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Sociala investeringar berör flera 

aspekter
• Kultur

– Lärande

– Utfallsfokus

• Organisation

– Strategiska medel för tvärsektoriellt arbete

– Kapacitet att stödja arbetet och att koppla samman aktörer

• Metod/kompetens

– Systematik kring  utvecklings- och implementeringsarbete

– Analys, uppföljning och utvärdering

79



Sociala 

investeringar 
verktyg för att arbeta förebyggande, 

proaktivt och tvärsektoriellt

• Baserat på 10 års erfarenheter av 

utvecklingsarbete i kommuner och 

regioner

• Adresserar hinder

– Stuprör

– Kortsiktighet

– Bristande uppföljning och 

utvärdering

– Projektkyrkogården



Vi har byggt upp och fortsätter aktivt 

utveckla vår kapacitet inom hälsa, 

välfärd och samhällsbyggnad med 

fokus på omställning till proaktiva och 

preventiva tjänster, effektmätning och 

governance innovation.

Välfärdsinnovation

RISE ska främja offentlig 

sektors förnyelse och förmåga 

att bidra till lösningar på 

samhällets utmaningar 

(Regeringens 

forskningsproposition 

2020/21:60)



Social and Health Impact

Center

höjer takten i omställningen mot proaktiva lösningar med 

fokus på förbättrade sociala och hälsomässiga utfall. 

Kortsiktighet, bristande incitament och otydliga 

målsättningar möts med utvecklade samarbetsformer, 

finansieringsmodeller och förbättrad förmåga att mäta 

effekter för såväl samhälle som individ.



Vad är ett socialt utfallskontrakt?

Det är inte enbart en finansieringsmodell utan 

en förändringsledningsmodell som hjälper 

flera aktörer att samarbeta mot ett gemensamt 

utfall.

Det är ett ramverk för systematisk 

innovation/utveckling som inkluderar:

– Behov

– Lösning

– Finansiering

– Utvärdering

– Implementering
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Projekt 

A:1

Nationell utfallsfinansiering

Tekniskt & analytiskt 

stöd
Garanti-finansiering Utfalls-finansiering

Implementerings-

finansiering

EU
(strukturfonder)

Staten

Investerare/

privata fonder

Privata utförare
Privata utförare

Privata utförare
Privata utförare

Privata utförare
Privata utförare

Privata utförare
Kommuner

Privata utförare
Privata utförare

Privata utförare
Regioner

Privata utförare
Privata utförare

Privata utförare
Myndigheter

Andra lån för social 

hållbarhet, exempelvis 

via Kommuninvest

Portfölj 1 –

tema A

Portfölj 5 –

tema E

Portfölj 3 –

tema C
Portfölj 4 –

tema D

Portfölj 2 –

tema B

Projekt 

B:1

Målgrupp

EU
(finansiella instrument)
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• Utförare – Aktörer och verksamheter som 

använder, anpassar och integrerar 

evidensbaserade insatser (EBI) i sitt 

vardagliga arbete.

• Stödsystem – Aktörer som praktiskt stöttar 

lokal implementering av EBI med fokus på att 

bygga kapacitet både för specifika EBI och för 

att etablera en övergripande kapacitet och 

metodik kring långsiktigt hållbar 

implementering och uppskalning av EBI.

• Kunskapsaggregerande – Aktörer som 

kartlägger och identifierar EBI som lämpar sig 

för svensk kontext och sprider kunskap om 

dem.







Washington State Institute for 

Public Policy - WSIPP
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• Nettofördelar (av en vald social insats) = 𝑄 × 𝑃 − 𝐶

– Q = förväntad effektstorlek

– P = värdet på effekten

– C = kostnaden för insatsen

• Uppskattas per individ, jämfört med kostnader när 

insatsen inte genomförs





Nystrand, C., Feldman, I., & Sarkadi, A. (2020). Att sätta värde på tidiga insatser för barn och unga. 

Socialmedicinsk tidskrift, 5–6, 933–950.



Kartläggning av evidensbaserade 

insatser och förväntade utfall

• Databas som samlar och kategoriserar EBI

– målgrupp, utfall/effekt på kort och lång sikt, typ av insats

– lätt att navigera och förstå, gärna med kontaktinfo

• Skatta sannolikhet för att lyckas spara mer än det kostar

– initial investering och när break-even förväntas nås

• Ekonomiska besparingar och när/var de förväntas landa

– centralt för resursallokering
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Nationellt stödsystem

• Incitament för tvärsektoriell samordning

– utfallsfinansiering

– kunskapsbyggande, som kan anpassas till lokal kontext

– indikatorer och uppföljningsverktyg för risk-/skyddsfaktorer & effektmätning

• Praktiskt implementeringsstöd

– bedömning av organisationens förutsättningar för förändring och hur den kan 
utvecklas

– ges lokalt, behöver finansieras långsiktigt

• Kunskap om insatser och förväntade effekter

– Svensk WSIPP
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