceptet används i både höger- och vänsterstyrda 
kommuner. 

Det är 255, det vill säga 82 procent av Sveriges 
kommuner och regioner/landsting som svarar på 
frågan om motiv till sociala investeringar. De motiv 
som uppges stämmer väl överrens med de defini-
tioner som brukar användas för begreppet sociala 
investeringar. De främsta motiven till att arbeta 
med konceptet sociala investeringar uppges vara 
att främja tidiga och riktade insatser, åstadkomma 
samhällsekonomiska vinster och för att motverka 
stuprörstänkande genom att samordna insatser. 
Intressant är att det är fler som uppger motiv som 
medför samhällsekonomiska vinster utöver egna 
minskade kostnader än motivet minskade kostnader 
i den egna budgeten. Det vittnar om att man ser kon-
ceptet sociala investeringar som en potential att nå 

samhällsekonomiska vinster utöver den egna bud-
geten. 

Det som kännetecknar motiv, prioriterade mål-
grupper och verksamhetsområden för sociala inves-
teringar är att det omfattar komplexa samhällspro-
blem som inte kan åtgärdas av en enskild aktör eller 
en enskild förvaltning. Det förutsätter agerande 
på flera nivåer (kommun, region, stat) och av flera 
aktörer (offentlig sektor, civilsamhälle, näringsliv). 
De prioriterade motiven är att minska arbetslöshet, 
utanförskap, minska kostnader för försörjningsstöd 
och öka antalet elever som lämnar grundskolan 
med godkända betyg. Dessa motiv är faktorer som 
inom folkhälsovetenskapen betecknas som sociala 
bestämningsfaktorer för hälsa. Arbete, utbildning, 
försörjning, sociala nätverk är exempel på sociala 
bestämningsfaktorer som är avgörande bakomlig-
gande orsaker som förklarar och påverkar en män-
niskas hälsa. Både vad gäller hennes möjlighet till 
ett långt och friskt liv och hennes välbefinnande, 
självskattade hälsa. Dessa sociala bestämningsfak-
torer illustreras i figuren på nästa sida i de tre yt-
tersta ringarna. 
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Kommunerna och landstingen påverkar flera av de 
sociala bestämningsfaktorerna genom att ansvara 
för utförandet av välfärdstjänster som utbildning, 
kultur och fritid, stadsplanering, sjukförsäkring och 
hälso- och sjukvård. Dessa skattefinansierade verk-
samheter kan i sig ses som sociala investeringar som 
förväntas ge framtida välfärdseffekter. 

En investering innebär per definition en resurs-
uppoffring som förväntas leda till en ökad resurs-
tillgång med en tidsaspekt som ofta är längre än en 
ettårsbudget där resultatet av investeringen kan 
räknas hem på lång sikt (Hultkranz, 2015). För fy-
siska investeringar som skolbyggnader och badhus 
beräknas avskrivningar på flera år, medan välfärds-
tjänster (investeringar i humankapital) redovisas 
som kostnader. En tidig insats som görs av en för-
skoleförvaltning belastar denna budget, medan 
besparingen kanske görs i en skolförvaltning eller 
socialförvaltning. Kommunerna och landstingen 
styrs med en ettårig budget som bryts ner på en-
skilda förvaltningar och verksamheter. Det riskerar 
att leda till stuprörstänkande och försvårar förebyg-
gande, långsiktiga satsningar, även sådana som är 

Generella socioekonomiska, kulturella och miljömässiga förutsättningar

Individuella livsstilsfaktorer

Sociala nätverk

Livs- och arbets-
förhållanden

Vatten 
och sanitära 
förhållanden

Narkotika, alkohol, 
sömnvanor, matvanor, motion, tobak, 

sex- och samlevnad

Arv, kön och ålder

Hälso- och sjukvård

Arbetslöshet

Stads-
planering

Boende

Arbetsmiljö

Utbildning

Kultur 
och fritid

Jordbruk 
och mat-

produktion

Socialförsäkring

figur 1. Hälsans sociala bestämningsfaktorer

samhällsekonomiskt gynnsamma. Det är mot bak-
grund av detta som konceptet sociala investeringar 
vuxit fram.

Ett vanligt argument bakom begreppet sociala in-
vesteringar är att göra rätt från början. Att det blir 
billigare att rätta till felaktigheter tidigt i ett skede. 
Detta hänger samman med ledning och styrning och 
kvalitetsarbete. Samtidigt uppges kvalitetssäkring 
(9 procent) och ett sätt att utveckla ledning och styr
ning av offentlig verksamhet (16 procent), som två av 
de minst prioriterade motiven bakom konceptet so-
ciala investeringar, vilket är något förvånande. 

Genom att öka insatser i ett tidigt skede kan man 
minska kostnader i ett senare skede. Forskaren och 
Nobelpristagaren James Heckman har illustrerat 
att den samhällsekonomiska lönsamheten av en in-
vestering i humankapital blir större ju tidigare man 
sätter in insatsen. En person som går ut grundsko-
lan har långt mycket bättre livschanser att kunna 
försörja sig och ur ett samhällsekonomiskt perspek-
tiv bli en konsument. Dessa studier bygger dock 
framför allt på data från USA som väsentligt skiljer 
sig från Sverige med sitt generella välfärdssystem. 

Figuren är hämtat från Kommission för ett socialt hållbart Malmö (2013): Malmös väg mot en hållbar framtid, Hälsa, välfärd och rättvisa. Malmö stad. 
Ursprungskälla Dahlgren och Whitehead 1991.

Kapitel 4. Diskussion 
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Not 9. Nygren. L, Hamreby. N, Edvall K, Malm. D, Eriksson M., Barnavårdskarriärer, Umeå Universitet. Kommande publikation från Psynk, SKL.
Not 10. www.skolfam.se

Avkastning på 
investeringar i 
humankapital

Förskola Skola Efter utbildning

Satsningar på 
förskola

Satsningar på 
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Arbetsinriktade 
program

Ålder0

figur 2. 

Figuren är hämtat från Malmös väg mot en hållbar framtid, Hälsa, välfärd och rättvisa, Kommission för ett socialt hållbart Malmö (2013) Malmö stad. 
Ursprungskälla Heckman (2007) 

En studie som en forskargrupp vid Umeå univer-
sitet (Barnavårdskarriärer9) gjort på uppdrag av 
Psynk/SKL kan sättas i relation till Heckmans slut-
satser. Man har i denna studie kartlagt alla insatser 
som gjorts för 20 individer som har haft omfattande 
social problematik under uppväxten. Varenda in-
sats från akter och journaler från hälso- och sjuk-
vård, socialtjänst, skola, skolhälsovård, kriminal-
vård och stadsarkiv har kartlagts. Efter kodning av 
vilka åtgärder som satts in, när och av vilken aktör 
har man undersökt både risktecken så som skolk, 
vantrivsel, utanförskap, svårigheter att klara av sko-
lan och när olika insatser satts in. Alla registrerade 
insatser har därefter kostnadsberäknats av Psynks 
kansli på SKL. Beräknade samhällskostnader för 
ett genomsnittsbarn fram till gymnasieskolan är 
3,5 Mkr. Umeåstudien illustrerar bland annat hur 
kostnaderna för insatser i många fall ökar kraftigt ju 
äldre barnet blir samtidigt som det inte är givet att 
dessa insatser är de mest verksamma. Kommunen 
bär den största kostnaden och för ett case uppgick 
kostnaden till 7,8 Mkr i särskilda riktade insatser, 

bara för kommunen. En observation från forskarna 
är frånvaron av systematisk uppföljning av de olika 
insatserna som görs. 

Denna studie baseras på 20 personer och är inte 
generaliserbar, men utgör ett illustrativt exempel på 
hur stora kostnader det kan handla om i komplexa 
fall och motiverar tidiga insatser för att på sikt mins-
ka kostnader och ökad social problematik, det vill 
säga det som i denna kartläggning uppges som hu-
vudmotiv till sociala investeringar; medför samhälls
ekonomiska vinster utöver egna minskade kostnader. 

Intressant är att det är kommunerna som är dri-
vande i utvecklingen av sociala investeringar samti-
digt som det är den samhällsaktör som till exempel 
bär den största kostnaden för tidiga insatser med 
förskola och skola. Resursbesparingar kan göras i 
kommunen, men i huvudsak i andra sektorer med 
minskade kostnader för till exempel hälso- och 
sjukvård och kriminalvård. 

Ett konkret exempel på hur sociala investeringar 
adresserat just den problematik som framkommer 
av Umeåstudien är SkolFam10. Skolframgång är den 
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enskilt starskaste skyddsfaktorn för ett barns fram-
tida utveckling. I ett 20-tal kommuner har SkolFam 
utvecklats som ett socialt investeringsprojekt för 
att adressera detta. SkolFam är en förebyggande 
arbetsmodell för att stärka skolresultat för barn i 
familjehem. Det bygger på principen att samverka 
för att förebygga misslyckanden i skolan och arbetet 
förs i samverkan mellan flera förvaltningar.

SkolFam har utvärderats i Helsingborg och Norr-
köping. Forskningsresultaten visar både på förbätt-
rade skolresultat och att kommunernas utgifter 
minskar. Skolfam i Norrköping har utvärderats med 
en interventions- och en kontrollgrupp. Man har 
beräknat att nettokostnaden för Skolfam efter fem 
år bara är 10–15 procent av kostnaden för hela pro-
jektet (Bernfort & Lundqvist, 2014).

Om sociala investeringsfonder

Vilka som avsatt medel och med vilka motiv, mål-
sättningar och målgrupper?
Det är 51 kommuner och 2 landsting som svarar 
att de har särskilda medel avsatta för sociala in-
vesteringar, och ytterligare 18 som uppgett i öppna 
kommentarer att de avsatt specifika medel utan att 
benämna det som sociala investeringar och/eller in-
rättat en social investeringsfond. Det är ytterligare 
62 respondenter som uppger att de har pågående 
utredningar, eller diskussion om att börja arbeta 
med sociala investeringar (dessa presenteras i bi-
laga 3). 

Vem som initierat att tillsätta sociala investe-
ringsfonder har inte efterfrågats i enkäten. Dialog 
med nationella referensgrupper kring sociala inves-
teringar, samt med de aktörer som under flera år ar-
rangerat utbildningar på temat (SKL, Skandia med 
Idéer för livet, Nilsson och Wadeskog,) vittnar om 
att initiativet om sociala investeringar ofta kommer 
från politiskt håll. Att det varit relativt ”lätt” att få 
till stånd politiska beslut om sociala investerings-
fonder, men därefter börjar komplexiteten och det 
finns många som vittnar om brister i process- och 
implementeringskvalitet (Nilsson I, 2014). 

Ett exempel som illustrerar detta kommer från de 
öppna kommentarerna: 

Vi arbetar med riktade prioriteringar och resurstill
delning mot förebyggande insatser i vårt ordinarie 
planerings och budgetarbete. Vi diskuterar ständigt 
skillnaden mellan vad som nu har blivit så populärt 
”sociala investeringar” och vårt agerande i ordinarie 
planerings och budgetarbete. Politikerna talar om 
att sociala investeringar skall med i investeringsbud

geten för att få ner de årliga driftkostnaderna medan 
vi ekonomer försöker att förklara att detta är mer av 
ett beteende och agerande inte en redovisningstek
nik där vi skall manipulera med driftkostnader som 
aktiverade investeringar.

Det är 23 kommuner/landsting/regioner som av-
satt medel via ordinarie driftsbudgetprocess och 
30 stycken som anslår medel som tilläggsanslag/
öronmärkning av eget kapital (t.ex. från tidigare 
överskott). Majoriteten av de som anslagit medel till 
sociala investeringsfonder har gjort det 2013, vilket 
vittnar om att det är en ny företeelse. Hultkranz3 
anger en möjlig anledning till att sociala investe-
ringsfonder kan ha aktualiserats åren 2012 och 2013 
då flera kommuner fick så kallade ”windfalls” som 
återbetalningar av premier från försäkringsbolaget 
AFA då sjukskrivningskostnaderna minskat. Det 
skapade förutsättningar för att avsätta medel för 
en social investeringsfond utan att behöva göra det 
från ordinarie budgeten.

Överföringar till en fond låter sig göras om det 
finns ett överskott i budget, men det år man har 
underskott är inte återföring till fonden möjlig. Ett 
exempel är Malmö stad som år 2012 beslutade om 
införandet av sociala investeringsfonder om 100 
Mkr. I Malmö stads konstruktion av fond finns ett 
återföringskrav. Under 2014 hade kommunen ett 
budgetunderskott och i praktiken inga medel att 
fördela. I Malmö har flera ansökningar fått avslag 
just med hänvisning till att man inte kan räkna hem 
investeringskostnaderna (Balkfors et. al, 2014).

Det är 11 kommuner som använder sig av en åter-
föringsmodell. Med återföring avses att det kon-
tinuerligt tillförs medel för sociala investeringar 
genom att kostnadsramen minskas för den eller 
de förvaltningar som får minskade kostnader efter 
ett genomfört projekt. Skälen till att man inte har 
återföringskrav framgår inte av enkätsvaren. Det 
kan bero på att en insats i en förvaltning har posi-
tiva effekter hos en annan och är svåra att beräkna. 
Det kan också hänga samman med svårigheter att 
göra effektutvärderingar samt tidsaspekten. Att ef-
fekten kan bli synlig långt senare, 10-15 år efter in-
terventionen försvårar återföringskravet (se Ume-
åstudien). Samtidigt kan återföringskravet fylla en 
viktig funktion för modellering och utvärdering av 
projekt. Därför är det angeläget att studera de aktö-
rer som har återföringskrav och följa utvecklingen 
av dessa.  

Kommentarerna i de öppna frågorna vittnar om 
svårigheter att använda begreppet sociala inves-
teringar och de sociala investeringsfonderna i den 

Kapitel 4. Diskussion 
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ekonomiska redovisningen. Det är många som an-
ser att man arbetar enligt principerna men man 
kallar det inte sociala investeringar/ investerings-
fond. Här får man beakta att enkäten är ställd till 
ekonomiansvariga i kommun respektive landsting. 
Några kommentarer under frågor och i övriga kom-
mentarer. 

Begreppet leder tankarna fel utifrån ett redovis
ningsperspektiv. Man kan tro att dessa insatser kan 
återfinnas på balansräkningens tillgångssida. Det 
handlar om hur man prioriterar och fördelar resur
ser för att uppnå önskade resultat.

Beklagligt att begreppet ”social investeringsfond” 
används. Denna ekonomiska term tar bort fokus 
från den sociala delen och flyttar den till ekonomi. 
Vi kan lösa dessa ”investeringar” på annat sätt i vår 
målstyrning.

Försvårar redovisningen och insynen för medbor
gare. Strider mot RKRs rekommendationer. 

Nationalekonomen Lars Hultkranz diskuterar 
fondbegreppet och konstruktionen av dessa i en 
uppsats11. Han pekar på att en social investerings-
fond i egentlig mening inte är en fond utan kan 
hanteras i en kompletterande fristående redovis-
ning (som ett satellitkonto vid sidan av den ordi-
narie ekonomiska redovisningen). Det centrala är 
att skapa utrymme i den årliga driftsbudgeten för 
att täcka nettot av överföringar till nya projekt och 
återföringar från gamla. 

Hur ser organisationen kring sociala investe-
ringar ut och på vilka grunder prioriterar man 
projekt, vilka får söka och hur utvärderar man?
Tydligt är att beslutsprocessen kring sociala inves-
teringsfonder ligger högt upp i organisationen med 
fullmäktige (72 procent) som vanligen beslutande 
organ samt förvaltningsledning i beredningsarbe-
tet; förvaltningschefer (83 procent), ekonomichef 
(47 procent) och kommun/lanstings/regionchef 
(46 procent). Det är 16 kommuner som avsatt en 
tjänst på hel- eller deltid med uppdrag att arbeta 
med sociala investeringar. Genom att beslutspro-
cesserna kring sociala investeringar är en fråga för 
kommun och landstingsledning kan detta ha initie-
rat ett utvecklingsarbete där socialt investerings-
perspektiv lyfts in i budgetprocessen. 

Gällande ansökningsförfaranden är det i första 
hand egna förvaltningar och verksamheter som får 
söka medel (70 procent), men flera har ett ansök-
ningsförfarande där även sociala företag (9), ideell 
sektor (11) och näringsliv (4) får ansöka själva eller 
tillsammans med kommunen/landstinget/regio-
nen. De som öppnat upp för sociala företag, närings-
liv och ideella föreningar att söka är intressanta att 
studera vidare. Region Skåne är ett exempel där 
man med medel från sin sociala investeringsfond 
valt att stötta spridningen av ett framgångsrikt so-
cialt företag; Yalla trappan8. Det syfte som enkätens 
respondenter uppger med sociala investeringar är 
främst det ska öka arbetsmarknadsdeltagande, för-
bättra skolresultat och förbättra psykisk hälsa. Att 
stimulera socialt företagande från kommuner och 
regioners sida med stöd av sociala investeringsfon-
der kan vara ett sätt att adressera dessa prioriterade 
samhällsutmaningar. Samtidigt förutsätter det att 
man tar hänsyn till upphandlingsvillkor och förhål-
landen mellan avtalsparter. 

Att ha ett strategiskt mål för konceptet sociala 
investeringar borde vara centralt för uppföljning 
och utvärdering. Det är därför anmärkningsvärt att 
det bara är 56 procent av möjliga svarande (34 res-
pondenter) som har övergripande strategiska mål 
för arbetet med sociala investeringar. Samtidigt ger 
de öppna kommentarerna under fråga 8 om stra-
tegiska mål oss en bra uppfattning om vad man vill 
att sociala investeringar ska leda till. Detta kan vara 
en av de centrala utvecklingsfrågorna för aktörerna 
som initierar sociala investeringsfonder. 

En viktig del i processen är behovsinventering så 
att de sociala investeringarna adresserar rätt mål-
grupp, hur projekt väljs ut och att projekten är ut-
värderingsbara. De målgrupper som är prioriterade 
är barn och unga (71 procent) och därefter arbetslö-
sa personer (36 procent). Arbetet med sociala inves-
teringar syftar främst till att öka arbetsmarknads-
deltagande (63 procent) och förbättra skolresultat 
(61 procent). I tredje hand kommer förbättrad psy-
kisk hälsa. 

Beslut om vilka som beviljas medel tas framför 
allt av fullmäktige och föregås av någon form av be-
redning. Hur urvalsprocessen och organisationen 
kring beslutsprocess, implementering och utvärde-
ring ser ut är intressant att undersöka mer kvalita-
tivt. Ett exempel som kan nämnas är Norrköpings 
sociala investeringsfond. Man har ett processle-
dande organ med kommunens ekonomidirektör 
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som ordförande, fem förvaltningsdirektörer, en 
samordningsansvarig för fonden samt en folkhälso-
controller som sekreterare. Denna styrgrupp bere-
der ansökningar, processleder investeringarna och 
ansvarar för att utvärderingarna görs. Genom att 
inkludera  förvaltningsdirektörer främjas samver-
kan mellan förvaltningar. Man har också stöd av en 
forsknings- och utvecklingsenhet för arbetet. På det 
sättet blir beredningsprocessen en del av utveck-
lingsarbetet för kommunen (Källbom, 2014).  

Hur ska man värdera effekterna av sociala inves-
teringar?
Få, endast tolv kommuner, har en plan för imple-
mentering av framgångsrika sociala investerings-
projekt i ordinarie verksamhet, men majoriteten 
anger att det är ambitionen att göra detta. Om man 
beaktar att det efterfrågas nationellt stöd för upp-
följning och utvärdering kan man anta att det ändå 
är en ambition hos många att bli bättre på uppfölj-
ning-utvärdering-implementering. Detta antagan-
de stöds av att man också efterfrågar metoder för 
cost-benefit-beräkningar och att det finns ett natio-
nellt stöd för sammanställning av evidensbaserade 
program.

I takt med att allt fler kommuner och landsting 
diskuterar och initierar arbete med sociala in-
vesteringar ökar behovet av kunskap på området. 
Tillgången till tillförlitliga och tillgängliga socio-
ekonomiska modeller och metoder för att göra sam-
hällsekonomiska bedömningar av sociala insatser 
är dock begränsade. Det saknas en effektutvärde-
ringskultur i kommuner/landsting/regioner, inte 
minst på det sociala området. Det finns en diskre-
pans mellan den nationalekonomiska forskningen 
med utveckling av samhällsekonomiska analyser 
och den hälsoekonomiska forskningen som främst 
studerat medicinska insatsers kostnadseffektivitet 
med kvalificerade randomiserade studier. Om man 
kan kombinera hälsoekonomiska och samhällseko-
nomiska beräkningar kommer man sannolikt att 
bättre kunna uttala sig om effekten av olika inter-
ventioner och ta fram bättre beslutsunderlag. 

Små kommuner har inte kapacitet att bedriva 
kvalificerat utvärderingsarbete, utan är beroende 
av att akademi, konsultverksamhet, regionala och 
nationella aktörer så som SKL, Socialstyrelsen och 
Folkhälsomyndigheten tillgängliggör utvärderingar 
av sociala investeringsprojekt och evidensbaserade 
metoder och stödjer detta arbete (vilket redan görs i 
viss utsträckning). 

Som nämndes i bakgrundskapitlet har SKL inom 
ramen för Psynk initierat ett antal forskningsstu-

dier för att dels förstå utvecklingen av sociala in-
vesteringar i kommuner och landsting och dels för 
att öka andelen tillgängliga utvärderingar av sociala 
investeringsprojekt. En aspekt som framgår av de 
forskningsansatser som gjorts på sociala investe-
ringsprojekt är att dokumentationen är bristfällig, 
vilket försvårar möjligheten att genomföra analyser 
av effekter och ekonomiska resultat. Det är därmed 
ett exempel på ett utvecklingsområde. 

Vidare har SKL tagit fram en utvärderingsguide 
för att underlätta för kommuner och landsting att 
redan i inledningsskedet av ett projekt lägga upp 
interventionen så att det går att genomföra effekt-
utvärderingar (SKL, 2014). Här presenteras en rad 
exempel på hur utvärderingar kan göras, dels ran-
domiserade kontrollstudier, men också mindre am-
bitiösa, men fullt tillräckliga upplägg. För att kunna 
värdera förväntade effekter kan man komma långt 
genom att arbeta sig igenom en processmodell uti-
från en programteori (theory of change) där man 
definierar förväntade resultat och de viktigaste ut-
fallsvariablerna och sedan samlar in relevant data 
(SKL, 2014, Backström, C, 2014).

Det är 59 respondenter som svarat på frågan om de 
deltagit i några utbildningar om sociala investering-
ar. Av dessa är det i första hand tjänstemän (67 pro-
cent) som utbildat sig och i andra hand politiker (22 
procent). En tredjedel av de som svarat har inte del-
tagit i några utbildningar om sociala investeringar.

Det finns ett antal aktörer som under flera år be-
drivit utbildningar kring socioekonomi och sociala 
investeringar. Dessa aktörer omnämns i enkätsva-
ren. Det är förutom SKL, Försäkringsbolaget Skan-
dia som genom stiftelsen Idéer för Livet utbildat 
drygt 80 kommuner och landsting/regioner bland 
annat i hur man använder den kalkylmodell som ut-
veckats av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och 
Anders Wadeskog med konsultbolaget Seeab. Deras 
pionjärarbete med att utveckla sociala bokslut och 
en kalkylmodell har sannolikt utgjort en inspira-
tionskälla för flera kommuner att initiera sociala in-
vesteringsfonder. Ingen av de som besvarat enkäten 
nämner andra nationella aktörer som Socialstyrel-
sen och Folkhälsomyndigheten, vilka har ett natio-
nellt ansvar för att utvärdera effekterna av metoder 
och strategier på folkhälsoområdet, bevaka häl-
soutvecklingen och genom kunskapsuppbyggnad 
och kunskapsspridning främja hälsa och förebygga 
sjukdomar och skador. Här kan nämnas en nyetab-
lerad kunskapsplattform som initierats av SKL och 
Folkhälsomyndigheten; Mötesplats för social håll-
barhet. Ett forum för att genom kunskaps- och erfa-
renhetsutbyte bidra till minskade hälsoskillnader.  

Kapitel 4. Diskussion 



53Sociala investeringar – i Sveriges kommuner och landsting/regioner 

Not 12. http://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/
Not 13. www.finsam.se

Denna nyetablerade mötesplats ska bland annat 
bidra till  att stärka kunskapen kring hur vi mäter, 
analyserar och bedömer effekter av det vi gör för att 
stärka social hållbarhet12.  

Det är tydligt att under de senaste fyra åren har 
fler utvärderingar genomförts och tillgängligheten 
på evidensbaserade metoder har vuxit. Här har sä-
kerligen kommunernas och landstingens initiativ 
till sociala investeringar stimulerat utvecklingen. 
I förändringsteori sägs att det är först när man ef-
terfrågar kunskap som man är receptiv att ta den till 
sig. Om allt fler kommuner och landsting/regioner 
efterfrågar kunskap om evidensbaserade metoder 
och metodik för utvärdering och analyser av kost-
nadseffektivitet öppnar alltså det i sig för att fler kan 
ta till sig av tillgänglig forskning och kunskap. 

På frågan om vad som är viktigt i arbetet med so-
ciala investeringar är möjlighet att utveckla egna 
nya metoder (68 procent) det näst högst priorite-
rade alternativet efter att bryta gränsöverskridande 
samarbete. På fjärde plats kommer ger möjlighet att 
införa metoder som bygger på beprövad vetenskap. 
Det är intressant att man med sociala investeringar 
både vill införa evidensbaserade metoder och ut-
veckla egna nya metoder. Om kommuner och lands-
ting/regioner tillsammans med akademi och andra 
aktörer fortsätter att utveckla metoder för effektut-
värderingar av sociala investeringsprojekt kommer 
kunskapsmassan att utökas. 

Majoriteten av de som får söka medel är som 
nämnts tidigare egna förvaltningar/verksamheter 
och i samverkan. Det innebär att innovationsarbe-
tet, utvecklandet av nya metoder, främst sker inom 
den egna organisationen. Sociala investeringsfon-
der kan stimulera ett så kallat socialt intraprenör-
skap. Det kan uppmuntra medarbetare att formu-
lera projektförslag till nya innovativa åtgärder för 
att adressera de samhällsutmaningar som är prio-
riterade av kommunen/ landstinget/regionen och 
att pröva och utvärdera dessa. Att pröva nya meto-
der innebär dock en risk. Att hantera risk är en an-
nan poäng med de sociala investeringsfonderna då 
risken poolas från en enskild aktör (exempelvis ett 
skolområde) till hela kommunen/landstinget/regi-
onen (Hultkranz, 2015). Att kombinera utveckling-
en av nya metoder med en strikt återföringsmodell 
(det vill säga återföring oavsett resultat) blir dock 
svårare eftersom risken då fortsatt ligger kvar hos 
de enskilda aktörerna. 

Att hitta organisatoriska förutsättningar för att 
främja tidiga insatser som förebygger framtida 
ohälsa och samhällskostnader är ingen ny företeel-
se. År 2004 trädde lagen om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser i kraft, som benämns 
Finsam13. Lagen ger stöd för att samverka finan-
siellt mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, 
kommun och landsting/region inom välfärds- och 
rehabiliteringsområdet. I dagsläget deltar 230 av 
landets kommuner i något av de 86 befintliga sam-
ordningsförbunden. Dessa samordningsförbund 
har i sin konstruktion en potential att säkerställa att 
samverkan kan fundera över tid mellan myndighe-
terna. En fråga för fortsatt utveckling av sociala in-
vesteringsfonder är vilken funktion befintliga sam-
ordningsförbund kan ha för arbetet. 

Det finns pågående initiativ till att exploatera 
socialt investeringsperspektiv som inkluderar flera 
samhällsaktörer. Ett exempel är Byggom dialogen 
som initierats i Malmö stad. Syftet är att utarbeta 
en områdesbaserad social- och miljömässig inves-
teringsfond för att upprusta miljonprogramområ-
den, klimatanpassa bostäderna, skapa arbetstillfäl-
len och öka det sociala kapitalet. Byggomdialogen 
involverar fastighetsägare, kommun, försäkrings-
kassa, arbetsförmedling, hälso- och sjukvård, lokalt 
näringsliv och civilsamhälle. Utöver fysiska för-
ändringar som bidrar till bättre kopplingar för att 
bryta segregation är ambitionen att kunna räkna in 
nödvändiga miljöinvesteringar som behövs för att 
staden ska kunna nå sina miljömål. Fysiska föränd-
ringar, miljöinvesteringar och lokalt miljöarbete 
blir ett redskap för att nå sociala och ekonomiska 
förändringar genom lokalt jobbskapande och social 
mobilisering (Balkfors, et. al, 2014).  

Utvecklingen av sociala investeringar i 
kommuner och landsting/regioner ur ett 
omvärldsperspektiv 

Vid en internationell utblick har konceptet sociala 
investeringar vuxit i olika former och begreppen 
är många (social investment, social return of in-
vestment etc.), vilket inte denna kartläggning för-
djupar sig i. Däremot är utvecklingen som pågår i 
omvärlden intressant att fortsatt följa, inte minst 
för nationella aktörer. Morel et al (2012) diskuterar 
socialt investeringsperspektiv som ett paradigm-
skifte för förnyelse av välfärdssektorn delvis med 
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utgångspunkt från Europakommissionens sociala 
investeringsstrategi. Strategin förespråkar ett so-
cialt investeringsperspektiv för att adressera social 
inkludering, att skapa fler och bättre arbetstillfäl-
len och adressera de komplexa samhällsproblemen 
med ekonomisk kris, globalisering, åldrande befolk-
ning och klimatförändringar (European Commis-
sion, 2013). 

Sociala investeringar handlar delvis om att hit-
ta finansiella strukturer, inte minst för att stödja 
behov av innovation inom välfärdsektorn för att 
kunna möta växande behov och nya utmaningar 
(såsom ojämlikhet i hälsa, åldrande befolkning och 
globalisering). I ett antal länder har så kallade So-
cial Impact Bonds etablerats (SIB). Det är privat 
kapital som investerar i ett åtgärdsprogram för att 
adressera ett samhällsproblem. Det startade i Stor-
britannien 2010 och finns nu i många länder. En 
SIB investerar i innovativa metoder för att adres-
sera komplexa problem och står för den finansiella 
risken. I Sverige finns ett fåtal begynnande initiativ 
till SIB från näringslivsaktörer och ser man till den 
internationella expansionen av SIB kan man tänka 
en framtida utveckling av detta i Sverige. Man kan 
skönja ett växande intresse inom pensions- och för-
säkringsbolag (Backström, C, 2014). 

Det är intressant – men kanske inte så överras-
kande med tanke på struktur och tradition – att det 
i Sverige förefaller vara så att initiativ och utveck-
lingsarbete kring sociala investeringar framför allt 
leds av offentliga aktörer; kommuner och i viss ut-
sträckning regioner/landsting. 

Avslutningsvis

Denna kartläggning vittnar om att det pågår ett ut-
vecklingsarbete i många av Sveriges kommuner och 
landsting/regioner kring begreppet sociala investe-

ringar. Att man söker efter organisatoriska och fi-
nansiella strukturer som kan skapa förutsättningar 
för förebyggande och tidiga insatser som både spa-
rar samhälleliga resurser och gynnar enskilda in-
dividers hälsa och välbefinnande på kort och lång 
sikt. Komplexa problem förutsätter lösningar över 
förvaltningsgränser och med olika aktörer. Kanske 
är det just för dessa komplexa frågor som sociala in-
vesteringar fyller en funktion.

Alla kommuner och landsting/regioner som be-
slutat om sociala investeringsfonder brottas med 
liknande frågeställningar; om konstruktion, bered-
ningsprocess, organisation, effektmätning och åter-
föring/uppskalning av verksamma insatser. Arbets-
sätt med sociala investeringsfonder har potential, 
men att det finns stort behov av fortsatt kunskap, 
forskning och sammanställning av vad olika före-
byggande insatser har för effekt och metoder för att 
kunna värdera effekter av sociala insatser och kun-
na beräkna kostnadseffektivitet. Här finns det all 
anledning av lära av varandra, särskilt från de kom-
muner och regioner som kommit lite längre och haft 
anledning att revidera riktlinjer för fonderna och 
utveckla organisationen för dessa. Det gäller också 
att dra nytta av pågående forskningsansatser, av 
arbetet från nationella aktörer liksom från privata 
aktörer. Det finns också anledning att bevaka det 
utvecklingsarbete som drivs av den växande skaran 
sociala entreprenörer och finansiärer av dessa som 
alla har intresse av att ta del av och utveckla utvär-
deringsmodeller som mäter samhälleliga och eko-
nomiska effekter av sociala insatser (EVPA, 2013). 
I takt med ökad kunskap kan sannolikt svårigheter 
överbryggas, förutsatt att det finns ett fortsatt en-
gagemang från kommuner och landsting/regioner 
samt nationellt stöd och intresse från akademin.
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Bilaga 1. Enkät förfrågan och frågor

Till ekonomichef eller motsvarande 

Syftet med denna undersökning är att kartlägga hur 
kommuner och landsting/regioner arbetar med so-
ciala investeringar. Enkäten går ut till samtliga kom-
muner och landsting/regioner. Vi vet att mycket 
arbete är i gång men vi saknar en helhetsbild, något 
som såväl medlemmar som andra efterlyser. Vi hop-
pas att du vill hjälpa oss att få denna bild komplett.

Enkäten går ut till ekonomichef eller motsvaran-
de, men vi hoppas att du har möjlighet att ta hjälp 
av de kollegor som eventuellt också arbetar med so-
ciala investeringar.

Antalet frågor i enkäten varierar beroende på om 
och hur man arbetar med sociala investeringar. Vi 
ber alltså alla, även de som inte arbetar med sociala 
investeringar, att besvara de två första frågorna i en-
käten. 

Vid frågor vänd er till Sofie Sjöborg, sofie.sjo-
borg@skl.se eller Tomas Bokström, tomas.bokst-
rom@skl.se.

Vi ber er att svara på enkäten senast fredagen den 
27 juni. För att få en så god svarsfrekvens som möj-
ligt kommer vi att skicka ut påminnelser även innan 
sista svarsdatum. 

De uppgifter du lämnar kommer endast att an-
vändas för statistikändamål och presenteras i form 
av diagram och tabeller. Inga enskilda svar kommer 
alltså att redovisas. I och med att du svarar på denna 
enkät kommer personuppgifter att lagras i ett data-
basregister hos Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL). Uppgifterna sparas för statistisk bearbetning 
av materialet och kan komma att användas vid för-
nyad kontakt. SKL är skyldigt att på din begäran rät-
ta, blockera och utplåna uppgifter (PUL 28§). Enligt 
PUL har varje registrerad rätt att en gång per år er-
hålla besked, efter skriftlig ansökan, om personupp-
gifter som rör den sökande behandlas eller ej (PUL 
26§). Information om behandling av personuppgif-
ter lämnas av SKL som är personuppgiftsansvarig, 
tfn 08-452 70 00. 

Med vänliga hälsningar
Ing-Marie Wieselgren,  
Psynk-projektet, avd. för vård och omsorg 
Annika Wallenskog,  
avd. för ekonomi och styrning
Sveriges Kommuner och Landsting

Frågeformulär 

 1. Arbetar med konceptet sociala investeringar? 
 2. Vilka av följande motiv anser ni generellt stäm-

mer in på konceptet sociala investeringar?
 3. Finns budget med särskilt anslagna medel för 

sociala investeringar?  
 4. Hur mycket medel är anslagna för sociala inves-

teringar? 
 5. Vilket år togs beslutet om att anslå medel för so-

ciala investeringar? 
 6. Görs återföringar av medel för sociala investe-

ringar? 
 7. När görs återföringen av medlen? 
 8. Finns det ett övergripande strategiskt mål för 

ert arbete med sociala investeringar?
 9. Finns det en plan för implementering av fram-

gångsrika sociala investeringsprojekt i ordina-
rie verksamhet? 

 10. Vem fattar huvudsakligen beslut om sociala in-
vesteringsprojekt?

 11. Är sociala investeringsprojekt avgränsade verk-
samhetsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt, 
dvs. de är inte en del av ordinarie driftsbudget?

 12. Vilka aktörer är involverade i ledning och styr-
ning av arbetet med sociala investeringar?

 13. Har kommunen/landstinget/regionen avsatt 
någon tjänst med uppdraget att arbeta med so-
ciala investeringar? 

 14. Vilka aktörer får ansöka om medel för sociala 
investeringsprojekt?

 15. Vilka verksamhetsområden ingår i arbetet med 
sociala investeringar?

 16. Finns prioriterade målgrupper för arbetet med 
sociala investeringar?

 17. Vilka resultat syftar ert arbete med sociala in-
vesteringar att förbättra?

 18. Vilka av nedanstående alternativ är viktiga i ert 
arbete med sociala investeringar?

 19. Har kommunens/landstingets/regionens po-
litiker och/eller tjänstemän deltagit i några ut-
bildningar om sociala investeringar? 

 20. Ange gärna vilken/vilka utbildningar kommu-
nens politiker och tjänstemän har deltagit i?

 21. Ingår kommunen/landstinget/regionen i något 
nätverk, samordningsförbund eller annat sam-
manhang med syfte att utvecklas och ta del av 
andras arbeten kring sociala investeringar?

mailto:sofie.sjoborg@skl.se
mailto:sofie.sjoborg@skl.se
mailto:tomas.bokstrom@skl.se
mailto:tomas.bokstrom@skl.se
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 22. Vilka delar eller komponenter finns det behov 
av att utveckla i ert arbete med sociala investe-
ringar?

 23. Finns det behov av att på nationell nivå stödja 
arbetet med sociala investeringar? 

 24. Mejla gärna era eventuella riktlinjer i arbetet 
med sociala investeringar. 

 25. Hur borde man stödja från nationell nivå? 
 26. Övriga kommentarer



58 Sociala investeringar – i Sveriges kommuner och landsting/regioner 

Bilaga 2. Sammanställning sociala  
investeringsfonder

Kommuner 
regioner/landsting

Miljoner 
kronor

Summering av kommentar i enkäten antingen under frågan om man anslagit särskilda medel, 
eller under övriga kommentarer. Om svar angivits via mail eller telefon framgår det. 

Ale kommun 10

Arboga 3

Avesta Avsättning till social fond är inte möjligt eftersom vi har ett EK på 300 Mkr och ett pensionså-
tagande på 800 Mkr. Vi har däremot utifrån vår höga ungdomsarbetslöshet och vårt skenande 
försörjningsstöd valt att; Avsätta till RUR (resultatutjämningsfond) from 2010. Har nu ca 24 Mkr 
att använda enligt propositionen enligt KF beslut förra året.

Blekinge läns landsting Lt fullmäktige beslutade om social investering i april 2014. Inte kommit så långt ännu. 

Bollnäs 9

Bräcke 2

Danderyd Kf har svarat på en motion. Beslutet blev att inte införa SI.

Degerfors 6

Enköping 10

Emmaboda 7

Eslöv 2

Essunga 1

Falköping 10

Fagersta 2

Filipstad 3

Flen 6

Gnesta 1

Gällevare 2

Gullspång Avsatte 1 mkr i budgeten 2014 till socioekonomisk fond. Redovisas inte över balansräkningen utan 
bokförs och behandlas som ett projekt.

Grästorp Finns anslag för projekt, samverkan, tidiga insatser. Gått utbildning sociala investeringar.

Göteborg Avsatt 400 Mkr i vad de kallar utvecklingsmedel savsedda för förebyggande insatser och för 
prioritering av riskgrupper. Medel har bland annat gått åt till att skolor i socioekonomiskt utsatta 
områden. Tfn, Eva Hessman, stadsdirektör Gbg stad. 

Hallstahammar Kf beslutat om en ”förebyggarfond för att finansiera projekt jobbcenter med uppstart hösten 
2014. Samverkan med arbetsförmedlingen är en hörnsten. Ur fonden disponeras 2 Mkr utöver 
detta tillkommer sedan medel från AF, men även andra. Fonden är en s.k. engångsvis avsättning 
och vart efter disponering sker skall också finns en plan hur fonden skall återställas. Avstämning 
sker i dels delårsrapporterna samt dels i årsredovisningen. 

Hedemora Politiskt beslut om att avsätta 500 tkr av budgeten år 2014 för projekt inom Tidiga Insatser och 
500 tkr för 2015. Ingen Investeringsfond som ska återbetalas. Inga ansökningar för år 2014, men 
3 som man ska räkna på i  år.

Hudiksvall 20

Katrineholm Öronmärkta medel med samma syfte som SI, men inte med den benämningen.

Karlskoga 15

Kristinehamn 4

Kristianstad 20

Kiruna 2

Kumla 5

Hallstahammar 2 Mkr i Förebyggandefond, engångsavsättning, plan för att återställa fonden.

tabell 1. Fråga 4: Hur mycket medel är anslagna för sociala investeringar?
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Landskrona Beslut 2013 om social investeringsfond, men än så länge har inget projekt finansierats utifrån 
fonden men möjligheten finns.  
förebyggande insatser främst riktade mot barn och unga. Under de tre första åren tillförs medel 
varje år från kommunstyrelsen. Därefter är det återbetalningarna genom nämndernas minskade 
kostnader som ska säkra fondens fortlevnad.

Lidköping 1,5 mkr avsatta i budget för tidiga samordnande insatser.

Linköping 30

Luddvika 36

Luleå 20

Lysekil 2

Malmö 100

Mariestad 4

Mjölby Nyligen antagit riktlinjer för sociala investeringar och har eventuellt ett projekt på gång. 

Munkedal 3

Nynäshamn 8

Nyköping 21

Norrköping 40

Norsjö Tidiga evidensbaserade insatser. Kallas ej sociala investeringar. 

Nynäshamn 8

Nyköping 21

Olofström 5

Region Skåne 10

Simrishamn 4

Sigtuna 20

Skurup 2

Sjöbo Har SI, ännu inte utvärderat effekterna. De åtgärder som gjorts är ren löpande drift.

Skellefteå 20

Sollefteå Fbg inom Iof, skola, ungdomssatsningar. Samma tankar som SI, men benämns inte så. 

Strängnäs Jättesatsning jobbtorg som kan klassas som SI, emot begreppet.

Sundsvall Har en motion från S om social investeringsfond. 

Säffle 2.7 Mkr integration, förebyggande barn och unga, ungdomsanställningar. Kallar det inte SI.

Söderhamn 19

Tjörn 5

Tomelilla 15

Trelleborg 10

Umeå 50

Uppsala Görs inom ord. budgetprocess. Mer långsiktigt, systematiskt kvalitetsarbete med tydliga KF mål.

Vallentuna Tidiga, fbg, samverkan viktigt. En del av årlig budget för att få långsiktighet. 

Vårgårda 6

Vara 5

Västerås 21

Västra Götalands 
regionen

VGL har avsatt 35 miljoner kronor till en social investeringsfond med start 2014. Fem miljoner det 
första året och 30 miljoner påföljande år.

Örebro 65

Ystad 4

TOTALT 694 Mkr +469,2 Mkr
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tabell 2. Har på fråga 1 angett att man har pågående insatser som man definierar som sociala investeringar

Alingsås kommun Karlskoga kommun Skara kommun

Arboga kommun Kiruna kommun Skellefteå kommun

Avesta kommun Kristianstads kommun Skurups kommun

Bollnäs kommun Kristinehamns kommun Sotenäs kommun

Bräcke kommun Kumla kommun Svenljunga kommun

Burlövs kommun Lilla Edets kommun Söderhamns kommun

Degerfors kommun Linköpings kommun Tjörns kommun

Emmaboda kommun Ludvika kommun Tomelilla kommun

Enköpings kommun Luleå kommun Trelleborgs kommun

Eslövs kommun Lysekils kommun Umeå kommun

Essunga kommun Malmö stad Vara kommun

Fagersta kommun Mariestads kommun Vårgårda kommun

Falköpings kommun Munkedals kommun Västerås stad

Filipstads kommun Mölndals stad Växjö kommun

Flens kommun Norrköpings kommun Ydre kommun

Gnesta kommun Nyköpings kommun Ystads kommun

Hudiksvalls kommun Nynäshamns kommun Örebro kommun

Härnösands kommun Olofströms kommun Landstinget Sörmland

Kalmar kommun Sigtuna kommun Region Skåne

tabell 3. Har på fråga 1 angett att man har planerade insatser som man definierar som sociala investeringar

Ale kommun Kinda kommun Uddevalla kommun

Borgholms kommun Kungälvs kommun Upplands-Bro kommun

Borås stad Landskrona stad Vingåkers kommun

Boxholms kommun Lerums kommun Örkelljunga kommun

Eskilstuna kommun Mjölby kommun Landstinget Blekinge

Gällivare kommun Simrishamns kommun Stockholms läns landsting

Hallstahammars kommun Sölvesborgs kommun Västra Götalandsregionen

Hedemora kommun Tibro kommun

Hjo kommun Tidaholms kommun

Bilaga 3. Kommuner och landsting/regio-
ner som arbetar med sociala investeringar
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Sociala investeringar

I Sveriges kommuner och landsting/regioner  
– resultat från enkätstudie
Konceptet sociala investeringar har under de senaste åren diskuterats och 
utvecklats i allt ökande omfattning både i Sverige och internationellt. Den 
här rapporten ger en inblick i hur sociala investeringar ser ut i kommuner, 
landsting och regioner – hur många som arbetar med frågan och hur inrikt-
ningen på arbetet ser ut. 

Rapporten bygger på en enkätsstudie genomförd 2014. Studien är framtagen 
i samarbete mellan SKL-projektet Psynk – psykisk hälsa barn och unga och 
Malmö högskola, där författaren Anna Balkfors är doktorand.
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